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4th INTERNATIONAL SOCIAL & HUMANITEIS CONGRESS
12-14 JUNE 2020
Ankara

Participating countries: Türkiye, Pakistan, India,
Azerbaijan, Ukraine, Malaysia
CONGRESS PROGRAM
Online (with Video Conference)
Presentation Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88915594796?pwd=Qkwybk1nNk54R0s3R041bktxT0Fxdz09

Meeting ID: 889 1559 4796
Password: 231491

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead
of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
The options in each session must be connected to the session 5 minutes from the
presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and
is working. You should be able to use screen
sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the
congress program. If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the
program, please inform by e-mail until 10 June 2020 (17:00) at the latest.
(All speakers required to be connected to the session 5 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group
discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and session number, exp. Assoc. Prof.
Dr. Yunus Emre TANSÜ–Session 1
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All DAY BEFORE SESSION Doç. Dr. Yaşar USLU PERSONAL EXHIBITION
'' FOR ONCE ''
12-06-2020
FRIDAY / TIME 10:00-12:00
HALL 1, SESSION 1.

Dr. Şebnem CANSUN
Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL
Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK
Arş. Gör. Fatma Zehra YILDIZ
Dr. Akın ERDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL
Arş. Gör. Fatma Zehra YILDIZ Doç.
Dr. Fulya AYDINLI KULAK
Dr. Gülşen KIRPIK
Mehmet Ali DOĞAN
Mohammad Jashim UDDİN
Prof. Dr. Mohamad Ali Bin Abdul
HAMİD
Bany Ariffin Amin NOORDİN
Dr. Volkan YENİARAS

MODERATOR: Prof. Dr. Mohamad Ali Bin Abdul
HAMİD
& Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK
Toplumsal Cinsiyet ve Twitter Üzerinden Siyasi Kampanyalar:
2018’deki Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Meral Akşener ve
Muharrem İnce’nin Tweetleri
Çin Ekonomisindeki Değişimlerin Dünya Ülkelerine Etkileri
Pandemi Sürecinde Uzaktan Liderlik: Yöneticilerin Deneyimleri
Üzerine Bir İnceleme
Öğretmenlerin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Türkiye Ekonomisinin Dünya Ekonomisindeki Yeri
Koronavirüs (Covıd-19) Kaynaklı Pandemi Sürecinde
Çalışanların Evde Çalışma Deneyimleri Üzerine Nitel Bir
Araştırma
Çalışanın Stres Düzeyi İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Eczacılık Mesleği İle İlgili Bir Literatür Taraması
The Influence of Ownership Concentration on Firm Performance: A
Review Study on Pre and Post Covid-19 Pandemic
İlişkisel Bağlar, Örgütsel Esneklik Ve Doğaçlama: Türkiye’de
Finansal Ve Finansal Olmayan Performans Üzerine Etkisi
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12-06-2020
FRIDAY / TIME 10:00-12:00
MODERATOR: Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU
& Ass.Prof. Olha BYKOVA

HALL 2 , SESSION 1

Yerel Basında Covid 19 Haberlerinin Sunumu: Elazığ Yerel Gazeteleri
Örneği

Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI
Kübra TÜRKAN
Dr. Öğretim Üyesi Aydın ÜNAL
Sinan Baran BAYAR

Turistlerin Festivallerden Memnuniyetlerinin Belirlenmesine Yönelik
Bir Araştırma: Edirne Kakava Festivali

Sezin İLBASMIŞ DİNDAROĞLU Prof.
Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU

Halkla İlişkilerde Diyalog Ve Katılımcı Süreç Araçları

Associate Professor Olha BYKOVA

Cumhuriyet Gazetesi’nin Facebook Sayfasının Takipçilerinin Bilişsel
Uyumu
Molla Gürânî’nin Bazı Kelâmî Görüşleri
Sağlık İletişiminde Twitter’ın Kamuoyunu Bilgilendirmede
Kullanımı: Covid 19 Salgını Elazığ İli Yerel Aktörleri Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha OÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARDAK
Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI
Kübra TÜRKAN
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat ACAR
Dr. Öğr. Üyesi Emel TOZLU ÖZTAY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARDAK

Ukrainian-Turkish Diplomatic Relations of 1919-1920 in O. Lototsky’s
Memoirs «In Tsargorod»

Üniversite Öğrencilerinde Dinî Değişim
Sosyal İzolasyon Döneminde Online Uygulamalı Eğitim Ve Kalite Algısı:
İgü Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Servqual Analizi Örneği
Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı Adlı Tefsirindeki Bazı Kelâmî
Görüşleri

12-06-2020
FRIDAY / TIME 10:00-12:00
HALL 3, SESSION 1.

MODERATOR: Prof. Dr. Soner POLAT & Doç. Dr. Ramazan SAK

Dilan DEMİRKUŞ

Okul Öncesinde Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Yapılmış Çalışmaların İçerik
Analizi
Coğrafya Ders Kitaplarında Yer Alan Görsel Materyallerin Öğretmen
Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ebru KILIÇ DEMİR
Feyza AŞCI
Doç. Dr. Bahadır KILCAN
Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Burçin DEDEOĞLU
Prof. Dr. Soner POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR
Ahmet Akın ERSÜ

Ortaokul Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Bir Metafor Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR
Ahmet Akın ERSÜ

Sendikal Örgütlenme İle İlgili Eğitimcilerin Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel
Bir Çalışma

Öğr. Gör. Emin YORGUN
Doç. Dr. Ramazan SAK

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazırbulunuşluk Düzeylerinin
Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Başarı/Başarısızlık Tanımları
Farklı Kuşaklardan Okul Yöneticileri Arasında Teknolojik Konularda Bilgi
Paylaşımı
Eğitimcilerin Sendikal Örgütlenme Nedenlerinin Belirlenmesi
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12-06-2020
FRIDAY / TIME 12:30-14:30
HALL 1, SESSION 2.
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA
Öğr. Gör. Yusuf KURT
Arş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN
ÇÖLLÜOĞLU
Öğr. Gör. Mümin ESER
Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK
SÜTİÇER
Dr. Akın ERDEMİR

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU
& Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA
Van İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Ve
Çözüm Önerileri
21.Yüzyılda Siber Uzay Ve Siber Güvenliğin Neorealist Perspektifden
Değerlendirilmesi
E-Wom’un Algılanan Adalet Boyutlarına Etkilerinin Yükleme
Kuramı Açısından Değerlendirilmesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Algılarının Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Yusuf KURT
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA

İştirakler, İş Ortaklıkları, Bağlı Ortaklıklar Ve Finansal Yatırımlara
İlişkin Değerleme Farklarının Tms/Tfrs Ve Bobi Frs Açısından
Karşılaştırılması

Öğr. Gör. Mümin ESER
Arş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN
ÇÖLLÜOĞLU

COVİD-19 Sürecinde Yaşanan Ekonomik Daralma: Nazilli Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU

COVID 19 Krizi ve Ekonomik Toparlanma

Dr. Arş. Gör. Eren Alper YILMAZ

İzole Yaşamdan Uyuma Giden Süreçte Suriyeliler Üzerine Bir Alan
Araştırması: Aydın İli Örneği

12-06-2020
FRIDAY/ TIME 12:30-14:30
HALL 2, SESSION 2.

MODERATOR: Doç. Dr. F. Pervin BİLİR
& Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN

Bilim Uzm. Nurşen ŞAHİN
Doç. Dr. F. Pervin BİLİR
Bilim Uzm. Ali YILDIRIM

Hokey Hakemlerinde Öz Yeterlilik Ve Karar Verme

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan CEYLAN

Spor Sakatlıklarının Tedavisinde Kullanılan Dolgit Krem Ve Doğal
Balın
Karaciğer Enzimleri Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Murat KUL
Emre BOZ
Öğr. Gör. Onur ŞİPAL
Dursun Yılmaz BAYCAN
Yunus ERDOĞAN

Elit Boks Sporcularının Benlik Saygısı Ve Karanlık Üçlü
Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN

Futbol Hakemlerinin Empatik Eğilimleri Ve Algılanan Stres
Düzeylerinin İncelenmesi ( Düzce İli Örneği)

Emre BOZ
Kübra SEFA
Büşra SAĞLAMDEMİREL
Doç. Dr. F. Pervin BİLİR
Arş. Gör. A. Erdi AVANOĞLU
Bilim Uzm. Nurşen ŞAHİN
Dr. Tuncay ÖKTEM

Spor Eğitimi Alan 9-11 Yaş Gurubu Çocukların Goodenough-Harris
İnsan Çiz Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ve Pedagojik Formasyon
Sertifika Programına Katılan Öğrencilerin İletişim
Becerilerinin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Giyim
Ürünlerine
Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
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12.06.2020
FRIDAY / TIME 12:30-14:30
HALL 3, SESSION 2.

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI
& Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE

Ahmet Hasan KILIÇ

Anonim Şirkette Şirkete Borçlanma Yasağı Ve Temsil İlişkisi

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT

Adab-I Muaşeret Kurallarının Teknolojik Boyuta Uyumu Ve Adaptasyonu

Fatih Emre ÖZTAŞ
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Ergun ERASLAN

Sağlıklı Çevre Kapsamında Cep Telefonu Ve Baz İstasyonlarının Olası
Sağlık Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI

Arap Baharı Ve Ortadoğu’da Emperyalist İdealler

Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT

Protokol Kurallarının Kamu Kurumlarında İtibarı Arttırıcı Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE

Doğu Sanatının 20. Yüzyıl Batı Sanat Akımları Üzerindeki Etkileri

Elif BENGİSU

Boncuklu Tarla Mardin

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE

Dante 01 Filmindeki Mitolojik Ve Modern Sembollerin Göstergebilimsel
Analizi
Dijital Ve Geleneksel Medyanın Z Kuşağının Müzik Dinleme
Alışkanlıklarına Olan Etkisi

Doç. Dr. Michael KUYUCU

12-06-2020
FRIDAY / TIME 15:00-17:00
HALL 1, SESSION 3.
Öğr. Gör. Gamze SEÇKİN
Doç. Dr. Yaşar USLU
Öğr. Gör. Gamze SEÇKİN
Dr. Öğretim Üyesi Zehra DOĞAN SÖZÜER
Handan AZAKOĞLU

MODERATOR: Doç. Dr. Yaşar USLU
&
Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL
Kentlerde Sosyal Altyapıya İlişkin Alan İhtiyacının
Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği
Grafik Tasarımda Basitlik, Sadelik; Flat Tasarım, Minimalizm, Wabi
Sabi
Çankırı Kentinin Merkez İlçesinde Açık Ve Yeşil Alanların
Değerlendirilmesi
Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeni
Yönelimler: İleri Dönüşüm

Ebru GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üyesi İpek MEMİKOĞLU

Tarihi Yapıların Yenilenmesinde Evrensel Tasarımın Önemi

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

Inclusive Design, Playgrounds And Children With Special Needs

Elif BENGİSU

Harran Ve Kubbeli Evler

Doç. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL

The Role Of Publıc Spaces For Strengthening Of Disadvantaged
Neighborhoods
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12-06-2020
FRIDAY/ TIME 15:00-17:00

Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA

MODERATOR: Doç. Dr. Bahadır KILCAN
& Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA
24 Mayıs 1935 Tarihli Atatürk Spor Günü Etkinliklerine Tarihsel
Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL

Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Sistematik Literatür
İncelemesi

Dr. Öğr. Üy. Ahmet KAYA

İsmet Özelin Şiirlerinde Tema Olarak “Kendi Bedeni”

HALL 2, SESSION 3.

Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR

Türkiye’de Öz Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme
Araştırmalarındaki Eğilimler

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Gıda Kaybı, İsraf Ve Ekonomik Kayıplar

Dr. Tuğba KILCAN
Hilal BULUT
Doç. Dr. Bahadır KILCAN

Forrest Carter’in “Küçük Ağaç’ın Eğitimi” Adlı Eserinin Kök
Değerler resim alıyorsun değil mi Açısından İncelenmesi

Şenay KIRGIZ

Daniel Kehlmann’ın „Du Hättest Gehen Sollen“ (Gitmeliydin)
Adlı Uzun Öyküsüne Karakter Ve Mekân Odaklı Bir Analiz

Sinan YAMAN
Öğr. Gör. Hanife YAMAN

Derleme Sözlüğü Bağlamında Anadolu Ağızlarında Olağanüstü
Varlıklarla İlgili Sözvarlığı

Gülnara HACIYEVA

İctimai quruluş və insan xarakterləri

POSTER PRESENTATİON FRIDAY / 12-06-2020
Ashikul HOQUE
Mohammad Waliul
HASANAT Farzana Afrin
SHİKHA
Prof. Abu Bakar Abdul HAMİD
Prof. Huam Hon TAT

A review paper of global economic & tourism after
COVID-19 pandemic

Farzana Afrin SHİKHA
Ashikul HOQUE
Mohammad Waliul HASANAT
Prof. Abu Bakar Abdul HAMİD

An Empirical Study on E-Shopping effects on Economic
Growth in Malaysia.

Mohammad Waliul
HASANAT Ashikul HOQUE
Sarmin SULTANA
Prof. Abu Bakar Abdul
HAMİD Prof. Huam Hon TAT

Performance Evaluation of Retail Industry of Bangladesh

İsmail Furkan ZEREN

Uzamış Süreç Yoğun Bakım Servisinde Vefat Eden
Hastaların Giderlerinin Belirlenmesi
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE TWİTTER ÜZERİNDEN SİYASİ KAMPANYALAR:
2018’DEKİ TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MERAL AKŞENER VE
MUHARREM İNCE’NİN TWEETLERİ
Dr. Şebnem CANSUN
Siyaset Bilimci, Frankfurt am Main

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’deki 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde, merkez sağdaki partinin
(İYİ Parti) adayı Meral Akşener ile kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan partinin
(Cumhuriyet Halk Partisi) adayı Muharrem İnce’nin tweetleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın
amacı kadın ve erkek siyasi adayların twitter’daki seçim kampanyalarını toplumsal cinsiyet
bağlamında değerlendirmektir. Araştırmada adayların 1 Mayıs 2018 - 30 Haziran 2018’deki
tweetleri içerik analiziyle incelenmiştir. Kadınsı ve erkeksi özelliklerin geleneksel ve bu
nedenle cinsiyetçi sınıflandırmasına dayanarak, şefkat, duygululuk, anlayış, aile merkezcilik
gibi özellikler kadınsı, sertlik, agresiflik, başarı merkezcilik, işinde ehillik [sic.] gibi özellikler
erkeksi sayılmıştır. Kadınsı ve erkeksi konuların cinsiyetçi sınıflandırmasında, eğitim, sanat,
sağlık, sosyal güvenlik, çevre, kız çocukları ve kadınlar, toplumsal cinsiyet, insan hakları ve
hayvan hakları, aile, yoksulluk gibi konuların kadınsı konular; milli savunma, askeriye,
silahlanma, terör, savaş, dış politika, uluslararası ilişkiler, suç, ticaret, ekonomi, bilim ve
teknoloji gibi konuların erkeksi konular varsayıldığı görüşünden yola çıkılmıştır. İki aylık
dönemdeki 644 tweetiyle Akşener 440 tweet atan İnce’nin önüne geçmişken, ay bazında da
öndededir. Akşener’in tweetlerinin %97’si, İnce’nin tweetlerinin %75’i orjinal tweetlerdir.
Akşener tweetlerinin %40’ında erkeksi özelliklerinin, %29’unda kadınsı özelliklerinin altını
çizmiştir. Geri kalan %31’lik tweetlerinde cinsiyetle ilgili bilgi yoktur. İnce %58 cinsiyet
yanlılığı göstermeden tweet atmıştır. Tweetlerinin %25’inde erkeksi özelliklerininin,
%17’sinde kadınsı özelliklerininin altını çizmiştir. Akşener tweetlerinin %38’inde kadınsı,
%31’inde erkeksi konuları sahiplenmiştir. İnce tweetlerin %31’inde kadınsı, %12’sinde erkeksi
konuları sahiplenmiştir. İnce’nin kadınsı varsayılan konuları erkeksi varsayılan konulardan
daha çok sahipleniyor olması, sosyal demokratların eşitlik, adalet ve dayanışmaya, kadınsı
olduğu varsayılan konulara önem vermesiyle açıklanabilir. Akşener’in ise erkeksi özelliklerini
öne çıkarması, erkeklerle ilintilendirilen konulara odaklanması, kadın olarak karşılaştığı
toplumsal cinsiyet çıkmazını aşma stratejisinin parçası olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: adaylık, twitter, toplumsal cinsiyet, Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi
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GENDER AND POLITICAL CAMPAIGNS VIA TWITTER: THE TWEETS OF
MERAL AKŞENER AND MUHARREM INCE IN THE TURKISH PRESIDENTIAL
ELECTION IN 2018
ABSTRACT
In this study, the tweets of Meral Akşener, the candidate of the center right party (İYİ Parti)
and those of Muharrem İnce, the self-declared social democrat party (Cumhuriyet Halk Partisi),
were evaluated during Turkey’s 2018 presidential election. This study aims to evaluate the
election campaigns of female and male candidates via twitter from a gender perspective. This
study analyzed the tweets leveraging content analysis between May 1, 2018 and June 30, 2018.
Based on the traditional and therefore sexist classification of what female and male traits are,
characteristics such as compassion, emotionalism, comprehension, family-centeredness are
considered as female; whereas, toughness,

aggressivity,

success-orientedness,

work

competence [sic.] are considered as male. The sexist classification of female and male issues
considers topics such as education, art, healthcare, social security, environment, girls and
women, gender, human rights and animal rights, family, poverty as the so-called female
issues; national security, military, armement, terror, war, foreign policy, international
relations, crime, trade, economy, science and technology as the so-called male issues. Akşener
with her 644 tweets is ahead of İnce who has 440 tweets in the two months period, whilst
beating him also in the individual months. 97% of Akşener’s tweets and 75% of İnce’s tweets
are original tweets. Akşener highlights her male traits in 40% of her tweets and her female traits
in 29% of her tweets. There is no gender trait in the residual 31% of them.Ince tweeted with no
particular gender bias 58% of them. He highlighted his male traits in 25% of his tweets, his
female traits in 17% of his tweets. Akşener embraced female issues in 38% of her tweets and
male issues in 31% of her tweets. İnce embraced female issues in 31% of his tweets and male
issues in 12% of his tweets. İnce’s embracement of the so-called female issues more than the
male issues could be explained by the importance social democrats give to equality, justice and
solidarity, which in turn considered as part of female issues. Akşener’s emphasis on her male
traits, her focus on male related issues could be considered as part of her strategy to overcome
the gender double-bind that she encounters as a woman.
Keywords: candidacy, twitter, gender, Turkey, presidential election
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ÖZET
Çin oldukça kalabalık nüfusu, trilyon doları bulan gayri safi yurtiçi hasılası ve yüksek kişi
başına düşen geliri ile Amerika ve Japonya’dan sonra dünya genelindeki en büyük ikinci
ekonomi konumundadır. Zengin tarihi, kendine özgü medeniyet yapısı ve hızla ilerleyen
büyüme rakamlarıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken bir ülke olmuştur. Çin ekonomisi,
1978 yılında ekonomik reformların yürürlüğe girmesiyle birlikte yılda ortalama %10 oranında
büyümüş, üretim ve dış ticaretini ciddi oranda yükseltmiştir. Bunu gerçekleştirirken doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarını cazip hale getiren politikalar uygulanmıştır. Çin’in hızlı büyüme
sürecinin altında yatan temel faktör dış ticaret esaslıdır. Bu türde büyümenin fiyatlar genel
düzeyi, yaşam şartlarının iyileşmesi, yoksulluğun düşürülmesi, işsizliğin ve cari açığın
azaltılması gibi temel makroekonomik veriler üzerindeki etkisi oldukça yüksek olmuştur.
Ancak son yıllarda Çin ekonomisi yüksek büyüme hızından çok yaşadığı sorunlarla gündeme
gelmektedir. Büyüme hızının düşmesi, şirketlerin yüksek borçlanma oranları, ülke parasının
değer kaybı ve son olarak gündeme gelen Corona virüsü nedeniyle rekabet gücünün azalarak
ekonomisinin bozulması gibi problemlerle savaşmaktadır. Çin’de yaşanan son gelişmeler
nedeniyle hızlı büyümenin artık sona erdiği, Çin ekonomisinde büyük bir krizin ortaya çıkacağı
yönünde beklentiler oluşmaktadır. Bu sorunlar ciddi anlamda krizi tetikleyip Çin ekonomisinin
ve dolayısıyla bölgenin hızlı büyüme sürecine son verirse, dünyanın dengesi de değişecektir.
Bu bağlamda, Çin’de ortaya çıkan sorunların dünya ekonomisi üzerinde yaratabileceği etkileri
incelerken ülkede yaşanan sıkıntıları doğru bir çerçeveye oturtmak gerekmektedir.
Çalışmada Çin ekonomisi 1978-2019 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın amacını, son
günlerde Çin ekonomisinde baş gösteren sorunları nedenleriyle birlikte araştırmak, bu
sorunların dünya genelinde oluşturacağı değişimleri gözlemlemek ve sorunların giderilmesine
yönelik çözüm önerilerinde bulunmak oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dünya, Çin Ekonomisi, Ekonomik Büyüme.
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ABSTRACT
China, with its large population, trillion dollars of gross domestic product and high per capita
income is the second largest economy in the world, after America and Japan. It has been a
country that has attracted attention with its rich history, unique civilization structure and rapid
growth in recent years. The Chinese economy grew by an average of 10% per year with the
introduction of economic reforms in 1978, and significantly increased production and foreign
trade. While doing this, policies that make foreign direct investment attractive have been
implemented. Foreign trade is the main factor underlying China's rapid growth process. This
type of growth has had a high impact on basic macroeconomic data, such as the general level
of prices, improved living conditions, lowering poverty, reducing unemployment and the
current account deficit. However, in recent years, the Chinese economy has been on the agenda
about problems rather than the high growth rate. It struggles with problems such as slow growth
rate, high borrowing rates of companies, depreciation of the country's money and finally the
Corona virus, which has been brought to the agenda, and its economy has deteriorated by
decreasing competitiveness. Because of the recent developments in China, expectations arise
that rapid growth is now over and that a great crisis will arise in the Chinese economy. If these
problems trigger the crisis seriously and end the rapid growth process of the Chinese economy
and therefore the region, the balance of the world will also change. In this context, it is necessary
to put the problems in the country in a correct framework while examining the effects of the
problems that arise in China on the world economy.
In this study, the Chinese economy was examined for the period of 1978-2019. The purpose of
the study is to investigate the problems with the reasons that have arisen in the Chinese economy
recently, to observe the changes that these problems will cause worldwide and to offer solution
proposals for the troubleshooting problems.

Key Words: World, Chinese Economy, Economic Growth.
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PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN LİDERLİK: YÖNETİCİLERİN DENEYİMLERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Doç. Dr. Fulya AYDINLI KULAK ORCID 0000-0002-5487-6345
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
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ÖZET
Uzaktan liderlik, işgücü talebinin küreselleşmesiyle birlikte, öncelikle çokuluslu işletmelerde
ihtiyaç duyulan bir liderlik türü olarak karşımıza çıkmıştır. 2020 yılında COVID-19 nedeniyle
küresel boyutta yaşanan pandemi süreci, dünyanın her yerinde işletmelerin büyük
çoğunluğunun evde çalışmaya zorunlu olarak geçmelerine neden olmuştur. Bu doğrultuda
uzaktan liderliğin önemi de artmaktadır. Farklı ülkelerde iş birimlerine sahip olan çokuluslu
işletmeler, daha önce uzaktan liderlik deneyimlerine büyük ölçüde sahip olmuşlardır.
Çokuluslu şirketlerde çalışan ve yöneticileri ile doğrudan (yüz yüze) iletişimi olmayan
çalışanların sayısı zaten giderek artmaktayken, yaşanan pandemi süreci hazırlıklı olan ya da
çoğunlukla da hazırlıklı olmayan işletmelerin, çalışanlarını aniden evde çalıştırmalarına yol
açmıştır. Yaşanan bu süreçte; uzaktan liderlik, sanal liderlik, bulut liderlik gibi kavramların
önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.
Bu süreçte uzaktan yönetimde etkinliğin sağlanması, uzaktan yönetilen çalışanlarla etkin
iletişimin sağlanması ve evde çalışanların performanslarının nasıl izleneceği gibi konuların
sorun teşkil etmekte olduğu gözlenmektedir. Uzaktan yönetimin başarısı, büyük ölçüde
çalışanlar ve yöneticiler arasında inşa edilen güvene dayalı ilişkilere bağlıdır. Uzaktan liderlik
eden yöneticilerin; liderlik rollerini anlamaları ve medya becerileri, duyarlılık gibi niteliklere
sahip olmaları beklenmektedir. Diğer yandan uzaktan yönetimin etkinliği üzerinde; çalışanların
olgunluk düzeyleri, inisiyatif alma becerileri, ve sorumluluk duyguları da etkili olacaktır.
Bu çalışmada, pandemi sürecinde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimlerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. “Pandemi döneminde yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimleri nasıl
betimlenebilir?”

sorusu,

araştırmanın

ana

problemini

oluşturmaktadır.

Çalışmada,

fenomenolojik bir yaklaşımla yöneticilerin uzaktan liderlik deneyimlerinin değerlendirilmesi
planlanmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan yöneticilerle, yarı yapılandırılmış
derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile
analiz edilecektir.Bu doğrultuda çalışmanın bulgularının, işletmelerin ve yöneticilerin uzaktan
yönetimi, etkin bir biçimde uygulamalarına fayda sağlayacağı umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Liderlik, Uzaktan Yönetim, Koronavirüs (COVID-19), Pandemi,
Evde Çalışma, Bulut Liderlik.
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REMOTE LEADERSHIP IN PANDEMIC PERIOD:
AN EXAMINATION OF MANAGERS’ EXPERIENCES
ABSTRACT
Remote leadership has initially been introduced in multinational companies (MNC’s) due to
globalization of the labour workforce. Afterwards, as a result of the global pandemic period
caused by COVID-19 experienced in 2020, most of the companies worldwide have to provide
home-based work opportunities for their employees. Therefore, the cruciality of remote
leadership has increased. Most of the MNC’s have already experienced home-based work
pattern. The number of employees working in MNC’s has already been in an increasing trend,
most of the other companies, even if they are ready or not, suddenly face with home-based work
pattern in pandemic period. So leadership styles such as remote leadership, virtual leadership
and cloud leadership are much more crucial than ever nowadays.
It is observed that there are currently several concerns in remote management regarding
efficiency of management, efficiency of communication and supervision of remote employees.
The success factors of remote management can be listed as trust-based relations built between
remote employees and leaders. Moreover, remote leaders are expected to have several qualities
such as an understanding of their leadership roles, media skills and sensitivity. On the other
hand, employees’ levels of maturity, self-initiative and sense of responsibility would also effect
success of remote management.
In this study, it is aimed to examine remote leadership experiences of the managers in pandemic
period. The question of "How can experiences of remote leaders be delineated in pandemic
period?" has been determined as the main problem of the research. The phenomenology
approach is planned to be used in delineating the experiences of the remote leaders. Semistructured interviews are being conducted with managers reached by snowball sampling
technique. The data gathered will be analyzed via content analysis. In this way, we hope that
the results of this study will help managers and companies to implement remote management
in an efficient way.
Keywords: Remote Leadership, Remote Management, Coronavirus (COVID-19), Pandemic,
Home-Based Work, Cloud Leadership.
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ÖĞRETMENLERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
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ORCID ID: 0000-0001-9484-6135
Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta

ÖZET
Girişimcilik ve girişimcilik eğitiminin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, Avrupa çapında mevcut
ilgi alanlarının temasıdır. Öğretmenler girişimcilik eğitimi için hedeflerin gerçekleştirilmesinde
anahtar bir rol oynamaktadır. Girişimcilik eğitimi için kesin bir pedagojik kılavuz
olmadığından, öğretmenler girişimcilik eğitiminin öğretimlerine entegre edilmesinden ve en iyi
ve en faydalı uygulamaları bulmaktan büyük ölçüde sorumludur. Birçok araştırmacı
öğretmenlerin girişimcilik eğitimini uygulamak için içerik ve yöntem bulmada ve böylece
ulusal ve uluslararası stratejilere yanıt vermede zorluklarla karşılaştıklarını tespit etmişlerdir.
Sosyal Bilgiler dersi içerisinde üretim ve tüketim gibi girişimciliğin temel taşları yer almakta
olup öğrencilere bu derste girişimcilik becerisi aşılanacağı düşünülmektedir. Burada sosyal
bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özellikleri büyük önem arz etmektedir.
Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerini ortaya
koymaktır. Araştırmanın kitlesini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Isparta ilinde görev
yapan 98 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin
girişimcilik özelliklerini ortaya koymak için “Girişimcilik Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır.
Ölçekte yedi boyut yer almaktadır. Bağımsız olma, risk alma, belirsizliğe tahammül, başarı
ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik, oto kontrol. Ölçek, beşli Likert tipi derecelendirme ile
hazırlanmış olup içerisinde 34 madde bulunmaktadır. Veriler t testi ve tek yönlü varyans
(Anova) analizi ile SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda
sosyal bilgiler öğretmenlerinin demografik özelliklerinin girişimcilik özelliklerine olan etkisi
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Öğretmen, Isparta
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AN EMPIRICAL STUDY ON TEACHERS’ ENTREPRENEURSHIP
PROPERTIES
ABSTRACT
Entrepreneurship and entrepreneurship education encouragement and development are the main
interest themes in Europe. Teachers play a key role to realise targeted entrepreneurship
education. Since there is no exact pedagogic guideline for entrepreneurship education, teachers
are mainly responsible for integrating entrepreneurship education to teaching and to find the
best and most beneficial applications. Various researchers detect that teachers struggle to find
content and method to apply entrepreneurship education and to responds to national and
international strategies.
The Social Science class has the keystones of entrepreneurship such as production and
consumption and it is believed that entrepreneurship skill will be provided to students in this
class. At this point, social science teachers’ entrepreneurship properties play an important role.
The purpose of this study is to reflect Social Science teachers’ entrepreneurship properties. The
study sample consists of 98 social science teachers working in Isparta city in 2018-2019
Academic Term. “Entrepreneurship Properties Scale” is used to reveal Social Science teachers’
entrepreneurship properties. The scale has seven dimensions. These are independence, taking
risks, toleration to uncertainty, need for success, self-confidence, innovativeness and selfcontrol. The scale is prepared with five-point Likert-type and has 34 items. The data are
analysed on SPSS statistical package program with t-test and one-way variance (ANOVA)
analysis. As a result of this study, the effect of social science teachers’ demographic properties
on entrepreneurship properties is discussed.
Keywords: Entrepreneurship, Teacher, Isparta
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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL
ORCID 0000 0002 4201 2427
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

ÖZET
Türkiye milli geliri yüksek olan ancak nüfusu da fazla olduğu için kişi başına geliri orta
seviyede olan bir ülke konumundadır. Bir ülkenin makroekonomik performansının
değerlendirilmesinde ağırlıklı olarak GSYH’daki büyüme oranı dikkate alınmaktadır. Ancak
tek bir değişken yerine farklı değişkenlerin belli ağırlıklardaki ortalamasından meydana gelen
bir endeksin baz alınması oldukça sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Çünkü bir ülkede büyüme
hızla gerçekleşirken işsizlik, enflasyon ve cari açıkta yükselişler görülebilmektedir. Bu
bağlamda, tek bir değişkene bakarak ülke ekonomisi hakkında yorum yapmak zordur.
Ekonominin geneli hakkında değerlendirmede bulunabilmek için cari işlemler ve ödemeler
dengesi, işsizlik oranı, enflasyon oranı, faiz oranı, yatırım ve tasarruf oranı gibi çeşitli
makroekonomik değişkenleri araştırmak gereklidir.
Bugün ortaya çıkan olağanüstü gelişmelerle birlikte dünya genelinde yer alan tüm ülkelerde
büyüme yavaşlamış ve durgunluk süreci başlamıştır. Küresel sistemde beklentilerin
bozulmasına bağlı ekonomik değişimler söz konusu olmuştur. Ekonomiler daralmaya ve
kırılganlıklar artmaya başlamıştır. Türkiye’de kronik bir hal almış olan yüksek enflasyon,
yüksek işsizlik ve yüksek oranda cari açık vardır. Dolayısıyla, Türkiye’nin potansiyelini
değiştirmek gerekmektedir. Bunun için yapısal reformlar uygulanmalıdır. Bu dönüşümü
yapmadan sürdürülebilir

bir

büyüme gerçekleştirmek

mümkün değildir.

Ekonomi

gelişmedikçe, gelir ve refah yükselmemekte, böyle bir ekonomide yaşam şartlarının iyileşmesi
ve eğitimin kalitesinin artması olanaksız olmaktadır. Küresel rekabet gücü karşılaştırmaları
Türkiye’nin gelişmişlikten uzakta olduğunu, bu anlamda alınması gereken çok yol olduğunu
göstermektedir. Dünyada belirginlik kazanmakta olan bilgi ekonomisine geçiş sürecinin
gerektirdikleri göz önüne alınarak uzun vadeli politikaların sağlanması ve titizlikle
uygulanması gerekmektedir.
Çalışmada Türkiye ekonomisi 2000-2019 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın amacını
Türkiye ekonomisini makroekonomik açıdan değerlendirmek, Türkiye ekonomisinin geneli
hakkında değerlendirme ve önerilerde bulunmak ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki yerini
tespit etmek oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dünya, Türkiye Ekonomisi, GSYH.
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THE PLACE OF TURKISH ECONOMY IN THE WORLD ECONOMY
ABSTRACT
Turkey is a country with high national income but has a moderate per capita income because of
its large population. In assessing a country's macroeconomic performance, the growth rate in
GDP is mainly taken into account. However, rather than a single variable, an index consisting
of the average of different variables at certain weights is used to base quite often. This is because
while growth is rapidly occurring in a country, unemployment, inflation and current account
deficits can be seen rising. In this context, it is difficult to comment on the country's economy
by looking at a single variable. In order to evaluate the overall economy, it is necessary to
investigate various macroeconomic variables such as current account and balance of payments,
unemployment rate, inflation rate, interest rate, investment and savings rate.
With the extraordinary developments occurring today, growth has slowed in all countries
around the world and the recession has begun. There have been economic changes in the global
system due to the deterioration of expectations. Economies have begun to contract and fragility
has begun to rise. Turkey has a chronic state of high inflation, high unemployment and a high
current account deficit. Therefore, it is necessary to change the potential of Turkey. For this,
structural reforms must be implemented. It is not possible to achieve sustainable growth without
making this transformation. In such an economy, it is impossible for living conditions to
improve and the quality of education to increase. Global competitiveness comparisons show
that Turkey is far from developed and that there is a long way to go in this sense. Taking into
account the requirements of the transition to the knowledge economy, which is gaining
prominence in the world, long-term policies need to be provided and implemented
meticulously.
The study examined the Turkish economy for the period 2000-2019. The aim of the study is to
evaluate the Turkish economy from a macroeconomic perspective, to make assessments and
suggestions about the overall Turkish economy and to determine the place of the Turkish
economy in the world.

Key Words: World, Turkish Economy, GDP.
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ÖZET
Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı pandemi sürecinde belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan ve
daha önce tecrübe edilmemiş olan yeni çalışma süreci, işletmelerin planlama yeteneklerini
sınırlandırmakta ve çalışma hayatında değişimlerin kaçınılmaz olduğu bir dönemi işaret
etmektedir. Mevcut salgından önce yapay zekâ teknolojilerine atfedilen, meslekleri
dönüştürecek endişelerin pandemiyle birlikte farklı bir boyut kazandığı dikkati çekmektedir.
İşlerde ortaya çıkan değişimler, şirketlerin yeni plan ve stratejiler geliştirmesinin gerektiği bir
çalışma hayatını zorunlu kılmaktadır. Esnek çalışma biçimlerinden biri olan evde çalışma, bilgi
teknolojileri yoluyla işin tamamının ya da bir bölümünün evde yürütülmesini ifade etmektedir.
Toplantıların, ofis içi iletişimin ve denetimlerin yeniden tanımlandığı evde çalışma
uygulamaları; iş-aile çatışması, öz disiplin, çalışanların kontrol edilmesi gibi çeşitli konuların
da sorgulanmasını gerektirmektedir. Bütün gün evde çalışan ve kolayca erişebilir durumunda
olmak zorunda kalan çalışanlar, rol çatışması yaşayabilmektedirler. Çalışanların, dikkat dağıtıcı
unsurlara rağmen görevlerini tamamlamaları ise, öz disiplinlerini sağlamalarıyla mümkün
olmaktadır. Bu doğrultuda evde çalışanların denetlenmesi ve kontrolü de günümüzde tartışılan
konulardan biri haline gelmiştir.
COVID-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde önlem amaçlı uygulanan evde çalışma
sistemi, önceki evde çalışma deneyimlerinden farklı özellikleri içinde barındırmaktadır. Bu
doğrultuda belirsizliğin hüküm sürdüğü ve zorunlu evde çalışmanın gerçekleştirildiği pandemi
döneminde, çalışanların mevcut sürece ilişkin çalışma deneyimlerinin betimlenmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada, beyaz yakalı çalışanların pandemi sürecinde evde çalışma
deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada “Pandemi sürecinde beyaz yakalı
çalışanlar evde çalışmayı nasıl deneyimlemektedirler?” sorusu ana problem olarak
belirlenmiştir. Fenomenoloji deseninin benimsendiği çalışmada, beyaz yakalıların evde çalışma
dönemindeki deneyimleri; iş-aile çatışması, öz disiplin ve karşılaşılan diğer sorunlar
bağlamında değerlendirilmiştir.
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Amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan 20-44 yaş aralığında dokuz beyaz yakalı çalışanla yarı
yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilerek
temalar olarak sunulmuştur.
Mülakatlardan elde edilen veriler çerçevesinde; çalışma sürelerinin artması, diğer aile
bireylerinin olumsuz etkileri, çocuk bakımı, ev işleri, gece gelen işle ilgili mesajlar ve
sosyalleşememe fenomenlerinin çok sık tekrarlandığı görülmektedir. Pandemi sürecinde evde
çalışma, iş ve özel hayat arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak zaman temelli rol çatışmasını
meydana getirmektedir. Çalışma sürelerinin esnekleşerek artması, beyaz yakalı çalışanların
yoğun duygulanımsal emek harcamalarına yol açmaktadır. Çalışmada, katılımcıların
pandemiden sonra ofiste çalışmayı tercih etmeleri dikkat çeken bulgulardandır. Günlük yapılan
iş planlarının çalışanların öz disiplinlerini sağlamalarında önemli olduğu ifade edilebilir. Bu
yönleriyle mevcut çalışmanın bulgularının, iş hayatındaki karar vericiler için yararlı olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evde Çalışma, Koronavirüs (COVID-19), Pandemi, İş-Aile Çatışması, Öz
Disiplin.

