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The Relationship between Intellectual Capital and Competitive
Performance of Firms: A Sample Research
Entelektüel Sermaye ile İşletmelerin Rekabet Performansı Arasındaki İlişki: Örnek Bir
Araştırma

Abdullah Oğrak1

Faruk Kalay

Vildan Kayar

Abstract
The aim of this search is to examine the relationship between intellectual capital and
competition. That is why the companies of organized industrial zones in İstanbul are used.
Descriptive and relational survey models were preferred as research. The study was conducted
on 143companies total (80midsizeand63large-scale 143 in total).During the analysis process of
acquired data Correlation Analysis, Independent-Samples T-Test were applied in terms of
deductive statistics. The findings of the analysis can be summed up as following: It is found out
that the intellectual capital usage of companies differs in a reasonable way depending on
company size, operating period, intellectual capital usage reason. As a result of the study
conducted in order to determine whether there is a relationship between intellectual capital and
competition it is found out that there is a relationship between intellectual capital and
competition.
Keywords: Intellectual Capital, Competition, Performance

Öz
Bu araştırmanın amacı, entelektüel sermaye ile rekabet ilişkisini incelemektir. Bunun için
İstanbul ilinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler ile araştırma
gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel ve ilişkisel tarama modeli tercih
edilmiştir. Araştırmaya 143 işletme(80orta ölçekli ve 63 büyük ölçekli olmak üzere) katılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde çıkarımsal istatistikler çerçevesinde Korelasyon Analizi,
Bağımsız Örneklemler T-Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen
bulgular şu şekilde özetlenebilir: İşletmelerin entelektüel sermaye kullanımın işletme
büyüklüğüne, faaliyet süresine göre bir farklılık gösterirken; işletmelerin entelektüel sermaye
kullanımı ile rekabet arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığı araştırma bulguları
neticesinde ise entelektüel sermaye kullanımı ile rekabet stratejileri arasında anlamlı bir ilişki
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Entelektüel Sermaye, Rekabet, Performans
1
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Çağdaş Sanatçılar Üzerinden Güncellenen Bazı Eski Resmetme Teknik ve
Materyalleri-Münhasır Sanatsal Yaklaşımlar Etkileşimine Bir Örnek
Olarak Paul Klee

Abdulsemet Aydın1

Öz
Sanatta sanatsal yaklaşım ile uygulama arasındaki tutarlılık en temel sanatsal özgünlük ve
kariyer başarısı konusu olagelmiştir ve sanat tarihi de esasen bu meyandaki çabaların tarihi
olarak değerlendirilebilir. Bir sanatçının veya dönemsel üslubun özgünlüğünün tezahürü de
esasen bir sanatçı veya sanat hareketinin münhasır sanatsal yaklaşımı ile uygulamaları arasında
olması gereken zorunlu ve etkileşimli bir tutarlılık şeklinde olması gerektiği düşünülmektedir.
Bu düşünce ile yapılan ve sanatçının nevi şahsına münhasır sanat anlayışı ile uygulamalarını
karşılaştırma temelli bu araştırma, incelemeye konu edinilen Paul Klee’nın günümüzden
binlerce yıl öncesine tarihlendirilen birçok örnekte kullanılmış olan bazı eski resmetme materyal
ve uygulamalarından bu amaçla yararlandığını ortaya koymuştur. Sanatçının, bulunduğu çağ ve
sahip olduğu nevi şahsına münhasır sanatsal duyarlığının gereği olarak bu materyal, teknik ve
uygulamaların bir kısmını, bazen olduğu gibi ama çoğunlukla modifiye ederek yararlandığı
anlaşılmıştır. Sanatçının bu tercihinde, zamanının hangi pratik veya sanatsal kaygılarıyla olursa
olsun, günümüzden çok zaman öncesinde yapılmış olan örneklerde kullanılan teknik ve
materyalin sunduğu plastik imkan ve etkilerinin yakın zaman hatta günümüz sanatçısına özgü
plastik kaygılarla bir şekilde örtüşmesinin rolünün olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, sanatsal yaklaşım, uygulama, tutarlılık, plastisite
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"Face" and "Heart" as the Basic Concepts in the Chinese Linguistic
Worldview
Fatimabibi Nogaikyzy Daulet1

Abstract
The article is devoted to linguocognitive and linguocultural analysis of somatic phraseological
units (hereinafter - SPU) of the Chinese language with the dominant components "face" and
"heart". The relevance of the study is the lack of research on Chinese phraseology with
somatisms in the semantic and linguocultural aspects and the growing interest of modern
linguistics to a somatic metaphor. The aim of the study is to identify the ethnocultural code of
culture in SPU with somatisms "face" and "heart". The research tasks: identify and systematize
SPU with somatisms "face" and "heart"; consider the linguocognitive and ethnocultural
properties of SPU; reveal the role of somatic components of the studied SPU; to give a semantic
characteristic to the chosen SPU, describe their significative-denotative meaning, evaluativity,
functional stylistic and emotional-expressive connotations. The material of the study was the
author's records of over 2,500 SPU. Conceptual analysis, cognitive modeling, diachrony and
synchrony, deductive, inductive, functional and historical-etymological methods were used. The
scientific novelty of the work is that this study for the first time presents a somatic code of
culture in the semantics of figurative means. The theoretical significance of the research is to
develop the scientific understanding of the somatic ethnocultural code of culture and their
methods of verbalization, to determine the specific discreteness that the SPU with the "face" and
"heart" components implement in the Chinese linguistic view of the world.
Keywords: somatic code of culture, linguistic worldview, Chinese language, somatisms,
cognitive linguistics, linguoculturology.
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Tax and Incentive Policies for Reduction of Fossil Fuel Use and Transition
to Renewable Energy Resources
Tuğbanur Güneş2