A QUALITATIVE RESEARCH ON EXPERIENCES OF HOME-BASED WORK IN
THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC
ABSTRACT
The new process, which has arisen with the uncertainty caused by the coronavirus (COVID-19)
epidemic and has not been experienced before, limits the planning abilities of the companies
and indicates a period in which changes are inevitable in working life. Concerns with
transforming the professions that attributed to artificial intelligence technologies take on a
different dimension with the pandemic. Changes in jobs require a working life where companies
need to develop new plans and strategies. Home-based work, which is one of the flexible
working patterns, refers to carrying out all or part of the work at home through information
technologies. Home-based work practices, where meetings, intra-office communications, and
supervision are redefined, require investigation of various issues such as work-family conflict,
self-discipline and employee control. Employees who work all day at home and have to be
easily accessible may experience role conflicts. Despite the difficulties and other distractions,
it is possible for the employees to complete their duties by ensuring their self-discipline.
Supervision and control of workers who work at home is one of the major concerns regarding
home-based work.
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Home-based work, which was implemented for preventive purposes during the COVID-19
epidemic, contains different features compared to the previous home-based work experiences.
During the epidemic, in which high level of uncertainty and compulsory home-based work are
experienced, it is important to describe the work experience of the employees regarding the
current process. In this study, it is aimed to examine the experiences of white-collar employees
of working at home during the COVID-19 pandemic. In the study, the question of "How do
white collar employees experience working at home during the epidemic period?" was
determined as the main problem. In the study, in which the phenomenology approach was
adopted, the experiences of white-collar workers who work at home have been evaluated in the
context of work-family conflict, self-discipline and other problems encountered.

Semi-

structured interviews have been conducted with nine white-collar employees between the ages
of 20 and 44, which have been reached by the purposeful sampling method. The data is
presented as themes by analyzing the content analysis technique. In the framework of the data
obtained from the interviews, it is seen that the increase in working time, negative effects of
other family members, child care, housework, receiving work-related messages at night and
lack of socialization phenomena are repeated frequently. During the epidemic, working at home
has created a time-based role conflict by blurring the line between work and private life. The
increase in working time causes intense affective labor expenditures of white collar employees.
In the study, it is noteworthy that the participants preferred to work in the office after the
epidemic. Daily business plans are considered to be important for employees to maintain their
self-discipline. We hope the findings of this study will help decision-makers of the companies
to understand the current situation regarding home-based work.
Keywords: Home-Based Work, Coronavirus (COVID-19), Pandemic, Work-Family Conflict,
Self-Discipline.

www.ispeco.org

13

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
ÇALIŞANIN STRES DÜZEYİ İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ: ECZACILIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ BİR LİTERATÜR TARAMASI
Dr. Gülşen KIRPIK
ORCID 0000-0003-4785-9624
Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Adıyaman
Mehmet Ali DOĞAN
Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD, Adıyaman

ÖZET
Eczacılık mesleğinde stres kavramının iş yükünün arttığı özellikle son yıllarda bilimsel
çalışmaların ilgisini çekmeye başladığı söylenebilir. Genellikle ne yapılması gerektiğinin
bilinemediği ve muhtemel olumsuz sonuçlarının kişinin kendisini çok etkileyeceğini
düşündüğü olaylarda ortaya çıkan psikolojik durum stres olarak ifade edilebilir. Stresin, çalışan
ile örgüt üzerinde birçok olumlu veya olumsuz etkileri söz konusu olup, çalışanın enerjisinin
düşmesine hatta tükenmesine dahi yol açabilir. Çalışanın iş performansını olumlu yönde
etkileyen stres “olumlu”, iş performansını olumsuz yönde etkileyen stres ise “olumsuz” olarak
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, eczacılık mesleğine ilişkin çalışanın stres düzeyi ile iş
performansı arasındaki ilişki mevcut literatür çalışmaları üzerinden nitel araştırma yöntemiyle
incelenmiştir. Bu bağlamda Science Direct, Proquest ve Google Scholar veri tabanları üzerinde
literatür taraması yapılmıştır. Direkt olarak eczacılar üzerinde yapılan stres ve iş performansı
arasındaki ilişkiyi ölçen çok sınırlı sayıda çalışmaya rastlanılmıştır.
Çalışmada stres ve iş performansı kavramlarının açıklanmasını müteakiben stres kaynakları,
modelleri, genel etkileri ve iş performansı üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Stresin iş
performansına etkisi mevcut literatür çalışmaları taranarak, gelecekteki çalışmalara yol
gösterici nitelikte önerilerde bulunulmuştur. Literatür taraması sonucunda, eczacılık
mesleğindeki çalışanların yoğun işlerinden ve beklenilen performans düzeyinden dolayı strese
maruz kaldıkları ve bu durumun iş performans düzeyine olumsuz yönde etki ettiği
belirlenmiştir. Bununla birlikte, stresin sadece iş performansı ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda
işten zevk alamama, yaptığı işten tatmin olamama, yaptığı işe göre kazancını düşük olarak
görme, çalışma saatlerini fazla görüp bunu bir yük olarak değerlendirme gibi olumsuz olarak
nitelendirilebilecek olumsuz algıya da yol açtığı gözlenmiştir. Diğer taraftan, stresin iş
performansını düşürebileceği, yükseltebileceği, hatta hiç etkilemeyeceği veya belli seviyeye
kadar performansı yükseltirken belli seviyenin üzerine çıktığında ise düşürebileceği gibi farklı
araştırma sonuçları da ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Stres, İş Performansı, Eczacılık Mesleği
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMPLOYEE'S
STRESS LEVEL AND BUSINESS PERFORMANCE: A LITERATURE REVIEW ON
THE PHARMACY PROFESSION
ABSTRACT
It can be said that the concept of stress in the pharmaceutical profession has begun to attract the
attention of scientific studies in recent years, especially when the workload has increased.
Generally, the psychological situation that occurs in events where it is not known what to do
and the possible negative consequences of the person think that it will affect him / herself can
be expressed as stress. Stress has many positive or negative effects on the employee and the
organization, which can lead to a decrease or even depletion of the employee's energy. The
stress that positively affects the job performance of the employee is considered as "positive"
and the stress that negatively affects the job performance is considered as "negative". In this
study, the relationship between the stress level and job performance of the employee related to
the pharmacy profession has been investigated by using qualitative research method through
the current literature studies. In this context, a literature review was conducted on Science
Direct, Proquest and Google Scholar databases. A very limited number of studies have been
found that directly measure the relationship between stress and job performance on pharmacists.
Following the explanation of the concepts of stress and job performance, the study focused on
stress sources, models, general effects and their impact on job performance. The effects of stress
on job performance have been scanned for current literature studies and suggestions have been
made to guide future studies. As a result of the literature review, it was determined that the
employees in the pharmacy profession are exposed to stress due to their busy work and expected
performance level, and this situation has a negative effect on their job performance level.
However, it has been observed that stress not only is limited to work performance, but also
leads to perceptions that can be described as negative, such as not enjoying work, not being
satisfied with work, seeing low earnings compared to work, seeing working hours as a burden.
On the other hand, different research results have emerged as well as stress may decrease,
increase, or even affect job performance, or decrease to a certain level when it rises above a
certain level.
Keywords: Stress, Job Performance, Pharmacy Profession
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THE INFLUENCE OF OWNERSHIP CONCENTRATION ON FIRM
PERFORMANCE: A REVIEW STUDY ON PRE AND POST COVID-19 PANDEMIC
Mohammad Jashim UDDIN (Corresponding Author)
Putra Business School, Universiti Putra Malaysia
Comilla University, Cumilla-3506, Bangladesh
Prof. Dr. Mohamad Ali Bin Abdul HAMID
Putra Business School, Universiti Putra Malaysia
Bany Ariffin Amin NOORDIN
Universiti Putra Malaysia

BACKGROUND AND AIM
One of the critical contemporary provocations in institutions is detecting ways of measuring
their ownership concentration, and its consequences on financial sustainability and
competitiveness. The firm’s financial performance is known as the Barometer of Finance and
Economics. Ownership concentration is the significant wings of ownership structure. After the
Second World War (1939-1945), the world economy is vastly deteriorated and injured by the
COVID-19 pandemic. The coronavirus COVID-19 first identified in at Wuhan, central China
city on November-17, 2019. Coronavirus spreads in the world at exponential rates, which led
to shutting down the corporate offices, financial markets, and overall human moving. Today,
the global economy is going to famine due to losing almost 195 million jobs because of the
COVID-19 pandemic. Our research goal is to identify the relationship between ownership
concentration and firm’s financial performance. And, finally to predict the effect of COVID-19
on the firm’s financial performance.
MATERİAL AND METHODS: Our research is prepared based on the previous 30 review
papers over 2000-2020 from different countries of listed non-financial sectors. Some papers are
published based on primary and survey data. Some papers are examined the relationship based
on secondary data sources like data esteem, annual reports, renounce newspapers, magazines,
and so forth.

www.ispeco.org

16

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
RESULTS: The research findings are concluded based on previous studies. We found the
mixed (positive and negative) relationship between ownership concentration and firm’s
financial performance. So, further exploration needs, since the result is a puzzle still now. And
finally, COVID-19 reduces the financial growths in the firms and the whole economy in the
world.
CONCLUSİON: This new evidence from previous studies amplifies our understanding of
financial influencing factors for the shareholders, policymakers, and regulators to revisit and
recover the injured economy as well as environmental discretion.
Key Words: Ownership Structure, Ownership Concentration, Financial Performance, COVID19, Corporate Governance.
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İLİŞKİSEL BAĞLAR, ÖRGÜTSEL ESNEKLİK VE DOĞAÇLAMA: TÜRKİYE’DE
FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Volkan YENİARAS
ORCID 0000-0002-1055-1098
Özyeğin Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul

ÖZET
İlişkisel yönetişim ve dinamik yetenekler literatür akışlarından yola çıkarak, iş ve politik
bağların örgütsel esnekliğin öncüleri olduğu ve sonuç olarak örgütsel doğaçlama ve nihayetinde
finansal ve finansal olmayan firma performansı ile ilgili kavramsal bir model geliştiriyoruz.
Modelimizi 302 Türk üst düzey yöneticiden toplanan verileri kullanarak test ediyoruz. İş
bağlarının örgütsel doğaçlama üzerindeki olumlu doğrudan ve dolaylı etkilerini, siyasi bağların
örgütsel doğaçlama üzerindeki olumsuz doğrudan ve dolaylı etkilerini buluyoruz. Örgütsel
doğaçlamanın, firma performansının çeşitli göstergeleriyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu
görüyoruz. Sonuçlarımız ilişkisel yönetişim ve firma performansı hakkında netlik
sağlamaktadır. Örgütsel esneklik ve doğaçlamanın ara değişkenleri, iş ve politik bağların firma
performansı üzerindeki etkilerine dair net bulgulara ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş bağlantıları; politik bağlantılar; örgütsel esneklik; örgütsel doğaçlama;
firma performansı
RELATIONAL TIES, ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AND
ORGANIZATIONAL IMPROVISATION: IMPLICATIONS FOR FINANCIAL AND
NON-FINANCIAL PERFORMANCE IN TURKEY
ABSTRACT
Drawing from relational governance and dynamic capabilities literature streams, we develop a
conceptual model in which business and political ties are antecedents of organizational
flexibility, which in turn are related to organizational improvisation and, ultimately, financial
and non-financial firm performance. We test our model using a data collected from 302 Turkish
senior managers. We find positive direct and indirect impacts of business ties on organizational
improvisation, and negative direct and indirect impacts of political ties on organizational
improvisation. We find organizational improvisation significantly related to several indicators
of firm performance. Our results provide clarity on relational governance and firm performance.
The intermediate variables of organizational flexibility and improvisation, shed light on
equivocal findings regarding the effects of business and political ties on firm performance.
Keywords: Business ties; political ties; organizational flexibility; organizational improvisation;
firm performance.
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YEREL BASINDA COVİD 19 HABERLERİNİN SUNUMU: ELAZIĞ YEREL
GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr, Nural İMİK TANYILDIZI (Sorumlu Yazar)
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kübra TÜRKAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

ÖZET
Günümüzde basın dördüncü güç olarak ele alınmaktadır. Haber vermek, bilgilendirmek,
eğlendirmek, denetlemek gibi temel işlevleri olan basın bir ülkenin gelişmesinde etkin rol
oynar. Sağlıklı bir kamuoyu oluşumunda basının katkısı çoktur. Yerel basın ise bulunduğu
bölgenin sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve daha birçok alanına etkide bulunmaktadır. Yerel
kamuoyunun oluşumunda ve halkın bilgilenmesinde yer alır. Yerel basın yayınlandığı bölgenin
sesi olmaktadır.

Yerel basın ile halk, kendi şehirlerindeki olaylar, ekonomik ve sosyal

gelişmeler, alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu yönüyle yerel basın halkın en
önemli bilgi kaynağıdır.
COVID-19, yeni bir pandemik hastalıktır. İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının
sonlarında ortaya çıkmıştır. Daha sonra hastalık dünya çapında bir salgına neden olmuştur.
Virüs genellikle öksürük sonucu oluşan damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşmaktadır.
Türkiye hastalık ilk görülmeye başladığı andan itibaren gerekli tedbirleri almıştır. Salgın
Türkiye’ye ulaştıktan sonra ise bu tedbirleri arttırmıştır. Bu tedbirler kapsamında birçok yeni
karar alınmıştır. Hastalığın yayılmaması için yeni uygulamalara yer verilmiştir. Bu
uygulamaların halka duyurulmasında medyanın önemi büyüktür. Yerel basın kuruluşları ise
yerel kamuoyunun hastalıkla ilgili haberleri almasına katkı sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı Covid 19 salgını ile ilgili haberlerin Elazığ yerel gazetelerinde nasıl ele
alındığını ortaya koymaktır. Örneklem olarak Elazığ’ın yerel gazeteleri olan Fırat, Gün ışı,
Hakimiyet ve Haberkent gazeteleri seçilmiştir. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk haftadan
itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında ) gazetelerin ilk sayfa
haberleri incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır.
Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Covid 19 salgının Elazığ gazetelerinde nasıl
ele alındığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimler: Yerel basın, Covid 19, kamuoyu, gazete, sağlık iletişimi.
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THE PRESENTATION OF COVID 19 NEWS IN LOCAL PRESS: EXAMPLE OF
ELAZIG LOCAL NEWSPAPERS
ABSTRACT
Today, the press is considered as the fourth power. The press, which has basic functions such
as informing, informing, entertaining and controlling, plays an active role in the development
of a country. The press contributes a lot to the formation of a healthy public opinion. The local
press, on the other hand, has an impact on the social, cultural, political, economic and many
other areas of the region. It takes part in the formation of the local public and in the public. The
local press is the voice of the region in which it is published. The local press and the public
have information about the events in their cities, economic and social developments, and
decisions taken. In this respect, the local press is the most important information source of the
public.
COVID-19 is a new pandemic disease. It first appeared in the Wuhan Province of China in late
December. Later, the disease caused a worldwide epidemic. The virus is generally transmitted
from person to person through droplets formed as a result of cough. Turkey has taken necessary
measures as soon as it began to appear the first diseases. After reaching the outbreak in Turkey
it has increased these measures. Many new decisions were taken within the scope of these
measures. New applications are included to prevent the disease from spreading. The media has
an important role in making these applications public. Local media outlets contribute to the
local public's news about the disease.
The aim of this study is to determine how Covid 19 epidemic news is presented in local
newspapers of Elazig. As a sample, the local newspapers of Elazığ, Fırat, Günışığı, Hakimiyet
and Haberkent newspapers were chosen. as seen from the first week of the epidemic n Turkey
during a week (16 March-date between March 23, 2020) The first page of the newspaper articles
were examined. Content analysis method was used during this review. The data obtained are
presented in tables. It is tried to be explained how Covid 19 epidemic was handled in Elazig
newspapers.
Key Words: Local press, Covid 19, public opinion, newspaper, health communication.
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TURİSTLERİN FESTİVALLERDEN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİNE
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE KAKAVA FESTİVALİ
Dr. Öğretim Üyesi Aydın ÜNAL
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Sinan Baran BAYAR
ORCID: 0000-0002-3039-3162
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ÖZET
Turizm pazarlarında ve destinasyonlarında sürekli artan rekabet turistik çekicilik araçlarının
kullanımını ve çeşitliliğini gerekli hale getirmektedir. Bu kapsamda destinasyonlarda son
yıllarda sayıları hızla artan şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte festivaller düzenlenir hale
gelmiştir. Bu çalışmada da Edirne ilini 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde konaklamalı veya
günübirlikçi olarak ziyaret eden ve ilgili tarihlerde destinasyonda organize edilen Hıdrellez ve
Kakava Festivali’ne katılan yerli turistlerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 300 anket ilgili tarihlerde destinasyonu ziyaret eden
yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler (276
anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde turistlerin
çoğunluğunun günübirliğine destinasyonu ziyaret ettikleri (%61), destinasyonu ve festivali
ziyaret eden turistlerin ise önemli bir kısmının (%81) ise ziyaretlerinden genel olarak memnun
oldukları belirlenmiştir. Araştırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre turistlerin
festival memnuniyetlerine ilişkin ölçeğin; festival organizasyonuna ilişkin memnuniyet algısı,
festival ürünlerine ilişkin memnuniyet algısı ve festival genel memnuniyet algısı boyutlarından
oluştuğu ve turistlerin ilgili boyutların tümünden yüksek ve olumlu düzeyde memnuniyet
algıladıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon Pazarlaması, Festival Turizmi, Kakava, Hıdrellez, Edirne.
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A RESEARCH ON DETERMINING THE SATISFACTION OF TOURISTS WITH
FESTIVALS: EDIRNE KAKAVA FESTIVAL
ABSTRACT
The ever-increasing competition in tourism markets and destinations makes the use and variety
of tourist attraction tools necessary. In this context, national and international festivals have
been organized in destinations in recent years, with an increasing number. In this research, it is
aimed to determine the satisfaction levels of the domestic tourists, who visited Edirne city on
5-6 May 2019 with accommodation or as a day trip and who attended the Hıdırellez and Kakava
Festival organized at the destination on the related dates. 300 questionnaire forms prepared in
this context were delivered to domestic tourists visiting the destination on the related dates by
making face-to-face communication. The data obtained from the questionnaires (276
questionnaires) were analyzed via the SPSS program. As a result of the analyzes, it was
determined that the majority of the tourists (61%) visited the destination for one day and that a
significant number of them (81%) were generally satisfied with their visits. According to the
results of the factor analysis applied in the research, it was determined that the scale of the
festival satisfaction of the tourists consisted of the dimensions of the satisfaction perception of
the festival organization, the satisfaction perception of the festival products and the general
satisfaction perception of the festival, and that the tourists perceived a high and positive level
of satisfaction with all the related dimensions.
Keywords: Destination Marketing, Festival Tourism, Kakava, Hıdrellez, Edirne.
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ÖZET
Halkla ilişkiler açısından Grunig & Hunt’ın iki yönlü simetrik model yaklaşımıyla, diyalog,
kurumların hedef kitleleri ile uzun süreli ve gerçekçi ilişkiler kurmaları için amaç olarak
belirlenmiştir. Diyaloğun, kurum içerisinde ve dışında olumlu ilişkiler geliştirilmesine yol
açtığı, olumlu ilişkiler sayesinde kurumun daha etik davranabildiği savunulmaktadır. Diyalog
temeline dayanan iki yönlü iletişim model uygulamalarında geribildirimlerin dikkate alınması,
kurumsal politikaların yönlendirilmesine katkı sağladığı dile getirilmektedir. Bu kapsamda
diyalog, eşitlik, uzlaşmaya dayalı çatışma çözümü, karşılıklı yarar ve tatmin sağlama
prensiplerine sahiptir. Bu prensipler ise kurumlarda iş birliği ve katılımcı bir kültürü yaratmak
konusunda önemli bir işleve sahiptir. Diyalojik halkla ilişkiler bağlamında en yaygın kullanılan
diyalog prensipleri ise Kent & Taylor tarafından ele alınmakta ve söz konusu 5 temel prensip
karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve taahhüt olarak ifade edilmektedir.
İletişimde katılımcı süreçler, Üçüncü Dünya Ülkelerinde gerçekleştirilen kalkınma
programlarının, yukarıdan aşağı doğru inen yapısal düzenlemelerine eleştiri olarak doğmuştur.
O döneme kadar kullanılan iletişim modellerine yönelik yapılan kritik çalışmalarla, bu modeller
kullanılarak sürdürülebilir bir refah artışının sağlanamayacağı öne sürülmüş ve diyalog amaç
olarak belirlenmiştir. Katılımcı süreç yazını ve uygulama alanı, diyaloğu deneyimsel süreçlere
dayanmaktadır. Katılımcı süreçler için temel oluşturan Freire ise, diyalog kavramını özde
sevgiye dayandırmakta, bunun alçakgönüllülükle inanca dönüşeceğini ve güven, umut ve
eleştirel düşünmenin diğerleri olmadan olamayacağını ifade etmektedir. Bu sebeple diyaloğu
amaç edinen halkla ilişkilerin, bireylerin kendileri ile olan ilişkilerinden ve bu ilişkiyi inşa
edecek değerlerden başlayacak bir yaklaşım geliştirebileceği söylenebilir.
Bu çalışmada iletişimde katılımcı araçlar, katılımcı süreçleri yıllardır uygulayan farklı sivil
toplum kuruluşlarının kolaylaştırıcı rehberlerinden ve onların kaynaklarından seçki olarak
sunulmaktadır. Bu araçlar, topluluk sözleşmeleri, alanlar, dinlememe senaryoları, dinleme
egzersizi ve zihin haritalamadır. Söz konusu araçlar, halkla ilişkilerin diyalog amacı için Kent
&

Taylor’ın

belirlediği

diyalog

prensiplerinin

hangilerini

karşıladığı

üzerinden

değerlendirilmekte ve söz konusu araçların bu prensiplere hizmet edebildiği savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, Diyalog, Katılımcı Süreçler
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DIALOGUE IN PUBLIC RELATINS AND PARTICIPATORY PROCESS TOOLS
ABSTRACT
From the perspective of public relations, with the two-way symmetric modeling approach of
Grunig & Hunt, dialogue has been designated as a goal for organizations in order to form long
lasting and realistic relationships with their target groups. It is argued that dialogue entails
positive relationships both inside and outside the organization, and this leads the organization
to behave more ethically as a result. In applications of two-way communication models based
on dialogue, feedback is taken into consideration, which contributes to the forming of
organizational policy (Peltekoğlu, 2018, 131). In this context, dialogue carries the principles of
equality, conflict resolution based on reconciliation, and enabling mutual benefit and
satisfaction. These principles have important roles to harbor a culture of cooperation and
participation in organizations. Within the context of dialogic public relations, the most
commonly used principles of dialogue have been those suggested by Kent & Taylor, who
identify the five fundamental principles as mutuality, propinquity, emphaty, risk and
commitment. Participatory processes in communication were born as a critique of the top-tobottom implementation of structural adjustments in development programs applied in Third
World Countries. Critical studies of communication models that were commonly used at the
time suggested that existing approaches did not have the ability to create sustainable welfare
gains, and identified dialogue as a goal. The literature and practice of participatory processes
use experiential processes. Freire, who laid the foundations for participatory processes,
attributed the concept of dialogue to love, argued that this turns into belief with modesty, and
that each one of trust, hope and critical thinking can only exist with the existence of others. For
this reason, public relations that establish dialogue as a goal can develop an approach that begins
with the relationship of individuals with themselves and the values that can build these
relationships.
The tools of participatory communication that are used in this study are chosen as a selection
from the facilitation manuals of various NGOs that have been practicing participatory processes
for years, as well as the sources of such manuals. These tools are community agreements, zones,
non-listening scenarios, listening exercises and mind mapping. This study evaluates these
tools in relation to the dialogue principles specified by Kent & Taylor and argues that the tools
in question are able to serve these principles.
Keywords: Public Relations, Dialogue, Participatory Process
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UKRAINIAN-TURKISH DIPLOMATIC RELATIONS OF 1919-1920
IN O. LOTOTSKY'S MEMOIRS «IN TSARGOROD»
Associate Professor Bykova OLHA
Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University

ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of the coverage of the Ukrainian-Turkish relations in the
book of memoirs «In Tsargorod» by Oleksander Lototskyi (Constantinople – until 1930 the
official international name of Istanbul). The author tells about the events of 1919-1920, when
he was in Turkey as a head of the diplomatic mission of the Ukrainian National Republic. The
memoirs of a Ukrainian diplomat, published in Warsaw in 1939, contain valuable information
about the direct activities of the Ukrainian Embassy and provide important material from its on
the day-to-day work. At the same time, the research notes that O. Lototskyi critically evaluated
the results of his own work in Turkey and warned the successors against repeating his mistakes.
Oleksander Lototskyi was appointed Ambassador to Turkey in mid-January 1919, when the
international situation was very difficult and unfavorable for Ukraine. The article points out
that the author pays special attention in the memoirs to the recognition of the legitimacy of the
Ukrainian state and, accordingly, the diplomatic mission, its relations with the authorities and
the public of Turkey, especially with the western diplomatics and members of the business.
The article provides information about the most important and actual cases at that time, which
O. Lototskyi tried to solve: minimize Red Army replenishment by former Volunteer Army
soldiers who were sent from Constantinople to their homeland in 1919; the return to the
Motherland of captives during the First World War of Ukrainians who were in Turkey under
the rule of the French and Germans; solving the problem of belonging to the Black Sea Fleet
ships, some of which were in Turkish territorial waters after the war; establishment of the
outreach and publishing work of the embassy. The activity of the Embassy of O. Lototskyi on
the recognition independent the Ukrainian Orthodox Church by the Patriarch of Constantinople
and the reasons why the question of recognition of autocephaly could not and have not been
resolved are analyzed in detail.
The author of the article notes that the exceptional value of the work «In Tsargorod» is provided
by an extremely meticulous and convincing account of the author's personal observations and
impressions, together with the use of unique documents and materials (letters, memoranda,
correspondence with the Ministry of Foreign Affairs of Turkey, France, Britain, etc.).
Keywords: Ukraine, Turkey, embassy, memories.

www.ispeco.org

25

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
MOLLA GÜRÂNÎ’NİN BAZI KELÂMÎ GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARDAK
ORCID 0000-0002-9393-7884
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ÖZET
Zap bölgesinin önemli bir ismi olan Molla Gürânî’nin bazı kelâmî görüşlerini ve özellikle de
ulûhiyet görüşü hakkında bilgi edinmenin yolu ona ait eserlerindeki görüşlerini tespitle
mümkündür. Molla Gürânî’nin tam adı Şihâbu’d-dîn Ahmed b. İsmâil b. Osman b. Ahmed b.
Reşid b. İbrâhim eş-Şehrezorî el-Hemedânî et-Tebrîzî, el-Kürdî, el-Kâhirî, er-Rûmî, eş-Şâfiî ve
el-Henefî’dir. Künyesi Ebû’l-Abbâs’tır. Hicri 813 yılında Goran’a bağlı Celûlâ köyünde
doğmuştur. Hayatı hakkında çok detaylı bilgi yoktur. Recep 893/1488 yılında vefat etmiştir.
İstanbul’da medfundur. En önemli eseri Ğâyetu’l-Emânî fî tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî’dir.
Molla Gürânî’nin kelâmî görüşlerini öğrenmek için bu eserine bakmak gerekir.
Molla Gürânî’nin tefsirindeki özellikle En’am ve İhlas suresindeki ayetleri yorumlarken
savunduğu kelâmî görüşlerini tespit etmek onun genel tavrını tespit etmek için yeterlidir. Bu
iki sureyi seçmemizin sebebi İhlas Suresi’nin Allah’ın tevhidini özetlemesi bakımından önemli
olması, En’am Suresi ise Eş’arîliğin önemli isimlerinden Ebû İshâk el-İsferâyînî’nin bu sureyi
tevhîd konusunu efradıyla birlikte ele aldığını iddia etmesidir. İslam’ın temel ilkesi olan tevhid
inancını en kısa ve öz şekliyle özetleyen sure İhlas Suresi’dir. Bu sure müşriklerin Hz.
Muhammed’den Allah’ın vasıfları hakkında sormaları üzerine nazil olmuştur. Molla Gürânî
Allah’ın ulûhiyetine açıkça delalet eden şeylere rağmen kâfirlerin iman etmemelerini
kınamaktadır. Ona göre bu açık ayetlere rağmen kâfirlerin Allah’ı inkâr ettikten sonra Hz.
Peygamber’in nübüvvetini inkâr etmelerine şaşırmamak gerektiğine vurgu yapmaktadır. Molla
Gürânî’ye göre kullara hayır namına ulaşan her şey Allah’tandır. Allah aynı zamanda bu hayrı
izale etmeye de kâdirdir. O da Ehl-i Sünnet gibi Allah’ın kemal sıfatlar ile muttasıf olduğuna
vurgu yapmaktadır. Bu sıfatlar O’nun celâlini ifade etmektedir. Molla Gürânî’ye göre Yahûdi,
Hıristiyan ve müşriklerin Allah’ın çocuk edindiğini iddia etmelerini Allah hakkında en büyük
zulüm saymaktadır. Molla Gürânî Allah’ın ve müminlerin düşmanı olan kâfirlerin helakini bir
nimet olarak görmektedir. “Kâfir öldüğünde bölgeler ve kullar rahatlar” hadisini de buna delil
olarak sunmaktadır. Allah insanları göklerdeki ve yerdeki şeyleri tefekkür etmeleri için
insanları yaratmıştır. Bununla Allah zatının kemalini, vahdaniyyetini ve ulûhiyyetini göstermek
istemektedir.
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Molla Gürânî içerisinde bir yaratıcıya delalet eden her şeyin O’nun vahdaniyetine delil
olduğunu belirtmektedir. Bu bildiride buna benzer akidevi ve kelâmî tespitlerin kelâm
literatürdeki yeri ve Molla Gürânî’nin bu tartışmalarda nerede durduğu tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Molla Gürânî, Kelâm, Akaid, Tefsir, Mezheb.

SOME THEOLOGİCAL VİEWS OF MOLLA GÜRÂNÎ
ABSTRACT
It is possible to determine some of the theoretical views of Molla Gürânî, an important name of
the Zap region, and especially the way of obtaining information about her view of divinity in
her works. The full name of Molla Gürânî is Şihâbu’d-dîn Ahmed b. Ismail b. Osman b. Ahmed
b. Reşid b. İbrâhim Eş-Şehrezorî el-Hemedânî is et-Tebrîzî, el-Kürdî, el-Kâhirî, er-Rûmî, EşShafiî and el-Henefî. He was born in 813 in the village of Celûlâ, in Goran. There is no very
detailed information about his life. Recep passed away in 893/1488. He is a medfune in Istanbul.
His most important work is â Ğâyetâyetu'l-Emanî fi tafsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî. It is necessary
to look at this work to learn the theological views of Molla Gürânî. To interpret the verses in
the commentary of Molla Gürânî, especially Enâam and Ihlas, it is sufficient to determine his
general attitude. The reason we chose these two suras is that Surah Ihlas is important in terms
of summarizing Allah's unity. The Surah En'am, on the other hand, claims that one of the
prominent names of Ash'arish, Abu Ishaq al-Isferâyînî, addressed this issue with his era of
tawhid. The time that summarizes the belief of Tawhid, which is the basic principle of Islam,
in the shortest and most basic form is the Surah of Ihlas. This time, the polytheists When he
asked Hz. Muhammad about the qualities of Allah, he became a courtesy. Molla Gürâni
condemns the disbelievers not to believe, despite what clearly signifies the deity of Allah.
According to him, despite these clear verses, after the disbelievers denied Allah, It emphasizes
that the Hz. Prophet should not be surprised to deny the prophethood. According to Molla
Gürânî, everything that reaches the name of goodness to the servants is from Allah. God is also
good at removing this good. He also emphasizes that Allah, like the Ahl al-Sunnah, is proficient
with perfections. These adjectives mean His submission. According to Molla Gurani, Judadi
considered the greatest persecution of God for Christians and polytheists to claim that God had
children.
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Molla Gürânî sees the destruction of the disbelievers, the enemy of Allah and the believers, as
a blessing. Evidence of the hadith “Regions and servants are relieved when the infidels die”.
Allah created people to contemplate things in the heavens and on the earth.
With this, God wants to show the perfection, revelation and divinity of his person. He states
that everything that refers to a creator in Molla Gürânî is evidence for his savagery. In this
paper, the place of theological and theoretical findings in the theoretical literature and where
Molla Gürânî stands in these discussions will be tried to be determined.
Keywords: Molla Gürânî, Kalam, Akaid, Tafsir, Mezheb.
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SAĞLIK İLETİŞİMİNDE TWİTTER’IN KAMUOYUNU
BİLGİLENDİRMEDE KULLANIMI: COVİD 19 SALGINI ELAZIĞ İLİ
YEREL AKTÖRLERİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr, Nural İMİK TANYILDIZI (Sorumlu Yazar)
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kübra TÜRKAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

ÖZET
İletişim sağlık alanında her zaman önemini korumuştur. Özellikle halk sağlığı ile ilgili
konularda toplumu bilgilendirmek, sağlıkla ilgili doğru ve güvenilir enformasyonun
yayılmasını sağlamak, sağlıklı davranışa ikna etmek ve sağlık bilinci gibi amaçlar ile
iletişimden yararlanılmaktadır. Sağlık iletişiminde mesajın hedef kitleye iletilmesinde başarıya
ulaşmak için etkili iletişim olmalıdır. Toplumun genelini ilgilendiren sağlık sorunlarında
kamuoyunu bilgilendirmek gerekmektedir. Toplumda farkındalık oluşturmak için bu şarttır.
Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınında da toplumu bilgilendirmede en önemli görev
medyaya düşmüştür. Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik sağlık kampanyalarının geniş
kitlelere ulaşabilmesi kitle iletişim kanallarıyla mümkündür. Çin’de ortaya çıkan Covid 19
hastalığı, kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Salgını durdurmak için ülke yönetimleri halkı
bilgilendirme yoluna gitmiştir. Ayrıca çoğu ülke karantina uygulamaları ile halkı evde tutmaya
çalışmıştır. Sağlık iletişimi kapsamında geleneksel medyanın yanında sosyal medya kanalları
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu sosyal medya kanallarından biri de Twitter’dır.
Bir ilin yöneticileri medya aracılığı ile fikirlerini yerel kamuoyuna aktarmaktadır. Son yıllarda
ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, yöneticilerin bu işlevlerini internet üzerinden
gerçekleştirmekte olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada yerel aktörler olarak isimlendirilen
bir ilin önde gelen yöneticilerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden kamuoyunu
nasıl bilgilendirdikleri ele alınmıştır. Örneklem olarak vali, belediye başkanı, rektör, il sağlık
müdürü ve milletvekilleri seçilmiştir. Milletvekilleri seçilirken her partiyi temsil edecek bir
Elazığ milletvekili ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır.
Örneklem olarak seçilen kişilerin Twitter hesapları incelenmiştir.

Salgının Türkiye’de

görüldüğü ilk haftadan itibaren bir hafta süresince (16 Mart- 23 Mart 2020 tarihleri arasında )
haftalık tweet paylaşımı, tweet ve retweet dağılımları, covid- 19 pandemisi içeriği ile ilgili
paylaşım verileri, toplam paylaşımların ne şekilde sunulduğu, paylaşımların içerikleri tablolar
halinde sunulmuştur. Elazığ ili yerel aktörlerinin Covid 19 salgınında sosyal medya üzerinden
kamuoyunu bilgilendirme düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel aktörler, sağlık iletişimi, Covid 19, Twitter
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THE USE OF TWITTER IN HEALTH COMMUNICATION FOR
INFORMING THE PUBLIC: EXAMPLE OF LOCAL ACTORS IN ELAZIG,
DURING COVID 19 EPIDEMIC
ABSTRACT
Communication has always kept its importance in the field of health. Communication is used
especially for public health-related issues, informing the society, providing correct and reliable
information about health, persuading healthy behavior and health awareness. Effective
communication should be in order to be successful in delivering the message to the target
audience in health communication. It is necessary to inform the public about health problems
that concern the general public. This is essential to raise awareness in the community. The most
important task in informing the society has been the media in the Covid 19 epidemic, which
has influenced the world. It is possible to reach large masses of health campaigns aimed at
improving public health through mass media channels. Covid 19 disease, which emerged in
China, spread to the whole world in a short time. In order to stop the epidemic, the governments
of the country went to inform the public. In addition, most countries tried to keep the public at
home with quarantine practices. Social media channels have been widely used besides
traditional media within the scope of health communication. One of these social media channels
is Twitter.
Managers convey their ideas to the local public through the media. Technological developments
in recent years show that managers perform these functions over the internet. In this study, how
the leading administrators of a province named as local actors informed the public through
social media during the Covid 19 epidemic. As a sample, governor, mayor, rector, provincial
health director and deputies were selected. While being elected as deputies, it was limited to an
Elazig deputy who would represent each party. Content analysis method was used in the study.
Twitter accounts of the people selected as samples were examined. From the first week of the
outbreak seen in Turkey one week period (16 March-March 23, 2020 between the dates) weekly
tweets sharing, tweet and retweet distributions, covid- 19 sharing data related to the content of
the pandemic, the manner in which offers total shares, shares of the contents in tables It is
presented. In the epidemic of Covid 19 of the local actors of Elazig province, the level of
informing the public through social media was tried to be determined.
Keywords: Local actors, health communication, Covid 19, Twitter
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNÎ DEĞİŞİM
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat ACAR
ORCID 0000-0002-4222-3101
Mardin Artuklu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretim kademesinde okuyan gençlerin dinî hayatlarını
incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise üniversite öğrencilerinde eğitim süreci boyunca
meydana gelen değişiklikleri tespit etmeye çalışmaktır. Dindarlığın inanç, ibadet ve ahlak
boyutları göz önüne alınarak kurgulanan çalışmada bu boyutlardaki değişimler ayrı ayrı ele
alınmıştır. Öğrencilerde meydana gelen değişimlerin kaynağını belirlemek de araştırmanın bir
diğer amacını oluşturmaktadır.
Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada Mardin Artuklu Üniversitesinde
öğrencim gören 18 öğrenci ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları
değişimleri belirleyebilmek amacıyla tüm katılımcılar son sınıf öğrencileri arasından
seçilmiştir. Mülakatların tamamında ses kaydı alınmış ve bu kayıtlar analiz için transkripsiyona
tabi tutulmuşlardır.
Araştırmanın sonuçlarına göre üniversite hayatı tüm öğrencilerin dinî hayatlarını bir şekilde
etkilemiştir. Bu etki ibadet boyutunda genelde bir düşüş meydana getirmiştir. Bu değişikliğin
kaynağı olarak kampüs ortamı, arkadaş çevresi ve aileden uzak kalma sonucu sosyal ortamın
değişmesi gösterilmiştir. Üniversiteye gelen gençlerin ibadet boyutundaki değişim, bazı
katılımcılarda inanç ve ahlak boyutlarını da etkilemiştir.
İnanç boyutuna bakıldığında ise öğrencilerin üniversite deneyimi ile birlikte daha köklü ve
sağlam bir inanca sahip olmaya başladıkları belirlenmiştir. İnanç boyutu düşük olan
öğrencilerin de yüksek olan öğrencilerin de inanç düzeyi derinleşmiştir. Bu bulgu, üniversite
deneyiminin gençlerin inançlarında bir radikalleşme ve kesinleşmeye yol açtığı şeklinde
yorumlanabilir. Bu değişikliğin arka planında ise genelde okunan alan/bölüm, okunan kitaplar
ve ders veren öğretim elemanlarının etkileri göze çarpmaktadır.
Ahlak boyutu açısından ise farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Çoğu öğrencinin ahlak boyutunda
üniversiteye başladığı döneme göre daha düşük seviyede olduğu görülmüştür. Bunun nedeni
ise karşılaşılan insanların tutumları, tanışılan dindar insanların hayatlarındaki olumsuz
yaşantılar ve üniversite hayatının bireyi bencilleşmeye zorladığı gibi nedenler yatmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite gençliği, dinî değişim, din psikolojisi.
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RELIGIOUS CHANGE IN UNIVERSITY STUDENTS
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the religious lives of young people studying at higher
education level. Another aim of the research is to try to detect changes that occur in university
students during the education process. In the study, which was designed by considering the
belief, worship and moral dimensions of religiousness, changes in these dimensions were
discussed separately. Another aim of the research is to determine the source of the changes that
occur in students.
In this study, in which qualitative research method was adopted, in-depth interviews were made
with 18 students who attended Mardin Artuklu University. In order to determine the changes
experienced by the students, all participants were selected from the senior students. Voice
recordings were taken in all interviews and these recordings were transcribed for analysis.
According to the results of the research, university life has somehow affected the religious lives
of all students. This effect generally caused a decrease in the worship dimension. As a source
of this change, the change of the social environment has been shown as a result of the campus
environment, the circle of friends and the family. The change in the worship dimension of the
young people who came to the university also affected the belief and moral dimensions of some
participants.
When looking at the dimension of faith, it was determined that students started to have a more
radical and solid belief with their university experience. The belief level of students with low
faith has deepened. This finding can be interpreted that university experience leads to a
radicalization and certainty in young people's beliefs. Against the background of this change,
the effects of the area / section read, the books read and the lecturers giving the lesson are
noticeable.
A different situation has emerged in terms of moral dimension. Most students were found to be
at a lower level in moral dimension than when they started university. The reason for this is the
attitudes of the people encountered, the negative experiences in the lives of the religious people
met and the reasons such as university life compelling the individual to become selfish.
Keywords: University youth, religious change, psychology of religion.

www.ispeco.org

32

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
SOSYAL İZOLASYON DÖNEMİNDE ONLINE UYGULAMALI EĞİTİM VE
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ÖZET
Genel olarak bakıldığında online eğitim modelleri, günümüz koşulları doğrultusunda talebe
yönelik hızla artış göstermiştir. Bu bağlamda, üniversitelerdeki uzaktan eğitim yapılarının da
çok hızlı gelişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu noktada uzaktan eğitimin hangi bölümler
için geçerli olup olamayacağı, nasıl kalite standartlarını içermesi gerekli olduğu soruları akıllara
gelmekte, özellikle uygulamalı eğitim alanında çok fazla sayıda tartışma yer almaktadır. Mart
2020 itibariyle Türkiye’de sosyal izolasyon sürecinin başlaması ile birlikte, Yüksek Öğretim
Kurulu kararı ile tüm üniversiteler zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmiştir. Dolayısıyla
üniversitelerdeki bölümlerin büyük bir çoğunluğu bu karar kapsamında hareket etmiştir. Bu
durum daha önce uygulamalı dersler kapsamında uzaktan eğitim tecrübesi olmamış yoğunlukla
uygulamalı eğitim veren bölümleri de yeni bir deneğimle karşılaştırmıştır. Bu bölümlerden biri
de müfredatının büyük bir çoğunluğu uygulamalı eğitimden oluşan, İstanbul Gelişim
Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü dür.
Çalışmanın amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde sosyal izolasyon sürecinde
uzaktan eğitim olarak verilmiş, Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi, dersini alan
öğrenciler ile Servqual Analizi gerçekleştirerek, öğrenicilerin uygulamalı online halkla ilişkiler
ve reklam eğitimine yönelik beklenti ve algılarını ortaya koyarak uygulamalı uzaktan eğitimde
kalite kriterlerini saptamaktır. Bu bağlamda fiziksel, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati
boyutlarının saptanabilmesi amaçlı araştırmada kantitatif araştırma yöntemlerinden anket
yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal İzolasyon, Halkla İlişkiler ve Reklam, Uzaktan Eğitim, Kalite
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MUHAMMED ESED’İN KUR’AN MESAJI ADLI TEFSİRİNDEKİ BAZI KELÂMÎ
GÖRÜŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARDAK
ORCID 0000-0002-9393-7884
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ÖZET
Muhammed Esed batının yetiştirdiği düşünür, gazeteci, yazar ve siyasetçi kimliği bulunan
entelektüel isimlerden biridir. Kendisi batılı anlamda eleştirel ve rasyonel bakış açısıyla
yetişmiştir. Aile tarafından Yahudi bir aileye mensup olan Muhammed Esed orta doğuda
yaşamış olduğu deneyimler ve Kur’an’a olan ilgisinden sonra Müslümanlığı tercih etmiş ve
ömrünün bundan sonraki büyük bir kısmını İslam topraklarında geçirmiştir. Onun en önemli
eseri Kur’an Mesajı adlı tefsiridir. Bu tefsir klasik tefsirlerin yaklaşımından farklı bir tarzda
yazılmıştır. İslam geleneğinde genelde nakille aktarıla gelen birçok tefsir yorumuna kendi
yetiştiği zaviyeden bakarak farklı şekilde yorumlamıştır. Bu farklı bakış açısı itikadi ve kelâmî
ayetlerde de kendini hissettirmektedir.
Müfessirler yorumladıkları ayetlerde zorunlu olarak kelâm ilminin ilgi alanına giren kaza,
kader, rüyetullah, istiva ve tekrar dirilme gibi konuları da yorumlamaktadırlar. Bu yorumlarda
genel olarak tefsiri yapan kişinin intisap ettiği kelâmî ekolün görüşlerine meylettiği
bilinmektedir. Örneğin Fahruddin er-Razi’nin tefsirinde ayetlerin Eş’arî kelâm anlayışına
uygun bir perspektifle yorumlandığını görmekteyiz.
Fakat Muhammed Esed burada farklı bir konumda bulunmaktadır. Kendisi daha önce kelâmi
ekollerin birine mensup olmadığından ayrıca pozitif bilimle yetişmiş bir müfessir olduğundan
konulara daha farklı bakabilme imkânına sahip olmuştur.
Bu çalışmada Muhammed Esed’in itikad ve kelâm ilminin konularıyla ilgili ayetlerdeki bakış
açısı ele alınarak klasik kelâmi yorumla karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada hangi
kelâmi düşünceye yakın olduğu ya da konu hakkında onlardan hangi gerekçelerle ayrı
düşündüğü hakkında tespitler yapılacaktır. Ayrıca kelamî konularda yapmış olduğu yorumların
tenkidi de mümkün mertebe işlenecektir. Burada hedeflemeye çalıştığımız gaye dışardan
sayılabilecek bir müfessirin bizim meselelerimize bakışındaki farklılığı ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, Akaid, Kelâm
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SOME WORD VIEWS IN THE EXPLANATION OF MUHAMMED ESED'S QUR'AN
MESSAGE
ABSTRACT
Muhammed Esed is one of the intellectual names with the identity of thinker, journalist, writer
and politician raised by the West. He grew up with a critical and rational perspective in the
western sense. He grew up with a critical and rational perspective in the western sense.
Mohammed Asad, who belongs to a Jewish family by the family, preferred Islam after his
experiences in the Middle East and his interest in the Qur'an he spent most of it on the land of
Islam. His most important work is his commentary on The Message of the Qur’an. This
interpretation is written in a different style than the classical tafsir's approach. In the Islamic
tradition, he interpreted many interpretations of interpretations, which were generally conveyed
by transplant, in a different way, by looking at the lodge he grew up with. This different
perspective makes itself felt in rhetoric and theological verses. In the verses they interpret, the
commentators also interpret subjects such as accident, destiny, rüetullah, istiva and resurrection,
which are necessarily within the field of theology. In these comments, it is known that the
person who made the commentary was generally inclined to the views of the theological school.
For example, we see that in the commentary of Fahruddin er-Razi, the verses are interpreted
with a perspective in accordance with the understanding of Eş'arî kalam.
But Mohammed Asad is in a different position here. Since he did not belong to one of the
theological schools before, he also had the opportunity to look at the issues more independently
because he was an educator trained with positive science.
In this study, it will be compared with the classical theoretical interpretation by considering the
point of view in the verses related to the subject of the Islamic science and theology. In this
comparison, determinations will be made about which theoretical thought he is close to, or for
what reasons he thinks separately from the subject. In addition, the criticism of his comments
on theological issues will be taken into consideration as much as possible. The aim we aim at
here is to reveal the difference in the outlook of someone who can be regarded from outside.
Keywords: Mohammad Asad, The Message of the Qur’an, Aqaid, Kalam
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OKUL ÖNCESİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ YAPILMIŞ
ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
DİLAN DEMİRKUŞ
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Geliştirme ve Öğretim Ana Bilim Dalı

ÖZET
2006 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum,WEF) her yıl
yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu’na (Global Gender Gap Report) göre Türkiye 2020
yılında 153 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır (WEF, 2020). Ülkelerin ekonomik katılım
ve fırsat, eğitime katılım, sağlık imkanları ve siyasal temsil göstergeleri kullanılarak analiz
edilen bu rapor kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmadığını göstermektedir.
Türkiye’nin cinsiyet eşitliği karnesi eğitimde de toplumsal cinsiyet sorununu gündeme
getirmiştir.
Toplumsal cinsiyet, en genel haliyle, bireyin genetik ve bedensel olarak gösterdiği dişilik ve
erillik cinsiyetine kültürel olarak atfedilen rolleri, davranışları ve kişilik özellikleri geliştirmesi
olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin bir birey olarak yer aldıkları
toplumdaki statülerinin, rollerinin, görev ve sorumluluklarının yanında toplumun da bireye
bakış açısı, algıları ve bireylerden beklentileri, öğrenilmiş davranışları, yargıları ve rollerini
kapsamaktadır. Yaşamın temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde çocuklar cinsiyetlerinin
farkına varmaya ve cinsiyet rollerine uygun davranışlar geliştirmeye başlamaktadır. Erken
çocukluk döneminde çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları geliştirmesi oyunlarına,
hayallerine, düşünme biçimlerine de etki etmektedir. Çocuklara kişilik gelişimlerinin büyük
oranda şekillendiği okul öncesi dönemde doğru ve olumlu cinsiyet özellikleri kazandırılması
önemlidir.
Bu çalışmanın amacı 2006 yılı itibariyle okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyetle ilgili yapılan
araştırmaların analizi yoluyla ilgili alan yazındaki yönelimi ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda, üniversite kütüphanelerinin web sayfalarından, DergiPark, Google Scholar ve
YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılabilen lisansüstü tezler ve makaleler ele
alınmıştır. Ulaşılabilen araştırmalar araştırma soruları ekseninde içerik analiz yöntemiyle analiz
edilmiştir. Her bir araştırma belirlenen kriterlere dayalı olarak kodlandıktan sonra, kategorilerin
kaç kez tekrarlandığı frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplanarak, çalışmanın her bir alt amacı
için elde edilen veriler tablolaştırılmıştır.
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre çalışmaların daha çok betimsel yöntem ile yapıldığı,
araştırma örnekleminin önemli bir kısmını öğrencilerin oluşturduğu, araştırmaların önemli
kısmının ölçek, form ve doküman analizi veri toplama araçlarıyla yürütüldüğü ve araştırmaların
büyük bir kısmının 2016-2019 yılları arasında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Deneysel araştırmaların bağımlı değişken olarak çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları;
bağımsız değişken olarak eğitim etkinlikleri kullandığı, basit betimsel araştırmaların önemli bir
kısmının çocuk kitaplarıyla ilgili yapıldığı, ilişkisel betimsel araştırmaların büyük bir kısmında
ise ilişkisi araştırılan değişkenlerden birinin çocuğun cinsiyet kalıp yargıları olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kalıp yargıları.

CONTENT ANALYSIS OF GENDER-RELATED STUDIES IN PRE-SCHOOL
EDUCATION
ABSTRACT
According to the 2020 Global Gender Gap Report (GGGR) results, which has been published
every year by the World Economic Forum (WEF) since 2006, Turkey is placed in 130 th
between 150 countries (WEF, 2020). This report, analyzed by countries` economic participation
and opportunities, participation in education, health facilities, and political representations,
demonstrates that women have not equal opportunities with men. Turkey’s report on gender
equality has also brought gender issues in education to the agenda. Gender, in its most general
form, is called as “to develop the roles, behaviors, and personality traits that are culturally
attributed to the gender of femininity and masculinity, shown by the individual genetically and
physically.” Gender includes the perspectives, perceptions, and expectations, acquired
behaviors, judgments, and roles of the society in addition to their status, roles, duties, and
responsibilities in the society in which women and men take part as individuals. During preschool education, which is defined as the period when the foundations of life are laid, children
start to become aware of their gender and develop behaviors that are appropriate for their gender
roles. In early childhood, developing gender stereotypes for children also affects their games,
dreams, and ways of thinking. Because of shaping most of the children`s personality
development, it is so significant to earn children true and positive gender traits in pre-school
education.
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The purpose of this study is to reveal the orientation in the related literature by analyzing the
researches about gender in pre-school education as of 2006. For this purpose, there are some
theses and articles that can be accessed from the web pages of university libraries, DergiPark,
Google Scholar, and Council of Higher Education National Thesis Center database are
examined. Accessible researches were analyzed with the content analysis method based on the
research questions. After each research study was coded based on the determined criteria, how
many times the categories were repeated were calculated as frequency (f) and percent (%), and
the data obtained for each sub-purpose of the study were tabulated.
According to the results obtained in the research, it was concluded that the studies were mostly
completed with the descriptive method, a significant part of the research sample was composed
of students, the majority of the research was carried out with scale, form and document analysis
data collection tools, and the majority of the research was conducted between 2016-2019. In
experimental researches, gender stereotypes of children are used as dependent variables, and
educational activities are used as independent variables. Also, a significant part of simple
descriptive research was focused on children’s books, and it was determined that one of the
variables investigated was children`s gender streotypes in most of the relational descriptive
research.
Keywords: Pre-school education, gender, gender stereotypes.
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COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÖRSEL MATERYALLERİN
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ebru KILIÇ DEMİR
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET
Son yıllarda tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de coğrafya öğretimi alanında hızlı bir
değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreçte müfredatlar, eğitim öğretim yaklaşımları ve
materyaller gibi konularda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Değişim sürecinin önemli
unsurlarından biri de ders kitapları ile ilgilidir. Ders kitapları geçmişten günümüze önemli bir
materyal olma özelliğini sürdürmektedir. Hatta birçok coğrafya öğretmeni için ders kitapları
çoğu zaman öğretim programının önüne geçmekte bazen ders kitapları ile öğretim programları
ayırt edilememektedir.
Türkiye’de coğrafya öğretimindeki en önemli değişim 2000’li yıllardan sonra müfredat
değişimi ile birlikte olmuştur. O yıllara kadar büyük oranda bilgi temelli ve konu sıralaması
şeklinde olan öğretim programları radikal değişikliklerle bilginin yanında beceri, değer ve
tutum kazandırılmasını da amaçlayan bir hal almıştır. Öğretim programlarındaki bu değişim
doğal olarak ders kitaplarına da yansımıştır. Ders kitaplarının gerek yazım ve kabul esasları ve
gerekse içeriklerinin hazırlanması açısından geçmiş yıllardan oldukça farklı bir hale gelmiştir.
Bu süreçte ders kitaplarının hazırlanması uzmanlık isteyen bir hal almıştır. Diğer yandan eğitim
öğretimdeki çok yönlü değişikliklere rağmen öğretmenler açısından sıradan bir materyal
olmanın ötesinde anlam taşımaya devam etmektedir. Coğrafya ders kitapları bir yandan değişen
öğretim yaklaşımları ve öğretmenin sınıftaki rolüne farklı bir boyut getirirken bir yandan da
kalıcı izli öğrenmenin gerçekleştirilmesinde güncel ve zengin görsellere sahip olması rolünü
üstlenmeyi sürdürmektedir.
Belirtilenlerden hareketle bu çalışmada Coğrafya ders kitaplarında yer alan görsellere ilişkin
öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece bir yandan
coğrafya ders kitaplarının önemine bir kez daha vurgu yapılacak diğer yandan da konuya ilişkin
yaşanan sorunlarla ilgili öneriler geliştirilecektir. Çalışmada 2019-2020 eğitim öğretim yılında
MEB tarafından okutulmakta olan ders kitapları esas alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Materyal, Coğrafya Öğretimi, Öğretmen Görüşü, Ders Kitabı
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EVALUATION OF VISUAL MATERIALS IN GEOGRAPHY COURSE BOOKS
ACCORDING TO TEACHERS 'VIEWS
ABSTRACT
In the last years as well as all over the world there has been a rapid change in the field of
geography education in Turkey too. In this process important developments have occurred in
subjects such as curriculum, educational approaches and materials. One of the important
elements of the process of change is related to textbooks. Textbooks continue to be an important
material from past to present. Even for many geography teachers, textbooks often get ahead of
the curriculum, and sometimes textbooks and curriculums cannot be distinguished.
In Turkey the most important change in geography education has occurred with the curriculum
change after 2000. Until those years, the curriculum, which was largely knowledge-based and
subject-oriented, has become a condition with radical changes to aiming to gain skills, value
and attitude as well as knowledge. This change in the curriculum is naturally reflected in the
textbooks. It has become quite different from previous years in terms of both the writing and
acceptance principles of the textbooks and the preparation of their contents. In this process, the
preparation of textbooks has become an area of expertise. On the other hand, despite the
multifaceted changes in education, it continues to be more than ordinary material for teachers.
Geography textbooks, on the one hand, bring a different dimension to the changing teaching
approaches and the role of the teacher in the classroom, while maintaining the role of having
up-to-date and rich visuals in the realization of permanent track learning.
In this study, it is aimed to evaluate the images in the Geography textbooks according to the
opinions of the teachers. Thus, on the one hand, the importance of geography textbooks will be
emphasized once again, and on the other hand, suggestions will be developed regarding the
problems with the subject. The textbooks being taught by the Turkish Ministry of Naitonal
Education in the academic year 2019-2020 are based on this study.

Keywords: Visual Material, Geography Teaching, Teacher Opinion, Textbook
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ÖZET
Cinsiyet, kadın veya erkek olma durumunun biyolojik olarak tanımını yapan bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet kavramı, zaman içerisinde kadın ve erkek olmanın
nitelendirildiği, kadınlık ve erkeklik tanımlarının yapıldığı toplumsal cinsiyet kavramına
dönüşmüştür. Kadın veya erkek olmak, biyolojik olarak temsil edilen bir kavramken aynı
zamanda toplumun bireylerden beklenen davranışları sergilemesi açısından toplumsal bir
kavram olma özelliği de kazanmıştır. Toplumsal bağlam içinde bakıldığında cinsiyetin,
bireylerin toplumdaki rollerinin oluşmasında ve devamında etkili olduğu görülmektedir.
Toplumların kadın ve erkeklerden beklediği algılama, düşünme ve davranış etkinlikleri büyük
oranda benzerlik göstermesine rağmen her kültür içinde kadın ve erkek olmanın tanımı farklı
şekilde yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramının oluşması sürecinde eğitim ortamları
oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Birey için ailede başlayan toplumsal cinsiyet algısı, eğitim
hayatına geçiş ile şekillenmiş ve pekiştirilmiş olur. Bireyin toplumsallaşmasını ve kültürel
normları benimsemesini sağlayan okullar, toplumsal cinsiyet kavramının yeniden üretildiği ve
yeni kuşaklara aktarıldığı merkezler haline gelmektedir. Bu bağlamda bu merkezlerde yer alan
bireylerin toplumsal cinsiyete yönelik algılarının belirlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu
sebeple mevcut araştırmada, ortaokul öğrencilerinin kadın ve erkek kavramlarına ilişkin
algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma deseninde tasarlanmış ve 20172018 eğitim öğretim döneminde Bartın ili merkez ilçede yer alan bir devlet okulunda 7. Sınıf
düzeyinde 150 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar tarafından elde edilen veriler
metafor ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda, kadın kavramına yönelik
yapılan algılamaların “mutluluk veren, zayıf ve kırılan bir yapıya sahip olan” şeklinde, erkek
kavramına yönelik algılamaların ise “güçlü, koruyucu, kaba, cesur, güvenilmeyen, şiddet
uygulayan, duygularını belli etmeyen ve sert” şeklinde olduğu görülmektedir. Bu sonuç
doğrultusunda katılımcıların kadın ve erkek kavramına yönelik cinsiyetçi bir bakış açısına sahip
olduğu ve toplumsal cinsiyet rollerini benimsedikleri söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, metafor, nitel araştırma
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SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ GENDER PERCEPTION: A METAPHOR
ANALYSIS
ABSTRACT
Sexuality appears as a concept that defines the status of being a woman or man biologically.
The concept of sexuality has turned into a concept of gender, in which the definition of being a
man and a woman over time, the definitions of femininity and masculinity have been made.
While being a woman or man is a biologically represented concept, it has also gained the feature
of being a social concept in terms of displaying the behaviors expected from the individuals by
the society. When viewed in a social context, it is seen that sexuality is effective in the formation
and maintenance of individuals' roles in society. Although the perception, thinking and
behavioral activities that societies expect from women and men are largely similar, the
definition of being men and women is made differently in each culture. Educational
environments play a very effective role in the formation of the concept of gender. The
perception of gender starting in the family for the individual is shaped and reinforced with the
transition to education. Schools that enable the individual to socialize and adopt cultural norms
become centers where the concept of gender is reproduced and transferred to new generations.
In this context, the importance of determining the perceptions of individuals in these centers
towards gender becomes apparent. For this reason, in the current research, it was aimed to
determine the perceptions of secondary school students on the concepts of woman and man.
The research was designed in a qualitative research pattern and was carried out in the 7th grade
level with 150 participants in a public school in the central district of Bartın province during
the 2017-2018 academic year. The data obtained from the participants were subjected to
metaphor and content analysis. As a result of the research, it is seen that the perceptions about
the concept of women are “having a happy, weak and broken nature” and the perceptions about
the concept of men are “strong, protective, vulgar, courageous, unreliable, violent, not
expressing their feelings and harsh.” In accordance with this result, it can be said that the
participants have a sexist perspective on the concepts of woman and man and adopt gender
roles.
Key Words: Sexuality, gender, metaphor, qualitative research
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI/BAŞARISIZLIK TANIMLARI
Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖZET
Başarı ve başarısızlık toplumsal yaşantı içerisinde sıklıkla karşılaşılan iki zıt kavramdır. Biri ne
kadar ulaşılması arzu edilir ise diğeri de mümkün olduğunca kaçınılması gereken bir durumdur.
Her ne kadar sözlükte başarı “bir şeyin üstesinden gelme, muvaffakiyet”, başarısızlık da
“muvaffakiyetsizlik” olarak tanımlansa da, kavramların insanların anlamlandırmasıyla ortaya
çıkan tanımları kitabi olan ile farklılaşabilir. Birey kavram dünyasını yaşantısı yoluyla oluşturur
ve bu yaşantıları bireyin çevresinden yani toplumdan ayırmak mümkün değildir. Toplumun
süreç içerisinde oluşturmuş olduğu anlamlar sosyal etkileşimler aracılığıyla bireye aktarılır. Bu
çalışmada başarı ve başarısızlık kavramlarının lise öğrencileri tarafından nasıl tanımlandığı ve
anlamlandırıldığı ortaya çıkarılmak istenmiştir.
Nitel bir çalışma olarak planlanan araştırmada maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır.
Yaşam kalitesi en yüksek ve en düşük olan Kadıköy ve Esenler ilçelerinden Anadolu Lisesi,
İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi öğrencileri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğrencilerin
ilçe, okul, cinsiyet ve akademik başarı bakımından farklılaşmalarına dikkat edilmiştir.
Araştırmada 13’ü kız 16’sı erkek olmak üzere toplam 29 öğrenci ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz kullanılmıştır. Veriler “başarı
tanımı”, “başarısızlık tanımı” ve “başarı örnekleri” olmak üzere 3 ana tema altında sunulmuştur.
Öğrencilerin tanımlamalarında başarısızlık ile ilgili “çaba harcamama”, “hedefe ulaşamama”
ve “pes etmek” gibi bireyin etken olduğu ifadeler ile birlikte “toplum tarafından yüklenen bir
kavram” gibi bireyin etkisiz olduğu ifadeler de yer almaktadır. Bununla beraber başarı
tanımında “zirve”, “hayallere ulaşma”, “para kazanma”, “emek harcama” ifadeleri
kullanılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin başarı ve başarısızlık tanımları demografik bilgileri
ele alınarak tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Başarı, Başarısızlık, Lise Öğrencileri
Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü,
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Ceyda Çavuşoğlu Deveci’nin,
Prof Dr. Mustafa Gündüz danışmanlığında yürütülen ve SDK-2018-3385 nolu proje
kapsamında desteklenen “Eğitimde Başarısızlık” Olgusunun Analizi: Lise Öğrencileri Örneği
adlı doktora tezinden türetilmiştir.
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FARKLI KUŞAKLARDAN OKUL YÖNETİCİLERİ ARASINDA TEKNOLOJİK
KONULARDA BİLGİ PAYLAŞIMI
Burçin DEDEOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ABD Dalı
Prof. Dr. Öğr. Üyesi Soner POLAT
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZET
Sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler toplumların kültürlerinde değişikliklerin
yaşanmasında etkili olmaktadır.

Bu değişiklikler farklı zaman dilimlerinde doğmuş olan

kuşakların bilgi birikimlerinde farklılıklar meydana getirebilmektedir. Farklı teknolojilerin
bulunduğu zamanlarda yetişmiş olmaları bu alandaki bilgi birikimlerini de farklılaştırmaktadır.
Bu kuşakların bir arada çalıştığı örgütlerde farklı kuşakların bilgi birikimleri paylaşıldığında,
üretkenlik, etkinlik, etkililik ve verimlilik hedeflerini olumlu yönde etkileyeceği
düşünülmektedir. Günümüz çalışma hayatında Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağı
bireyler bir arada çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar da üç farklı kuşaktan
okul yöneticilerinin bir arada çalıştığı bir örgütler arasındadır. Bu çalışmanın amacı farklı
kuşaklardan okul yöneticileri arasında gerçekleşen teknolojik konulardaki bilgi paylaşımının
ortaya konulmasıdır. Bilgi paylaşımının yapıldığı teknolojik konular ayrıntılı bir şekilde
incelenmiştir. Bu amaçla Kocaeli ilinde anaokulu, ilkokul ve liselerde görev yapmakta olan 17
okul yöneticisinin görüşleri alınmış ve analiz edilmiştir. Bu araştırmada; nitel araştırma
desenlerinden fenomenolojik desen ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde farklı kuşaklara ilişkin bilgilerin elde edilebilmesi
için Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı ve Y Kuşağını temsil eden okul yöneticileri ile
görüşülmüştür. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizine
başvurulmuştur. Araştırma sonucunda farklı kuşaklardan okul yöneticileri arasında “Bilgisayar
kullanımı, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemleri (KBS, TEFBİS, DYS, MYS E Okul,
MEBBİS, EBA, İYEP, PİCTES, MEB Personel …), grafik ve broşür hazırlama, video
düzenleme, Ofis Programları, Web sitesi, projeksiyon kullanımı” konularında bilgi paylaşımı
yapıldığı belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin ifadeleri doğrultusunda teknolojik konularda
Bebek Patlaması Kuşağı Okul Yöneticilerinin öğrenen, Y Kuşağı Okul Yöneticilerinin öğreten,
X Kuşağı Okul Yöneticilerinin ise hem öğrenen hem öğreten konumda yer aldıkları
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kuşaklararası, bilgi paylaşımı, okul yöneticisi, teknolojik konular.
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INFORMATION SHARING BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS FROM
DIFFERENT GENERATIONS IN TECHNOLOGICAL ISSUES
ABSTRACT
Social, political, economic and technological developments are effective in cultural changes in
the societies. These changes might lead to a difference in knowledge of generations born in
different periods. Being raised in times with different technologies, their knowledge in this field
differentiates. It is believed that information sharing among different generations in
organizations where these different generations work together will have a positive effect on
productivity, efficiency, activity and effectiveness targets. In today’s work life, individuals
from Baby Boomers, Gen X and Gen Y work together. Schools under the Ministry of National
Education are among the organizations where school administrators from three different
generations work. The purpose of this study is to reveal the information share about technologic
subjects between school administrators from different generations. Technological subjects with
information sharing are investigated in detail. For this purpose, 17 school administrators’ views
working in pre-school, elementary school and high school in Kocaeli city are collected and
analyzed. In this study, phenomenology pattern among qualitative research methods and a
semi-structured interview method are used. Criterion sampling among purposeful sampling
method is used for participant selection. To determine the sample and obtain information about
different generations, school administrators representing Baby Boomer, Gen X and Gen Y are
interviewed. The data obtained from this study are analyzed with content analysis. As a result
of this study, it is determined that information sharing is made among school administrators
from different generations on “computer use, the Ministry of National Education Information
Systems (KBS, TEFBİS, DYS, MYS, MEBBİS, EBA, İYEP, PİCTES, MEB Personel...),
graphic and brochure preparation, video editing, Office Programs, website, projection use”.
Based on the school administrators’ expressions, it is determined that Baby Boomer School
Administrators are learners, Gen Y School Administrators are teachers and Gen X School
Administrators are in both learner and teacher positions in terms technological subjects.
Keywords: Intergenerational, information sharing, school manager, technological issues.
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EĞİTİMCİLERİN SENDİKAL ÖRGÜTLENME NEDENLERİNİN
BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Ahmet Akın ERSÜ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

ÖZET
Sendikalar, çalışma hayatındaki örgütler içinde önemli bir yere sahiptir. Sendikalar, kanunların
kendilerine sunmuş olduğu yetki çerçevesinde üyelerini temsil etme, yasal haklarını koruma,
üyelerinin tüm alanlarda gelişimlerine katkıda bulunma, yasal konularda yardım etme, üyeleri
arasında birlik ve beraberliğini sağlama (Söylemez, 2019) gibi konularda faaliyette bulunmanın
yan sıra üyelerinin görüşlerini ve beklentilerini ilgili mercilere ileterek seslerinin duyulmasına
imkân sunmaktadır (Kalkan, 1999). Günümüz Türkiye'sinde hemen hemen tüm işkollarında
çalışanlar arasında sendikalaşmanın olduğu görülmektedir. Eğitim hizmetleri iş kolu ise diğer
iş kollarındaki sendikalaşmalarla karşılaştırıldığında en fazla sendikalaşmanın görüldüğü iş
koludur (Kayıkçı, 2013). Buradan hareketle kamu çalışanları arasında eğitimcilerin sendikal
örgütlenmeye daha fazla ilgi gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamda eğitimcilerin haklarını
korumak ve seslerini duyurmak amacıyla kurulmuş olan sendikaların daha etkin ve verimli bir
biçimde faaliyet gösterebilmeleri için eğitimcilerin sendikalara üye olma nedenlerini belirlemek
önemli görülmektedir. Bu çalışma, eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma betimsel tarama modeli temele alınarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcı grubunu 2019-2020 öğretim yılında Kilis İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu okullarında görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü
olan 270 eğitimci (222 öğretmen, 48 okul yöneticisi) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
Arslan ve Uğurlu (2020) tarafından geliştirilmiş olan "Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği"
ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve
frekans gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ikili grupların
karşılaştırılmasında t testi ve ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis
testleri kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda
eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenleri arasında ilk sırada maddi ve sosyal beklentilerini
karşılama isteğinin olduğu görülmüştür. Onu sırayla mesleki ve kişisel gelişim ihtiyacını
karşılama ile duygusal nedenler izlemektedir.
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Ayrıca eğitimcilerin sendikal örgütlenme nedenlerinin yapılan görev ve sendikaya üyelik
değişkenine göre farklılaştığı, cinsiyet, kıdem ve görev yapılan okul kademesi değişkenine göre
farklılaşmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğitimciler, Sendikal Örgütlenme, Nedenler
DETERMINING THE REASONS FOR UNIONIZATION OF EDUCATORS
ABSTRACT
Unions have an important place in organizations in business life. Unions perform significant
efforts to represent their members, to protect all their legal rights, to contribute to the personal
and professional development of their members, to help them in legal matters and to ensure
unity and solidarity among their members within the scope of the broad authority the laws have
given them (Söylemez, 2019). Unions provide the opportunity for participants to express their
opinions to the relevant authorities and to protect their rights. Unions are also a means of
satisfaction for members in psychological and sociological terms (Kalkan, 1999). Today in
Turkey, it is observed that unionization among workers in almost all lines of business. The
education services business line is the one in which the most unionization is observed compared
to the unionizations in other business lines (Kayıkçı, 2013). From this point of view, it can be
said that educators show more interest in unionization among public employees. In this context,
it is important to determine the reasons for educators to join the unions so that the unions
established to protect the rights of educators and make their voices heard can operate more
effectively and efficiently. This study aims to determine the reasons for educator's unionization.
For this purpose, the study was carried out based on the descriptive scanning model. The
participant group of the study consists of 270 educators (222 teachers, 48 school administrators)
who work in public schools affiliated to Kilis Provincial Directorate of National Education in
2019-2020 academic years and volunteer to participate in the research. The data of the research
were collected with the "Reasons for Union Organizing Scale" developed by Arslan and Uğurlu
(2020). Descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, percentage and
frequency were used in the analysis of the research data. In addition, t test was used to compare
binary groups and Kruskal-Wallis tests were used to compare more than two groups. As a result
of the analysis conducted on the data obtained from the participants, it has been observed that
the willingness of educators to meet their financial and social expectations was the first reason
for a union organization.
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It was followed by fulfilling the professional and personal development needs and emotional
reasons. In addition, it was noted that the reasons for unionization of educators differed
according to the variables of their professional position and membership of the union and that
they did not differ according to the variables of gender, seniority and school ranking.
Keywords: Educators, Unionization, Reasons
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SENDİKAL ÖRGÜTLENME İLE İLGİLİ EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AKAR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Ahmet Akın ERSÜ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

ÖZET
Sendikalar çalışanların, işveren ve siyasi otoriteye karşı haklarını ve çıkarlarını korumak
amacıyla oluşturulmuş yapılardır (Koç, 2000). Sendikalar, kanunların kendilerine sunmuş
olduğu yetki çerçevesinde üyelerini temsil etme, yasal haklarını koruma, üyelerinin tüm
alanlarda gelişimlerine katkıda bulunma, yasal konularda yardım etme, üyeleri arasında birlik
ve beraberliğini sağlama (Söylemez, 2019) gibi konularda faaliyette bulunmanın yan sıra
üyelerinin görüşlerini ve beklentilerini ilgili mercilere ileterek seslerinin duyulmasına imkân
sunmaktadır (Kalkan, 1999).
Sendikal örgütlenmenin ilk defa sanayi devrinde ortaya çıktığı görülmektedir. İşçi sınıfının
öncülüğünde ortaya çıkan sendikal örgütler daha sonraki yıllarda kamu çalışanlarını (memurlar)
içine alacak şekilde kapsamını genişletmiştir. Günümüzde hemen hemen tüm iş kollarında
çalışanların sendikal örgütlenmeyi gerçekleştirdiği görülmektedir. Sendikal örgütlerin iş
yaşamındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda çalışanların sendikal örgütlerle ilgili
algıları ve beklentileri önem kazanmaktadır. Bu algı ve beklentilerin ortaya konulması sendikal
örgütlerin gelişimine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sendikal
örgütlenme ile ilgili eğitimcilerin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Katılımcı grubu maksimum çeşitlilik
örnekleme yöntemi kullanılarak farklı cinsiyet ve kıdeme sahip olan ve farklı okul
kademelerinde görev yapan, herhangi bir sendikaya üye olan ve olmayan 19 eğitimciden
(öğretmen ve okul yöneticisi) oluşacak şekilde seçilmiştir. Katılımcıların kimliğini gizli tutmak
amacıyla katılımcılar

K1,

K2...K19

biçiminde kodlanmıştır.