Nagihan Birinci1

Abstract
The growing world population, technological developments, industrialization and the rapid
industrial growth have increased the need for energy while creating pressure on natural
resources. Nowadays, consumption has increased with the dominating consumption society
phenomenon in the world and an increase in production has followed this rise in consumption.
The increase in production has brought about an increase in energy demand. Energy is one of
the most fundamental elements of both poverty reduction and prosperity. However, energy
resource type has a great importance while fulfilling energy need. Today, many countries meet a
significant part of their increase in energy need with fossil fuels also known as mineral fuels.
These fuels are sources of hydrocarbon such as coal, oil and natural gas, which are nonrenewable and harmful to the environment when used extensively. Meeting the energy needs
with environmentally harmful fuels leads to increased carbon emissions, deterioration of the
natural process, a further warming of the world and serious problems such as environmental
pollution. Therefore, in order to meet the energy needs of the future generations and minimize
the damage to the environment, it is of a great importance to reduce the use of fossil fuels and to
aim for renewable energy sources that can be obtained from natural sources such as solar, wind,
wave, geothermal and biomass that can continuously be renewed. In this study, the role,
importance, and effectiveness of tax and incentive policies on reducing the use of fossil fuel and
transiting to renewable energy sources have been evaluated by analyzing the existing data. In
the scope of the study, it was concluded that tax and incentive policies could be an effective
method to encourage the transition from fossil fuels to renewable energy sources and decrease
the use of fossil fuels. In this respect, in order to reduce carbon emissions and increase energy
efficiency, it is highly important to reduce or eliminate subsidies for fossil fuels, decrease
dependency on imported fossil fuels and ensure the use of renewable energy sources through
taxation and incentive policies.
Keywords: Fossil Fuels, Renewable Energy Sources, Carbon Emissions, Tax and Incentive
Policies
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Психологические особенности успешных слушателей массовых
открытых онлайн-курсов (МООК) (на примере студенческой
выборки)

Marina Klimenskikh1

Исследование посвящено выявлению психологических особенностей студентов, успешно
обучающихся в формате электронных образовательных курсов. Технотеризация
образовательного процесса посредством интернета, с одной стороны, делает знания
доступнее, а, с другой, рискует обезличить педагогику и убрать из фокуса ее внимания
индивидуально-психологические
особенности
обучающихся.
Это
вызывает
неоднозначное отношение педагогов, студентов, а также их родителей. Считается, что
главным
ограничением
такого
формата
обучения
является
вытеснение
зарекомендовавших себя педагогических технологий, прежде всего, минимизация или
даже отсутствие педагогического общения. И это является проблемой, поскольку идеи
современной гуманистической педагогики об эффективной организации процесса
обучения строятся на базисе конструктивного взаимодействия между преподавателем и
обучающимся. В исследовании, представленном в данной статье, авторы сравнивают
когнитивные и эмоционально-мотивационные характеристики студентов, обучавшихся в
формате онлайн и на традиционном вузовском курсе.
В исследовании задействованы результаты опроса, посвященного оценке эффективности
дистанционного обучения, в котором приняло участие 156 преподавателей и студентов
Уральского федерального университета. Отдельным эмпирическим блоком, принесшим
интересные данные стала сравнительная психодиагностика студентов, обучающихся
онлайн и очно, которая проводилась с помощью следующих методик (многофакторный
личностный опросник «Большая пятерка» Big Five Р. МакКрае и П. Коста; диагностика
мотивов учебной деятельности студентов (Т.О. Гордеева); шкала прогрессивных матриц
Дж. Равена (диагностика уровня интеллекта на основе оценки эффективности
выполнения невербальных заданий). Математическая обработка данных осуществлялась
посредством непараметрической статистики (Манна-Уитни U, угловое преобразование
Фишера φ) и t-критерия Стьюдента для связанных совокупностей. Для выявления
значимых взаимосвязей между психологическими показателями и баллами,
полученным в процессе освоения курса, нами был использован корреляционный анализ
Пирсона
На основе полученных данных сделаны выводы о психологических особенностях
студентов, достигающих успеха в электронном обучении. Авторы приходят к выводам о
том, что «отличники» в онлайне характеризуются более высоким уровнем мотивации
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достижений и самоконтроля. Они более эмоционально стабильны. Это значит, что для
достижения хороших результатов в ситуации онлайн-обучения нужно быть
психологически готовым, «сознательным» студентом со сформированной внутренней
мотивацией. Что, в свою очередь, является очевидной проблемой современного
студенчества.
Ключевые слова: Массовые открытые онлайн-курсы (МООК), адаптивное обучение,
электронная педагогика, психология студенчества
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Internal concepts of speech areas & what it means for people to speak
differently
Eva Eppler1