Araştırma verilerinin

toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel
ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Veriler analiz edildiğinde eğitimcilerin görüşlerinin
üç tema altında toplandığı görülmüştür. Eğitimcilerin sendikalara üye olma nedenleri teması
altında; eğitimcilerin haklarını korumaları ve geliştirmeleri, mesleki gelişimi düzenleyici
faaliyetler düzenlemeleri ve dünya görüşümü temsil etmeleri gibi görüşlerin eğitimcilerin
sendikalara üye olmasında öne çıktığı görülmektedir.
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Eğitimcilerin sendikaya üye olmama nedenleri teması altında; sendikaların siyasi ve ideolojik
yapıya sahip olmaları, çalışanların haklarını tam olarak koruyamamaları ve etiketlenme korkusu
gibi görüşlerin daha çok vurgulandığı belirlenmiştir. İdeal bir eğitim sendikasının nasıl olması
gerektiği teması altında ise; sendikaların siyasetten uzak durmalı, eğitim çalışanları arasında
birlik ve beraberliği sağlamalı ve çalışanların haklarını korumalı ve geliştirmeli gibi görüşlerin
daha çok ifade edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Eğitimciler, Sendikal Örgütlenme, Nitel Çalışma
INVESTIGATION OF EDUCATORS 'VIEWS ABOUT UNIONIZATION: A
QUALITATIVE STUDY
ABSTRACT
Unions are structures created to protect the rights and interests of employees against employers
and political authority (Koç, 2000). Unions perform significant efforts to represent their
members, to protect all their legal rights, to contribute to the personal and professional
development of their members, to help them in legal matters and to ensure unity and solidarity
among their members within the scope of the broad authority the laws have given them
(Söylemez, 2019). Unions provide the opportunity for participants to express their opinions to
the relevant authorities and to protect their rights. Unions are also a means of satisfaction for
members in psychological and sociological terms (Kalkan, 1999).
It is seen that unionization first appeared in the industrial period. The unions that emerged under
the leadership of the working class expanded their scope to include public employees (civil
servants) in the following years. Today, it is seen that employees working in almost all branches
of business realize unionization. Considering the importance of unions in work life, employees'
perceptions and expectations about unions gain importance. Exposing these perceptions and
expectations can contribute to the development of unions. In this context, the aim of this study
is to examine the views of educators about unionization. For this purpose, case study method,
one of the qualitative research methods, was used. The participant group was selected to consist
of 19 educators (teachers and school administrators) with different gender and seniority and
working in different school levels, who are members of any union and not, using the maximum
diversity sampling method. In order to keep the identity of the participants confidential, the
participants were coded in K1, K2 ... K19 format. Semi-structured interview form was used to
collect research data. Descriptive and content analysis methods were used to analyze the data.
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When the data were analyzed, it was observed that the opinions of educators were mainly under
three themes. It has been found that such views as protecting and improving the rights of
educators, organizing activities to regulate professional development and representing the
worldview are prominent for educators in terms of becoming members of unions under the
theme of why educators become members of unions. Opinions such as the political and
ideological structure of unions, the failure to fully protect the rights of employees and the fear
of being labeled were highly emphasized under the theme of why educators do not become
members of unions. It has been seen that the opinions such as unions should stay away from
politics, they should ensure unity and solidarity among education workers and protect and
improve the rights of employees are mostly expressed under the theme of how an ideal
education union should be.
Keywords: Educators, Unionization, Qualitative Study
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUK
DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Emin YORGUN
Şırnak Üniversitesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı
Doç. Dr. Ramazan SAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD.

ÖZET
İlkokula başlayan bütün çocuklar hem olumlu hem de olumsuz birtakım duyguları yoğun olarak
yaşamaktadırlar. Bu nedenle de ilkokula başlama süreci bütün çocuklar için kritik ve önemli bir
süreçtir. Okula hazır olabilmek için bir çocuğun bütün gelişim alanlarının yeterli düzeyde
desteklenmiş olması ve okul için gerekli becerileri kazanmış olması gerekmektedir. Okula
hazırbulunuşluk düzeyleri yüksek olan çocuklar ilkokula olumlu bir başlangıç yaparlarken,
hazırbulunuşluk düzeyleri yetersiz olan çocuklar bu süreçte ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu
nedenle, bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların ilkokula
hazırbulunuşluk düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma betimselilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Şırnak ilinde Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarına ve ilkokulların bünyesindeki anasınıflarına devam
eden 36-69 aylık çocuklardan tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.Araştırmanın
örneklemini toplamda 445 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmuştur.Çalışmanın verileri
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk
Ölçeği ile toplanılmıştır. Kişisel bilgi formunda çalışmaya katılan katılımcılara ilişkin genel
bilgi elde etmek amacıyla, çocuğun yaşı, cinsiyeti, okul öncesi eğitime devam etme süresi,
kardeş sayısı, anne babanın eğitim durumu ve ailenin aylık gelir durumu ile ilgili sorulara yer
verilmiştir. Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeği ise HighScope temel gelişim
göstergelerinden yararlanılarak Sak ve Yorgun tarafından geliştirilmiştir.Çalışmanın verileri
SPSS 22 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Veri analizine başlarken, okul öncesi
dönem çocuklarının demografik değişkenlerine ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır.
Veriler normal dağılım gösterdiği için, veri analizindeparametrik testlerden bağımsız
örneklemler için t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Veri analizi
sonucunda, okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerinin yaşlarına,
ailedeki toplam çocuk sayısına, ebeveynlerin eğitim durumlarına ve ailelerin aylık gelir
durumuna göre alt boyutlarda ve ölçeğin genel toplamında anlamlı farklılıklar gösterdiği
bulunmuştur.
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Ancak, çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeyleri cinsiyetlerine, okul öncesi eğitime
devam etme sürelerine göre ölçeğin hiçbir boyutunda ve ölçeğin genel toplamında anlamlı bir
farklılık göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: İlkokula hazırbulunuşluk, Okul öncesi dönem, Demografik değişkenler
EXAMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S SCHOOL READINESS LEVELS
IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
ABSTRACT
All children starting primary school have intensive positive and negative emotions. Therefore,
this process is critical and important for them.In order to be ready for school, a child's all
developmental areas should be supported effectively and she/he must have had necessary skills
for the school.While children with high levels of school readiness make a positive start to
primary school, children with inadequate levels of readiness experience serious problems in
this process.Therefore, the aim of this study is to examine the levels of school readiness of
children attending preschool institutions in terms of different variables.The study was designed
in descriptive-correlational survey model.The sample of the study was determined by random
sampling from36-69month-oldchildren living in Şırnak and attending preschool classrooms
under the supervision of the Ministry of National Education. The sample of the study consisted
of 445 preschool children.The data of the study was collected through the Personal Information
Form and the Developmental School Readiness Scale developed by the researchers. In order to
obtain general information about the participants, the personal information form included
questions related to age, gender, duration of preschool education, number of siblings, education
level of parents, and monthly income of the family. Developmental Primary School Readiness
Scale was developed by Sak and Yorgun based on HighScope Key Developmental
Indicators.The data was analyzed through the SPSS 22 package program. While starting data
analysis, frequencies and percentages related to the demographic variables of preschool
children were calculated. Since the data was normally distributed, independent samples t-test
and one-way ANOVA as parametric tests were used for data analysis. Data analysiss howed
that preschool children’s school readiness levels significantly differed in sub-dimensions and
total of the scale based on children’s age, the number of children in their family, the education
level of their parentsand the monthly income level of their families. However, it was found that
there was no significant difference in any sub-dimensions and total of scale based on their
gender and the duration of receiving preschool education.
Keywords: School readiness, Preschool period, Demographic variables
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VAN İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA (Sorumlu Yazar) ORCID 0000-0002-2235-1827
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Yusuf KURT ORCID 0000-0002-1071-4205
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Özellikle son yıllarda gelişen ekonomik sistemler, küreselleşme, teknolojik gelişme ve artan
rekabet ile muhasebe mesleğinin standart ve uygulamalarında önemli düzeyde değişme ve
gelişmeler meydana gelmekle birlikte muhasebe mesleğinin önemi her geçen gün biraz daha
artmaktadır. Ancak bir taraftan muhasebe mesleğinin uluslararası muhasebe standartlarına
uyum süreci devam ederken, diğer taraftan meslek mensuplarının çözüm bekleyen sorunları
bulunmaktadır. Yapılan araştırma ile Van ilindeki muhasebe meslek mensuplarının sorunlarını
ölçmek ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Araştırma anket yöntemiyle yapılmıştır.
Hazırlanan anketler Van ilinde bulunan muhasebe meslek mensuplarına yüz yüze görüşme
tekniği ile doldurtularak veriler elde edilmiştir. Anket soruları oluşturulurken daha önce bu
alanda yapılmış benzer çalışmalardan faydalanılmıştır.
Toplanan anket verileri “SPSS 22.0 ” paket programından faydalanılarak değerlendirilmiş.
Verilerin analizinde, ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiş, elde
edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Anket, Van ilindeki SMMM Odası’na kayıtlı 90
muhasebe meslek mensubuna uygulanmıştır. Araştırma ile mesleki yeterlilik ve sorumluluklara
karşın muhasebe meslek mensuplarının kazancının düşük olması, mükellefler tarafından az
vergi ödetilmesi yönünde taleplerin olması, iş yükünden dolayı özel hayata zaman
ayrılamaması, mükelleflerin ücretlerini ödememeleri veya düzensiz ödemeleri, bazı meslek
mensuplarının çok ucuza defter tutması, devlet dairelerinde bürokratik işlemlerin fazlalığı,
mükelleflerin zamanında evrakları ulaştırmayarak işleri aksatması, mevzuatın sık sık
değişmesi, meslek mensubu sayısının gereğinden fazla olması ve Türmob tarafından
muhasebecinin hakkını savunan muhasebe hukukunun oluşturulmaması sorunları tespit
edilmiştir. Meslek mensuplarının yaşadıkları sorunların çözümü, mesleki faaliyetlerin daha
sağlıklı yürütülmesine olanak verecektir. Minimum sorunla yürütülen faaliyetler hem mükellef
hem de devlet açısından daha huzurlu bir iş yaşamını ve toplumsal mali uzlaşma ortamını
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Meslek Mensuplarının
Sorunları ve Çözüm Önerileri
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PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF ACCOUNTING
PROFESSIONAL MEMBERS IN VAN PROVINCES
ABSTRACT
Especially in recent years, there have been significant changes and developments in the
standards and practices of the accounting profession, globalization, technological development
and increasing competition, and the importance of the accounting profession is increasing day
by day. However, while the process of compliance of the accounting profession with
international standards continues, on the other hand, members of the profession have problems
that await solutions. With the research, it was aimed to measure the problems of professional
accountants in Van and to offer solutions. The research was carried out by survey method. The
data were obtained by filling the questionnaires with the face to face interview technique to the
professional accountants in Van. While creating questionnaire questions, similar studies
previously made in this field were used. The survey data collected were evaluated using the
‘’SPSS’’ program. In the analysis of the data, the frequency and percentage distributions of the
answers given to the statements were determined, and the findings were presented in tables.
The survey was applied to 90 professional accountants registered in the SMMM Chamber in
Van. Despite the professional qualifications and responsibilities of the members of the
profession, the profession of the accountants is low, there are demands for paying low taxes by
the taxpayers, they do not have time for private life due to their workload, taxpayers do not pay
their fees or irregular payments, some professors book very cheaply, in public offices. The
problems of bureaucratic procedures, excessive taxpayers’ failure to deliver documents by
timely delivery, frequent changes in legislation, excessive number of professional members and
lack of accounting law defending the right of accountant by Türmob were identified. The
solution of the problems experienced by the members of the profession will enable the
professional activities to be carried out more healthily. Activities carried out with minimum
problems will provide a more peaceful business life and social financial reconciliation
environment for both the taxpayer and the state.
Keywords: Accounting, Accounting Profession, Problems of Accounting Professionals and
Solution Offers
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21.YÜZYILDA SİBER UZAY VE SİBER GÜVENLİĞİN NEOREALİST
PERSPEKTİFDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU
ORCID 0000-0003-1409-9593
Yaşar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler
Öğr. Gör. Mümin ESER
ORCID 0000-0001-9592-975x
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü

ÖZET
Güvenlik geçmişten günümüze kadar üzerinde sürekli tartışmalar yaşanan, uluslararası
ilişkilerdeki önemli kavramlardan biridir. 1940’lardan 1980’lere kadar askeri sorunlar
devletleri ilgilendiren en önemli sorunlardan biri olmuştur. Bu dönemde güvenlik, askeri
sorunların belirlediği çerçevede devletlerin uyguladığı güce dayalı politikalar ile
özdeşleştirilerek incelenmiştir. Günümüzde (2020) ise güvenlik çok boyutlu bir şekilde analiz
edilmektedir. Özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren Soğuk Savaş döneminin iki süper gücü
olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği (SB) arasında halihazırda var olan
nükleer gerilim yerini daha yeni sorunlara bırakmıştır. Bu dönemde askeri sorunlardan daha
fazla olarak güvenliğin çevre, nüfus artışı yoksulluk, hastalık ve göç gibi sorunlarla tehdit
edildiği anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Soğuk savaş döneminde düşman tanımlaması ön plana
konulurken, günümüzde düşman tanımlaması yerini tehdit tanımlamasına bırakmıştır.
Küreselleşmenin etkisiyle iletişim imkân ve kabiliyetinde görülen gelişim ile birlikte internetin
sivil kullanıma açılarak yaygınlaşması en basit ifadesiyle sanal gerçeklik anlamına gelen siber
uzay kavramını uluslararası ilişkilerde tartışılan önemli kavramlardan biri haline getirmiştir.
Günümüzde internet kullanımının bireylerin hem iş hem de özel hayatlarında önemli bir yer
tutması, ağ teknolojilerinin kültürel, askeri, finans gibi önemli sektörleri de içerecek şekilde
kullanımının yaygınlaşması, teknolojik gelişmelerle birlikte internet üzerinden yayılan zararlı
yazılımlardaki artış ve bu yazılımların doğrudan kişisel ya da kurumsal bilgi ve verilere yönelik
tehdit oluşturması ise siber güvenliğin önemini arttırmaktadır. Siber saldırılar nedeniyle
devletlerin ve bireylerin gördüğü zararların büyük boyutlara ulaşması güvenlik anlayışında
değişikliğe yol açmıştır. Siber saldırılar da artık ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelmiş
tehditler arasında yer almakta ve devletlerin ulusal ve uluslararası politikalarında önemli bir yer
tutmaktadır. Öte yandan Siber uzay alanı doğası gereği tehdidin kaynağını yer ve zaman
açısından belirsiz kıldığından neorealist teori çerçevesinde değerlendirildiğinde uluslararası
sistemi Soğuk Savaş dönemine kıyasla 21.yüzyılda çok daha anarşik bir yapıya dönüştürmüştür.
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Siber uzay alanında devletler arasında iş birliği yerine rekabetçi politikaların hâkim olması
devletler arasındaki güvensizlikleri arttırarak uluslararası sistemin anarşik yapısının
derinleşmesine neden olmaktadır. Bu çalışma “Siber uzay ulusal ve uluslararası güvenlik
algısında ne gibi değişikliklere yol açmıştır?”, “Siber uzay ulus devletin ulusal güvenlik
stratejisinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur? “Siber uzayın doğasından kaynaklanan
belirsizlik uluslararası sistemin yapısını nasıl etkilemiştir?” sorularına cevap verebilmeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Saldırı, Siber Savunma, Anarşi.
ABSTRACT
Security is one of the important concepts in international relations, where controversy has been
experienced from past to present. Military problems have been one of the most important
problems of the states from 1940s to 1980s. In this period, security was identified by identifying
it with policies based on power implemented by states within the framework determined by
military problems. Today (2020), security is analyzed in a multidimensional way. Especially
since the late 1980s, the existing nuclear tension between the two superpowers of the Cold War
era, the United States of America (US) and the Soviet Union (SB), has been replaced by newer
problems. In this period, the understanding that security was threatened by problems such as
environment, population growth, poverty, disease and migration started to settle more than
military problems. While the definition of enemies was prioritized in the cold war period, today,
enemy identification has been replaced by threat identification. The development of
communication possibilities and abilities with the effect of globalization, as well as the
widespread use of the Internet for civil use, have made cyber space, which means virtual reality,
one of the important concepts discussed in international relations. Today, the use of the internet
has an important place in both business and private lives of individuals, the widespread use of
network technologies including important sectors such as cultural, military, and finance, the
increase in harmful software spread over the Internet along with technological developments,
and the direct personal or corporate information and The threat to the data increases the
importance of cyber security. The harmfulness of states and individuals due to cyber attacks
has increased to a great extent in the understanding of security. Cyber attacks are now among
threats to national and international security and have an important place in national and
international policies of states.
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On the other hand, since the cyber space field by its nature makes the source of the threat
uncertain in terms of location and time, when it is evaluated within the framework of the
neorealist theory, it has transformed the international system into a more anarchic structure in
the 21st century compared to the Cold War era. Competitive policies, rather than cooperation
between states in the field of cyber space, increase the anarchic structure of the international
system by increasing insecurity among states. In this study, "What changes did cyber space
cause in the perception of national and international security?", "What changes did cyber space
cause in the national security strategy of the nation state? "How did the uncertainty caused by
the nature of cyberspace affect the structure of the international system?" It aims to answer its
questions.
Key Words: Cyber Space, Cyber Security, Cyber Attack, Cyber Defense, Anarchy.
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E-WOM’UN ALGILANAN ADALET BOYUTLARINA ETKİLERİNİN YÜKLEME
KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK SÜTİÇER
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, MYO, İşletme Yönetimi Pogramı

ÖZET
Günümüz dünyasında rekabet avantajı elde edebilmek için ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıran
işletmeler karşısında müşterilerin de, onları en iyi tatmin edecek olana ulaşabilmesi için en
yaygın iletişim ağını kullanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu ağ ise elektronik iletişim kanalları
olan sosyal medyadır. Bu kanallarda yer alan insanlar birbirlerine güven zinciriyle sıkı sıkıya
bağlıdır. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki, yeni nesil müşteri toplulukları olarak ifade
edilen bu topluluk şu an dünya nüfusunun 3,6 milyarlık kısmını oluşturmaktadır. Ancak bu
kalabalık birbirlerini tanıyarak ve izinli olarak, ortak ilgi alanlarında birbirlerini takip
etmektedir. Anlık olarak ve tüm çıplaklığı ile deneyimlerini birbirlerine aktardıkları için
markaların pazarlama iletişim çabalarından daha büyük etkiye sahiptirler.
Bu topluluğun kendi aralarında oluşturduğu, bilgi akışını en hızlı şekilde sağlayan kaynak ise
literatürde elektronik ağızdan ağıza iletişim şeklinde ifade edilmektedir. Sanal ortamda ve
internet üzerinden tüketiciler tarafından forum, sosyal medya ve bloglar üzerinden yapılan
yorum ve deneyim paylaşımını ifade eden elektronik ağızdan ağıza iletişim tüketici kararlarını
giderek daha fazla etkilemektedir.
İnsanlar olaylar ve davranışlara yönelik kendilerine yetecek düzeyde kalıcı ve/veya geçici
zihinsel algılar oluşturmaktadırlar. Yükleme kuramı olarak ifade edilen bu durum pazarlama
alanında şikayet yönetiminin müşterilerde ki adalet algısını açıklayabileceği düşünülmektedir.
Ürün/hizmet başarısızlıkları ile karşılaşan müşteriler, başarısızlık telafisinde işletmelerin
adaletli olup olmadığına yönelik algı geliştirmektedirler. Şikayet yönetiminde adalet algısı
olarak tanımlanan ve etkileşimsel, prosedürel ve dağıtımsal adalet olarak üç alt boyutta ele
alınan bu durum için literatürde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak bu üç adalet
boyutunun elektronik ağızdan ağıza iletişime nasıl etki ettiği incelenmiş olduğu görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı ise müşterilerin en hızlı iletişim kanalları olan elektronik ağızdan ağıza
iletişim yönteminin algılanan adaletin bu üç boyutunu nasıl etkilediğini bir uygulama ile
göstermeye çalışmak ve elde edilen sonuçların yükleme kuramı ile değerlendirilmesini
sağlamaktır.
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Bu kapsamda ilk adım olarak odak grup görüşmesi yardımıyla senaryo oluşturulmuştur. Daha
sonra senaryoyu içeren anketler 273 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda
nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Algılanan Adalet, Etkileşimsel
Adalet, Prosedürel Adalet, Dağıtımsal Adalet, Yükleme Kuramı

VALUATION OF THE EFFECTS OF E-WOM ON PERCEIVED JUSTICE
DIMENSIONS IN TERMS OF LOADING THEORY
ABSTRACT
In order to gain competitive advantage in today's world, it is inevitable for customers to increase
their product and service diversity to use the most widespread communication network to reach
the one that satisfies them best. This network is social media with electronic communication
channels. People in these channels are closely connected to each other by a chain of trust.
Because the researches show that this community, which is expressed as the new generation
customer communities, now constitutes 3.6 billion of the world population. However, this
crowd follows each other in common interests by getting to know each other and on leave. They
have a greater impact than the marketing communication efforts of brands because they transfer
them instantly and with all their nudity and experience.
The source created by this community amongst themselves, which provides the fastest flow of
information, is expressed in the form of electronic word of mouth communication in the
literature. Electronic word of mouth communication, which expresses the sharing of comments
and experiences made by consumers through forums, social media and blogs in the virtual
environment and over the internet, is increasingly affecting consumer decisions.
People create permanent and / or temporary mental perceptions about themselves for events
and behaviors. This situation, which is expressed as a loading theory, is thought to explain the
perception of justice among customers in the field of marketing.
Customers who encounter product / service failures develop a sense of whether the businesses
are fair in their compensation. Studies have been conducted in the literature for this situation,
which is defined as the perception of justice in complaint management and is dealt with in three
sub-dimensions as interactive, procedural and distributional justice. It has been observed that
these three dimensions of justice affect the electronic mouth-to-mouth communication.
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The purpose of this study is to try to demonstrate how the most rapid communication channels
of the electronic word of mouth communication method affects these three dimensions of
perceived justice with an application and to evaluate the results obtained with the loading
theory. In this context, as a first step, a scenario was created with the help of focus group
interview. Then the questionnaires containing the scenario were applied to 273 people. For the
purpose of the research, qualitative and quantitative research methods were used.
Keywords: Electronic Word of Mouth Communication, Perceived Justice, Interactional
Justice, Procedural Justice, Distributive Justice, Loading Theory
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Akın ERDEMİR ORCID ID: 0000-0001-9484-6135
Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta

ÖZET
Yapılan çalışmalara göre işletmeler kar merkezli çalışmalarının yanı sıra insan odaklı
çalışmalarda

gerçekleştirmekte

olup

bu

tutumları

sosyal

sorumluluk

olarak

nitelendirilmektedir. Bir diğer ifadeyle sosyal sorumluluk, işletmenin kaynaklarının bilinçli
olarak kullanılarak toplumun kazanımlarını artırmak için olan bir anlaşmadır. Bir işletmenin
kurumsal sosyal sorumluluk tercihleri çok çeşitli olabilmektedir. İşletmenin gelirlerinin bir
bölümünü hayır kurumlarına bağış yapmasından daha yeşil bir çevre için yenilenebilir enerji
kaynaklarının tercih edilmesi temalı işletme uygulamalarının gerçekleştirilmesine kadar
oldukça geniş bir yelpaze sunmaktadır.
Bu araştırma iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) öğrencilerinin kurumsal sosyal
sorumluluk algı düzeyleri (KSSAD) ile bazı demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf,
çalışma

durumu

ve

kavram

bilgisi)

arasındaki

ilişkileri

belirlemek

amacıyla

gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın katılımcılarını 286 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin KSSAD belirlemek amacıyla Etik ve Sosyal
Sorumluluğun Algılanan Rolü ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre, katılımcıların KSSAD ortalaması 3,52 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya ait
veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş olup katılımcıların KSSAD’nin demografik
değişkenlere göre farklılık gösterme durumunu belirlemek amacıyla Bağımsız T-Testi (iki
değişkenli demografik özelliklerde) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ikiden fazla değişkenli
demografik özelliklerde) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular,
sonuçlar, yorumlar ve öneriler paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğrencileri, Süleyman Demirel Üniversitesi
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ABSTRACT
According to the studies, businesses conduct human-oriented work in addition to for-profit
work and these attitudes are qualified as social responsibility. In other words, social
responsibility is an agreement to consciously use business resources to increase social gains.
Corporate social responsibility selection of a business can varies greatly. These contain a wide
range from donating the business revenue to a charity or choosing renewable energy resources
for a greener environment.

This study is conducted to determine the relationship between faculty of economics and
administrative sciences students’ corporate social responsibility perception (CSRP) and certain
demographic variables (age, gender, department, class, working condition and concept
knowledge).

The participants of this study consist of 286 students at Süleyman Demirel University Faculty
of Economics and Administrative Sciences. Perceived Role of Ethics and Social Responsibility
scale is used to determined students’ CSRP. According to the study results, participants CSRP
average is found as 3.52. The study data is analysed with SPSS package program and
Independent t-Test (for demographic properties with two variables) and One- Way Variance
Analysis (for demographic properties with more than two variables) are applied to determine
whether participants CSRP changed for demographic properties. The findings obtained from
this study are given in results, comments and recommendations sections.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Faculty of Economics and Administrative
Sciences Students’, Suleyman Demirel University
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İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE FİNANSAL
YATIRIMLARA İLİŞKİN DEĞERLEME FARKLARININ TMS/TFRS VE BOBİ
FRS AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Yusuf KURT (Sorumlu Yazar) ORCID 0000-0002-1071-4205
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA ORCID 0000-0002-2235-1827
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Muhasebe standartlarında iştiraklere yapılan yatırımların nasıl muhasebeleştirileceği TMS 28
“İştiraklerdeki ve İş Ortaklarındaki Yatırımlar” standardında açıklanırken, BOBİ FRS’de ise
Bölüm 10 “İştiraklerdeki Yatırımlar” başlığı altında ele alınmaktadır. İştiraklerdeki ve iş
ortaklıklarındaki yatırımlar BOBİ FRS ve TMS/TFRS açısından karşılaştırıldığında yapılan
düzenlemelerin bazı noktalarda birbirleri ile uyumlu olduğu görülürken, bazı noktalarda ise
birbirlerinden farklılaştığı görülmektedir. TMS/TFRS ve BOBİ FRS’e göre işletmeler dönem
sonunda finansal tablolarında değer düşüklükleri raporlayabilmeleri için öncelikle iştiraklerin
tarafsız bir şekilde değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadıklarını tespit etmeleri gerekmektedir.
Eğer işletmenin başka bir işletmeye yapmış olduğu yatırım değer düşüklüğüne uğramışsa
yatırımın defter değeri geri kazanılabilir tutarı ile karşılaştırılmalıdır. Karşılaştırma sonucunda
yatırımın defter değeri geri kazanılabilir tutardan büyükse değer düşüklüğü zararı ortaya
çıkmaktadır. Bu değer düşüklüğü zararı ise “Diğer Faaliyetlerden Giderler” altında “Diğer
Giderler” kaleminde raporlanmaktadır. TMS 28 ve BOBİ FRS Bölüm 10’a göre işletmeler
yatırımlarını, başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirmektedirler. Fakat daha sonraki
dönemlerde söz konusu yatırımlar BOBİ FRS Bölüm 10’a göre münferit finansal tablolarda
maliyet yöntemi veya öz kaynak yöntemi ile raporlanması gerekirken, TMS 28’de ise yalnızca
öz kaynak yöntemi kullanılarak raporlanması gerekmektedir. Alacakların ölçümü konusunda
ise BOBİ FRS ve TMS/TFRS’ler arasında farklılıklar söz konusudur. Buna göre
TMS/TFRS’lerde ticari ve diğer alacaklara ilişkin herhangi bir vade farkı ayrımı yapılmaksızın
itfa edilmiş maliyet yöntemi kullanılmakta iken (TFRS 15’deki ticari alacaklar için
kolaylaştırıcı yöntem hariç), BOBİ FRS’de vade farkı ayrımı söz konusudur. BOBİ FRS’de
ticari ve diğer alacakların ilk muhasebeleştirilmesinde ise itibari değer veya itfa edilmiş maliyet
ölçüsü esas alınmaktadır. Maliyet yönteminin kullanıldığı iştiraklerde her iki standart seti için
“Varlıklarda Değer Düşüklüğü” hükümleri uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tms/Tfrs,Bobi Frs,Finansal Araçlar
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COMPARISON OF ASSESSMENT DIFFERENCES RELATED TO PARTNERS,
BUSINESS PARTNERSHIPS, SUBSIDIARIES AND FINANCIAL INVESTMENTS IN
TERMS OF TMS / TFRS AND BOBI FRS
ABSTRACT
How to account for investments in associates in accounting standards is described in TMS 28
"Investments in Associates and Partners", while in BOBI FRS, Chapter 10 is discussed under
the heading "Investments in Associates". When the investments in subsidiaries and partnerships
are compared in terms of BOBI FRS and TMS / TFRS, it is seen that the arrangements made
are compatible with each other at some points, while they differ from each other. According to
TMS / TFRS and BOBI FRS, companies must first determine whether they are subjected to an
impairment impartially in order to report impairment in their financial statements at the end of
the period. If the investment made by the enterprise to another enterprise is impaired, the book
value of the investment should be compared with its recoverable amount. As a result of the
comparison, if the book value of the investment is greater than the recoverable amount, the
impairment loss arises. This impairment loss is reported under "Other Expenses" under "Other
Expenses". According to TMS 28 and BOBI FRS Part 10, businesses account for their
investments at initial cost. However, in the following periods, the investments in question
should be reported in the individual financial statements according to BOBI FRS Part 10, while
in TMS 28 it should only be reported using the equity method. As for the measurement of
receivables, there are differences between BOBI FRS and TMS / TFRS. Accordingly, while the
amortized cost method is used in TMS / TFRS without making any maturity difference
distinction regarding trade and other receivables (except the facilitating method for commercial
receivables in TFRS 15), there is a maturity difference distinction in the BOBI FRS. In the initial
recognition of commercial and other receivables in BOBI FRS, nominal value or amortized cost
measure is taken as the basis. In subsidiaries where the cost method is used, “Impairment of
Assets” provisions are applied for both sets of standards.
Keywords: Tms/Tfrs,Bobi Frs, Financial Instruments
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COVİD-19 SÜRECİNDE YAŞANAN EKONOMİK DARALMA: NAZİLLİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Mümin ESER ORCID 0000-0001-9592-975
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksek Okulu
Araş. Gör. Zahide Melis ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU
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Yaşar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ÖZET
Ekonomik kriz günümüzde insanların yaşamını etkileyen olguların başında gelmektedir.
Günlük hayatımıza yeni bir olgu olarak giren Covid-19 salgını ile birlikte alınan sağlık
önlemleri ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilemiştir. Bu salgın sonrasında ortaya çıkan
resesyonun bir krize dönüşmesi beklenirken, bir buhrana dönüşmesi en büyük korkulan
ekonomik durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatımızı etkileyen bu salgın ile
birlikte Dünya ve Türkiye ekonomisi daha önce ortaya çıkış şekli olarak hiç benzerinin
görülmediği bir krizle karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu dönemde oluşan ekonomik
daralma; ne 1929 Dünya Ekonomik Buhranında görülen ekonomik daralmaya, ne zaman zaman
ortaya çıkan finansal krizlere ve ne de 2008 yılı sonrası görülen emlak krizine
benzememektedir. Covid-19 salgınının hızla devam ettiği şu günlerde dünya ekonomisinde
ortaya çıkan veriler krizin boyutlarının 1929 Dünya Ekonomik Buhranına yaklaşan veya bu
buhranı aşacak şekilde daralmaların ipuçlarını vermeye başlamıştır. Covid-19 salgını ile birlikte
alınan sağlık önlemleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik daralmadan öncelikli olarak küçük
ölçekli işletmelerin etkilendiği gözlemlenmiştir.
Bu çalışma Covid-19 salgını tüm hızıyla devam ederken küçük ölçekli işletmelerin etkilenme
durumlarını incelemeye yöneliktir.Araştırmaya Aydın Nazilli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren
küçük ölçekli işletmeler katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS, istatistiksel farklılık-ilişkilerin
analizinde yüzde analizi kullanılmıştır.
Çalışmada Covid-19 sürecinin işletmeler üzerindeki etkisini belirlemek için Nazillide faaliyet
gösteren küçük ölçekli işletmelere bir anket uygulanmıştır. Covid salgınının küçük ölçekli
işletmelerin

ekonomik

durumlarını

nasıl

etkilediğini

tespit

ederek

sonuçlarının

değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amaçları arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Covid-19, İşletme, Buhran
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ABSTRACT
The economic crisis is one of the factors that affect people’s lives today. With the Covid-19
outbreak, which entered our daily life as a new phenomenon, the health measures taken
negatively affected the economic activities. While the recession that emerged after this
pandemic is expected to turn into a crisis, it is more fearful that this crises might turn into a big
depression. Turkey and the world economy is projected to remain faced with a crisis like never
seen before. Economic constriction in this period; It is not similar to neither the economic
constriction seen in the World Economic Crisis of 1929, when the financial crises that occurred
and the real estate crisis after 2008. The data that emerged in the world economy nowadays
when the Covid-19 pandemic is continuing rapidly has started to give clues to the extent of the
crisis, which is approaching or exceeding the 1929 World Economic Crisis. It has been observed
that small-scale enterprises are primarily affected by the economic constriction caused by the
health measures taken with the Covid-19 outbreak. While this study continues at full speed with
the Covid-19 outbreak, it is aimed at investigating the impact of small-scale businesses.
Small-scale enterprises operating in Aydın /Nazilli participated in the study. SPSS was used in
the analysis of the data, and percentage analysis was used in the analysis of statistical
difference-relationships. In the study, a survey was applied to small-scale companies operating
in Nazil to determine the effect of the Covid-19 process on businesses. Determining how the
Covid pandemic affects the economic situation of small-scale enterprises is among the main
objectives of this study.
Key Words: Crisis, Covid-19, Business, Depression
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COVİD 19 KRİZİ ve EKONOMİK TOPARLANMA
Dr. Öğr. Üyesi Umut EVLİMOĞLU
ORCID 0000-0002-3708-432X
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

ÖZET
Dünya tarihine bakıldığında son 150 yıl içerisinde küresel ekonomiyi etkileyen birçok kriz söz
konusu olmuştur. Küresel ekonomide yarattığı tahribatlar dolayısıyla bunlar “küresel kriz
olarak adlandırılmıştır. Bu krizler; küresel ekonomiye ve ülkelerin makroekonomik unsurlarına
verdikleri zararlar açısından benzerlik gösterseler de krizin nedenleri, ortaya çıkış süreçleri ve
etki düzeyleri açısından aralarında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca bu krizlerle
mücadelede uygulanan politikalarda da zaman zaman farklılıklar söz konusu olmuştur. Doğru
politikaların uygulanması ve ekonominin bu politikalara verdiği yanıtlar krizin atlatılma
süresini de belirlemiştir. Küresel krizlerin nedenlerine baktığımızda bazıları arz şoku, bazıları
ise talep şoku şeklinde kendini hissettirmiştir.
Covid 19 krizine bakıldığında; ekonomi dışında bir faktörün tetiklediği, hem arz hem de talep
şokunun beraberce ortaya çıktığı kriz olarak tarihe geçmiştir. Covid 19 krizinin etkilerinin
büyüklüğü ve ekonomilerin krizden çıkış süresi tespit edilmeye çalışılırken sık sık daha önce
yaşanan krizlerle karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Covid 19 krizinin
ekonomilerde yaratmış olduğu etkileri ve ülkelerin krizle mücadelede almış olduğu çeşitli
önlemleri ortaya koyarak, ekonomik toparlanmanın V şeklinde mi? W şeklinde mi? U şeklinde
mi? yoksa L şeklinde mi? gerçekleşeceğine yönelik çıkarımlar yapmaktır. Ayrıca, hangi
toparlanma senaryosunun hangi durumlar gerçekleşirse söz konusu olacağı irdelenecektir.
Covid 19 krizi sonrası oluşması muhtemel uluslararası ekonomik sisteme (küresel ekonomik
sistem) yönelik olarak çeşitli tahminler de ortaya konacaktır.
Sonuç olarak, önceki krizlerden farklı olarak Covid 19 krizi, uluslararası ticarette daha büyük
bir etki yaratmıştır. Diğer bir belirgin etkisi ise çok kısa sürede ülkelerin işsizlik oranlarında
ciddi artışlar yaratmasıdır. Covid 19 krizi sonrasında ülkelerin çeşitli ürünlerde, “ucuzsa diğer
ülkeden ithal et” anlayışı yerine daha korumacı ve kendi kendine yeter bir yapıya doğru
yönelmesi, sosyal devlet anlayışının daha fazla ön plana çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca
Endüstri 4.0’a geçmeye yönelik (üretimde robotların kullanılmasına yönelik) çabaların hız
kazanması, uluslarüstü kuruluşların daha aktif hale gelmesi ve yeni görevler üstlenmesi
beklenilebilir.
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Üzerinde durulan U, V, W, L tipi toparlanma senaryolarından hangisinin geçerli olacağı
ülkelerin alacağı önlemlerin büyüklüğüne ve bu önlemlere ekonomilerin ne oranda cevap
vereceğine bağlı olacaktır. Ayrıca krizin süresinde ve ikinci bir dalganın ortaya çıkmasında;
ekonomik olmayan (tıbbi faktörler ) rol oynayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid 19 Krizi, Krizle Mücadele, Küresel Ekonomik Sistem
COVİD 19 CRISIS AND ECONOMIC RECOVERY
ABSTRACT
Looking at the world history, many crises have occurred in the last 150 years that have affected
the global economy. These have been called the “global crisis” due to the destructions created
in the global economy. Although these crises are similar in terms of the damage they cause to
the global economy and the macroeconomic factors of the countries, there are various
differences between them in terms of causes, emergence processes and impact levels of the
crisis. In addition, there have been occasional differences in the policies implemented in
combating these crises. The implementation of the right policies and the responses of the
economy to these policies also determined the time to overcome the crisis. When we look at the
causes of global crises, some of them felt as supply shock and some as demand shock.
When looking at the Covid 19 crisis, it has passed into history as a crisis triggered by a factor
other than the economy, where both the supply and demand shocks occur together. While trying
to determine the magnitude of the effects of the Covid 19 crisis and the economy's exit time
from the crisis, comparisons are frequently made with the previous crises. The purpose of this
study is to reveal the effects of Covid 19 crisis on economies and various measures taken by
countries to combat the crisis, and is V-shaped of economic recovery? In the shape of W? U
shape? or L-shaped? is to make inferences about what will happen. In addition, it will be
examined which recovery scenario will occur in what situations. Various estimates will also be
made regarding the international economic system (global economic system) likely to occur
after the Covid 19 crisis.
As a result, unlike previous crises, the Covid 19 crisis had a greater impact on international
trade. Another obvious effect is that, in a very short time, countries have created serious
increases in unemployment rates. After the Covid 19 crisis, it may be possible for the countries
to move towards a more protective and self-sufficient structure and social state understanding
to come to the forefront instead of the concept of import from other countries in various
products.
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In addition, it can be expected that efforts to move to Industry 4.0, which has been progressing
so slowly (using robots in production), will accelerate and transnational organizations will
become more active and take on new tasks. Which of the U, V, W, L type recovery scenarios
that will be considered will be dependent on the size of the measures that countries will take
and how economies will respond to these measures. It will also play a non-economic (medical
factors) role in the duration of the crisis and the emergence of a second wave.
Keywords: Covid 19 Crisis, Combating Crisis, Global Economic System
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İZOLE YAŞAMDAN UYUMA GİDEN SÜREÇTE SURİYELİLER ÜZERİNE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Araş. Gör. Eren Alper YILMAZ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZET
Bugünün küreselleşen dünyasında birçok kıtada yaşanan göç hareketleri, farklı sebeplere bağlı
olarak son yıllarda artış göstermektedir. Gerek daha iyi hayat standartlarına sahip olabilme
isteği, gerekse iç savaş, baskı ve şiddetin yaratmış olduğu mecburiyet durumu, göç olgusunun
giderek hızlanmasına zemin hazırlamıştır. 2010 yılının sonlarına doğru başlayan ve zamanla
Suriye’ye de sirayet eden Arap Baharı da rejim yanlıları ve muhalifler arasında ciddi kaos ve
kırılmalara sebep olmuş, ayrıca bu çatışma ortamı Suriye’den Türkiye’ye doğru yoğun bir
kitlesel göç dalgası yaratarak toplumsal anlamda bazı radikal değişimlere sebep olmuştur.
Suriyeliler her ne kadar ilk geldikleri yıllarda Türkiye’de “Geçici Misafir” konumunda olsalar
da, iç savaşın uzaması ve Türkiye Devleti’nin Suriyelilere karşı uyguladığı “Açık Kapı
Politikası”, Suriyelilerin ülkede kalıcılığa doğru evrilmesine zemin hazırlamış, bu kalıcılık
toplumun bazı katmanlarında kabullenme, hoşgörü veya tolerans duygularını beraberinde
getirirken, bazı kesimlerde ise nefret söylemleri ve sosyal dışlama durumlarına sebep olmuştur.
Gönüllü bir göç durumundan ziyade ülkelerinde yaşanan iç savaştan kaçarak zaruret halinde
Türkiye’ye gelen Suriyeliler için Türkiye’ye uyum sağlama ve Türk halkı ile entegre olma
süreci ilk yıllarda sekteye uğramış, dil bilmeme, başka bir millete duyulan güvensizlik,
Türklerin kendilerine karşı önyargıları gibi sebeplerle göçmenler yalnızca birlikte göç ettikleri
soydaşları ile iletişim kurmak yoluna gitmişlerdir. Fakat zamanla tam anlamıyla olmasa da
Suriyelilerin topluma entegre olmaya başladıkları görülmüş, sistem içinde kendilerine yer ve
statü edinmeye başlamalarıyla birlikte iletişime daha açık hale gelmişlerdir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı; bazı entegrasyon kuramları bağlamında Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ilk
geldikleri yıllardan günümüze kadar olan süreçte analiz edilerek Türkiye’deki uyum
süreçlerinin incelenmesidir. Çalışmanın saha boyutu Avrupa’ya geçiş noktası olması ve iklim
koşulları itibariyle Aydın özelinde yapılmış, toplam 226 Suriyeliye elden anketler
uygulanmıştır. Yapılan anket sonuçları, gerek Suriyelilerin Türkler hakkındaki algılarının
ölçülmesi, gerekse izolasyon durumundan uyum noktasına nasıl gelindiğinin analiz edilmesi
açısından önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Suriyeliler, Göç, Entegrasyon Kuramları, Uyum, Aydın.
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A FIELD RESEARCH ON SYRIANS IN THE PROCESS FROM ISOLATED LIFE
TO INTEGRATION: CASE OF AYDIN PROVINCE
ABSTRACT
In today's globalizing world, migration movements in many continents have increased in recent
years due to different reasons. Seeking for better life standards as well as civil wars, internal
conflicts and their adverse consequences have paved the way for increasing immigration
movements. The Arab Spring, which started in late 2010 and spread to Syria, caused serious
chaos and breaking points between the regime supporters and opponents, also this conflicts led
to some radical changes socially by creating an intensive mass immigration wave towards
Turkey
Although Syrians was in the position of “temporary guest” for the first few years, due to
extending civil war and Turkey’s “open door policy”, refugees have evolved into permanence,
so this settled life created tolerance and acceptance in some layers of the society while caused
hate speech and social exclusion in some others. In the first years, integration to Turkey and
adaptation with Turkish society was interrupted for Syrians escaping the civil war in case of
emergency and necessity rather than willingness. Thus, they generally attempted to
communicate with other Syrians from their own country due to some reasons such as lack of
Turkish, feeling insecure to another nation and prejudices of Turks against themselves.
Nevertheless, Syrians started to integrate partly with the Turkish society in time and created
open communication thanks to acquiring higher levels of status in the system. In this context,
the aim of this study is to analyse the integration processes of Syrians in Turkey from first years
until now in light of some integration theories. Due to the fact that Aydın is a transition point to
Europe and has good climatic conditions for residing, survey was made in Aydın and applied to
226 Syrians in total by hand. Survey results have significance in terms of measuring the
perceptions of Syrians about Turks as well as how they have come from isolation status to
integration point in Turkey.
Keywords: Syrians, Migration, Integration Theories, Integration, Aydın.
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ÖZET
Spor oyunlarındaki rekabetin iyi yönetilmesinin ana aktörleri hakemlerdir. Hakemler, sporun
rekabetçi ortamında dengeli ve adil oyunu sağlayıcılardır. Üstlendikleri görevler ve verdikleri
kararlar ile hep ön planda yer alırlar. Hakemlerin vermiş oldukları kararlar zaman zaman sadece
karşılaşmanın değil, aynı zamanda takımların performanslarına da etki etmektedir. Doğru karar
verebilmek ve spor ortamlarında karşılaştıkları her türlü durum ve sorunla başa çıkabilmek
hakemlerin sahip olması gereken özelliklerdir. Hakemlerin kendine güven duyması, kendisini
yeterli hissetmesi, psikolojik ve fizyolojik becerileri öz yeterlilikleri ile ilişkilidir. Bu nedenle
hem karar verme hem de öz yeterlilik parametreleri hakemlikte önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, hokey hakemlerinin öz yeterlilikleri ve karar vermeleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi amaçlandı. Çalışma tasarımı, tanımlayıcı ve ilişkiseldi. Örneklemi; AntalyaAlanya’da düzenlenen 2019-2020 salon sezonu gelişim seminerine katılan 25’i kadın, 69’u
erkek toplam 94 hokey hakemi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak; Myers ve ark.’nın (2012)
geliştirdiği, Karaçam ve Pulur (2017) tarafından uyarlaması yapılan “Hakem Öz Yeterlik
Ölçeği” ile Mann ve ark. (1998) tarafından geliştirilen ve uyarlamasını Deniz’in (2004) yaptığı
“Melbourne Karar Verme Ölçeği” kullanıldı. Verilerin normal dağılım göstermediği belirlendi.
Bu nedenle non-parametrik testlerden Spearman's rho korelasyon testi kullanıldı. Ayrıca
tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Çalışmada; hokey hakemlerinin öz yeterliliklerinin her bir
faktöründe ve karar vermede öz saygı ve dikkatli karar verme stilinde yüksek düzeye sahip
oldukları belirlendi. Bununla birlikte hakemlerin karar verme öz yeterliliğinin karar vermede
öz saygı boyutuyla; baskı ve iletişim öz yeterliliğinin de öz saygı ve dikkatli karar verme stili
ile ilişkili olduğu görüldü.
Sonuç olarak; hokey hakemlerinin öz yeterlilikleri ile karar vermelerinde öz saygı ve dikkatli
karar verme stili arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Karar verme, hokey, hakem, öz yeterlilik, öz saygı.
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SELF-EFFICACY AND DECISION MAKING OF HOCKEY REFEREES
ABSTRACT
The main actors of the good management concerning competition in sports games are referees.
Referees are providers of balanced and fair play in the competitive environment of the sport.
They are always at the forefront with the tasks they undertake and the decisions they make.
From time to time decisions made by the referees affect not only the course of the competition
but also the performances of the teams. To be able to make the right decision and dealing with
all kinds of situations and problems in sports environments are the traits that the referees should
have. The self-confidence of the referees, their feeling competent, their psychological and
physiological skills are related to their self-efficacy. Therefore, both decision-making and selfefficacy parameters are important in refereeing.
In this study, it was aimed to examine the relationship between self-efficacy and decisionmaking styles of hockey referees. Study design was descriptive and relational. The sample of
the study consisted of totally 94 hockey referees, 25 women and 69 men, who participated in
the 2019-2020 hall season development seminar held in Antalya-Alanya. “Referee Self Efficacy
Scale” developed by Myers et al. (2012), adapted by Karaçam and Pulur (2017) and “Melbourne
Decision Making Scale” developed by Mann et al. (1998) and adopted by Deniz (2004) were
used as data collection tools. It was determined that the data did not show normal distribution.
For this reason, Spearman’s rho correlation test, which is one of the non- parametric tests, was
used. Descriptive statistics were also used. In the study, it was determined that hockey referees
had a high level of self-esteem and careful decision-making style in each factor of their selfefficacy and decision making. It was seen that there was a relationship with referees’ self
efficacy decision making and self esteem dimension in decision making, whereas pressure and
communication self efficacy was also related to careful decision making style.
As a result, it can be said that there is a positive relationship between hockey referees’ selfesteem and careful decision-making style in terms of self-efficacy and decision making.
Keywords: Decision making, hockey, referee, self-efficacy, self-esteem.
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SPOR SAKATLIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN DOLGİT KREM
VE DOĞAL BALIN KARACİĞER ENZİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
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ÖZET
Çalışmanın amacı spor sakatlıklarının tedavisinde kullanılan Antienflamatuar ilaçların insan
vücudu için birçok olumsuz yan etkileri olduğu bilinen bir gerçektir. Spor saklıklarının
tedavisinde kullanılan bu kimyasal ilaçlar yerine geleneksel tıpta kullanılan fakat bilsel bir
dayanağı olmayan balın spor sakatlıklarının tedavisinde Antienflamatuar ilaçlar yerine
kullanıldığında karaciğer enzimleri üzerindeki etkisini araştırıp karşılaştırmaktı. Bu amaçla
rekrasyonel olarak aktif, yaşları 18-24 arasında değişen 21 genç birey araştırmaya katıldı.
Araştırmadaki katılımcılar rastgele ilaç, bal, kontrol grubu olmak üzere üçe ayrıldı.
Katılımcılara bir seans daha önce denemedikleri (elmas şınav ve dips) yoğun interval egzersiz
yaptırıldı. Katılımcıların özellikle triceps kaslarında gecikmiş kas ağrısı (hamlama) meydana
getirildi. Egzersizden hemen sonra ve 6 saatte bir olmak üzere günde üç kez katılımcıların
triceps kaslarına bal ve dolgit krem haricen sürülmek şartıyla tedavi protokolü uygulanırken
kontrol grubundaki katılımcılara herhangi bir tedavi protokolü uygulanmadı. Tedavi için
kullanılan Antienflamatuar ilaçlar ve doğal balın spor sakatlıkları sonrasında karaciğer
enzimlerinin kan serumundaki aktivasyonu üzerindeki etkisini karşılaştırmak için biri
egzersizden 24 saat önce ve üçü egzersizden 3, 24 ve 48 saat sonra olmak üzere ardışık 4 gün
kan örnekleri alındı. Karaciğer enzimleri Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat
Aminotransferaz (AST) açısından biyokimyasal olarak analiz edildi. Elde edilen verilere SPSS
programında Kruskal-Wallis testi ile uygulandı. Analiz sonucunda her üç gruptaki bireylerin
kan serumundaki karaciğer enzimlerinin (AST-ALT) aktivasyonuna bakıldığında bal ile tedavi
edilen katılımcıların kan serumundaki aktivasyonu daha düşük olsa da grupların AST, ALT
ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılığın olmadığı görüldü. AST analiz
sonuçları: 1.gün(p=,826) 2gün (p=,956) 3.gün(p=,989) 4.gün (p= ,932) p>0.5 ALT analiz
sonuçları: 1.gün(p=,069) 2gün (p=,057) 3.gün(p=,594) 4.gün (p=,869) p>0.5. Elde edilen bu
sonuçlara göre istatistiki olarak anlamlı olmasa da doğal balın karaciğer enzimlerinin
aktivasyonunda daha olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı düşünülebilir. Herhangi bir tedavi
protokolü uygulanmayan kontrol grubu ile dolgit kremle tedavi edilen grup arasında herhangi
bir farklılığın olmaması dikkat çeken diğer bir durumdur.
Anahtar Kelimler: karaciğer enzimleri, doğal bal tedavisi, dolgit krem, AST, ALT
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COMPARISON OF THE EFFECT ON THE LUNG ENZYMES IN THE DOLGİT
CREAM AND NATURAL HONEY USED IN THE TREATMENT OF
SPORTS INJURIES
ABSTRACT
Purpose of the study It is a known fact that anti-inflammatory drugs used in the treatment of
sports injuries have many negative side effects for the human body. It was to investigate and
compare the effect of honey, which is used in traditional medicine instead of these chemical
drugs used in the treatment of sports injuries, but which does not have a scientific basis, in the
treatment of sports injuries, when used instead of anti-inflammatory drugs. For this purpose, 21
young individuals aged between 18-24, who were active in a recreational manner, participated
in the study. The participants in the study were randomly divided into three groups: drug, honey
and control group. Participants were given intense interval exercise that they had not tried one
session before (diamond push-ups and dips). Delayed muscle pain (swelling) was created
especially in the triceps muscles of the participants. While the treatment protocol was applied
to the triceps muscles of the participants three times a day, immediately after the exercise and
once every 6 hours, no treatment protocol was applied to the participants in the control group.
To compare the effect of anti-inflammatory drugs used for treatment and natural honey on the
activation of liver enzymes in the blood serum after sports injuries, blood samples were taken
for 24 consecutive days, one 24 hours before exercise and three 3, 24 and 48 hours after
exercise. Liver enzymes Alanin Aminotransferase (ALT) were analyzed biochemically for
Aspartate Aminotransferase (AST). The data obtained was applied with the Kruskal-Wallis test
in SPSS program. As a result of the analysis, when the activation of liver enzymes (AST-ALT)
in the blood serum of individuals in all three groups was examined, it was observed that there
was no statistically significant difference between the AST and ALT averages of the groups
treated with honey, although the activation in the blood serum was lower. AST analysis results:
1st day (p =, 826) 2days (p =, 956) 3rd day (p =, 989) 4th day (p =, 932) p> 0.5) ALT analysis
results: 1st day (p =, 069) 2days (p =, 057) 3rd day (p =, 594) 4th day (p =, 869) p> 0.5).
According to these results, although it is not statistically significant, natural honey may be
thought to produce more positive results in the activation of liver enzymes. It is noteworthy that
there is no difference between the control group that does not apply any treatment protocol and
the group treated with dolgit cream.
Key words: liver enzymes, natural honey treatment, dolgit cream, AST, ALT
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ÖZET
Benlik saygısı, bireyin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı, benlik kavramını
onaylamasından doğan beğeni durumudur. Karanlık Üçlü (Dark Triad) ise kişiliğin karanlık
yönlerini belirlemek adına bazı olumsuz kişilik özelliklerinin (narsisizm, makyavelizm ve
psikopati) bir araya getirilmesiyle oluşan bir kavramdır. Sporcuların benlik saygısına bağlı
bireysel farklılıkların rolünün daha iyi anlaşılması için kişiliğin karanlık yapılarının
incelenmesi önemli arz etmektedir. İlgili verilere dayanarak bu araştırmada elit boks
sporcularının benlik saygısı ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmaya aktif olarak boks sporuna katılım sağlayan elit düzeyde 140 [n(erkek)=84,
n(kadın) =56] boks sporcusu katılmıştır. Katılımcıların benlik saygılarını belirlemek amacıyla
“Benlik Saygısı Ölçeği”, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin belirlenmesinde ise “Karanlık Üçlü
Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde t-testi, ANOVA ve KruskalWallis testleri kullanılırken, alt boyutlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon
analizinden yararlanılmıştır.
Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine ilişkin her iki ölçeğin alt boyutlarında anlamlı bir farklılık
bulunmazken, yaş değişkenine bağlı benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri”, “Depresif
Duygulanım”, “Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı
farklılıklar tespit edilmiştir. Yine yaş değişkenine bağlı olarak karanlık üçlü ölçeğinin
“Psikopati” ve “Narsisizm” alt boyutlarında da anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
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Spor yaşı değişkenine ilişkin verilerde, “Benlik Değeri”, “Özgüven”, “Kendine Yetme” ve
“Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Millilik sınıfı
değişkenine bağlı verilerde ise benlik saygısı ölçeğinin “Benlik Değeri” ve “Özgüven” alt
boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanırken, karanlık üçlü ölçeğinin “Makyavelizm” alt
boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.
Eğitim durumu değişkenine ilişkin veriler incelendiğinde ise “Benlik Değeri”, “Özgüven”,
“Kendine Yetme” ve “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit
edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda benlik saygısı ölçeğinin tüm alt boyutları arasında orta
düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve “Depresif Duygulanım” alt boyutu ile negatif yönlü
orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Karanlık üçlü ölçeğinin tüm alt boyutları arasında
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “Makyavelizm”
ile “Depresif Duygulanım” ve “Narsisizm” ile “Başarma ve Üretkenlik” alt boyutlarında düşük
düzeyde negatif yönlü ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elit Sporcu, Boks, Benlik Saygısı, Karanlık Üçlü.
INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM AND DARK TRIAD PERSONALITY TRAITS
OF ELITE BOXING ATHLETES
ABSTRACT
Self-esteem is the state of appreciation that the individual reaches at the end of self-assessment
and arises from approving the concept of self. Dark Triad is a concept formed by combining
some negative personality traits (narcissism, Machiavelism and psychopathy) to determine the
dark aspects of personality. In order to better understand the role of individual differences due
to self-esteem of athletes, it is important to examine the dark structures of personality. Based on
the relevant data, this study aimed to investigate the self-esteem and dark triple personality
traits of elite boxing athletes. 140 [n(male) = 84, n(female) = 56] boxing athletes at the elite
level who actively participated in boxing sports participated in the study. “Self-Esteem Scale”
was used to determine the participants' self-esteem, and “Dark Triple Scale” was used to
determine dark triple personality traits. While using t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis tests in
the statistical analysis of the data obtained, correlation analysis was used to determine the
relationship between the sub-dimensions.
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As a result; While there was no significant difference in the sub-dimensions of both scales
regarding the gender variable, significant differences were found in the “Self-Value”,
“Depressive Affection”, “Self-Efficacy” and “Success and Productivity” sub-dimensions of the
self-esteem scale related to the age variable. Again, depending on the age variable, a significant
difference was found in the "Psychopathy" and "Narcissism" subscales of the dark triple scale.
Significant differences were found in the data related to the sports age variable in the subdimensions of “Self Value”, “Self Confidence”, “Self-Sufficiency” and “Success and
Productivity”.
In the data related to the nationality variable, a significant difference was found in the “Self
Value” and “Self Confidence” sub-dimensions of the self-esteem scale, while a significant
difference was found in the “Machiavellianism” sub-dimension of the dark triple scale. When
the data related to the educational status variable is analyzed, significant differences were found
in the sub-dimensions of “Self Value”, “Self Confidence”, “Self-Sufficiency” and “Success and
Productivity”. As a result of the correlation analysis, it was determined that there was a
moderate positive correlation between all sub-dimensions of the self-esteem scale and a
negative correlation with the “Depressive Affect” sub-dimension. It has been determined that
there is a positive and moderately significant relationship between all sub-dimensions of the
dark triple scale. In addition, a low level of negative relationship was found in the subdimensions of "Machiavelism" and "Depressive Affect" and "Narcissism" and "Success and
Productivity".
Key Words: Elite Athlete, Boxing, Self-Esteem, Dark Triad.
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ÖZET
Futbol dünyada en popüler spor branşlarının başında gelmektedir. Amatör müsabakalardan
profesyonel maçlara kadar ki tüm kategorilerde dikkatle izlenen bu spor dalında hakemlik
yapmak da bir o kadar zordur. Seyirci, antrenör, futbolcu ve yönetici baskısı altında kalan
hakemler, bu koşullar altında doğru kararlar verebilmek için çok farklı özelliklere sahip
olmalıdırlar. Araştırmanın amacı futbol hakemlerinin empatik eğilimleri ve algılanan stres
düzeylerini incelemektir. Bu amaçla, araştırmanın modeli için nicel araştırma türlerinden olan
tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; Düzce ilinde bulunan faal hakemlerden
çalışmaya gönüllü olarak katılan 42 kişiden oluşturmaktadır. Hakemlerin bazı demografik
özelliklerini belirlemek için araştırmacı tarafından oluşturulmuş 5 soruluk “Kişisel Bilgi
Formu”, empatik eğilim düzeylerini belirlemek için Dökmen (1988) tarafından geliştirilen ve
toplam 20 madde içeren “Empatik Eğilim Ölçeği” ve algılanan stres düzeylerini belirlemek için
ise Cohen, Kamarck ve Mermelsten (1983) tarafından geliştirilmiş ve Yerlikaya ve İnanç (2006)
tarafından Türkçe’ye uyarlanmış “Algılanan Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizi için Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 17.0 paket programı kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Veri
dağılımları Skewness-Kurtosis değerleri ile incelenmiş, veriler normal dağılım gösterdiğinden
parametrik testlerden olan Pearson korelasyon testi, T- testi ve ANOVA testi yapılmıştır.
Anlamlılık düzeyi ise p<0,05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları, futbol branşında faal
olarak görev yapan hakemlerin empatik eğilimleri ve algılanan stres düzeyleri arasında pozitif
yönlü bir ilişki olduğunu ve yaş, medeni durum, klasman, eğitim durumu ve hakemlik yapma
süresi açısından herhangi bir anlamlı farklılık oluşturmadığını göstermiştir. Sonuç olarak,
hakemlerin empatik eğilimleri orta düzeydedir ve empatik eğilim düzeyleri arttıkça algılanan
stres düzeyleri de artmaktadır. Ayrıca yaş, medeni durum, klasman, eğitim durumu ve hakemlik
yapma süresi empatik eğilim ve algılanan stres düzeyleri açısından herhangi bir anlamlı farklılık
ifade etmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol hakemleri, Empatik Eğilim, Algılanan Stres
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EMPATIC TENDENCIES OF THE FOOTBALL REFEREES AND ANALYSIS OF
INVESTIGATION OF PERCEIVED STRESS LEVELS
(DUZCE PROVINCE SAMPLE)
ABSTRACT
Football is one of the most popular sports branches in the World. It is equally difficult to be a
referee in this sport, which is carefully watched in all categories from amateur competitions to
professional matches. Referees who are under the pressure of spectators, coaches, players and
managers must have very different features in order to make correct decisions under these
conditions. The aim of the study is to examine the emphatic tendencies and perceived stress
levels of football referees. Study group of the research; It consists of 42 people who participated
in the study voluntarily from active referees in Düzce province. 5-question “Personal
Information Form” created by the researcher to determine some demographic characteristics of
the referees, “Empathic Tendency Scale” developed by Dökmen (1988) to determine empathic
tendency levels, and Cohen, Kamarck and Mermelsten to determine the perceived stress levels.
(1983) and “Perceived Stress Scale”, which was adapted to Turkish by Yerlikaya and İnanç
(2006), was used. Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 17.0 package program was
used to analyze the obtained data. Frequency, percentage, average and standard deviation values
were included in the analysis of the data. Data distributions were analyzed with SkewnessKurtosis values, since the data showed normal distribution, Pearson correlation test, T-test and
ANOVA test, which are the parametric tests, were performed. The level of significance was
determined as p <0.05. The findings of the study showed that there is a positive correlation
between the empathic tendencies and perceived stress levels of the referees active in the football
branch and did not make any significant difference in terms of age, marital status, classification,
educational status and refereeing time. As a result, the referees' empathic tendencies are
moderate and the perceived stress levels increase as the empathic tendency levels increase. In
addition, age, marital status, classification, educational status and refereeing time do not
represent any significant difference in terms of empathic tendency and perceived stress levels.
Keywords: Football Referees, Empathic Tendency, Perceived Stress.
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SPOR EĞİTİMİ ALAN 9-11 YAŞ GURUBU ÇOCUKLARIN
GOODENOUGH- HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Emre BOZ (Sorumlu Yazar) ORCID 0000-0001-8117-9329
Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü
Kübra SEFA ORCID 0000-0002-0293-606X
Lisans Mezunu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık
Büşra SAĞLAMDEMİREL ORCID 0000-0002-6308-4315
Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

ÖZET
Çocukların çizdiği resimler onların bilinçaltındaki duygu ve arzularını yansıtmaktadır. Resimler
aracılığıyla bireysel özelliklerle birlikte zekâ da test edilebilmektedir. Zekâ söz konusu
olduğunda ise küçük yaşlardan itibaren alanın spor eğitimi gelişim noktasında önem arz
etmektedir. Bu bağlamda araştırmamızın temel amacı, spor eğitimi alan 9-11 yaş gurubu
çocukların bilişsel gelişim düzeylerini değerlendirmektir. 8 farklı spor branşından (karate, judo,
cimnastik, yüzme, futbol, hentbol, voleybol, basketbol) 160 katılımcının [n(erkek)=91,
n(kız)=69] oluşturduğu örneklem grubunun bilişsel gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla
projektif bir test olan Goodenough-Harris İnsan Çiz Testinden faydalanılmıştır. Verilerin
analizinde grupların yüzdelik dağılımları alınırken ikili gruplar için t-testi, çoklu gruplar için
ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçlarında, Goodenough Harris insan çiz testi ortalama puanları ile cinsiyet, yaş,
spor branşı ve katılımcıların babalarının meslek grubu değişkenlerine ilişkin anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır. Ancak araştırma grubunun Goodenough Harris insan çiz testinden elde ettikleri
ortalama puan ile katılımcıların annelerinin meslek grubu değişkeni arasında anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Bu farklılık sonucunda yapılan analiz, anne mesleği “Ev Hanımı” olan
katılımcıların ortalama puanlarının “Memur” olanlara oranla daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Eğitimi, Çocuk, Zekâ, İnsan Çiz Testi.
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EVALUATION OF GOODENOUGH-HARRIS HUMAN DRAWING TEST RESULTS
OF CHILDREN 9-11 AGES WHO RECEIVED SPORTS EDUCATION
ABSTRACT
The pictures that children draw reflect their emotions and desires in their subconscious.
Intelligence can be tested along with individual characteristics through pictures. When it comes
to intelligence, sports education is important in the field from a young age. In this context, the
main purpose of our research is to evaluate the cognitive development levels of 9-11 age group
children who receive sports education. A projective test to determine the cognitive development
levels of the sample group of 160 participants [n(boy)=91, n(girl)=69] from 8 different sports
branches (karate, judo, gymnastics, swimming, football, handball, volleyball, basketball).
Goodenough-Harris Human Draw Test was used. In the analysis of the data, while the
percentage distribution of the groups were taken, the t-test was used for binary groups and the
Kruskal Wallis test was used for multiple groups.
In the study results, no significant difference was found in Goodenough Harris human draw test
mean scores and gender, age, sports branch and occupational group variables of the fathers of
the participants. However, a significant difference was found between the mean score obtained
by the research group's Goodenough Harris human draw test and the occupational mothers of
the participants. The analysis made as a result of this difference was found to be higher in the
average scores of the participants whose mother's profession was "Housewife" compared to
those who were "civil servants".
Key Words: Sports, Sports Education, Child, Intelligence, Human Drawing Test.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ VE PEDAGOJİK FORMASYON
SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. F. Pervin BİLİR
ORCID 0000-0001-5413-3712
Çukurova Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Adana
Arş. Gör. A. Erdi AVANOĞLU
ORCID 0000-0001-6759-047X
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Bilim Uzm. Nurşen ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
ORCID 0000-0002-6081-6373
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

ÖZET
Eğitim sistemlerinin başarısı okul, öğretmen, öğrenci ve eğitim programları öğeleri ile doğrudan
ilişkilidir. Bu sistem içinde en önemli rolü oynayan unsurların başında gelen öğretmenler çok
yönlü gelişmeyi gerektiren bir meslek grubunu oluşturmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerinin
davranışlarında istenen değişmeleri gerçekleştirecek eğitimciler olarak pedagojik bilgi ve
becerilerle donatılmakla kalmayıp, bu bilgileri öğrencilerine iyi şekilde aktaran, iletişim
becerileri yüksek eğitimciler olmalıdırlar. Bu becerilerin de eğitim aldıkları dönemlerde
kazandırılmış olması beklenmektedir.
Bu çalışma, spor bilimleri fakültelerinin beden eğitimi öğretmenliği bölümü ve pedagojik
formasyon sertifika programına katılan; antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümü
öğrencilerinin iletişim becerilerinin arasındaki farkların incelenmesini amaçlamıştır.
Çalışmanın örneklemini, spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören beden eğitimi
öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde eğitimine devam eden 145
kadın, 232 erkek olmak üzere toplam 377 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak
kişisel bilgi formu ve Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalarda
Mann Whitney-U, ikiden fazla karşılaştırmalarda Kruskal Wallis H ve farklılığın kaynağının
belirlenmesi için de manuel Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin iletişim becerilerinin; “iletişim ilkeleri temel
beceriler”, “kendini ifade etme”, “etkin dinleme-sözel olmayan iletişim” alt boyutlarında
yüksek; “iletişim kurmaya isteklilik” alt boyutunda ise yükseğe yakın oldukları görülmüştür.
Öğrencilerin iletişim becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılaştığı; bölüm ve
pedagojik formasyon sertifika programına katılma durumlarına göre farklılaşmadığı
belirlenmiştir.
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Sonuç olarak; spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon sertifika
programına katılan öğrencilerin iletişim becerilerinin genel olarak yüksek, beden eğitimi
bölümünde eğitim alan öğrenciler ile pedagojik formasyon sertifika programına katılan
öğrenciler arasında farklılık olmadığı ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: İletişim becerisi, formasyon, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor.

THE EXAMINATION OF THE COMMUNICATION SKILLS OF THE STUDENTS
AT THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT
ATTENDING PEDAGOGICAL FORMATION CERTIFICATE PROGRAM: CASE
OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES
ABSTRACT
The success of education systems is directly related to school, teacher, student and education
program items. The teachers, who are main factors of that play the most important role in this
system, constitute a profession group that requires multi-faceted development. Teachers should
not only be equipped with pedagogical knowledge and skills as educators in order to make the
desired changes in their students’ behavior, but also should be a professional staff with high
communication skills that conveys this information to their students in a best way. These skills
are also expected to be gained during the training period.
This study aims to investigate the differences between the communication skills of the students
at the department of physical education sports teaching and those at the departments of coaching
training and sports management who attend pedagogical formation certificate program.
The sample of study consists 377 students, 145 of whom are female and 232 of whom are male
students studying at the departments of physical education and sports teaching, coaching
training and sports management. The data were collected through a Personal Information Form
prepared by the researchers and the “Communication Skills Scale” developed by Korkut Owen
and Bugay (2014). Descriptive statistics were used in the analysis of data. Mann Whitney-U
test was used in binary comparisons while multiple comparisons were made through Kruskal
Wallis H, and manual Mann Whitney-U tests was used to determine the source of the difference.
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According to the findings, communication skills of students were found high in the subdimensions of "communication principles basic skills", "self-expression" and "effective
listening-nonverbal communication" while their communication skills were found to be close
to high in the sub-dimension of “willingness to communicate”.
It was also found that communication skills of students differ in terms of gender and grade level
variables whereas they did not differ in terms of their departments and whether they have
attended pedagogical formation program.
As a result, it can be stated that the communication skills of the students studying in the sports
sciences faculties and participating in the pedagogical formation certificate program are
generally high while there is no difference between the students studying in the physical
education department and the students participating in the pedagogical formation certificate
program.
Keywords: Communication skill, formation, physical education and sports teaching, sports.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR
GİYİM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Dr. Tuncay ÖKTEM
ORCID 0000-0003-2770-1774
Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

ÖZET
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin spor giyim markalarına yönelik tutumlarının ilişkisel
pazarlama çerçevesinde marka sadakati açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda marka tatmini, marka güveni, marka duygusu, davranışsal marka sadakati ve
tutumsal

marka

sadakati çeşitli

değişkenlere

göre

araştırılmıştır.

Bu

araştırmayı

gerçekleştirmek için Özdemir ve Koçak (2012) tarafından yapılan çalışmada oluşturulan ölçek
kullanılmıştır. Tarama modeli ile yapılandırılan bu araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmekte olan, gönüllü katılım
gerçekleştirmiş 136’sı erkek 89’u kadın toplam 225 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde
edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı veri
analizinde; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma belirlemeye yönelik analizler ile Bağımsız
Örneklem T testi ve Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. SPSS paket programı
aracılığıyla her bir değişkenin Cronbach alfa katsayı değerlerine bakılmıştır. Marka tatmini alt
boyutunun Cronbach alfa katsayı değeri 0,95, marka güveni alt boyutunun Cronbach alfa
katsayı değeri 0,94, marka duygusu alt boyutunun Cronbach alfa katsayı değeri 0,94,
davranışsal marka sadakati alt boyutunun Cronbach alfa katsayı değeri 0,88, tutumsal marka
sadakati alt boyutunun Cronbach alfa katsayı değeri 0,88, ölçeğin Cronbach alfa katsayı değeri
ise 0,97 olarak tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların marka
sadakati ölçeği alt boyut puanlarının okudukları bölüme göre karşılaştırılmasında kullanılan
bağımsız gruplar t-testi sonuçlarında tutumsal marka sadakati alt boyutunda anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir (p<.05). Ulaşılan bu bulgular bağlamında çıkarılan sonuca göre, antrenörlük
eğitimi bölümü öğrencilerinin spor yöneticiliği bölümü öğrencilerine göre tekrarlayan satın
almaya eğilimine bağlı olarak en çok tercih ettikleri markaya ilişkin güçlü bir eğilime sahip
oldukları söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Marka güveni, marka sadakati, üniversite öğrencileri
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INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL
STUDENTS' ATTITUDES FOR SPORTS CLOTHING PRODUCTSABSRACT
ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine the attitudes of university students towards sportswear
brands in terms of brand loyalty within the framework of relational marketing. In line with this
purpose, brand satisfaction, brand trust, brand sense, behavioral brand loyalty, and attitudinal
brand loyalty were investigated according to various variables. The scale created in the study
conducted by Özdemir and Koçak (2012) was used to carry out this research. The study group
of this research, which is structured with the screening model, consists of 225 students, 136 of
whom are males and 89 of whom are females, who are studying at Bayburt University School
of Physical Education and Sports. The data obtained from the study were analyzed using SPSS
22 statistical software. In descriptive data analysis; Independent Sample T test and One-way
analysis of variance (ANOVA) were performed with the determination of frequency,
percentage, mean and standard deviation. Cronbach alpha coefficient values of each variable
were examined through SPSS package program. Cronbach Alpha coefficient value of brand
satisfaction sub dimension was 0.95, cronbach Alpha coefficient value of Brand Trust sub
dimension was 0.94, cronbach Alpha coefficient value of brand sense sub dimension was 0.94,
cronbach Alpha coefficient value of behavioral brand loyalty sub dimension was 0.88, cronbach
Alpha coefficient value of attitudinal brand loyalty sub dimension was 0.88, and cronbach
Alpha coefficient value of scale was 0.97. According to the results of the research, a significant
difference was found in the attitudinal brand loyalty sub-dimension in the independent groups
t-test results used to compare the brand loyalty scale sub-dimension scores according to the
section they read (p <.05). In this context, it can be said that the students of the coaching
education department have a strong tendency regarding the brand they prefer the most
depending on the repetitive tendency to purchase according to the sports management students.
Keywords: Brand trust, brand loyalty, university students
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ANONİM ŞİRKETTE ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE TEMSİL
İLİŞKİSİ
Ahmet Hasan KILIÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

ÖZET
Türk Ticaret Kanunu (TTK) sosyal, ekonomik ve ticari hayatı ilgilendiren çok önemli
hükümleri ihtiva etmekte ve bu yönüyle toplumu ilgilendiren temel bir kanun olma özelliğini
bünyesinde taşımaktadır. TTK, ticari işlemlerin hızlı, esnek ve şeffaf bir şekilde
gerçekleştirilmesi, ticari hayatın kolaylaştırılması ve ticari işlem güvenliğinin temin edilmesi
gibi birçok temel ilke esas alınarak hazırlanmıştır. TTK’da yer alan önemli ilklerden birisi de
anonim şirket sermayesinin korunması ilkesi bağlamında şirkete borçlanma yasağıdır.
Anonim şirkete borçlanma yasağındaki temel amaç, şirketi yöneten veya şirketle yakından ilgili
olan kişilerin şirketle yapacakları hukuki işlemlerle şirket tüzel kişiliğine veya şirketin
sermayesine zarar vermesinin önlenmesi ve buna bağlı olarak şirketin malvarlığını tehlikeye
düşürecek bu tür risklerin bertaraf edilmesidir. Bu noktada borçlanma yasağı, şirket tüzel
kişiliğinin ve sermayesinin korunmasına, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak
yönetilmesine ve ticari hayatta yaygın olarak kullanılan yanlış bir uygulamanın önlemesine
hizmet etmektedir.
Uygulamada, şirketi yöneten hâkim pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri, kişisel
harcamalarını dahi şirket sermayesini kullanarak yapmaktadır. Özellikle şirketin yönetim ve
temsil yetkisine sahip yönetim kurulu üyelerinin şirkete zarar verme ihtimali bulunan bu tür
riskli işlemleri yapması yüksek bir olasılıktır. Bu uygulama nedeniyle anonim şirket, pay
sahipleri ve üçüncü kişiler zarar görmektedir. Dolayısıyla anonim şirketin temsil yetkisini
kullanan yönetim kurulu üyeleri ile pay sahiplerine şirkete borçlanma yasağının getirilmesi,
isabetli bir tercih olmuştur.
Anonim şirketi temsil etmekle yetkili olan yönetim kurulu üyeleri, şirketin amacına ve işletme
konusuna giren her türlü hukuki işlemi, şirket adına yapabilmektedir. Bu işlemlerin kanuna
veya esas sözleşmeye aykırı olması ve bir zararın meydana gelmesi halinde şirket, temsil
yetkisini kullananlara rücu edebilmektedir. İşte borçlanma yasağı, şirket sermayesinin
korumasına hizmet etmekte ve şirketin temsil yetkisine kanunla sınırlama getirmektedir.
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Çalışmamızda; pay sahipleri (TTK m. 358/1), pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri
ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları hakkında (TTK m. 395/2)
uygulanan borçlanma yasağının incelenmesi ve bu yasağın temsil yetkisinin
kullanılmasına olan etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, borçlanma, borçlanma yasağı, temsil yetkisi,
hükümsüzlük.