Abstract
This talk explores internal concepts of two Eurasian speech areas using Perceptual Dialectology
(PD) as a method to arrive at some tentative consecutions of what it mean for people to speak
differently. PD is the study of what non-linguist participants believe about the areal distribution
of languages and varieties and the accompanying beliefs and ideologies that stand behind such
characteristics. The PD “draw-a-map“ task (Preston 1982) involves respondents drawing lines
on minimally detailed maps indicating where they believe dialect areas to exist This way the
draw-a-map task elicits internal concepts of language/variety divisions made and what it means
for people to speak differently in different places.
We compare two studies comparing the internal concepts of two partly overlapping speech
areas, the Turkish speech area in Turkey (Demirci and Kleiner 1999) and the Kurdish speech
area in Turkey, Syria, Iraq and Iran (Eppler and Benedikt 2017).
In the first study, Turkish respondents form Bursa, western Turkey, answer the question what it
mean for them that people in the East of Turkey speak differently. In the second study, we
aimed to establish Kurds internal concepts of their speech area. The first study has shown that
Turks form Bursa are fully aware that there is a Kurdish speech area in Turkey; people who
speaking differently to them are viewed quite negatively. In the second study we show that
Kurds have excellent concepts of the speech area of the two varieties of Kurdish spoken in
Turkey, Kurmanji and Zazaki.
The comparison shows that by interrogating aggregate PD maps with linguistic and nonlinguistic data sets, such as language attitude vs. demographic and socioeconomic data, we can
address the multiple roles of language in a wider geographical, political, economic and social
context.
Keywords: Perceptual Dialectology, speech areas, language attitudes, Turkish, Kurdish, crossdisciplinary (languages and social sciences)
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Myth-Ritual Relatıonship in the Context of Greek Mythology
Grek Mitolojisi Bağlamında Mit-Ritüel İlişkisi

Ahmet Gözlü1

Abstract
It is often the case that the societies are not able to explain, that is to say, the sacred and the
divine are tried to be understood, nature has the power of domination over man, which gives
information about the root or end of the universe which affects the religious, moral, social and
political life of ancient civilizations, Myths are the myths that have emerged in the old periods
and the myths and the science that deals with them. The mythology of the Greeks was also their
religion and had a very important place in the shaping of both social and private lives from the
beginning to the end of life. Ghettos, who have a polytheistic gnosis, have festivals, vows,
festivals, ceremonies etc in honor of the gods, and they believed that on this occasion they
gained the love of the gods or cleared their hatred. Offerings made on this occasion were called
ritual for gifts and sacrificial offerings, and there was a mythical background of every ritual.
Each god had a separate mythic story, and the rituals were shaped according to this narrative. In
our presentation at this symposium; a linguistic and theological explanatory form, as well as a
myth series and a ritual phenomenon associated with it, will be dealt with in the context of
Greek mythology.
Keywords: Myth, Ritual, Mythology, Greek Civilization, Ancient History.

Özet
Eskiçağ uygarlıklarının dini, ahlaki, sosyal ve siyasal yaşamlarını etkileyen, onlara yön veren,
insanoğlunun merak ettiği evrenin kökeni ya da sonu ile ilgili bilgiler veren genellikle de
toplumların açıklamaya gücünün yetmediği yani kutsal ve ilahi olanın anlamlandırılmaya
çalışıldığı, doğanın insan üzerindeki hâkimiyet gücünün en üstün olduğu eski dönemlerde ortaya
çıkan ve nesilden nesile aktarılan hikâyelere mit ve bunları ele alan bilim dalına ise mitoloji
denilmektedir. Greklerin mitolojisi aynı zamanda onların dini idi ve yaşamın başlangıcından
bitimine kadar gerek sosyal gerek özel hayatlarının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahipti.
Çok tanrılı (politeist) bir inanca sahip olan Grekler, tanrıların onuruna festivaller, adaklar,
bayramlar, törenler vb. düzenler ve bu sayede tanrıların sevgisini kazandıklarına veya
nefretlerini sildiklerine inanırlardı. Bu uğurda yapılan adak, hediye ve kurban sunularına ise
ritüel denir ve her ritüelin bir mitik arka planı bulunurdu. Her tanrı ayrı bir mitik öyküye sahipti
ve ritüeller de bu anlatıya göre şekil alırdı. Bu sempozyumdaki sunumumuzda; dilsel ve teolojik
bir açıklama formu, yanı sıra olay, olgu ve süreçleri anlamlandırma programı olan mit dizgesi
ve bununla bağlantılı olarak ritüel olguları, Grek mitolojisi bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Mit, Ritüel, Mitoloji, Grek Uygarlığı, Eskiçağ Tarihi.
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Orhan Pamuk'un "Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında İç Ve Dış
Çatışmalar
Ahmet Uslu1