PROHIBITION OF BORROWING FROM THE COMPANY AND AGENCY IN
JOINT STOCK COMPANIES
ABSTRACT
The Turkish Commercial Code (TCC) contains very important provisions concerning social,
economic and commercial life, and in this respect, it is a fundamental law that concerns the
society. TCC has been prepared on the basis of many basic principles such as fast, flexible and
transparent commercial transactions, facilitating commercial life and ensuring commercial
transaction security. One of the important principles in the TCC is the prohibition of borrowing
to the company in the context of the principle of protection of joint stock company capital.
The main purpose of the prohibition of borrowing to the joint stock company is to prevent the
people who manage the company or closely related to the company from damaging the
corporate entity or the capital of the company through the legal procedures to be done with the
company and to eliminate such risks that may endanger the assets of the company. At this point,
the prohibition of borrowing serves to protect the corporate legal entity and capital, to manage
the company in accordance with corporate governance principles, and to prevent
misapplication, which is widely used in commercial life.
In practice, the shareholders who manage the company and the members of the board of
directors make their personal expenses even by using the capital of the company. It
is highly probable that members of the board of directors, who have management and
representation powers, may carry out such risky transactions that may harm the company. Joint
stock company, shareholders and third parties are damaged due to this practice. Therefore, it
was a good choice to impose a prohibition on borrowing to the company from the members of
the board of directors and shareholders that exercise the representation power of the joint stock
company.

www.ispeco.org

90

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
The members of the board of directors who are authorized to represent the joint stock company
can do all kinds of legal transactions on behalf of the company. In the event that these
transactions are against the law or the articles of association and a loss occurs, the company
may recourse those who use the power of representation. Here, prohibition of borrowing serves
to protect the capital of the company and restricts the representation authority of the company
by law. In our study; It is aimed to examine the borrowing ban imposed on shareholders (TCC
m. 358/1), non-shareholder board members and their relatives who are not shareholders (TCC
m. 395/2) and to reveal the effect of this prohibition on the exercise of agency power.
Keywords: Joint stock companies, indebtedness, prohibition of borrowing, authority to
represent, nullity.
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ADAB-I MUAŞERET KURALLARININ TEKNOLOJİK BOYUTA UYUMU VE
ADAPTASYONU
Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT
Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, İstanbul

ÖZET
Adab-ı muaşeret bugünkü adıyla görgü ve nezaket kuralları, toplumların kültürü ile oluşan
ahlak, adet, gelenek ve örflerine uygun gelişen kurallardır. Bu kurallar toplum için sosyal
ortamlarda uygulanması ve toplumun daha konforlu bir ortama kavuşması için gereklidir.
Karşımızdakinin düşüncelerini önemsemek ve karşımızdaki kişiye değer vermek bizim
davranışlarımızla gösterebileceğimiz bir durumdur. Selamlamak, hitap etmek, elini sıkmak,
davet etmek, tebrik etmek, tanıtmak ve tanışmak gibi birçok konuda bunu nezaket ve görgü
kurallarıyla göstermek mümkündür. Adab-ı muaşeret konusuna verilen önem önceleri daha
fazlayken, günümüzde iletişim kurduğumuz ortamların değişmesi ve çeşitlenmesi ile iletişim
kurulan noktalar farklı boyutlara kaymış ve bu kurallar bu yeni iletişim mecralarında eski
önemini yitirmiş gözükmektedir. Kişiler artık yüz yüze iletişimin dışında hiç görmeden ve
tanışmadan internet üzerinden iletişime geçebilmektedir. Bu yeni mümkünlük adab-ı
muaşeretin önemini muhafaza etmesine imkan vermezken, erezyona uğramasına sebep
olduğunu söylemek bile yanlış sayılmaz. Teknolojinin gelişmesi ile ilk başlarda cep telefonu
ve mail üzerinden yapılan iletişim sonraları sosyal medya ve ağlar üzerinden de kişilerin hiç
tanışmadan bilgi ve düşüncelerini paylaşabilmelerine imkan veren bir çeşitlilik içerisine
girmiştir. Bu paylaşımlar esnasında kişiler nezaket kurallarına dikkat etmek ve düşüncelerini
karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir şekilde söylemek durumundadırlar. Kişilerin sosyal
ortamlarda yüz yüzeyken dikkat ettikleri özeni kendi isimlerine ya da bir nick ile açmış oldukları
hesaptan da devam ettirmeleri son derece mühimdir. Günümüzde yüzyüze iletişimde bile
nezaket konusunda sorunlar yaşanabildiği düşünülürse, internet üzerinden kurulan iletişimlerde
daha fazla sorun yaşanması normal karşılanabilir. Toplum yapısı içinde adab-ı muşaret
kurallarının kullanılması ve azami dikkat edilmesinin bu internet ortamlarında da gereken bir
zorunluluk ve ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek, bu kuralları her ortamda muhafaza edebilmek
ve bu konuda daha bilinçli davranabilmek noktası üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Adab-ı muaşeret, görgü ve nezaket, teknoloji, internet
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ADOPTION AND ADAPTATION OF ETIQUETTE RULES TO TECHNOLOGY
FORMAT
ABSTRACT
Good Manners, as it is known today, the rules of etiquette and courtesy are the rules that develop
in accordance with the society's culture, morals, habits, traditions and customs. These rules are
necessary for the society to be applied in social environments and for the society to have a more
comfortable environment.
It is a situation that we can show with our behavior by caring about the opinions of the other
person and valuing the other person. It is possible to show this with courtesy and etiquette in
many subjects such as greeting, addressing, shaking hands, inviting, greeting, introducing and
meeting. While the importance given to the subject of good manners was more than before, the
points communicated with the change and diversification of the environments we communicate
today have shifted to different dimensions and these rules seem to have lost their former
importance in these new communication channels. People can now communicate online without
seeing and meeting, besides face-to-face communication. While this new possibility does not
allow the etiquette to maintain its significance, it is not wrong to say that it caused its erosion.
With the development of technology, communication made via mobile phone and mail at first,
has entered into a variety that allows people to share their knowledge and thoughts on social
media and networks. During these posts, people have to pay attention to courtesy rules and
express their thoughts in a way that will not disturb the other party. It is very important for
people to continue their care when they face in social environments with their own names or
the account they have opened with a nickname. Considering that there are problems in courtesy
even in face-to-face communication today, it may be considered normal to have more problems
in communication over the internet. It will be emphasized that it is necessary to use the rules of
dedication and to pay maximum attention in the social structure, to be able to maintain these
rules in every environment and to be more conscious about this issue.
Keywords: Good manners, etiquette, manners and politeness, technology, internet
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SAĞLIKLI ÇEVRE KAPSAMINDA CEP TELEFONU VE BAZ İSTASYONLARININ
OLASI SAĞLIK ETKİLERİ
Fatih Emre ÖZTAŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ergun ERASLAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET
Cep telefonları; kolayca taşınabilen, geniş kapsama alanlı, kablosuz telefon sistemini kullanan
bir iletişim aracı olarak planlanmıştır. Cep telefonları radyo frekans (RF) sinyalleri gönderen
ve alan cihazlardır. Günümüzde kullanılan cep telefonları genellikle 900-3000 MHz frekans
aralığında çalışmaktadır. Tüm dünyada 5.1 milyar cep telefonu kullanıcısı, Türkiye’de 82
milyon 500 bin cep telefonu abonesi, 181.972 baz istasyonu vardır. Kullanılan cep telefonu
sayısı 110 milyondan fazladır. 2019 yılı son üç ayında toplam cep telefonu görüşme süresi
yaklaşık 67,1 milyar dakikadır. Bir çok kişi için bir organ gibi vazgeçilmez olmuştur. Dünyada
1.5 milyondan fazla baz istasyonu vardır. 3. kuşak teknolojinin yaygınlaşmaya başlamasıyla
birlikte sayıları daha da artmaktadır. Kullanıcı sayısının çokluğu dikkate alındığında
görülebilecek sağlık etkilerinin önemi artacaktır. Atık olarak cep telefonu, ortalama kullanma
süresi 2 yıla yakın olmasından dolayı, her yıl 700 milyondan fazla cep telefonu e-atık haline
dönüşmektedir. Elektronik atıklar, kurşun, berilyum, arsenik, cıva, kadmiyum gibi ağır metaller
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Baz istasyonlarındaki antenler dikey ve yatay olarak çok geniş
alana RF dalgaları yaymaktadır. Dikey yayılımın az olması nedeniyle antenin altındaki radyo
frekans (RF) etkilenimi çok düşüktür. Çatının yayılan enerjinin değerini 5-10 oranında azalttığı
belirtilmektedir. Cep telefonu kullanan kişilerin radyo frekans (RF) etkilenimi hücresel baz
istasyonu yakınında oturanlardan daha yüksektir. Ancak telefonlar ara sıra yakındaki baz
istasyonuyla bağlantı kurmak üzere gönderdiği sinyaller dışında, çağrı yapıldığında söz konusu
dalgaları yayarken, baz istasyonları sürekli yaymaktadır. Evlerin, okulların ve diğer binaların
çevresinde kurulan baz istasyonları da olası önemli bir çevresel kirlilik nedeni olarak
tartışılmaktadır. Bu çalışmada, cep telefonlarının ve baz istasyonlarının olası sağlık etkileri,
sağlıklı çevre kapsamında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Baz İstasyonları, Sağlıklı Çevre
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POSSIBLE HEALTH EFFECTS OF MOBILE PHONE AND BASE STATIONS
UNDER HEALTHY ENVIRONMENT
ABSTRACT
Mobile phones are planned as a communication tool that can be carried easily, which has a wide
coverage area using wireless telephone system. Mobile phones are devices that send and receive
radio frequency (RF) signals. Mobile phones that is used today generally operate in the 9003000 MHz frequency range. There are 5.1 billion mobile phone users worldwide, 82 million
500 thousand cell phone subscribers and 181 972 base stations in Turkey. The number of mobile
phones used is more than 110 million. In the last three months of 2019 the total cell phone call
time is about 67.1 billion minutes. For many people it has been indispensable like an organ.
There are more than 1.5 million base stations in the world. With the start of becoming
widespread of 3rd generation technology, their numbers increase more. Considering the large
number of users, the importance of health effects that can be seen will increase. Since the
average usage time is approximately 2 years, mobile phones as waste, more than 700 million
mobile phones are converting to e-waste each year. Electronic wastes emerge in the form of
heavy metals such as lead, beryllium, arsenic, mercury, cadmium. Antennas in base stations
transmit RF waves over a wide area vertically and horizontally. RF effectiveness under the
antenna is very low due to the low vertical transmission. It is stated that the roof reduces the
value of the emitted energy by 5-10 percent. Radiofrequency exposure of people using mobile
phones is higher than those who live near the cellular base station. However, apart from the
signals it sometimes sends to connect with the nearby base station, the phones transmit these
waves when the call is made, while the base stations constantly transmit. Base stations builded
around homes, schools and other buildings are also discussed as a possible cause of
environmental pollution. In this study, possible health effects of mobile phones and base
stations will be discussed within the context of a healthy environment.
Key Words: Mobile Phone, Base Stations, Healthy Environment
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ARAP BAHARI VE ORTADOĞU’DA EMPERYALİST İDEALLER
Dr. Öğr. Üyesi Hanefi YAZICI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

ÖZET
Bu çalışma, Arap Baharı sürecindeki gelişmeleri Türkiye’nin Ortadoğu jeopolitiğiyle
ilişkilendirmektedir. Bilhassa, bölgede yaşanan bu hadiselerin Sykes-Picot Antlaşması’nın artık
geçerliliğini yitirdiği tartışmalarının yapıldığı 100. yılına denk gelmesi oldukça manidardır.
Ortadoğu’da bir türlü bitmek bilmeyen çatışma ve sorunların en önemli sebeplerinden biri,
Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için yaklaşık yüzyıl önce İngiltere ve Fransa arasında gizlice
imzalanan Sykes-Picot Antlaşması’dır.
Arap Baharı sürecinde Sykes-Picot Antlaşması’nın olumsuz sonuçları bölge halkları tarafından
belki de çözüme kavuşturulma şansına sahipti fakat emperyalist güçler Ortadoğu’da bu anlaşma
sayesinde kendi çıkarlarına göre bir düzen kurdukları için bu düzenin değişmesine izin
vermediler. Aslında Osmanlı Devleti, Sevr sürecinde kendine dayatılanları kabul etmemiş ve
bu dayatmalara karşı Paris Konferansı’nda muhtıra niteliğinde bir metin sunmuştur. Ayrıca
Misâk-ı Millî beyannamesinde sınırlarla ilgili ihtilafların çözümü konusunda, Arapların
çoğunlukta olduğu yerlerin geleceğini Araplar belirleyecektir şeklinde ifadeler konmuştur.
Masa başında yapılan anlaşma ile Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırlarında olduğu gibi Irak ve
Suudi Arabistan arasında da yapay bir sınır oluşturulmuştur. İnsan kompozisyonu açısından
bakıldığında sınırların her iki tarafında kalan insanların akraba oldukları görülür.
Osmanlı Devleti yaklaşık dört yüzyıl bu coğrafyada etnik ve dini farklılıkları dikkate alan siyasi
bir yapı oluşturdu. Fakat Sykes-Picot Antlaşması ve Filistin topraklarında İsrail devletinin
kurulması ile Batılı emperyalistler adeta Ortadoğu’nun kalbine bir virüs yerleştirmiş ve her
çıkan çatışma sonrası çözüm bulmak için de adeta bu virüsü koyan Batılılara bölge halklarının
muhtaç olacağı şekilde bir düzen kurulmuştur. Bölgede Sykes-Picot düzeninin artık yürümediği
ortaya çıktı ve Arap halkları demokratik taleplerle tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde
sokaklarda barışçı gösteriler yapmaya başladı. Ne yazık ki başta Mısır olmak üzere Arap Baharı
sürecinde Arap ülkelerinde demokratik siyasi yapıların kurulmasına, çıkarlarına aykırı olduğu
için Batılı emperyalistler izin vermedi. Dolayısıyla Ortadoğu’da küresel güçlerin engellediği,
etnik ve dini farklılıkları kabul eden modern değerlere sahip siyasi yapıların oluşturulmasına
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Ortadoğu, Türkiye, Arap Baharı, Sykes-Picot Antlaşması.
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ARAB SPRING AND IMPERIALIST IDEALS IN THE MIDDLE EAST
ABSTRACT
This study claims that the Arab Spring process is associated with Turkey’s multi-faceted
geopolitical position in the Middle East. It is noteworthy that these events coincided with the
100th anniversary of the Sykes-Picot Agreement. One of the most significant reasons of the
eternal conflicts in the Middle East is the Sykes-Picot Agreement, which was secretly signed
by England and France about a hundred years ago to divide the lands of the Ottoman Empire.
During the Arab Spring, the adverse effects of the Sykes-Picot Agreement had a chance to be
resolved by the peoples of the region, but the imperialist powers did not allow peoples to change
the authoritarian regimes because of their interests in the Middle East. In fact, the Ottoman State
did not accept the terms of the Treaty of Sevres and presented a memorandum at the Paris Peace
Conference against the impositions. In addition, in the Misâk-ı Milli declaration, it was stated
that the future of the territories inhabited by an Arab majority will be determined by Arabs. The
Sykes-Picot Agreement artificially created borders between Turkey, Syria and Iraq since the
people living on both sides of the borders were relatives.
The Ottoman State created a political structure considering ethnic and religious differences in
the region for about four centuries. However, by the Sykes-Picot Agreement, Western
imperialists have established an order in the Middle East dividing Arab countries into different
political units in such a way that the peoples of the region would always ask them to find a
reasonable solution.
It is obvious that the Sykes-Picot Agreement no longer works in the region and Arabs began to
organize peaceful demonstrations on the streets for democratic demands. However, Western
imperialists did not support the establishment of democratic political structures in the Arab
countries, particularly in Egypt, in terms of their interests. Therefore, it is urgent to create
political structures with modern values that respect ethnic and religious differences in the
Middle East.
Keywords: Imperialism, Arab Spring, Middle East, Turkey, Sykes-Picot Agreement.

www.ispeco.org

97

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
PROTOKOL KURALLARININ KAMU KURUMLARINDA İTİBARI ARTTIRICI
ROLÜ
Öğr. Gör. Dr. Sibel BAYYİĞİT
Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Kamu kurumlarının varoluş nedenleri topluma hizmet etmek ve toplum yararına çalışmaktır.
Kamu kurumları devletin otoritesini ve gücünü kullanırken bir yandan da yaptığı ve üstlendiği
görevlerle de buna geri katkı da bulunur.
Kamu kurumlarının uygulayış ve işleyiş şekilleri belirli kurallar ve kanunlar çerçevesindedir.
Toplumların devlet yönetimlerinde olmazsa olmaz bir kavram olan protokol, tarihin değişik
süreçlerinde kamu yönetimlerinde her zaman yerini almıştır. Tarihsel süreçte bakıldığında
dünyada birçok ülkede de her zaman önem verilen bu kurallar, Osmanlı döneminde teşrifat
kuralları olarak kendini göstermiştir. Devletin itibarı mühim ve asla hafife alınmayacak kadar
önemli bir konudur. Bunu Osmanlı döneminde de görmek mümkündür. Günümüzde kamu
yönetiminde uygulanan Protokol devletin bütün işlerine ve kamu yönetiminin tüm ilişkilerine
bir düzen katar. Kamu yönetimlerinin gücü ve itibarı sadece yapmış olduğu başarılı işler ile
beslenmez. Devlet yönetimlerinde tüm ilişkilerde, tüm kademelerinde gerçekleşen resmi
toplantılarda, resmi yemeklerde, hitaplarda, ast üst ilişkilerinde, resmi yazışmalarda,
tanışmalarda, selamlaşmalarda yer alan protokol kuralları devlet yönetimlerinin sağlıklı bir
şekilde işleyişini sağlarken, kamu üzerinde yarattığı güven ve itibarı daha da güçlendirir. İtibar
ve protokol dünyada tüm devletler için son derece önemli bir değere sahip kavramlardır. İki
kavram da birbiriyle yakın ilişki içindedir ve birbirinden beslenir.
Güçlü devletler itibarlarını sürdürürken bunu yönetimsel süreç içerisinde de bir sistem ve
kurallar ile sağlayabilmektedirler. Bu sistem ve kurallar içerisinde ise protokolün rolü çok
fazladır. Protokol gibi önemli bir konuyu yine kamu kurumları için önemli olan diğer bir kavram
olan itibar açısından değerlendirmek faydalı olacaktır. Her kurum için önemli olan itibar
kavramının kamu yönetimlerinde protokol kuralları ile nasıl kazanıldığına dikkat çekmek
yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Protokol, kamu yönetimi, itibar
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RULES OF PROTOCOL AT INCREASING ROLE IN PUBLIC INSTITUTIONS
ABSTRACT
The reasons for existence of public institutions are to serve the society and work for the benefit
of the society. While public institutions use the authority and power of the state, it also
contributes back to this with the duties it performs and undertakes.
The implementation and functioning of public institutions are within the framework of certain
rules and laws. The protocol, which is an indispensable concept in the state administrations of
societies, has always taken its place in public administrations in different processes of history.
Seen in this historical process rules always given importance in many countries around the
world, he showed himself as the Ottoman era ceremonies rules. The reputation of the state is
important and too important to never be underestimated. It is possible to see this also in the
Ottoman period. The Protocol, which is applied in public administration today, adds an order
to all the affairs of the state and all the relations of the public administration. The power and
reputation of public administrations are not only nurtured by successful works. The protocol
rules included in all relations, official meetings, official dinners, appeals, subordinate relations,
official correspondence, meetings, greetings in all governments of the state administrations
further strengthen the confidence and reputation it has created on the public. Reputation and
protocol are extremely important concepts for all states in the world. Both concepts are closely
related and nurtured.
While strong states maintain their reputation, they can achieve this through a system and rules
within the administrative process. Within this system and rules, the role of the protocol is very
high. It would be useful to evaluate an important issue such as the protocol in terms of
reputation, another concept that is important for public institutions. It would be appropriate to
draw attention to how the concept of reputation, which is important for every institution, is
gained through protocol rules in public administrations.
Keywords: Protocol, public administration, reputation
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DOĞU SANATININ 20. YÜZYIL BATI SANAT AKIMLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE
Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

ÖZET
19. Yüzyıl sonlarında uluslararası ulaşımın ve ticaretin gelişmesi sonucu, o döneme kadar
gereksinimleriyle ve biçimleriyle farklılık gösteren Doğu sanatı ile Batı sanatının birbirlerinden
etkilenmeye başladıkları görülmüştür. Aynı anda tüm dünyadaki sanatı ve tasarımı etkisi altına
alan Art Nouveau akımı başta olmak üzere, Batı’da gelişen 20. yüzyılın çeşitli sanat
akımlarında Doğu sanatının bazı etkileri söz konusu olmuştur. Süreç, kompozisyonda kadraj,
perspektif, farklı bakış açıları, renk, tema ve soyutlama şeklinde kısaca maddelenebilecek olan
bu etkilerde, Batılı sanatçının dehasının ve dönemin gerek teknolojik gerekse bilimsel
gelişmelerinin de katkısı olmuştur. Art Nouveau akımının yanısıra, Empresyonizm,
Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm ve Soyut Sanat gibi 19. Yüzyılın sonları ile 20.
yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan pek çok akımda bu izleri görmek mümkündür.
Batı resminin belirli bir çerçeveden çıkması, formların heykelsi mükemmelliğin katılığından
kurtulması, izleyicinin gözünde gerçekçi yanılsaması yaratacak tek kaçışlı perspektif bilgisinin
sınırlarının aşılarak çoklu bakış açısının keşfedilmesi, farklı an’lara ait görüntülerin tek bir
kompozisyonda betimlenmesi, resme katılan ruhsal enerji ve renklerdeki özgürlük Doğu
sanatından esinlenmeyle Batı sanatında geliştirilmiş unsurlardır. Tüm bunların yanısıra Doğulu
insanın yaşam tarzının, giyimlerinin ve akseuarlarının farklılığı Batılı sanatçıların ilgisini
çekmiş ve resimlerine konu olmuştur.
Batılı sanatçılar, Doğu sanatından esinlenirken aynı zamanda dönemin bazı gelişmelerinden de
etkilenmişlerdir. 19. Yüzyılın sonlarında atölyelerinden dışarıya çıkan ressamlar ilk olarak
ışığın renk üzerindeki etkisini görerek geleneksel yöntemlerden uzaklaşmaya başlamışlardır.
Buna ilave olarak, fotoğrafın icadı, Batılı ressamların o döneme kadar gördüklerini olduğu gibi
yansıtma eğilimlerini değiştirmelerine yol açmıştır.
Batı resim anlayışının egemenliğinin sona ermesinin nedenleri arasında modern fizik, atomun
parçalanması ve zaman kavramındaki değişikliğin etkisi de vardır. Madde, atomun
parçalanmasıyla, kuvvet alanlarından meydana gelen bir enerji yumağına dönüşünce artık enerji
anlamına geldiğine göre, onu resimlemek de soyutlamayı gerektirmiştir.
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Soyutlama, perspektifin durağan bakış açısından sıyrılarak perspektifsiz bir evrenin
atmosferinin oluşturulmasına yol açmaktadır. Buna ilaveten, fizikte zaman kavramı değişmiş,
geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları şeklinde üçe bölünen süreçler yerine; geçmiş, şimdi ve
geleceğin bağlandığı eşanlılık denilen yeni bir bakış açısı doğmuştur.
Bu sebeplerle 1890’lardan itibaren Avrupa’da öncü sanatçılar, Avrupa dışı kültürlerin
sanatlarından etkilenerek, akademizm denilen Yunan ve Avrupa Rönesans sanatına karşı
mücadeleye başlamışlardır. Doğu’ya özgü formları inceleyen Batılı sanatçılar, araştırmalarını
sanat eserlerine dönüştürürken kendi dehalarını kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. Batılı
ressamın Doğulu sanatçıdan farklılığı olan bu sanatçı dehası, modern sanat akımlarında etkisini
sürdürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Batı sanat akımları, Doğu sanatı, modern sanat, soyutlama, süreç

EFFECTS OF EASTERN ART ON THE MOVEMENTS OF THE 20TH CENTURY
ABSTRACT
As a result of the development of international transportation and trade at the end of the 19th
century, it was seen that Eastern art and Western art, which differ with their needs and forms
until that period, started to be affected by each other. There were some effects of Eastern art on
various 20th century art movements developing in the West, especially the Art Nouveau
movement, which influenced art and design all over the world simultaneously. The genius of
the Western artist and the technological and scientific developments of the period have also
contributed to these effects which can be briefly summarized in process, framing in
composition, perspective, different viewpoints, color, theme and abstraction. In addition to the
Art Nouveau movement, it is possible to see these effects on many movements covering the late
19th century and the first quarter of the 20th century, such as Impressionism, Expressionism,
Fauvism, Cubism, Futurism and Abstract Art. The emergence of Western painting from a
certain frame, the escape of forms from sculptural stiffness, discovering multiple viewpoints by
exceeding the boundaries of one-point perspective knowledge which creates a realistic illusion
in the eyes of the viewer, depicting the images of different moments in a single composition,
the spiritual energy and freedom in the painting inspired by Eastern art, have been improved
elements in Western art. In addition to all these, the difference of human lifestyle, clothes and
accessories in the East has attracted the attention of Western artists and has been the subject of
their paintings.
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While Western artists were inspired by Eastern art, they were also influenced by some
developments of the period. The painters, who came out of their atelyes at the end of the 19th
century, first saw the effect of light on color and started to move away from traditional methods.
Additionally, the invention of photography has caused Western painters to change their
tendency to reflect what they have seen as it was until that time.
Among the reasons for the end of the domination of the Western conception of painting are the
effects of modern physics, atom fragmentation and the change in the concept of time Since
matter has now transformed into a ball of energy from the fields of force by the disintegration
of the atom, illustrating it also required abstraction.Abstraction stands out from the static
viewpoint of the perspective, leading to the creation of the atmosphere of a perspective-free
universe. In addition, the concept of time has changed in physics, and instead of processes
divided into three as past, present and future, a new perspective has emerged called synonym,
which connects past, present and future.
For these reasons, the leading artists in Europe, since the 1890s, have been influenced by the
arts of non-European cultures and started to be against Greek and European Renaissance art
called academism. Western artists who studied the forms specific to the East have not
relinquished using their own genius while transforming their research into works of art. This
artist genius, which is different from the Eastern artist, has continued its influence in modern
art movements.
Keywords: Western art movements, Eastern art, modern art, abstraction, process
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BONCUKLU TARLA MARDİN
Elif BENGİSU
ORCID 0000-0003-1204-9621
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ÖZET
İnsanlık tarihini aydınlatan en güneyde yer alan uygarlığın doğuşu adıyla yeni bir halka
Boncuklu Tarla Mardin 2008 yılında yüzey araştırması üzerine keşfedildi. 2012 yılında kazı
çalışmalarına başlanıldığı Mardin Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu Mahallesinde yer alan Boncuklu
Tarla M.Ö 12.000 yıllara giden bir geçmişe sahiptir. 2017’de ise geniş kapsamlı çalışmalara
başlanmıştır. Boncuklu tarlanın tarihi ve buluntularıyla Göbeklitepeden 1.000 yıl daha eski
olduğunu iddia ediyor. İlk yerleşik hayat, insanlar ve inançlar Göbeklitepe ile benzerlik
gösteriyor olsa dahi Boncuklu Tarla yer yer daha eski alanlardan oluşmaktadır. M.Ö. 7.000
yılına dayanan iskân olduğu öne sürülmüştür. Tapınak benzeri neolitik çağ ama çanak
çömleksiz bir neolitik düzene mevcuttur bu durumun bize sunduğu çanak çömlek yapmayı
bilmediklerini kilden kaplar yerine taş kap kullanıyor olabilecekleri ve ana malzemenin taş
olduğu teorisini ortaya çıkarmaktadır. Mimari kalıntılar ve yapılar söz konusudur. Düz formlara
sahip 8-10 metre stel dediğimiz ev, bina ve sütün yapıtları bulunmanın yanı sıra nişler ortaya
çıkmıştır. Mimarı formları elde etmeleri toplumun hayati kaynaklara yeterli olmasına
bağlanabilir. Yaşanabilir bir yaşam alanının kurulması önemli bir değerdir. Mimari kalıntıların
bulunması bize iyi tasarlanmış kullanım şekillerine göre yaşam biçimleriyle ilgili bilgi ortaya
koymaktadır. Göbeklitepe yapıtlar üzerinde oluşan figürlere henüz Boncuklu Tarlada
rastlanmadı bir yazı ifadesi dahi bulunmuyor çünkü yazı oluşumunun öncesi bir dönemden
bahsedilmektedir. Mevcut kazılan alanlarda açığa çıkan işlev farklılığı ortaya sunulmuştur.
Yontma taş, buğday depolanma alanı ve öğütme taşı gibi günlük kullanım eşyalarına ait
buluntular yer almaktadır. Yontma taşın olması mızrak, saban, kaba v.b araçları elde etmek,
bitkileri ve hayvanları evcilleştirmede kullandıkları, buğday depolanma alanının bulunması ise
tarımla uğraştıkları ve öğütme taşı kullanımı ise yabani tahılları evcilleştirmek bu nedenle
toplumun yerleşik hayat sürdüklerini anlatmaktadır. Tarım, av ve avcı ilişkisinin ’de var olduğu
bir alandır. Mezarlık alanları ve kemiklerin ortaya çıkması toplumların inanç sistemiyle ilgili
bir durum yaratması ve ölülerin toplumun bireyleri ile birlikte yaşam sürdüklerini inanıyor
düşüncesi var olabilir.
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Boncuklu Tarlada 50.000’den fazla boncuk bulunmuştur ve süs eşyalarıyla ilgilendiklerine dair
sonuçlar elde edilmektedir. İnsanoğlunun mezar alanlarından süs eşyaları buluntuları o
dönemde yaşayan toplumun öteki dünyaya inanıyor olmaları ve ölüsünü gömmeye başlaması
kendi varlığının farkına varması gibi bilinçsel gelişimi de ortaya çıkardığı gibi ayrıca ölen kişiyi
kutsallaştırma ve manevi bağlılık duygularının oluştuğunu düşünebiliriz. Bu nedenle her bir
evre kendi özelliklerini döneme yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Boncuklu Tarla, Göbekli Tepe
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DANTE 01 FİLMİNDEKİ MİTOLOJİK VE MODERN SEMBOLLERİN
GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DEDE
Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul

ÖZET
Batı merkezli bir bakış açısıyla geleceğin tasarlandığı ve kapitalizmin eleştirildiği bir film olan
Dante 01, dini, arkaik, mitolojik ve modern semboller içermektedir. Mitolojiden ve farklı
tarihsel dönemlerden bazı karakterlerin tek bir zamansal düzlemde bir araya getirilerek
kurgulandığı filmin yönetmenliğini Marc Caro yapmıştır. Bu çalışmanın amacı, mitolojik ve
modern sembollere göre filmin göstergebilimsel analizini yaparak bu sembollerin neden
kullanıldığını araştırmaktır.
Uzayın derinliklerinde bir akıl hastalıkları hapishanesi merkezi ve karanlık bir yapı olan Dante
01 istasyonu iki bölümden oluşmaktadır. Doktorların bulunduğu Erebos bölümü Yunan
mitolojisindeki Hades’in yönettiği Yeraltı ve Ölüler Ülkesindeki yeraltı karanlığıyla ve hasta
tutukluların bulunduğu Tartaros bölümü ise karanlığın dibindeki tutsakların yeriyle
ilişkilendirilmiştir.
İstasyonun araştırma başkanı olan Perséphone’nin adı Yunan mitolojisinde, Hades tarafından
kaçırılan karısı olarak geçmektedir. İstasyon şefi Charon, mitolojideki Ölülerin Kayıkçısı olan
Kharon ile ilişkilendirilmektedir. Yeraltı ülkesinin kayıkçısı Kharon, ölüleri karşılayarak
Tartaros’a geçirirken, filmdeki istasyon şefi Charon kapıyı açma ve geçiş izni vermekle
görevlidir. Fakat su tankına giren ve sonrasında istasyonun dönüşümüne yol açacak bir
araştırmaya başlayan Charon’un, Jung’un su arketipine göre arındığı düşünülmektedir.
Filmde, tarihin farklı dönemlerinden isimlerle anılan suçlular ya da akıl hastaları, kameralarla
izlenmektedir. Anthony Giddens’a göre modernliğe yol açan dört unsur olan kapitalizm,
endüstriyalizm, gözetleme ve askeri güç filmde sistemin kilitlenmesine sebep olmuştur. Filmde
eleştirilen bir diğer unsur ise elektronik haberleşmedir. Marshall McLuhan’ın dediği gibi,
günümüzün elektronik araçları insan uzuvlarının birer parçası olmuşlardır. Filmde elektronik
haberleşmenin yol açtığı küreselleşmenin gelecekte kendi kendisini yok edeceği
gösterilmektedir.
Yapılan analiz neticesinde, filmin kapitalizm karşıtı olduğu, kapitalizmin yok edilerek yeniden
doğuşun gerçekleşeceği bir gelecek hayal edildiği düşünülmektedir. İstasyonun parçalanması
esnasında spiral biçiminde dağılmalar izlenmekte ve spiral sembolün yaşam döngüsünü
simgelediği anlaşılmaktadır. Ancak parçalanmadan etrafa saçılan ejderler, yeni dünyada da eski
düzenin kalıntıları olacağını göstermektedir.
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Çünkü filmde ejderler, hastaların içinden çıkarılmakta ve onların hırslarından kurtularak
özgürleşmiş ve kendilerini iyileşmiş hissetmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, yeniden
doğuşun yerine sadece dönüşümün söz konusu olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, mitoloji, arketipler.
SEMIOTIC ANALYSIS OF MYTHOLOGICAL AND MODERN SYMBOLS IN
DANTE 01 MOVIE
ABSTRACT
Dante 01, a film in which the future is designed and capitalism is criticized from a Westerncentered perspective, contains religious, archaic, mythological and modern symbols. In the
movie, directed by Marc Caro, some characters from mythology and different historical periods
have been brought together on a single temporal plane. The aim of this study is to investigate
why these symbols are used by making semiotic analysis of the film according to mythological
and modern symbols.
Deep in space, a mental illness prison center and a dark building Dante 01 station consists of
two parts. The Erebos section, where doctors are located, is associated with the underground
darkness in the Underworld and the Dead Country, led by Hades in Greek mythology, and the
Tartaros section, where the sick prisoners are located, in the bottom of the dark.
The name of Perséphone, the research head of the station, is mentioned in Greek mythology as
his wife, who has been kidnapped by Hades. The station chief, Charon, is associated with
Kharon, the Boatman of the Dead in mythology. The boatman of the underground country,
Kharon, welcomes the dead and passes it to Tartaros, while the station chief in the movie is in
charge of opening the door and allowing the passage. However, it is believed that Charon is
purified by entering the water tank according to Jung's archetype of water, as after that he has
started a research that would lead to the transformation of the station.
In the film, criminals or mental patients, who are known by names from different periods of
history, are watched by cameras. According to Anthony Giddens, the four elements that lead to
modernity are capitalism, industrialism, surveillance and military power which have caused the
system to lock in the movie.Another element criticized in the film is electronic communication.
As Marshall McLuhan said, today's electronic tools have become part of human limbs. The film
shows that globalization caused by electronic communication will destroy itself in the future.
As a result of the analysis, it is believed that the film is anti-capitalist and a future will be born
in which capitalism will be destroyed and rebirth will take place.
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During the fragmentation of the station, spiral-like dispersions are observed and it is understood
that the spiral symbol symbolizes the life cycle. However, dragons scattered around without
disintegration show that in the new world there will also be remains of the old order. Because,
in the film, dragons are removed from the patients and they are freed from their ambitions and
make them feel healed. Therefore, it is understood that only transformation may occur instead
of rebirth.
Keywords: Semiotic, mythology, archetypes.
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DİJİTAL VE GELENEKSEL MEDYANIN Z KUŞAĞININ MÜZİK DİNLEME
ALIŞKANLIKLARINA OLAN ETKİSİ
Mihalis KUYUCU
İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi

ÖZET
Bu çalışmada dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan eğlence endüstrisinin alt
kategorisinde yer alan müzik endüstrisinin talebinde belirlenmesinde başrolü oynayan müzik
dinleme alışkanlıkları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Müzik endüstrisi yaşanan teknolojik
gelişmeler sonucunda hem form olarak hem de dağıtım olarak değişiklikler yaşamaktadır.
Geçmişte topluluklar dahilinde dinlenen müzik teknolojide yaşanan gelişmelerle beraber önce
gramofon, sonra plak, sonra da sırasıyla kaset,cd ve dijital araçlarla dinlenmeye başlanmıştır.
Özellikle son yüz yılda müziğin dinleyicilere sunuluşunda çok değişiklik olmuştur. Bugün
dijital medyanın ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile beraber müziğin dağıtımında radikal
değişiklikler meyadana gelmiştir. Bu çalışmada doğdukları günden beri dijital medyanın etkisi
altında olan ve Z Kuşağı olarak adlandırılan müzik dinleme alışkanlıkları üzerine bir betimsel
araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda Z kuşağı olarak tanımlanan 2000 yılından sonra doğan 370
gence müzik dinleme alışkanlıklarını sorgulayan bir anket uygulanmıştır. Hazırlanan ankette
örnekleme giren Z Kuşağının müziği nerden dinlediği, fiziki ve dijital müzik alışkanlıkları,
müzik televizyonlarının müzik dinleme alışkanlıklarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda Z kuşağının müziği daha çok dijital medya platformları Youtube ve Spotify’dan
dinledikleri, geleneksel medyada müzik dinlerken radyo mecrasını müzik televizyonlarına
tercih ettikleri görülmüştür. Doğdukları günden beri dijital medya ile içiçe yaşayan Z Kuşağının
müzik tüketim alışkanlıklarında en dominant mecra dijital medya iken X ve Y kuşağının müzik
dinleme alışkanlıklarında belirleyici bir role sahip olan müzik televizyon kanallarının bu
özelliklerini her geçen gün kaybettikleri konusuna vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Dinleme, Dijital Müzik, Radyo, Z Kuşağı
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THE EFFECT OF DIGITAL AND TRADITIONAL MEDIA ON MUSIC LISTENING HABITS
OF GENERATION Z