Öz
Orhan Pamuk'un "Kafamda Bir Tuhaflık" romanı 2014 yılında yayınlanan ve 1969 – 2012
yılları arası İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki sosyal değişimi farklı yönleri ile ele alan
bir eserdir. 1950'li yıllarda köyden kente başlayan iç göç, Türkiye'nin toplumsal yapısında
büyük değişimlere neden olduğu gibi bireylerin gerek iç gerekse dış dünyalarının
şekillenmesinde de önemli bir etken olarak görülmektedir. Romanda 1969 yılında taşradan
İstanbul'a gelen Mevlüt, yabancılaşan ve ötekileştirilen bir tiptir. Ne taşralı olmaktan
kurtulabilmiş ne de kentli olmayı başarabilmiş, yeni hayatın "tutunamayan"ı olarak var olmaya
çalışan Mevlüt, hem iç dünyasında hem de dış dünyasında derin ve şiddetli çatışmalar yaşar.
Toplumsal kimlik değişimi ile birlikte bireylerin kimliksizleşmesi ekseninde gelişen olaylar,
bireylerde ahlaki bozulmayı da beraberinde getirir. Taşranın "saf" ve "temiz" insanını temsil
eden Mevlüt, kent insanı ve özellikle aydınlar tarafından ötekileştirilir ve yalnızlaştırılır. Kendi
değerleri ile yeni mekânın ve kentin değerleri arasında sıkışıp kalarak tam bir açmazın içine
sürüklenir. Bu çalışmada roman, başkahraman Mevlüt'ün gözünden bir okuma ile
incelenecektir. Göç ve mekân bağlamında Mevlüt'ün yaşadığı iç ve dış çatışmaları
gruplandırarak söz konusu dönemin birey profili ile ilgili tespitlerde bulunacağız. Mevlüt'ün
hayat hikâyesini çatışmalar bağlamında incelerken disiplinlerarasılık bağlamında yeri geldikçe
psikoloji ve sosyoloji alanlarından da yararlanmaya çalışacağız. İç göçün meydana getirdiği
yeni insan tipi hakkında bazı tespitlerde bulunmak da bu çalışmanın amaçları arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Roman, Orhan Pamuk, Kafamda Bir Tuhaflık, İç Göç, İç Çatışma
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Social and situational factors affecting the communicative strategy of
dialect code-switching: Theories and Concepts
Azamat Akbarov1

Abstract
The issue of code switching is still debating and hot topic in multilingual environment as well as
in bilingual society. There are different approaches in interpreting the following terms like code
switching, code mixing, language interference, and language transfer and language alternation.
As scholars asserted the more commonly used term code switching means transference of
elements of one language to another at various levels. Other scholars claim that code switching
is natural occurrence widely spread in bilingual societies, leading to positive affects in
improving a language. Others state that code switching is interactional resource; vital
communication strategy while another group of scholars supports the opinion that this is
divergence of contacting languages from a norm and called this language interference. The
study will attempt to analyze definition of these terms and group them by their interpretation.
The main purpose of this study is to review and compare alternative explanations, identify
peculiarities and common features of the mentioned above terms and summarize their usage
frequency in linguistic and sociolinguistic aspects. The research presented in this study also
aims to critically analyze and evaluate previous researches on code switching made in national
and international level from various perspectives. Previous researches on code switching show
that while Kazakhstan was part of Soviet Union, the Russian language was dominating and
mostly Kazakh and Russian code switching were investigated as language interference from
linguistic and sociolinguistic perspectives. The present study also demonstrates that
extrasentential and intrasentential types of code switching is frequently met in speech of Kazakh
multilinguals which is approved by practical material collected from written work of learners
and their interviews. This study will make a contribution to the area being investigated. It is also
hoped that the findings will make an important contribution to the field of foreign and second
language acquisition.
Keywords: Code-switching, bilingualism, society, multilingual, language learning
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Motivation in Tourism Industry
Dr. Cuneyt Mengu

Abstract
One of the most fundamental questions that tourism researchers are constantly seeking is; "why
do people go on holiday?" In fact, in this seemingly simple question, the answer is; Foremost, It
has been shown that there are several push factors may motivate the travel desire of the
individual. Individuals should be stimulated or motivated in order to go to a predetermined
destination. The underlying reality and the truth is "Social Psychology" which simply explains
human behavior as a result of the interaction between mental states and social situations. In
tourism industry, for individuals, the willingness and need for travel have become first.
Therefore, the travel choice is depending on the personality. However, our set of options are
unlimited. In our daily life, we do not have limitless choices. Our decisions have been inevitably
influenced by a combination of opportunities and constraints. First of all the individuals should
have free time for traveling. Then, social and economic situations can limit our choice of travel.
In this respect, the level of education, working conditions, personal income, sex, age, retirement
status, unemployment, personality and the position in society and the physical living
environment were directly reflected in our travel decision. The aim of this study is, to analyze
the role and importance of motivation in tourism industry, the theories and the models of
consumer and employee motivations, the distinguishing characteristics of motivating factors are
widely examined.
Keywords: Motivation Functions, Motivation Theories, Consumer Motivation, Employee
Motivation.
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Originality and Mimesis in Postmodern Fiction: A Historical and
Comparative Overview
Beyazıt H. Akman1