ABSTRACT
In the present study, a research regarding music listening habits, which plays a leading role in
determining the demand of the music industry that is in the sub-category of the entertainment
industry, one of the largest economies in the world, is conducted. The music industry is
experiencing changes both in form and in distribution because of the technological
developments occurred. With the developments in technology, music listened in the past started
to be listened via gramophone at first, then by records, and then by cassettes, CDs, and digital
devices respectively. Especially in the last century, there are various changes in the presentation
of music to the audience. Radical changes have occurred in the distribution of music together
with the emergence and dissemination of digital media. In the study, a descriptive research has
been conducted on music listening habits that is called as Generation Z, which has been under
the influence of digital media since the day they were born. Within this scope, a questionnaire
questioning the habits of music listening was applied to 370 adolescents born after the year
2000, which was defined as Generation Z. In the questionnaire, the place where the music was
listened, physical and digital music habits, and the effects of music televisions on the music
listening habits of Generation Z were investigated. As a result of the research, it was observed
that Generation Z listened to music mostly from the digital media platforms YouTube and
Spotify, and they preferred radio to music televisions while listening to music in traditional
media. While the most dominant media in the music consumption habits of Generation Z, living
together with digital media since the day they were born, it is emphasized that music television
channels, that have a decisive role in the music listening habits of Generations X and Y, are
losing such features every passing day.
Key Words: Music, Music Listening, Digital Music, Radio, Z Generation

www.ispeco.org

109

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
KENTLERDE SOSYAL ALTYAPIYA İLİŞKİN ALAN İHTİYACININ
DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇANKIRI ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Gamze SEÇKİN ORCID 0000-0001-7674-8670
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksek Okulu

ÖZET
Tarih boyunca kentler sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal özellikleri içinde barındıran,
insanların toplumsal olarak bir arada yaşadığı ve hayatlarını sürdürdükleri yerleşim alanlarıdır.
İnsanların bir arada yaşama ihtiyacı göçlerin olmasına ve bu durumda kentlerin hızlı
büyümesine neden olmuştur. Bu büyüme ile birlikte insanların eğitim, sağlık, iş, eğlence, sosyal
hayat, kültürel etkinlikler gibi birçok alanda ihtiyaçları da artmıştır. Bu ihtiyaçların
karşılanabilmesi ve gelecek nesillere yaşanılabilir kentler bırakabilmek için sosyal altyapıya
ilişkin eksikliklerin ve ihtiyaçların belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçların belirlenmesi
kentlerdeki yaşam kalitesinin artmasına ve daha yaşanılabilir kentlerin oluşması için oldukça
önem arz etmektedir.
Ülkemizde her geçen gün artan nüfusla birlikte kentlerin ihtiyaçları ve istekleri de artmaktadır.
Artan nüfusa cevap verebilmemiz için kentlerin eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Her
kentin eksiklikleri tarihine, konumuna, doğal yapısına, ekonomik yapısına, demografik yapısı
ve gelişmişlik seviyesine bakılarak değerlendirilmelidir. Ancak gelişmiş ya da az gelişmişte
olsa her kentin kendisine göre sosyal altyapı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi ve
iyileştirilmesi kentlerin gelişmişlik seviyesinin yükselmesi için önemlidir. Çalışma alanı olarak
seçilen Çankırı ili, İç Anadolu Bölgesinde orta büyüklükteki bir yerleşim yeri olup merkez ilçesi
sosyo- ekonomik gelişmişlikte 2. kademededir. Yapılan son nüfus sayımında kent merkez
nüfusu 97.882’dir. Ancak bu nüfus yapısı göz önünde bulundurulduğunda çalışma alanı olarak
seçilen Çankırı Merkez ilçesinde sosyal altyapısında eksikliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Bu
eksikliklerin giderilebilmesi Çankırı il merkezinde yaşam kalitesinin artması ve gelecek
nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakılması için önemlidir. Bu kapsamda çalışma alanına
yönelik sosyal altyapıya ilişkin alan ihtiyaçlarının giderilmesi için yönetmelikler ve mevzuatlar
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma alanının il merkezinde alan araştırması, analizler ve
literatür taraması yapılarak sosyal altyapıya yönelik sorunlar tespit edilmiş olup bu sorunlara
yönelik öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kentler, Sosyal Altyapı, Çankırı
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EVALUATION OF FIELD NEED FOR SOCIAL INFRASTRUCTURE IN CITIES:
CANKIRI EXAMPLE
ABSTRACT
Throughout history, cities are residential areas that include social, cultural, economic and
political features, where people live together and continue their lives. The need for people
to coexist has led to migrations and, in this case, the rapid growth of cities. With this growth,
people's needs have increased in many areas such as education, health, work, entertainment,
social life, and cultural activities. In order to meet these needs and to leave livable cities for
future generations, deficiencies and needs related to social infrastructure need to be
identified. Throughout history, cities are residential areas that include social, cultural,
economic and political features, where people live together and continue their lives.
With the increasing population in our country, the needs and demands of cities are
increasing. In order for us to respond to the increasing population, the shortcomings of the
cities must be overcome. The shortcomings of each city should be evaluated by looking at its
history, location, natural structure, economic structure, demographic structure and level of
development. The shortcomings of each city should be evaluated by looking at its history,
location, natural structure, economic structure, demographic structure and level of
development. However, every city, whether developed or underdeveloped, has social
infrastructure needs according to itself. These needs identifying and improving is important
for increasing the level of development of cities. The city of Çankırı, which is selected as a
study area, is a medium-sized settlement in the Central Anatolia Region and the central
district is at the 2nd level in socio-economic development. The city center population is
97.882 In the last census. However, considering this population structure, it has been
observed that there are deficiencies in its social infrastructure in the central district of
Çankırı, which is selected as a study area. To overcome these shortcomings is important for
increasing the quality of life in the city center of Çankırı and leaving a more livable city for
future generations. In this context, it has been evaluated within the framework of regulations
and legislation to meet the needs of the field regarding social infrastructure for the study
area. In the city center of the study area, problems related to social infrastructure were
identified by making field research, analysis and literature search, and suggestions for these
problems were brought
Keywords: Cities, Social Infrastructure, Çankırı
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GRAFİK TASARIMDA BASİTLİK, SADELİK; FLAT TASARIM, MİNİMALİZM,
WABİ SABİ
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, grafik tasarımda basitlik, sadelik kavramını, flat tasarım, minimalizm
ve wabi-sabi gibi sanat yönelimlerinde incelemektir. Sanat ve tasarımın her alanında sade ve
basit bir üslup her zaman kullanılmaktadır. Grafik tasarımın en önemli öğelerinden biri olan
sadelik, basitlik, boşluk kavramları; görsel alandaki gereksinimlerin çoğunu karşılayan en temel
yapılardandır. Wabi-sabi 1500 lü yıllarda, minimalizm 1600’lü yıllarda, flat tasarım ise dijital
çağla birlikte 2000’li yıllarda bu kavramlar kullanılmaya başlamıştır. Bu anlamda, flat tasarım
düz sade anlamını, minimal tasarım en küçük en az olanı, wabi-sabi ise doğal sadeliği
vurgulamaktadır. Bilgisayar ve dijital kullanımındaki hızlı gelişim, yaşamamızda interneti
vazgeçilmez hale getirmiştir. İnternet üzerindeki görsel imajlar, grafik tasarımdaki bu sadelik
ve basitlik ilkelerinin önemini arttırmıştır. Görsel tasarımlarda anlatılmak isteneni daha güçlü
bir şekilde vurgulamak için sadelik ve basitlik kavramı çok tercih edilmektedir. Popüler
kültürün dayattığı görsel gelişim, ayrıntıları görmeyi ve onlardaki güzelliği fark etmeyi
engellemektedir. Bunun için her türlü görsel kalabalık, kargaşadan kurtulmak, ancak grafik
tasarımdaki bu basit ve sadeleik anlayışı ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Flat tasarım,
minimalizm ve wabi sabi gibi sanat yönelimlerinin içinden örnekler verilerek sadelik ve basitlik
kavramlarının irdelenmesi yapılmıştır. Günümüz dünyasında görsel alanların hızlı gelişimi ve
bu gelişimin dolaylı etkisi olarak gelişen imajlar, gözün bir boşluk ya da sadelik aradığı
gerçeğini ortaya koymuştur. Bu sebeple, bu çalışmada örnek olarak seçilen grafik tasarım
ürünleri bu yönelimler üzerinden incelenmiştir. Böylelikle, tasarım ürünü ile sanat yönelimi
arasındaki bağ daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Elde edilen bilgi ve yorumlamaların geleceğe
aktarılmasını ile yapılacak olan yeni tasarımlara da rehber olacaktır. Bildiride yorumlamalar
daha ayrıntılı olarak aktarılacaktır. Sadelik ve basitlik ilkeleri bu sanat ve tasarım yönelimleri
içinde ele alınarak gelecekte yapılacak olan bu tür çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, Flat, Minimalizm, Wabi Sabi

www.ispeco.org

112

12-14 June 2020 – Ankara, Turkiye

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES
ABSTRACT BOOK
SIMPLE, SIMPLICITY IN GRAPHIC DESIGN; FLAT DESIGN, MINIMALISM,
WABI SABI
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the concept of simplicity and simplicity in graphic
design in art orientations such as flat design, minimalism and wabi-sabi. A simple and simple
style is always used in all areas of art and design. Simplicity, simplicity, space concepts, which
are one of the most important elements of graphic design; It is one of the most basic structures
that meet most of the needs in the visual field. Wabi-sabi started to be used in 1500s, minimalism
in 1600s and flat design in 2000s with digital age. In this sense, flat design emphasizes the plain
plain meaning, minimal design emphasizes the smallest and the wabi-sabi natural simplicity.
The rapid development in computer and digital use has made the internet indispensable in our
lives. Visual images on the Internet have increased the importance of these simplicity and
simplicity principles in graphic design. The concept of simplicity and simplicity is highly
preferred in order to emphasize more strongly what is desired in visual designs. The visual
development imposed by popular culture prevents seeing the details and noticing the beauty in
them. For this, any kind of visual crowd, getting rid of the confusion is only possible with this
simple and simplified understanding in graphic design. In this study, the concepts of simplicity
and simplicity were examined by giving examples from the art orientations such as Flat design,
minimalism and wabi sabi. In today's world, the rapid development of visual fields and the
images developed as an indirect effect of this development have revealed the fact that the eye
seeks a space or simplicity. For this reason, graphic design products selected as an example in
this study were examined through these orientations. Thus, the link between the design product
and the art orientation has been made clearer. It will also guide new designs to be made by
transferring the information and interpretations obtained to the future. Interpretations will be
transferred in more detail in the paper. The principles of simplicity and simplicity will be
handled within these art and design orientations, and suggestions will be made for such future
studies.
Keywords: Graphic design, Flat, Minimalism, Wabi Sabi
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ÇANKIRI KENTİNİN MERKEZ İLÇESİNDE AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN
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ÖZET
Dünyada yaşanan nüfus artışıyla birlikte yaşadığımız kentlerde de hızlı bir nüfus artışı meydana
gelmektedir. Kentlerdeki hızlı nüfus artışları birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Kentlerin hızlı büyümesi ile birlikte çarpık ve plansız kentler oluşmaktadır. Bu yüzden
yapılacak plan çalışmalarında nüfus artışlarına dikkat edilmeli ve yapılacak plan çalışmalarında
doğal nüfus artışı ile birlikte yapılan göçlerde göz önünde bulundurularak kentlerin planlanması
gerekmektedir. Yapılacak plan çalışmalarında, kentlerde yaşanan bu nüfus artışlarına bağlı
olarak konut adaları, sosyal donatılar gibi yapısal unsurlarda hızlı bir artışı olmaktadır. Bu artış
devamında aktif yeşil alan kullanımının kısıtlanmasına ve plan çalışmalarında yapısal
unsurların ön planda olması nedeni ile yeşil alanların asgari değerin altında kalmasına ya da
kent dışında planlanmasına neden olmaktadır. Kentlerin planlanmasında açık ve yeşil alanlar
kente hem fonksiyonel hem de estetiksel açıdan katkı sağlayan önemli bir kent parçasıdır. Yeşil
alanlar yapısal unsurların içinde insanların hem psikolojik hem de fiziksel olarak
rahatlayabildikleri önemli alanlardır. Bu yüzden yapılan plan çalışmalarında açık ve yeşil
alanların planlanmasına dikkat edilmelidir. Yeşil alanların fonksiyonel ve işlevsel kaygılarının
yanı sıra kapladıkları alanlar ve dağılımları da önemlidir. Ancak artan hızlı nüfus ile beraberinde
yapılan plan çalışmalarında yeşil alanlara gereken önem verilmemektedir. Bu durum zaman
içinde yeşil alanların kaybını hızlandırmaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen Çankırı Kentinin
merkez ilçesine baktığımız zaman 2019 nüfus sayımına göre merkez ilçe nüfusu, 97.882’dir.
Ancak alandaki toplam açık ve yeşil alanlar ise 12.8 hektardır. Mekânsal planlar yapım
yönetmeliğinde kişi başına düşün yeşil alan ile çalışma alanında kişi başına düşen yeşil alan
karşılaştırıldığında çalışma alanında yeşil alan ihtiyacı olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda alana
ilişkin eksikliklerin yönetmelikler ve mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek, alana yönelik
araştırmalar, haritalar, analizler, ve literatür taraması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar
doğrultusunda yeşil alanların mevcut yaşamımız ve gelecek nesillerin yaşamı için önemi
vurgulanmıştır.
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EVALUATION OF OPEN AND GREEN AREAS IN THE CENTER DISTRICT OF
CANKIRI CITY
ABSTRACT
With the population growth experienced in the world, rapid population growth occurs in the
cities we live in. Fast population increases in cities bring with it many to problems. With the
rapid growth of cities, distorted and unplanned cities are formed. Therefore, attention should be
paid to population increases in the plan studies to be carried out, and cities should be planned
by taking into consideration the migrations made with the natural population increase in the
plan studies to be carried out. Due to these population increases in cities, there is a rapid increase
in structural elements such as housing islands and social facilities in the plan studies to be made.
This increase is due to the restriction of the use of active green space and to the fact that the
structural elements are at the forefront in the plan works, it causes the green spaces to be below
the minimum value or to be planned outside the urban area. Open and Yesil spaces are an
important part of the city that contributes both functionally and aesthetically to the planning of
the cities. The Yesil areas are important areas within the structural elements where people can
relax both psychologically and physically. Therefore attention should be paid to the planning
of open and green areas in the plan studies. Besides the functional and details concerns of the
green areas, important as well as the areas they cover and their distribution. However, due to
the increasing rapid population, green areas are not given due importance in the plan studies
carried out. This situation accelerates the loss of green areas over time. When we look at the
central district of Çankırı City, which is selected as the study area, the central district population
according to the 2019 census is 97.882. However, the total open and green areas in the area are
12.8 hectares. In spatial plans construction regulation, when the green field per capita and the
green field per person in the study area are compared, it is determined that there is a need for
green space in the study area. In this context, the field deficiencies were evaluated within the
framework of regulations and legislation, and researches, maps, analyzes and literature searches
were conducted. In line with these studies, the importance of green areas for our current life and
the life of future generations was emphasized.
Keywords: City, Planning, Green Area, Çankırı
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YÖNELİMLER: İLERİ DÖNÜŞÜM
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Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ileri dönüşüm olanaklarının çevrenin sürdürülebilirlik konusuna olan
katkısını, hazır giyim sektörü üzerinden incelemektir. Dünya’da 2017 verilerine göre, hazır
giyim endüstrisinde imalat kaynaklı karbon salınımı toplam %10 oranındadır. Türkiye’de ise
2015 yılı verilerine göre kişi başı 5,4 ton karbon salınımı oluşmaktadır. Karbon salınımı oranı
istatistiklerin üzerinde olduğu için karbon ayak izi öne çıkmaktadır.
Hazır giyimde ise yıllık 60 milyar kilogram kumaş üretimi için 1-,074 kwh elektrik ya da 132
milyon ton kömür 6 ile 9 trilyon litre su kullanılmaktadır. Doğal kaynak kullanımı, imalat,
fabrikaların çalışması ve 2014 verilerine göre tekstil atıkları Dünya’da çöplüklerin %5ini
kaplamaktadır. Sürdürülebilirliğin amaçlarından çevre kirliliğinin önüne geçmek için yapılması
gerekenler, çevresel bilinçlenme, atık azaltma ile çıkan atıkların geri dönüşümü ve sonrasında
gelen ileri dönüşüm yöntemleri ile dönüştürülüp tekrar üretim sürecine dâhil edilmesidir.
Geri dönüşüm, atıkların endüstriyel yöntemler ile yeniden hammadde olarak kullanılmasını
sağlayan süreçtir. Her malzeme geri dönüştürülememektedir. Geri dönüşüm, hazır giyimde
yeniden üretim sürecine olan oranla daha az enerji gerektirir ve daha az çevre kirliliğine sebep
olur. İleri dönüşümde ise geri dönüşüme kıyasla hiçbir endüstriyel üretim işleminden
geçirilmeden atık ya da kullanılmış bir ürünü üzerinde yapılan değişiklikler, tamirat ve değerini
yükseltip yeniden tasarım ile ev, ofis veya atölyede istenilen yerde kolaylıkla uygulanılabilir.
İleri dönüştürülemeyecek hiçbir ürün yoktur. İleri dönüşüm geri dönüşüme göre enerji,
hammadde, karbon ayak izi, su ayak izi ve çevre kirliliğine sebep olmamaktadır. Bu araştırmada
bu olanaklar ve ileri dönüşüm uygulamaları hazır giyim sektörü özelinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: İleri Dönüşüm, Geri Dönüşüm, Hazır Giyim, Çevre Kirliliği,
Sürdürülebilirlik
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NEW TRENDS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY IN THE READY-TOWEAR INDUSTRY: UPCYCLING
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the contribution of upcycling facilities to the
sustainability of the environment to ready-to-wear. According to 2017 data in The World,
carbon emissions from manufacturing are 10% in total in the garment industry. According to
2015 data, 5.4 tons of carbon emission per person occurs are generated in Turkey. The carbon
footprint stands out because the rate of carbon emissions is above the statistic.
According to the ready-to-wear data, 1,074 kwh electricity or 132 million tons of coal 6 or 9
trillion liters of water are used for the annual production of 60 billion kilograms of fabric.
Natural resource use, manufacturing, the operation of factories and textile waste covers 5% of
landfills in The World, according to 2014 data. Some of the purpose of sustainability of what
needs to be done for the prevent environmental pollution are, to transform the wastes produced
by environmental awareness, waste reduction through recycling and subsequent upcycling
methods and to be included in the production process again.
Recycling is the process that ensures the reuse of waste as industrial raw materials. Not all
materials can be recycled. Recycling requires less energy compared to the reproduction process
in ready-to-wear and causes less environmental pollution. On the other hand upcycling can be
easily applied to the desired place in the home, office or atelier, by making changes to the waste
or a used product without any industrial production process compared to recycling, repairing
and increasing its value and redesign. There is no product that cannot be upcycled. According
to the upcycling, the recycling does not cause energy, raw material, carbon footprint, water
footprint and environmental pollution. In this research, these possibilities and upcycling
applications will be examined within the garment industry.
Key Words: Upcycling, Recycling, Ready-To-Wear, Environmental Pollution, Sustainability
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ÖZET
Farklı yeteneklere sahip insanlar, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel varlıklarına
katılabilmeli ve bunlara erişebilmelidir. Tarihi yapılar, geçmiş toplumların özelliklerini
yansıtan ve yerel, bölgesel ve ulusal kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçasını oluşturan önemli
ve benzersiz varlıklardır. Dönemlerinin ortalama insanlarına göre tasarlanan veya inşa edilen
bu yapılar yeri doldurulamaz ve gelecek nesiller için korunmalarını sağlamak için özel dikkat
gerektirir. Çoğu tarihi yapı için onları korumanın en iyi yolu onları aktif kullanımda tutmaktır.
Günümüzde, orijinal işlevleri ya küçük uyarlamalarla veya değişikliklerle ile korunmakta ya da
farklı bir işlevle kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu tarihi yapıları ziyaret etmeyi ve
kullanmayı zorlaştıran ve bazen imkânsız kılan farklı gereksinimleri olan bireyler için engeller
olabilir. Farklı kullanıcılar düşünülmediği için tarihi yapılarda bireyler başkalarına ihtiyaç
duyarak hareket etmektedir. Evrensel tasarım artık günümüzde, yapılarda, çevrelerde ve
ürünlerde vazgeçilemez bir yaklaşım haline gelmiştir. Evrensel tasarım yaklaşımı her bireyin
her türlü faaliyete eşit şartlarda erişimine, kullanımına ve yaşamasına olanak sağlar. Evrensel
tasarım ilkeleri kapsamında mekânlar, insan yaşam kalitesini, sağlık, güvenlik ve refahını en
üst düzeyde karşılamalıdır. Erişilebilirlik, farklı gereksinimleri olan bireylerin başkalarına
ihtiyaç duymadan çeşitli binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri
olarak tanımlanmaktadır. Binalar kullanıcıları tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır.
Çoğu tarihi yapı erişilebilirlik sağlamaktan muaf değildir, bunun sonucunda engelli insanlar bu
yapılarda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Erişilebilirlik çözümleri yapının önemli
özelliklerini ve iç mekânlarını yok etmemeli, erişilebilirliği ve kapsayıcılığı mümkün olduğunca
artırmalı ve toplumsal kapsayıcılık içermelidir. Bu çalışma, evrensel tasarımın önemine ve
yenilenmiş tarihi yapılarda erişilebilirlik ve kullanılabilirlik konularına odaklanmaktadır.
Ayrıca bu çalışma, tarihi yapıların iç mekânlarında evrensel tasarıma ilişkin erişilebilirlik
alternatiflerini ve uygulama çözümlerini araştırmaktadır.
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THE IMPORTANCE OF UNIVERSAL DESIGN IN HISTORIC BUILDING
REFURBISHMENT
ABSTRACT
People of diverse abilities should be able to participate in and access the social, economic and
cultural assets of the society. Historic buildings are significant and unique assets that reflect the
characteristics of past societies and form an integral part of local, regional and national cultural
identity. These buildings, which have been designed or constructed according to the average
people of their period, are irreplaceable and require special care to ensure their preservation for
future generations. For most historic buildings the best way to protect them is to keep them in
active use. Nowadays, their original functions are either preserved with minor adaptations or
alterations or used with a different function. However, barriers can exist for people of diverse
abilities that make visiting and using these historic buildings difficult and sometimes
impossible. Since people of diverse abilities are not considered, individuals with in historic
buildings need to rely on other people. Universal design has become a necessary approach in
buildings, environments and products nowadays. The universal design approach allows each
individual to access, use and take part in an equal manner. Within the scope of universal design
principles, interiors should meet human life quality, health, safety and well-being to the greatest
extent possible. Accessibility is defined as the ability of individuals with different needs to
access and use various buildings and open spaces without needing others. In other words,
buildings should be accessible and usable by their users. Most historic buildings are not exempt
from providing accessibility as a result people with disabilities are confronted with various
challenges within the buildings. Solutions for accessibility should not destroy the building’s
significant features and interiors, but should increase accessibility and inclusiveness as much as
possible and enable social inclusion. This study focuses on the importance of universal design
and on the issues of accessibility and usability in historic buildings that have been refurbished.
In addition, the study explores alternatives and implementation solutions of accessibility with
respect to universal design in historic building interiors.
Keywords: Universal Design, Accessibility, Usability, Historic Buildings
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ABSTRACT
Playing is extremely important not only for a child's physical development, but also for his
cognitive and social development. Playgrounds are expected to support children's socialization
while developing their creativity. With the urbanization process, the need for safe spaces,
designed for children to play outdoors, is also increasing. For this reason, the design of
playgrounds requires a multidisciplinary design approach that includes specialties such as child
development, education, city planning, industrial design, and material science.
In this paper, the design criteria of playgrounds are discussed within the framework of inclusive
design principles, taking into account children with special needs. Inclusive design (also called
universal design or design for everyone) can be defined as “designing places for people with
disabilities, temporary disabilities, healthy, young, old, children, that is, that everyone can use
independently”. Children are different from each other. Their mobility, abilities and needs are
different. Inclusive design is a design approach that includes everyone with all its diversity. A
product or built environment should be available to everyone, without the need for any
intervention or special design.
It is the duty of local governments to create built environments that include everyone. In recent
years, we can say the increased awareness of local governments about issues of "disabled" and
"child" in Turkey, and accordingly they are doing various arrangements. Despite these positive
developments, it is clear that playgrounds are still the most neglected areas of the cities.
Standards of playgrounds such as playgrounds per person, accessibility and security are
insufficient in the vast majority of cities. Moreover, the design of the playgrounds and the
quality of the playground elements are also inadequate. The new approaches in playground
design such as nature and discovery themes, the use of natural materials, applications that
improve children’s imagination, have not yet found enough implementation areas in cities of
Turkey.
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On the other hand, “disabled-friendly” practices in playgrounds are often encountered as wrong
practices. In general, an approach to make a separate playground is applied for children with
disabilities. This is an extremely false and exclusive practice. Another problematic area is
related to the definition of disability. The issue of disability is reduced to a wheelchair only.
However, there is a wide variety of disabilities and differences. The inclusive design provides
an opportunity to create a space where all children can interact, allow them to socialize, become
aware of each other and learn.
Keywords; inclusive design, playgrounds, children with special needs, disability
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HARRAN VE KUBBELİ EVLER
Elif BENGİSU
ORCID 0000-0003-1204-9621
Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ÖZET
Harran’ın en çok ilgi çeken yanı külah biçimindeki konik kubbeli evleridir. Kubbeli evlerin
tarihinin düz damlı evler kadar eski olduğu bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın
başında yapılan bir araştırmada Anadolu’da kubbeli evlerin yoğun olduğu iki bölge tespit
edilmiştir. Urfa-Birecik arasındaki birinci bölgede, bugün yalnız Suruç ve çevresinde bulunan
bir kaç köy kubbeli evleri içermektedir. İkinci bölge olan Urfa-Akçakale arasında ise, Harran
ve çevresindeki bir kaç köyde kubbeli evler bulunmaktadır. Ancak, kerpiç kubbe ile örtülmüş
bu evlerden farklı olarak Harran evleri tuğla kubbelerle örtülmüştür. Harran evlerinin tuğla
kubbe ile örtülmesinin en önemli iki nedeninden birincisi, bölgenin çöl olması münasebetiyle
örtüde kullanılacak ağaç malzemenin bulunmayışıdır. İkinci neden ise Harran harabelerinde bol
miktarda bulunan tuğla malzemedir. İlginç bir doku oluşturan ve Harran sur içinin güney
kesiminde yoğunlaşan bu evler, ören yerinden toplanan tuğlalarla eski kentin kalıntıları üzerine
son 50-200 yıl içerisinde inşa edilmişlerdir. Harran sur içi yoğun mimari kalıntılarıyla
arkeolojik bir alandır. Bu alan üzerine yapılmış olan konik kubbeli evler ise kentsel sit dokusu
oluşturmaktadır. Harran evleri kare, ya da kareye yakın prizmatik bir alt yapı üzerine bindirme
tekniğinde örülen tuğlaların gittikçe daralarak konik bir külah şeklini almasından oluşan
kubbelerle örtülmüştür. Kubbelere geçiş basit tromplar ve pandantiflerle (bingi) olmaktadır.
Yüksekliği içerden en çok 5 m’ye varan kubbeler 30-40 tuğla dizisi ile örülmüştür. İkili, üçlü
ve altılıya kadar varan kubbe grupları içerden kemerlerle birbirlerine bağlanarak genişçe
mekânlar elde edilmiştir. Kubbeler örülürken yanlara belli aralıklarla tuğla çıkıntılar
yerleştirilmiş ve kubbenin tepesinde küçük bir havalandırma açıklığı bırakılmıştır. Tuğla
çıkıntılar kubbenin tamiri ve gerektiğinde yağışlı-soğuk havalarda tepedeki açıklığın kısmen
veya tamamen kapatılabilmesi için tırmanmaya yaramaktadır. Kubbenin tepesindeki açıklık,
içerideki dumanın dışarı çıkmasını sağlayan baca ve ışıklık fonksiyonu da görmektedir.
Örgüleri balçık harçla bağlanan kubbe ve duvarlar içerden ve dışarıdan yine bu harçla
sıvanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Harran, Urfa, Kubbeli Evler
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THE ROLE OF PUBLIC SPACES FOR STRENGTHENING OF DISADVANTAGED
NEIGHBORHOODS
Assoc. Prof. Dr. Arzu BAŞARAN UYSAL
ORCID 0000-0002-0548-525X
Canakkale Onsekiz Mart University Architecture and Design Faculty

ABSTRACT
Disadvantaged neighborhoods, where the proportions of unemployment and poverty are high
and where people of different religion or ethnic backgrounds are concentrated, at the same time
lack qualified housing, built environmental quality and urban infrastructure. In this paper, two
examples are examined that follow the strategy of improving public spaces to strengthen
disadvantaged neighborhoods, one of them from Turkey, and the others from Germany. In
results, the role of public spaces in the development of neighborhoods is discussed.
First experience is from Turkey, a Roma (Gypsy) neighborhood where is named Fevzipaşa in
Çanakkale city. Fevzipaşa Neighborhood where unemployment and poverty are experienced
the most in the city, is located in the historical city center. Çanakkale Municipality chose
Fevzipaşa Neighborhood as a pilot neighborhood in 2007 to prepare a "Participatory Budget".
The participatory budget method, which was applied for the first time in Porto Alegre, Brazil,
can be summed up as the residents' decision on how to use the budget allocated for their
neighborhood. A referendum held after a series of meetings in Fevzipaşa Neighborhood.
Residents of Fevzipaşa voted the strategy of “developing public space areas” among the options
offered to them. Thereupon, the Municipality opened a social center in the neighborhood and
renewed a square (Zafer Meydanı) that met the residents of neighborhood and the citizens.
The second experience is from Berlin, the capital of Germany. Magdeburger Platz where is an
old working class neighbourhood, and contains a diversity of cultures, religions and ethnicities,
has high unemployment and poverty rates, and mostly Turkish origin lived there. The urban
development national program “Social City”, was launched in 1999 with the aim of
counteracting growing socio-spatial polarization in German cities and upgrading and stabilizing
deprived neighborhoods. Social City Program that based on the neighborhood council model,
the improvement of public spaces in disadvantaged neighborhoods is adopted as a one of the
basic strategy. Neighborhood Council of Magdeburger Platz focused on public space and
neighbourhood relationships.
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A "Family Garden" has been created in Magdeburger Platz where families - especially
women and children - can come together.
Public spaces where people meet and encounter, are the place for neighbourhood's
residents common use. The proliferation of face-to-face encounters strengthens the sense
of security and belonging. The improvement of public spaces has contributed to the
encounter of the locals and the citizens in the example of Fevzipaşa, and the meeting of
neighbors with different language, religion and ethnic origin in Magdeburger Platz.
Keywords: disadvantaged neighborhoods, public space, Berlin, Çanakkale
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24 MAYIS 1935 TARİHLİ ATATÜRK SPOR GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE
TARİHSEL BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA
ORCID: 0000-0002-9807-1338
Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara

ÖZET
Bu bildiri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın birincisi ve temeli olarak kabul edilen 24
Mayıs 1935 tarihli Atatürk Spor günü ile ilgilidir.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ulusal resmî bir bayram olmadan önce yerel olarak ilk kez
1935 yılında kutlandı. 24 Mayıs 1935 günü kutlanan bu bayram farklı isimlerle adlandırıldı.
Atatürk Spor Günü, Büyük Spor Bayramı, Atatürk Bayramı veya yabancı basının deyimiyle La
Journée Atatürk (Atatürk Günü), o gün için kullanılan isimlerdi.
Bayram, Mustafa Kemal Paşa’nın başyaverliğini yapmış Güneş Spor Kulübü başkanı Cevat
Abbas Gürer’in önderliğinde hazırlandı. Buna göre, bayram kutlamalarının ilk aşamasında,
Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk konarak bir tören düzenlendi. Törenin ardından
kutlamaların gerçekleşeceği Fenerbahçe Stadına gidildi. Açılış konuşması Cevat Abbas
tarafından yapıldı ve sporcularla birlikte bir ant içildi. Konuşma ve içilen ant, 19 Mayıs
vurgusunu içeriyordu. Bu bayram, ileride 19 Mayıs’ın resmi bir spor bayramı olacağının
işaretini veriyordu.
Kutlamalara on sekiz spor kulübü katıldı ve her biri resmi geçitte kendi tanıttı. Ardından futbol
kulüpleri arasında sembolik maçlar yapıldı. Diğer spor dallarından da gösteriler sergilendi.
Özellikle atletizm müsabakaları çok ilgi çekti. 25 bin yurttaşın katıldığı bu bayramda cirit
atmada Balkan rekoru kırıldı. Ezeli rakip olarak bilinen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dostluk
maçı tarihe geçti. Güneş Spor ve Beşiktaş maçı ise kendinden epey söz ettirdi. İzcilerin gösteri
ise taktir topladı. Heyecanlı geçen bir gün boyunca sporcular Atatürk’e saygılarını sundular.
Bayramla ilgili altı ayrı gazete taranmış (Kurun, Son Posta, Akşam, Beyoğlu, Tan, Ulus) ve bu
gazetelere yansıyan ayrıntılarla 19 Mayıs kutlamaları arasındaki ortak noktalar tespit edilmiştir.
Bildiride, bu tespitlerin yanı sıra, Atatürk Spor Bayramı fikrinin oluşma süreci, bayramın içeriği
ve 19 Mayıs kutlamalarına hangi açılardan emsal teşkil ettiği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk Spor Günü, Büyük Spor Bayramı, Atatürk Günü, 24 Mayıs 1935.
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A HISTORICAL ASPECT TO MAY 24 1935 ATATURK SPORTS DAY EVENTS

ABSTRACT
This presentation is about the Atatürk Sports Day dated May 24, 1935 which seen as the
foundation of May 19 Yought and Spots Day.
May 19 Youth and Sports Day had been celebrated locally in 1935 before it became a national
festival. The festival celebrated in May 24, 1935 had given different names. Atatürk Sports
Day, Great Sports Festival, Atatürk Festival and as foreign press referred La Journée Atatürk
(Atatürk Day) were the names given to that festival.
Festival preparations were made under the leadership of Güneş Sports Club Chairman Cevat
Abbas Gürer who once were the first aide-de-camp of Mustafa Kemal Pasha. Festival
celebrations started with ceremony of placing a wreath on Republic Monument in Taksim.
Celebrations were prepared at Fenerbahçe Stadium. Cevat Abbas held an opening speech and
he took an oath with all the sportsmen. Speech and oath were both emphasized on date May 19.
This celebration was giving a hint about May 19 would become a national sports holiday in the
future.
Eighteen sports club attended to the celebrations and they introduced themselves in march past.
Then symbolic football matches played. Also there were demonstrations about other sports
branches. Athletism competitions draw a great attention. In this celebration which 25 thousand
citizens attended, a new Balkanic

record was

set

in javelin throw.