Abstract
Some of today’s most celebrated fiction is proud of being good examples of cut-up and pastiche
techniques which are practiced by working on the already-existing material rather than
emerging as brand new. A work of literature seems to be welcomed as long as it is a good
composition of the previous body of works, opening doors to myriad networks of other works
past and present. Modern masterpieces carry the names created hundreds of years ago such as
that of Joyce’s Ulysses, Poe’s The Thousand and Second Night, or Barth’s Chimera (an ancient
monster depicted in the Greek Mythology). Fascinated by Borges’s ‘Library of Babel,’ where
every possible book is already written, and motivated by ‘literature of exhaustion,’ more and
more writers seem to be attracted to originality in style and form, rather than in content.
Storytelling becomes the story; the storyteller becomes no less important than what one narrates.
On the other hand, although at first it seems a plausible idea, the notion of style is no less
problematic than that of content. This notion brings about the valorization of the style of the
subject and the valorization of the Author, a capitalization modern scholarship has fought for
long to destabilize.
This presentation will therefore focus on the emergence and reification of the concept of
originality since the development of the copyright law in the eighteenth century and its recent
evolution with the postmodern culture. It will approach this notion from the perspective of the
postmodern episteme and contrast the Anglo-Saxon discourse with the Middle Eastern
examples. Taking Pierre Bourdieu’s notion of ‘simulacrum’ as a starting point as a definitive
characteristic of the postmodern culture, where copies are much more important than the
obsolete original, this presentation will be an attempt to encapsulate the current discussions of
originality and mimesis as the two ends of the spectrum. Within the limits of this presentation, I
will analyze this topic in four interrelated aspects: the historical, cultural, political and
economical trying to grasp the apparently simple but thoroughly complex essence of the
question of originality in postmodernity.
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How to Develop Students’ Intercultural Communicative Competence in
Foreign Language Teaching?
Altynshash Kurmanali1

Almash Seidikenova2

Abstract
Today intercultural communicative competence is considered to be a key qualification in a
globalized world, in which border crossings and exchange become unavoidable. The
differences in cultures sometimes lead to the difficulties in communication. To communicate
successfully across cultural boundaries of languages, styles and values, the learners need to be
aware of cultural differences, and to develop the intercultural communicative competence. In
this case, the mission of a foreign language teacher is not only to teach the language but also to
help students to form their intercultural communicative competence and make students aware of
how important it is to celebrate diversity by overcoming prejudices about peoples and cultures
that are different from their own. The aim of our study is to make a contribution to ease the
intercultural communication through developing students’ intercultural communicative
competence. Therefore, our study deals with the importance of developing intercultural
communicative competence in teaching as a foreign language and tries to find out the possible
answers to the questions why to develop and how to develop intercultural communicative
competence. The authors also put forward activities, tasks that will help students develop their
ICC and present the results of the research. In the course of the research both qualitative
(opinions, stories) and quantitative (questionnaires, data analysis) research methods were used.
Data collection of the research has not been completed yet. Results and discussion will be
shared in the presentation sessions. The findings of the research can be used in the courses like
foreign language, ELT, intercultural communication, cultural studies, cultural linguistics etc.
Keywords: Foreign language teaching, intercultural communication, intercultural
communicative competence, stereotypes, tasks, strategies.
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Analysis of Financial Statements of a Tourism and Construction Company
Jonida Bekteshi1

Abstract
This research is about dealing with horizontal vertical and report analyses and the evidence of
different explanations. We go beyond the figures, accounting policies and fiscal laws when we
look on the financial condition of the companionship. Constitution of the horizontal and vertical
income statements as well as expenditure and balance sheet accounting in the report analysis is
an important part on this research. During the accounting information analysis it is necessary to
analyze the existence of expression behind the figures of data in monetary form which is not
fully accurate.
The research is focused on two important analyses of the financial statements, The Balance
Sheet and the Statement of Income and Expense, as well as the interpretation of some important
reports such as: the turnover liquidity ratio and the profitability reports, taken together, give a
picture of the financial condition of the company. In order for these mirrors to be useful for
making different decisions, decision makers should be able to find information that is relevant
to them and helps them compare from year to another. Detailed data is provided for the last
three years where the given quantitative information is not only relevant, but also in a
descriptive way.
Keywords: Horizontal and Vertical analyses, Accounting Policies, Fiscal Laws, Balance Sheet,
Statement of Income and Expense, Turnover liquidity.
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A New Path for Learners of Turkish as a Foreign Language: Graded
Readers
Ebru Şenyiğit1

Abstract
Within last decades Turkish as a foreign language started to be seen as the field in great demand
regarding the recent sociological and political issues in the world. Thus, the purpose of the study
is to project the needs of learners of Turkish as a foreign language particularly concerning their
reading abilities. So far a lot of research has been done on designing coursebooks, improving
teaching materials but almost no concern has been paid for reading materials for such learners
after completing levels of learning. Although great variety of materials can be encountered for
teaching, a few reading materials serve the need of learners. At this point graded readers are
thought to satisfy the requirements of learners who have already completed the levels of
Turkish. In order to shed light on this need that such learners are not considered to be advanced
enough to fully comprehend the literary works of Turkish, graded readers could function as the
transition for this path. The study has two folds:. In order to inquire about the views of learners
regarding the need of graded readers, a survey comprising two sections has been designed by
the researcher by taking experts’ opinions. The survey has both qualitative and quantitative
properties. In the first section, the participants’ overall language information is taken and the
second involves twenty items assessing their views on the need of graded readers. The survey is
distributed to thirty university students of Uludağ University ELT Department. Besides, the
other point of view of the study is to find out what materials the learners of Turkish prefer in
addition to coursebooks Ten out of thirty participants are also interviewed to take their opinions.
Since assessment process of the research has not been completed yet, results and discussion will
be shared in the presentation sessions.
Keywords: Reading, graded readers, Turkish as a foreign language.
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Analysis of Metaphoric Perceptions Stated By Candidate School Counselors
Regarding Importance of Career Ethics for Counseling
Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Mesleki Etiğinin Önemine İlişkin
Metaforik Algılarının İncelenmesi
Süleyman Balcı1

Abstract
Individuals’ cognitive structures may be shaped by means of metaphoric perceptions by
restructuring, directing and controlling their thoughts about the formation and process of the
happenings. Purpose of this study is to analyze metaphoric perceptions of candidate school
counselors regarding importance of Career Ethics for counseling. Participants of this study are
candidate school counselors who were attending last year at guidance and counseling
department of an education faculty in 2017-2018 academic calendar. In order to determine the
participants, purposeful sampling technique were used and metaphoric perceptions stated by
candidate school counselors were analyzed qualitatively. In order to obtain qualitative data an
open-ended question were asked to participants and their answers were taken in written form.
Moreover, according to their written answers, its content were clustered into groups and themes.
Subsequently, frequency value of each group and each theme were calculated. Eventually,
themes about metaphoric perceptions of participants were interpreted by supporting discussions
from literature. As result of the analysis of metaphoric perceptions stated by candidate school
counselors, it is determined that importance of Career Ethics for Counseling have been
explained with metaphors which have positive meanings.
Keywords: Metaphoric Perception, Candidate School Counselors, Career Ethics

Öz
Metaforik algılar, bireylerin oluşum süreci ve gerçekleşmelerle ilgili düşüncelerini kontrol
etmelerini, yönlendirmelerini ve tekrar yapılandırmalarını sağlayarak bilişsel yapıları
biçimlendirmelerine yardım edebilirler. Bu çalışmanın amacı, aday psikolojik danışmanların
Psikolojik Danışma Mesleki Etiğinin Önemine İlişkin metaforik algılarını analiz etmektir. Bu
çalışma, 2017 -2018 öğretim yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümüne devam eden
son sınıftaki öğrenciler ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek
üzere amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru
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sorulmuş ve yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların
içeriği ile ilgili gruplar ve temalar oluşturulmuş ve her grubun ve temanın frekans değeri
hesaplanmıştır. Son olarak, katılımcıların metaforik algıları ile ilgili temalar literatürdeki
tartışmalarla desteklenerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucu ile ilgili olarak aday psikolojik
danışmanların mesleki etiğin psikolojik danışma alanına yönelik önemine ilişkin metaforik
algılarının olumlu anlamlar içeren metaforlar ile açıklandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metaforik Algı, Aday Psikolojik Danışmanlar, Mesleki Etik
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Şâm’da H. 7. Asır Sosyal ve Bilimsel Ulemalarının Rolü: “Kudama Ailesi
Örneğı”
Aws Abduljabbar Mohammed Algburi1

Öz
İçinde KUDAMA AİLESİ ortaya çıktığı söz konusu aşama, yeni bir açılım aşaması
sayılmaktadır. Tabii Arap İslami ilim geleneğinin birçok yönünü yansıtır. Bilginler ellerinden
geldiği kadar çeşitli ilmi eserleri ve diğer başka ilmi çalışmaları üzerine araştırmalar yapmışlar.
Buradan hareketle KUDAMA AİLESİ ilmi açıdan büyük bir role sahiptir. Hayatını ibadet,
eğitim-öğretim ve kitap yazmak yanında kendi zamanında ihtiyaç duyulan sosyal olaylara
yaptığı rehberlik ve kılavuzluk hizmeti de olmuştur.
Bunun ötesinde büyük ilmi bir birikimi de bizlere miras olarak bırakmıştır. Söz gelimi kendi
ismiyle bilinen ve onun adına bina edilen medreseden yüzlerce ilim talebesi okumuş, sosyal ve
ilmi alanda büyük öneme sahip değerli ilim adamları bu medresede yetişmiştir
KUDAMA AİLES 'İNİN içinde yaşadığı dönem İslam Tarihi açısından ayrıcalıklı bir döneme
tekabül etmektedir. Bu noktada KUDAMA AİLESİ etkin rol oynadığı toplumsal ve bilimsel
çaba kendi göstermektedir. Ümmet için bu dönem zor bir dönemdi. Bu nedenle KUDAMA
AİLESİ gibi önemli şahsiyetler hakkında araştırma yapılmaması ve gün yüzüne çıkarılmamış
olması ilmi yönden üzücüdür.
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The Influence of Locality or Intimacy? A Case Study on the Issue of
Reflexivization in Turkish