Friendship

match between arch rivals Galatasaray and Fenerbahçe was a historic moment. Match between
Güneş Spor and Beşiktaş was also a noticable one. Scouts performance was admirable.
Sportsmen showed their respect to Atatürk in this all exciting day.
Six newspapers are examined (Kurun, Son Posta, Akşam, Beyoğlu, Tan, Ulus) and similarities
of May 19 celebrations determined with the help of information gathered from these sources.
In this presantation, aside from these determinations, the formation process of Atatürk Sports
Festival, the contents of it and the similar aspects of May 19 celebrations will be examined.
Keywords: Atatürk Sports Day, Great Sports Festival, Atatürk Day, May 24 1935.
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ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR
İNCELEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR (Sorumlu yazar)
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Iğdır
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Iğdır

ÖZET
Eleştirel düşünme felsefe ve psikoloji gibi iki ana disiplinin inceleme alanında olan ve kökeni
Sokrates’e kadar dayanan bir kavramdır. Eleştirel düşünmenin 21. Yüzyıl toplumunda
bireylerin yaşantısında oldukça önem arz ettiği söylenebilir. Bu beceriye sahip bireylerin
günlük

hayat

problemlerini

bilinçli

bir

şekilde

çözebildiği,

bilimsel

sorgulama

gerçekleştirebildiği, mantıksal çıkarsama yapabildiği, sorgulayıcı bir yaklaşımla olaylara
yaklaşabildiği

ve

analiz

yapıp,

çıkarım

yaparak

sonuca

ulaşmayı

başarabildiği

düşünülmektedir. Literatürde eleştirel düşünme becerilerine yönelik birçok makale ve tez
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eleştirel düşünme becerilerine yönelik
yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini sistematik olarak incelemektir. Literatürdeki
çalışmalara ulaşmak için sistematik inceleme prosedürü tasarlanmış, belli kriterler oluşturulmuş
ve uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığı tez
merkezi veri tabanını sistematik olarak incelenmiştir. Araştırma 2010 ile 2020 yılları arasında
yapılmış olan tezleri kapsamaktadır. Başlangıçta kullanılan anahtar kelimeler “eleştirel
düşünme”, “eleştirel düşünme becerileri”, “eleştirel düşünme eğilimleri”, “öğretmen adayları”
ve “öğretmenler” olarak belirlenmiştir. Sistematik inceleme prosedürü ile

29 adet teze

ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan 27 tanesi belirlenen kriterlere uygunluk göstermiştir.
Çalışmalardan 21 tanesi yüksek lisans tezi, 6 tanesinin doktora tezidir. Çalışmalardan 13 tanesi
öğretmenlerle gerçekleştirilmiş olup, 14 tanesinin de öğretmen adaylarıyla gerçekleştirildiği
belirlenmiştir. Seçilen tezler sistematik olarak incelenmeye ve amaç / araştırma soruları,
tasarım, ortam ve katılımcılar, veri toplama araçları, güvenilirlik ve geçerlilik testleri, veri
analizleri özelliklerinin yer aldığı bir elektronik tabloda (yayın sınıflandırma formu) tek tek
kodlanmaya ve sonuçları not edilmeye devam etmektedir. Çalışma sonunda Türkiye’de son 10
yılda yapılmış olan eleştirel düşünme becerilerine yönelik yüksek lisans ve doktora tezlerinin
bütünsel bir portresinin sunulması ve buna bağlı olarak da gelecek çalışmalara yönelik
önerilerin tartışılması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerileri, Eleştirel Düşünme
Eğilimleri, Öğretmenler, Öğretmen Adayları
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SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON CRITICAL THINKING SKILLS
ABSTRACT
Critical thinking is a term that is in the field of study of two main disciplines such as philosophy
and psychology and its roots go back to Socrates. It can be said that critical thinking is very
important in the life of individuals in the 21st century society. It is thought that individuals with
this skill can solve daily life problems consciously, perform scientific inquiries, make logical
inferences, approach events with a questioning approach, and achieve results by analyzing and
inferring them. There are many articles and theses on critical thinking skills in the literature.
The aim of this study was to examine master's and doctoral theses, which made for critical
thinking skills systematically in Turkey. To attain the studies in the literature, a systematic
review procedure has been designed, certain criteria have been established and implemented.
For this purpose, the Higher Education Institution (YÖK) Presidency systematic database of
the thesis center was examined systematically. The research covers theses made between 2010
and 2020. The initial keywords used were “critical thinking”, “critical thinking skills”, “critical
thinking tendencies”, “teacher candidates” and “teachers”. 29 theses were reached with the
systematic examination procedure. 27 of these studies complied with the specified criteria. 21
of the studies are master's theses and 6 of them are doctoral theses. 13 of the studies were carried
out with teachers, and 14 of them were determined with pre-service teachers. The Selected
theses continue to be systematically examined and coded individually in a spreadsheet
(publication classification form) with purpose / research questions, design, environment and
participants, data collection tools, reliability and validity tests, and data analysis. At the end of
the presentation of the master's and doctoral thesis for a holistic portrait of the critical thinking
skills that made the last 10 years in Turkey and accordingly, it is planned to discuss suggestions
for future studies.
Key Words: Critical Thinking, Critical Thinking Skills, Critical Thinking Tendencies,
Teachers, Pre-Service Teachers.
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İSMET ÖZELİN ŞİİRLERİNDE TEMA OLARAK “KENDİ BEDENİ”
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA
Harran Üniversitesi

ÖZET
1944 yılında Sökel bir ailenin oğlu olarak Kayseri’de doğan İsmet Özel, ilk şiirini 1963 yılında
yayımlayarak edebiyatımıza şair olarak önemli bir iz bırakmıştır. Uzun süreler siyasi ve
düşünsel topluluklarda aktif görevler almıştır. Hatta en ön saflarda bulunmuş ve düşünce
yazıları ve söyleşileriyle içinde olduğu kitleyi mobilize ve motive etme becerisi göstermiştir.
Ancak şiirlerini içinde olduğu ve savunduğu görüşlerin aracı yapmamayı ve şiirini “has şiir”
kategorisi içinde tutmuştur.
Edebiyatımızda “İkinci Yeni” olarak adlandırılan dönemin hemen ardından, ikinci yeninin
şiirinden de beslenerek bağımsız şair kimliğini oluşturmayı başarmıştır. Bunu becerebilmesinin
en önemli sebebi daha özgü imge oluşturabilmesi ve dilin imkanlarını özgün bir biçimde
kullanabilmesindendir. “Ölüm” kavramından sonra İsmet Özel’in şiirlerinde en dikkat çeken
kavram “Kendi Bedeni”dir. Kendi bedeni, onun özgün üslubu içerisinde hem kendinden
öncekileri hem de kendi önemi içindeki diğer şairlerin işleyişinden farklı bir

yere

konumlandırmıştır. İlk şiirinin ilk kelimesinden son şiirlerine kadar hemen birçok şiirinde
bedeninden yani vücudundan bahseden dizelerle doludur. Bu bahsediş genellikle olumsuzdur.
Kendi bedenin çirkin bulur. Hatta aşağılanmaktan, kendisine eziyet edilmesinden, ruhsal ya da
fiziksel acı verilmesinden hoşlanan mazoşistlere benzer bir tutum içeresindedir. Kendi bedenini
bu denli uğraşması birçok kişi tarafından “Varoluşçu” bir

refleksle var olmanın tüm

olumsuzluklarının kaynağı/tezahürü olarak görülse de zannımıza dikkat çekmeyi seven ve
isteyen hatta dikkat çekmek için aykırı olmayı öneren Şairin kendi bedenini teşhir etmesi olarak
yorumlamaktayım. Bu tespitlerimize dair hem röportajlarında açılamaları hem de şiirlerinde
yine birçok yansıması vardır. Şiir yoluyla bedenini teşhir etmeyi tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: İsmet Özel, Şiir, Tema/İzlek, Varoluşçuluk,Psikoloji, Beden/Vücut
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TÜRKİYE'DE ÖZ DÜZENLEMELİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME
ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER
Dr. Öğr. Üyesi Didem ERDEL
Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Arzu SÖNMEZ ERYAŞAR
Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

ÖZET
Temelde sistematik bir derleme olan bu çalışma, Türkiye'de öz düzenlemeli çevrimiçi öğrenme
araştırmalarındaki mevcut eğilimleri belirlemeye odaklanmaktadır. Sistematik incelemelerde,
araştırmacılar, bir araştırma konusuyla ilgili ikincil verileri, dahil etme-hariç tutma ölçütlerine
dayanarak toplar ve en sonunda ilgili araştırma alanındaki bilgi birikiminin bir portresini
sağlamak amacıyla birincil araştırmadan elde edilen bulguları sentezler. Bu bağlamda, bu
çalışma, 2010-2020 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan araştırma makalelerine ve yüksek
lisans tezleri ile doktora tezlerine dayanarak, öz düzenlemeli çevrimiçi öğrenme hakkındaki
ilgili alan yazını sistematik olarak gözden geçirmeyi ve bu alanda yapılmış çalışmaları
belirlenen özellikleri bakımından sentezlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya dahil edilecek
makaleler TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL'de endekslenen ve Türkiye'deki akademik dergilerin
TÜBİTAK ULAKBIM standartlarına göre yönetildiği bir platform olan Dergipark'ta bulunan
makalelerdir. Araştırmaya dahil edilecek yüksek lisans ve doktora tezleri ise Yükseköğretim
Kurulu'nun

ulusal

tez

merkezinde

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp)

ulaşılabilir durumda olan tezlerden oluşmaktadır. İlk aramada kullanılan terimler arasında “öz
düzenleme” veya “öz düzenlemeli öğrenme” ve “çevrimiçi öğrenme” veya “uzaktan öğrenme”
ve “Türkiye” bulunmaktadır. Seçilen makaleler ve tezler sistematik olarak incelenecek ve
araştırmanın amacı veya araştırma soruları, araştırma deseni, evren ve örneklem ya da
katılımcılar, veri toplama araçları, güvenilirlik ve geçerlilik testleri, veri analizleri ve öne çıkan
bulgular gibi araştırma özellikleri bir elektronik tabloda (yayın sınıflandırma formunda)
kodlanacaktır. Daha sonra, bu özellikler çerçevesinde çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz
düzenleme becerileri üzerine yapılan araştırmalardaki mevcut genel eğilimler ve araştırılmaya
ihtiyaç duyulan alanlar üzerine tartışma ve yorumlamalar yapılabilecektir. Araştırmanın
toplama aşaması devam etmekte olup Haziran sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
Çalışmanın bulgularının en nihayetinde Türkiye'deki çevrimiçi öğrenme bağlamlarında
öğrenenlerin öz düzenlemelerine ilişkin mevcut araştırmaların bütüncül bir portresini
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: öz düzenleme, çevrimiçi öğrenme, Türkiye, sistematik derleme
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TRENDS IN SELF-REGULATED ONLINE LEARNING RESEARCH IN TURKEY
ABSTRACT
This study, which is basically a systematic review, focuses on determining current trends in
self-regulated online learning research in Turkey. In systematic reviews, researchers collect
secondary data on a subject of study based on pre-determined criteria of inclusion-exclusion
and synthesize findings from the primary research in order to eventually provide a portrait of
what has been accumulated in the related research area. In this sense, this study aims to
systematically review and synthesize relevant literature on self-regulated online learning based
on empirical research articles and master’s theses and doctoral dissertations in Turkey between
the years of 2010-2020. The articles to be included in the research are those indexed in
TUBITAK ULAKBIM EKUAL and those provided in Dergipark, a platform where academic
journals in Turkey are moderated by the standards of TUBİTAK ULAKBIM. The theses and
dissertations that will be included in the research are those which are available on the national
theses center of Council of Higher Education.
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp).
The terms that have been used in the initial search include “self-regulation” or “self-regulated
learning” and “online learning” or “distance learning” and “Turkey”. The selected articles will
be systematically reviewed and coded individually in a spreadsheet (publication classification
form) on which the article characteristics such as purpose/research questions, design, setting
and participants, data collection tools, reliability and validity tests, data analyses, and prominent
results will be noted. The data collection phase is still in progress. The findings of the study will
eventually provide a holistic portrait of current research on learner self-regulation in online
learning contexts in Turkey.
Keywords: self-regulation, online learning, Turkey, systematic review
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GIDA KAYBI, İSRAF VE EKONOMİK KAYIPLAR
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara

ÖZET
Gıda kaybı ve israfı, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Tahminler, 2050’ye
geldiğimizde dünya nüfusunun 10 milyara, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyona ulaşacağını
göstermektedir. Bu nedenle hem dünyada hem Türkiye’de, gıdada 2050’de oluşacak talebi
karşılamak için bugüne göre %60’lık bir üretim artışı gerekmektedir. Dünyada her 9 insandan
1’i, yani 821 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon
genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına
rağmen, bir yandan da üretilen gıdanın her yıl üçte biri, yani 1,3 milyar ton gıda kayıp ve israfa
gitmektedir.
Gıda kayıp ve israfı, aynı zamanda üretim sürecinde kullanılan toprak, su, enerji ve girdi
üretiminde kullanılan kaynakların israfını da temsil etmektedir. Yapılan araştırmalara göre; 1
kg kırmızı etin üretimi için 15 bin 455 litre suya, 1 kg peynirin üretimi için 5 bin litre suya, 1
kg pirincin üretimi için 3 bin 400 litre suya, 1 kg şekerin üretilmesi için bin 500 litre suya, 1 kg
domatesin üretilmesi için ise 184 litre suya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda, kayıp ve israfın gerçek maliyeti de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca,
tüketilmeyen veya israf edilen gıda, ekonomik kaybın yanında çevre kirliliğine de yol
açmaktadır.
Gıda tedarik zinciri; tarladan sofraya kadar olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Gıda kaybı;
üretim, işleme, taşıma, dağıtım gibi süreçleri, yani nihai tüketiciye olan satıştan önceki tüm
aşamaları kapsamaktadır. Bu kayıplar hem miktarda azalma hem de kalitede bozulma olarak
tanımlanabilir. Öte yandan gıda israfı ise satış, yani perakende ve tüketim aşamasında karşımıza
çıkıyor. Gıda israfı denildiğinde; tabakta bırakılan yemek, plansız ve gereğinden fazla alışveriş
ya da gıdaların uygun koşullarda saklanmaması gibi nedenler karşımıza çıkmaktadır. FAO’nun
yaptığı bir araştırmaya göre, tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen gıda kaybı %14
olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış ve tüketim aşamasında gıda israfı ise 1/3 olarak
gerçekleşmektedir.
Ülkemizde yaşanan gıda kayıp ve israfına bakılacak olursa; günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin
israf edildiğini görmekteyiz. Üretilen sebze ve meyvelerin %50’sinde ise kayıp yaşanmaktadır.
Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2.000 litre içecek israfı gerçekleşmektedir.
Yani ülkemizde, her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gitmektedir.
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Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de gıda tedarik zincirlerinde ve sonrasında yaşanan
kayıp ve israflar ele alınmış, bunları ve dolayısıyla ekonomik kayıpları önlemek ve gıda
arz güvenliğini sağlamak için Türkiye’de yapılan çalışmalar ve alınan önlemler
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Kaybı, İsraf, Gıda Arz Güvenliği, Tarımsal Üretim, Ekonomik
Kayıp
FOOD LOSSES, WASTE AND ECONOMIC LOSSES
ABSTRACT
Food loss and waste is one of the most important problems in the world. Forecasts show tha by
2050, the world population will reach 10 billion and the population of our country will reach
100 million. Therefore, both in the world and in Turkey, to meet 2050 food demand, a
production increase of 60% must be realized compared to today. While 1 in 9 people, that is 821
million people, are facing hunger in the world, more than 670 million adults and 140 million
young people have obesity problems. Although there is a significant problem of hunger and
obesity in the world, on the other hand, one third of the food produced annually, that is, 1.3
billion tons of food is lost and wasted.
Food loss and waste also represent the waste of resources used in the production process like
soil, water, energy and other inputs. According to studies; it is needed; 15 thousand 455 litres
of water for the production of 1 kg of red meat, 5 thousand litres of water for the production of
1 kg of cheese, 3 thousand 400 litres of water for the production of 1 kg of rice, one thousand
500 litres of water for the production of 1 kg of sugar, and 184 litres of water for the production
of 1 kg of tomatoes. Considering this situation, the real cost of loss and waste arises. Food that
is not consumed or wasted causes environmental pollution as well as economic losses.
Food supply chain covers all processes from the field to the table. Food loss covers processes
such as production, processing, transportation, distribution, i.e. all stages before the sale to the
end user. These losses can be defined as both quantity reduction and quality deterioration. On
the other hand, food waste is encountered during the sales, i.e. retail and consumption phases.
As reasons of food waste; food left on the plate, unplanned and excessive shopping, or food not
being stored in appropriate conditions can be presented. According to a research conducted by
FAO, the loss of food production from the field to the retail is 14%. Food waste is 1/3 in the
sales and consumption phase.
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Considering the loss and waste of food experienced in our country; it can be seen that 4.9 million
bread is wasted daily. 50% of the vegetables and fruits produced are lost. In the service sector,
4.2 tons of food and 2,000 litres of beverage are wasted per year.
In other words, in our country, 18.8 million tons of food goes to waste every year.
In this study, the loss and waste in food supply chains in the world and in Turkey are considered.
In addition, the activities and measures taken in Turkey to ensure food supply security and to
prevent economic losses were evaluated.
Keywords: Food Loss, Waste, Food Supply Security, Agricultural Production, Economic Loss
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FORREST CARTER’İN “KÜÇÜK AĞAÇ’IN EĞİTİMİ” ADLI ESERİNİN KÖK
DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Dr. Tuğba KILCAN
ORCID 0000-0002-7154-6399
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara,Türkiye
Hilal BULUT
ORCID 0000-0002-8398-7474
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Bahadır KILCAN (Sorumlu Yazar)
ORCID 0000-0003-0646-1804
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye

ÖZET
Sosyal bir varlık olan insanın, diğer insanlarla barışık ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürebilmesi
için toplumla bütünleşmeye, toplum içinde yaşamaya ihtiyacı vardır. İnsanların aynı toplum
içerisinde diğer insanlarla birlikte yaşayabilmesi için belirli kurallara uyması gerekir. Bu
kuralların en önemlilerinden biri de değerlerdir. Değer kazanma ailede başlayan çevre ve okul
ortamlarının da etkisiyle şekillenen bir süreçtir. Bu nedenle değerlerin gelecek kuşaklara
aktarılması ve öğretilmesinde aile, çevre ve eğitim kurumlarının birlik içinde çalışması büyük
önem taşımaktadır.
Eğitimin bireylere yaşadığı toplumun değerlerini aktarma ve bireylerin topluma uyum
sağlamalarına yardımcı olma görevi vardır. Eğitim bu görevi yerine getirme işini çeşitli öğretim
programları ile yapmaktadır. 2018 yılında pek çok öğretim programı yenilenmiştir. 2018 yılında
yayımlanan öğretim programları incelendiğinde öne çıkan önemli değişikliklerden birinin ‘kök
değer’ kavramı olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı kök değer kavramı ile farklı
disiplinlerle ilişkili milli, manevi ve evrensel olarak on adet kök değer belirlemiştir.
Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri öğrencilere değer kazandırmada yararlanılacak önemli
kaynaklardan biridir. Yeni nesillere değer kazandırmada geçmişteki önemli şahsiyetlerin ve
eserlerin bir kaynak olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Forrest
Carter’in Küçük Ağaç’ın Eğitimi adlı eserinin Türkiye’deki tüm öğretim programlarında yer
alan kök değerler açısından incelemektir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada
veri toplama amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri
toplama kaynağı Say yayınları tarafından 2001 yılında yayınlanan Küçük Ağacın Eğitimi'dir.
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Elde edilen verilerin analizi, nitel araştırma yaklaşımına uygun bir şekilde betimsel analiz
tekniğiyle oluşturulmuş ve eserde yer alan kök değerler sayfa numaraları verilerek
sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda "Küçük Ağacın Eğitimi" adlı kitapta en sık
rastlanan değerlerin sırasıyla yardımseverlik, sevgi, dürüstlük, öz denetim, dostluk, sabır,
saygı, sorumluluk, vatanseverlik, adalet olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küçük ağacın eğitimi, öğretim programları, kök değerler
AN ANALYSIS OF FORREST CARTER'S “THE EDUCATION OF LITTLE TREE”
IN TERMS OF ROOT VALUES

ABSTRACT
To be able to live in a peaceful and healthy way among other people, the human as a social
being needs to be integrated into the society and be an integral part of it. To be able to live
together with other people in the same society, people have to follow certain key principles
guiding the behavior. One of the most important of these principles is values. Starting in the
family, the acquisition of value is a process shaped by the influence of the social environment
and school environment. Therefore, it is crucial that family, environment, and educational
institutions work in cooperation to teach values to new generations.
Education has a duty to convey the values of the society in which individuals live and to help
individuals adapt to society. Education carries out this task through different curricula. Many
curricula were revised and updated in 2018. A notable change made to the previous curricula
that grabs attention is the addition of the concept of ‘root value’ to the curricula published in
2018. The Turkish Ministry of National Education identified ten national, spiritual and
universal root values related to different disciplines.
Written and oral literary products are some important resources to be used to instill values in
students. It is emphasized that important personalities and works in the past were an important
source in adding value to new generations. In this context, the aim of this study is to analyze
Forrest Carter's Education of the Little Tree by the root values included in all the curriculum in
Turkey. Adopting the qualitative research method, the study employed the document analysis
technique for data collection. The data collection source of the research is the Education of the
Little Tree, published in 2001 by Say publications.
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The analysis of the obtained data was conducted by using the descriptive analysis technique in
accordance with the qualitative research principles, and the root values in the book were
classified by assigning them page numbers. The study revealed that the most common value in
the book "Education of the Little Tree" is benevolence, love, honesty, self-control, friendship,
patience, respect, responsibility, patriotism and justice, respectively.
Keywords: The education of Little Tree, curricula, root values
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DANIEL KEHLMANN’IN „DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN“ (GİTMELİYDİN)
ADLI UZUNÖYKÜSÜNE KARAKTER VE MEKÂN ODAKLI BİR ANALİZ
Şenay KIRGIZ ORCID 0000-0001-8753-2859
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZET
1975 yılında Münih’te doğan Avusturyalı ve Alman yazar Daniel Kehlmann, eğitim gördüğü
Felsefe ve edebiyat gibi iki önemli bilim dalını eserlerinde başarılı bir şekilde harmanlar. 2003
yılında yayımladığı „Ich und Kaminsky“ (Ben ve Kaminski) adlı kitabı ile edebiyat çevresinde
kendine önemli bir yer edinir. 2005 yılında yayımladığı „Die Vermessung der Welt“ (Dünyanın
Ölçümü) adlı kitabı Almanya’da en çok okunan kitaplar arasına girer ve pek çok dile çevrilir.
Daniel Kehlmann’ın 2016 yılında Rowohlt Verlag GmbH tarafından yayımlanan uzunöyküsü
„Du hättest gehen sollen“ (Gitmeliydin), çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Yakın
okuma ile incelenecek olan uzunöykü, genç bir yazarın eşi ve küçük kızı ile birlikte Aralık
ayında, yazmaya başladığı kitabını bitirmek ümidiyle ücra bir tepede yer alan bir evi kiralaması
ile başlar. Başlarda normal seyreden olaylar giderek karmaşık bir hal alır. Genç yazar ve kızı
için gerçeklik algısı farklı bir boyuta taşınır. Kiralık ev bir mekân olmakta çıkıp, sakinlerini
içerisine hapseden bir labirente dönüşür. Karakterler bir yandan labirentte dönüşen bu evden
çıkış yolları ararken bir yandan kendilerini tekinsiz olaylar silsilesi içerisinde bulurlar. Küçük
kızın gördüğü kâbuslar hem küçük kız hem de babası üzerinde bir daha asla değiştirilemeyecek
derin izler bırakır. Her iki karakter için gerçeklik saydam bir hal almaya başlar ve yanılsamalar
ile birlikte uzunöykü boyunca evin içerisinde savrulur durur.
Çalışmanın odak noktasını tekinsiz olaylara maruz kalan karakterlerin ruh dünyalarındaki
değişimlerin, karakterlerde yarattığı buhranların ve psikozların analizleri oluşturmaktadır.
Mesleki bir inziva için kiralanan evin somut anlamından çıkarak nasıl kâbuslarla dolu bir
bilinçdışı mekânına dönüştüğü çalışma boyunca irdelenecektir. Çalışmada, metin odaklı bir
yöntem kullanılması uygun görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Daniel Kehlmann, Gerçeklik, Gitmeliydin, Mekân, Tekinsiz, Yanılsama.
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AN ANALYSIS FOCUSED ON CHARACTER AND SETTING IN DANIEL
KEHLMANN’S LONG STORY „DU HÄTTEST GEHEN SOLLEN“
(YOU SHOULD HAVE LEFT)

ABSTRACT
Austrian and German writer Daniel Kehlmann, who was born in 1975 in Munich, successfully
syncretizes two important branches of science like philosophy and literature he received his
education in. He attained a place for himself in the literary circles with his work „Ich und
Kaminsy“ (Me and Kaminsky) published in 2003. „Die Vermessung der Welt“ (Measuring the
World) became one of the most read books in Germany and translated into numerous languages.
Daniel Kehlmann’s long story „Du hättest gehen sollen“ (You Should Have Left) published by
Rowohlt Verlag gmbH in 2016 constitutes the main axis of the study. The long story which will
analyzed with close reading begins with a young writer’s renting a house on top of a remote
hill with his wife and little daughter with the hopes of completing the book he started writing
in the month of December. The events which were normal at first begin to get complex by time.
The perception of reality for the young writer and his daughter is carried to another dimension.
The rented house is no longer a place/setting but turns into a maze which imprisons its
inhabitants. While the characters try to find escape routes from this house turned maze, they
find themselves in a series of uncanny events. The nightmares of the little girl leave deep marks
on both herself and her father which cannot ever be changed. Reality starts to take on a
transparent quality for both characters and is scattered around in the house throughout the story
with the delusions.
The focal point of the study consists of the analyses of the changes in the moods of the
characters who are subject to uncanny events and the crises and psychosis these events create
in these characters. Throughout the story it will be examined how the house rented for reclusion
becomes a subliminal place full of nightmares. In the study it was considered to use a text
focused method.
Keywords: Daniel Kehlmann, Reality, You Should Have Left, Place/setting, Uncanny,
Illusion.
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DERLEME SÖZLÜĞÜ BAĞLAMINDA ANADOLU AĞIZLARINDA OLAĞANÜSTÜ
VARLIKLARLA İLGİLİ SÖZVARLIĞI
Sinan YAMAN (Sorumlu Yazar)
ORCID 0000-0002-6951-3432
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Hanife YAMAN
ORCID 0000-0003-3082-9912
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZET
Bir dilin sözvarlığı, o dili konuşan toplumun yaşayış biçimini, inanışlarını, değerlerini ve
kavram dünyasını ortaya koymaktadır. Anadolu ağızlarının sözvarlığının ise sahip olduğu
türetmeler, arkaik öğeler, deyim ve atasözleri, eşanlamlı ve çokanlamlı sözcükler açısından
ölçünlü dilden daha geniş olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Bu bağlamda TDK
tarafından hazırlanan altı ciltlik Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü (2009) adlı eser,
ağız çalışmaları ve sözvarlığı açısından önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir.
Türk toplumunun kavramsal dünyasını bir ayna gibi yansıtan bu eserin bir sözvarlığı haritası
içerisinde değerlendirilip tematik olarak sınıflandırılması elzemdir.
Türk halk kültürü geleneğindeki sözlü anlatılar içinde, kendine has gizil güçleri ile olağanüstü
özelliklere sahip olan, insanları olumlu ya da olumsuz olarak etkilediği düşünülen ve insanların
inançları ile ilintili olan pek çok varlık mevcuttur. Bu varlıklar genel olarak cin, peri, cadı,
karakoncolos/Congolos, albastı, alkarısı gibi herkesçe bilinen adlandırmaların yanında
dodopol, çör, çom, cicaz, damu çigelek, düştü, çullu kuduş, cin çalmak, cinkören, cindirmek,
cinni, cis, dalak kestirmek gibi farklı ve seyrek kullanılan adlandırmalarla ve biçimlerle
karşımıza çıkar. Türk dilinin sözvarlığı bu tarz varlıkları adlandırma açısından kullandığı
örtmecelerle, deyimlerle, eş anlamlı ve çok anlamlı sözcüklerle ve türetme gücü açısından
oldukça zengindir.
Bu çalışmada, ilk olarak Derleme Sözlüğü’nde geçen olağanüstü varlıklarla ilgili sözvarlığı
tespit edilecektir. Tespit edilen bu sözcükler oluşturulan yedi tematik başlık altında tasnif
edilecek ve incelenecektir. Birbirine hem anlamca hem de adlandırma açısından yakın olan
kelimeler ile olağanüstü özellikleri müşterek olan kelimelerin bir arada gruplandırılmasıyla
oluşturulan bu tematik başlıklar şu şekildedir: şeytan, cin/peri, alkarısı/albasması,
hortlak/cadı/vampir, umacı, hayalet/yaratık ve masallarda geçtiğine inanılan varlıklara ait
adlandırmalar.
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Böylece Derleme Sözlüğü bağlamında tespit edilen bu sözcükler vasıtasıyla Anadolu’da
yaşayan insanların olağanüstü olay ve varlıklara bakış şekli ile kavramlaştırma gücü ve
Türkçenin sözvarlığı açısından zenginliği ortaya konulacaktır. Ayrıca Türk halk kültürünün
sözlü anlatılar açısından zenginliğinin sözvarlığına katkıları da ortaya konulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Anadolu ağızları, derleme sözlüğü, olağanüstü varlıklar, sözvarlığı
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İCTİMAİ QURULUŞ VƏ İNSAN XARAKTERLƏRİ
Müəllim Gülnara HACIYEVA
ADPU

ÖZET
Məqalədə fransız realist yazıçısı Gi de Mopassan yaradıcılığından bəhs edilir. Mopassan
yaradıcılığının timsalında insanın xarakterinin formalaşmasında obyektiv şəraitin, subyektiv
amillərin təsiri haqqında mülahizələr təhlil edilir. Gi de Mopassanın roman və novellalarında
məhz yaşadığı cəmiyyətin, mövcud ictimai quruluşun fərdlərin mənəviyyatına, davranış və
psixologiyasına olan təsiri önə çəkilir. Yazıçının “Əziz dost” romanı bu nöqteyi-nəzərdən
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Jorj Dürua adlı heç bir xüsusi qabiliyyəti və bacarığı,müvafiq təhsili
olmayan birisi qısa bir müddət ərzində yenicə gəldiyi paytaxt Paris mühitindəsürətlə karyera
nərdivanı ilə yuxarı doğru qalxır. “Əziz dost” romanında burjuaformasiyasının avantüristlər,
nadürüst mənsəbpərəstlər üçün nə qədər münbit mühit yaratmasıvurğulanır. Bunun əksinə
olaraq, bacarıqlı, ləyaqətli və şərəfli insanlar özlərinə layiqli yertapa bilmirlər.
“Mont-Oriol” romanında kapitalizm cəmiyyətində sərvət hərisliyinin insani hislərikölgədə
qoyması tənqid hədəfidir. Bir sənətkar və vətəndaş kimi Mopassan burjuaziyaya, burjua
mənəviyyatına nifrət edir, “burjua və sənətkarı” əbədi düşmən hesab edirdi. Yazarın zənnincə,
burjua və zadəgan hər zaman öz mənafeyini xalqın və vətənin mənafeyindən üstün tutub, yalnız
sadə insanlar layiqli vətəndaş ola bilərlər.
Məqalədə yazıçının xüsusi bir həssaslıqla yanaşdığı bir mövzuda--Fransa-Prussiya müharibəsi
mövzusunda yazılmış “Gonbul” novellasında burjua-zadəgan mənəviyyatı ifşa olunur və sadə
insanların əxlaqı ilə, davranış və psixologiyası ilə müqayisə olunur.
Cəmiyyətin ən aşağı qatlarından çıxmış olan insanların mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri belə “elit”
adlandırılan təbəqənin mənəviyyatından daha üstündür. Burjua və zadəganlar çətinliyə düşəndə
özlərinə dəyə biləcək maddi zərər barəsində düşünürlər, halbuki, sıradan hesab olunan vətəndaş
vətəni naminə hər cür fədakarlığa hazırdır.
Məqalədə həmçinin ictimai quruluşun deqradasiyaya uğratdığı insani münasibətlərdən,
korlanmış kəndli mənəviyyatından söhbət açılır, fədakar və tamahkar valideyn surətləri
tutuşdurulur. Bu kontekstdə müəllifin “Tarlada” novellası araşdırma obyektidir. Gi de
Mopassanın ölkəsindəki ictimai-siyasi vəziyyət, siyasi quruluş haqqındakı fikirləri onun
məktublarında, məqalələrində və yol qeydlərində öz əksini tapıb. Məqalədə yazıçının bu
qəbildən olan mövqeyinə də nəzər salınır.
Açar sözlər: Gi de Mopassan, burjua cəmiyyəti, insan xarakterləri, mənəviyyat, əxlaq.
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CUMHURİYET GAZETESİ’NİN FACEBOOK SAYFASININ TAKİPÇİLERİNİN
BİLİŞSEL UYUMU
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha OÇAK
ORCID 0000-0001-6753-0055
Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya Bölümü

ÖZET
Enformasyonun yoğunluğu ve sosyal mecralardaki bilgi kirliliği gibi tehditler, haber medyası
tüketicisini güvendiği haber medyalarını takip etmeye motive ederken, bu eğilim eş zamanlı
olarak tek boyutlu bilgiye erişim gibi eleştirel düşünceyi kısıtlayan bir tehdidi de beraberinde
getirmiştir. Hali hazırda kendi görüşleri ile tutumlu bilgileri kabul etme ve uyumsuz görüşleri
reddetme – bilişsel uyum- eğiliminde olan haber medyası tüketicisinin bu eğiliminin sonuçları
internet medyasında daha görünürdür.
3 Mayıs 2020’de Cumhuriyet Gazetesi’nin Facebook hesabından ‘Oyuncu Eda Ece:
Ramazan’da içki mi içiyorsun diyerek beni linç ettiriyorlar’ başlığı ile dolaşıma girdirdiği haber,
bu endişelerin haklı olduğunu işaret eden radikal bir örnektir. Haberin linkine tıklandığında,
haberin başlığı ile alakalı olmayan, ‘TKP'li1’ kadınlardan Erdoğan'a eleştiri’ başlıklı habere
ulaşılmaktadır. Her iki başlık da web taraması ile arandığında, başlıklara ait içeriklere
erişilmiştir. Fakat Cumhuriyet Gazetesi’nin Facebook hesabındaki link, ‘Oyuncu Eda Ece’
başlıklı habere karşın ‘TKP’ haberinin içeriğine iletmektedir. Yapılan taramada toplam 105
kullanıcının yaptığı yorumlara erişilebilmiş, yorumlardan araştırma için uygun olan 103 yorum,
şematik analiz yöntemiyle incelenmiştir.
Yapılan analizde, 103 kullanıcıdan sadece 18’nin haber başlığı ve linkteki haber içeriğinin
alakasız olduğuna ilişkin yorum yaptığı saptanmıştır. Geri kalan %82’lik orandaki
kullanıcıların hepsi, haber içeriğini okumadan, haber başlığı üzerinden yorum yapmıştır. Haber
içeriğini okumayanların %62’lik büyük kısmını, ‘içki içiyor diye linç edenleri’ ötekileştirenler
oluşturmaktadır. Haber başlığında ‘kimin linç ettiğinin’ belli olmadığı dikkate alındığında
ötekileştirmenin nesnesinin kimler olduğu önem taşımaktadır. Haberi okumadan, başlıktaki
belirsiz özneyi nesneleştiren haber kullanıcılarının, bu nesneleştirme sürecini %41,5 oranda
siyasal ve %45,3 oranda dini/etik söylemlerle yaptığı tespit edilmiştir. İktidarla çeşitli konularda
ihtilafta olan sol tandaslı Cumhuriyet Gazetesi’nin Facebook takipçilerinin, siyasal
yorumlarının nesnesinin ‘dindarlar’, ‘yobazlar’, ‘gericiler’, ‘onlar’ vb. gibi ‘ötekine’ ait
tanımlar oluşturmaktadır.
1

TKP: Türkiye Komünist Partisi
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Dini/etik kapsamdaki yorumlar çoğunlukla ‘size ne’, ‘sana ne’ şeklindeki ifadelerle din ve
insan hakkı kapsamında argümanlarla ahlaki boyutta temellendirilmiştir.
%11’lik örneklem hata payı dahil edilerek yapılan hesaplama sonucu Cumhuriyet Gazetesi’nin
Facebook takipçilerinin en az %70’nin haber içeriklerini okumadığı ön görüsünde bulunmak
mümkündür. Çalışma verisindeki %62’lik büyük çoğunluğu oluşturan kullanıcıların
kendileriyle tutarlı bilgileri kabul etme ve bireysel eleştirel yaklaşımdan uzak durma
eğiliminde olduğunu söylemek de mümkündür. Bu grubun %13’lük örnekleme hata payı
dikkate alındığında, kullanıcılar en az %49 oranında bilişsel uyum eğilimdedir. Vaka,
bireylerin eleştirilerinin haber içeriğinden bağımsız olarak medya kuruluşunun dünya görüşü
kapsamında şekillendiğine işaret etmektedir. Haberin orjinalinde Eda Ece’nin içki içmediği
bilgisinin paylaşıldığı dikkate alındığında, medya kullanıcılarının bu bilişsel tutarlılık
arayışlarıyla kendilerine kendi görüşleriyle uyumlu bir sanal gerçeklik yarattığı görülmektedir.
Medya kurumunun dünya görüşü ise bu sanal gerçekliğin sınırlarında etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Uyum, Cumhuriyet Gazetesi, Şematik Araştırma Yöntemi,
Sanal Gerçeklik
COGNITIVE CONSISTENCY OF CUMHURIYET NEWSPAPER'S FACEBOOK
PAGE’S FOLLOWERS
ABSTRACT
While threats such as information intensity and information pollution in social media motivate
news media consumers to follow news institutions they trust, this trend also brought a threat
such as access to one-dimensional information that restricts critical thinking. The results of this
tendency of news media consumers, who currently tend to accept adjusted information from
their own perspective and reject conflicting ones - cognitive consistency - are more visible in
the online media.
The news that was published on the Facebook page of Cumhuriyet Newspaper on 3th of May
2020 by the headline ‘Actress Eda Ece: They are lynch as saying you are drinking during
Ramadan’ is a radical example indicating that these concerns are justified. While clicking to the
link with the indicated headline it is reached to the other news by the headline of ‘Criticism to
Erdoğan from women of TKP2’, which is not related to the posted headline.
2 Communist Party of Turkey
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It is seen that the posted headline on the Facebook page of the newspaper and the content of the
link is completely different. It is possible to access full content of both headlines while
searching it on the Internet. However, the link shared on Cumhuriyet Newspaper's Facebook
page conveys it to the ‘TKP’ news instead of the news headed ‘Actress Eda Ece’. In total
comments of 105 users about the posted heading was accessed, 2 irrelevant comments about
both news was excluded and 103 comments was examined by using schematic analysis method.
As a result of the analysis, it was found that only 18 of 103 users commented that the heading
of the published news and the content in the given link was irrelevant. The rest 83% of users,
commented in terms of the headline without reading the news content. 62% of those users, who
did not read the news content, marginalized the ones who lynch Eda Ece as commenting ‘are
you drinking during Ramadan’. Considering that 'who lynched' is not clear in the headline, it is
important to follow the question ‘who is the object of the marginalizing?’. It was found that the
media users who didn’t read the news content, objectified the uncertain subject in the headline
and made this objectification with 41.5% of political and 45.3% of religious / ethical discourses.
The objects of the political comments of the left-wing Cumhuriyet Newspaper’s Facebook page
followers conflict with the government on various issues, such as 'religious', 'bigots',
'reactionaries', 'them' definitions about ‘other'. Religious / ethical interpretations are mostly
based on the moral dimension with the expressions such as ‘what is that to you?’, ‘look at
yourself at first’ and arguments within the scope of the religion and human rights.
According to the calculation which was made by including the 11% of sample error margin, it
is possible to predict that at least 70% of the Facebook followers of Cumhuriyet 2 Communist
Party of TurkeymNewspaper do not read the news content. It is also possible to state that 62%
of non-content readers tend to accept information consistent with them and avoid an individual
critical approach. Considering the 13% of sampling error margin of this group, Cumhuriyet
Newspaper&#39;s Facebook followers tend to be at least 49% cognitive consistent. This case
indicates that the criticism of readers is shaped within the scope of the perspective of media
organization, regardless of the content of the news. Considering that on the news content it was
highlighted that Eda Ece was not drinking, it is possible to say that media users with the search
of cognitive consistency, try to create a virtual reality compatible with their own news. The
perspective of the media institution is efficient on the limits of such virtual reality.
Keywords: Cognitive Consistency, Cumhuriyet Newspaper, Schematic Research Method,
Virtual Reality
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