Aybüke Uzunca1

Abstract
Being distinct from other languages, Turkish has two different reflexive markers ‘kendi’ and
’kendisi’. Especially ‘kendisi’ attracted so much attention because of its dual nature as it can be
used both locally and non-locally. Nevertheless, there has not been much emphasis on ‘kendi’
since it has been assumed that ‘kendi’ can only be locally bound. However, some recent
experimental studies (Aydın, 1998; Özbek & Kahraman, 2016) have proposed that it is possible
to use 'kendi' as a non-local anaphor in certain contexts, and 'kendi' is concluded to be much
freer than 'kendisi' as opposed to the classical binding approach. Another issue that was
considered to influence the choice between 'kendi' and 'kendisi' in previous studies was
psychological distance (intimacy) between the speaker and the referent. Even though it has been
suggested that reflexive pronoun choice change depending on the formality relation between
speaker and referent (Sezer, 1980), there has not been an experimental study to prove this
assumption. By taking all of these into consideration, this research aims to test two main issues:
whether the anaphor ‘kendi’ is perceived as a strict local anaphor by native Turkish speakers
and how the psychological distance (intimacy) between speaker and referent influences the way
Turkish native speakers use anaphors. Within the frame of these research targets, a two-phased
experimental research design was developed and applied to 65 participants in total. The age of
participants differed between 17-27 years old, and their English proficiency level altered
between intermediate and advanced. The first experiment was a Translation Task, whereas the
second experiment was a Forced-Choice Task. In the first experiment, the objective was to
observe the tendency of choosing 'kendi' in production novel sentences requiring local
reflexivization. In the second task, the aim was to test the effect of psychological distance on
reflexivization. After analysis of the first part, it has been concluded that, the participants did
not stick to the use of ‘kendi’ although strict local anaphors are used in original English
sentences. As for the second task, the results did not comply with the literature. Whereas it was
expected to see ‘kendi’ in informal situations and ‘kendisi’ in formal situations, T-test analysis
concluded that there was no significant difference between the preferences made between
‘kendi’ and ‘kendisi’ depending on psychological distance (intimacy) as literature suggested.
Keywords: Kendi; Kendisi; Anaphora in Turkish; Psychological distance and anaphora;
Binding
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Using Poetry in Developing Productive Language Skills
Ayhan Diril1

Abstract
In teaching English as a foreign language, poetry can be used with some relaxing activities apart
from memorization and classical teaching methods so that the learners could develop their
language skills. Relaxation of the mind is important so the learners should be free of all
psychological barriers and fears while acquiring the language and this can be supported by
poems. In this study it is aimed to bring new brainstorming solutions to teaching English with
poetry by using nine authentic activities which have been developed in modern language
teaching techniques. In the first activity called ‘Substitution drills’ the learners will develop
their set of vocabulary and enrich their point of view by exchanging ideas. In the second and
seventh activities ‘group competitions ‘will be a good motivation for learners’ further studies in
a relaxing environment with their classmates. Memory game as a third activity will be useful
pedagogical tool especially regarding poetry allowing students to 'feel' and experience language
by memorizing. Setting the scene as the fourth activity will help learning the language
approximately three times as quickly as conventional methods. This suggestopedia is a teaching
strategy based on a modern understanding of how the human brain works and how we learn
most effectively. The fifth activity will not only play an important role by developing learners’
sense of humor but also motivate those who are demotivated and uninterested in English
language classes due to various factors like lack of confidence, anxiety factor, language ego,
shyness, hesitation and nervousness. The sixth activity will offer wonderful opportunities for
teaching literary terms. The eighth activity will support developing the soul of group work and
increase their interest in poetry. In the ninth activity the learners will have the chance to develop
their vocabulary and world of imagination being out of its monotonous atmosphere.
Keywords: Poetry, activity, motivation, language, brainstorming.
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Institutions, Gender Inequality Index and Entreprenurship
Bekir Emre Kurtulmuş1

Özge Eren2

Abstract
Instituions are the rule of the game. They create fair environment conditions where firms can
compete. Emergence of entreprenurship depends on the quality of institutional framework.
There are two types of institutions, formal and informal. The first one is created or written by
the one who is able to do so. The latter is not created by a single individual but the group of
people. A healthy capital system and subsequently healthy individual and organizational
economic activities hugely depend on formal and informal institutional framework of a country.
Strong and healthy economic activities are depends on the quality of institutional framework.
One of the main role of the institutions is to create opportunities for individiuals and
organizatios. The governments across the globe try to establish the most suitable institutional
framework for the economic activities. One of the main problem is ,in the developing countries
to be tackled, gender inequality. Considering traditional and cultural barriers women may have
enormous difficulties to join econjomic activites thus become entrepreneurship.
In this context, gender inequality remains a global problem in front of human development.
The Gender Inequality Index (GII) is an index for measurement of gender disparity that was
introduced in the 2010 Human Development Report’s 20th anniversary. Main purpose of this
study is to identify the importance of Gender Inequality on women entreprenurship
activities.We implemented Additive Ratio Assessment -Aras Methodology -(which is the one
of the main multicriteria decision technique) for the countries ranking. This method is used to
rank alternatives and sets a comparison between the scores of those alternatives and the ideal
alternative one. Main finding in this study shows a strong positive correlation obtained from the
ranking ARAS and the ranking from the GII . The study identify how institutional framework of
the countries has an impact on women entreprenurship activities. By doing so, we clarified the
importance of gender inequalities on entreprenurship activities.
Keywords: Institutional framework,
Entreprenurship, ARAS ranking
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Hindistan’da İngilizlere Karşı Malabar Sultanlarının Osmanlı Devleti’nden
Yardım Talepleri
Berna Korucu Üçüncü1

Öz
Osmanlı arşiv vesikalarında Melibar ( )مليبارşeklinde geçen Malabar bölgesi bugün genel olarak
Hindistan’ın güneybatısındaki kıyı şeridine verilen isimdir. İslamiyet öncesinde coğrafî
yakınlıktan dolayı Araplar bölgeyle yoğun ticari ilişkiler içinde bulunmaktaydılar. İslamiyet’ten
sonra Araplar burada İslam dinini hızla yaymaya başlamışlardır. XVI. yüzyılda Portekizlilerin
bölgeye gelmesiyle yoğunlaşan misyoner faaliyetleri ve Hristiyanlaştırma gayretleri Malabar
Müslümanlarını zor durumda bırakmıştır. XVII. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise
bölgenin hâkimiyeti Hollandalılara geçti. Ardından İngiliz ve Fransız mücadelesinden galip
çıkan İngilizler bölgeyi hâkimiyetleri altına almaya başladılar.
Malabar’ın kuzeyinde yer alan ve kıyıda küçük bir liman kenti olan Kannanor hâkimleri
buradaki Müslümanların lideri ve hamisi olmuşlardır. Kannanor bölgesi XVI. yüzyılın
ortalarında kurulan ve uzun yıllar burada hüküm süren Müslüman Arakkal Hanedanlığı’nın
hakimiyetindeydi. İngilizlere karşı XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Kannanor hakimi Sultan Ali
Raja Kunhi Amsa II ve kız kardeşi Bibi Sultan mücadelelerde bulunmuşlardır. Arakkal
hanedanlığı İngilizlere karşı mücadelelerinde dönemin en güçlü Müslüman devleti olan Osmanlı
Devleti’nden destek aramışlardır. Bunun için Malabar Sultanı Ali Raja 1776 tarihinde elçisi
Hacı Ali’yi iki fil ve elçilik heyetiyle İstanbul’a göndermiştir. Ali Raja elçisi Hacı Ali’ye Sultan
I. Abdülhamd’e sunması için bir de mektup göndermiştir. Arapça mektupta, Ali Raca
Mecusilerle muharebelerde bulunduğunu bildirdikten sonra, mali açıdan sıkıntıda olduğu için
İslam Halifesi olan Osmanlı Sultanı’ndan yüz bin altın istemiştir.
Ali Raja’da sonra yönetime geçen kız kardeşi Bibi Sultan, Hicri 1194 yılında elçi Hacı Ali Ağa
ile Refiki Ebubekir Ağa’yı elçilik vazifesiyle Osmanlı Devleti’ne göndermiştir. Elçilik heyeti
Padişah’a verilmek üzere sandık içinde getirdiği değerli hediyeler ile Bibi Sultan’ın bir de
mektubunu getirmişlerdir. Bibî Sultan mektubunda ülkesinin İngiliz tarafından sıkıştırıldığını
ifade ederek bu konuda Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir. Bibî Sultan aynı yıl Osmanlı
Devleti’ne başka bir daha mektup göndermiştir. Bu mektupta ise Müslümanların giderek İngiliz
nüfuzu altına girdiklerini ve Osmanlı Devleti’nin aracılığı ile İngiltere Kralından, İngilizlerin
Müslümanlara ait yerlerden el çekmelerini istemelerini ümit etmişlerdir. Ancak Malabar
elçilerinin Osmanlı topraklarına geldikleri tarihlerde Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca
Antlaşması ile savaştan yeni çıkmıştı. Ayrıca Kırım ve Irak meseleleri ile uğraşmakta
olduğundan dolayı nakden yardım etmesi mümkün değildi. Bu sebeple Malabar Sultanlarının
İngilizlere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım talepleri müsbet sonuçlanmamıştır. Bu çalışmada
Arş. Gör., İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı. E-mail:
berna.ucuncu@inonu.edu.tr
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Malabar’da Arakkal Hanedanlığı ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen siyasî ilişkiler;
elçilik faaliyetleri ve iki devlet arasındaki mektuplaşmalar ve sonuçları Osmanlı arşiv belgeleri
ışığında ele alınacaktır.
Anahtar
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Big Data Visualization: A Qualitative Study on Trust
Naciye Güliz Uğur1

Aykut Hamit Turan2

Abstract
Information visualization harnesses the perceptual capabilities of the human visual system and
help people analyze large and complex datasets. It has been widely used by companies and
organizations because of its effectiveness. Popular applications, media and systems such as
Google Analytics, The Wall Street Journal, Tableau, and Watson Trend have already embedded
visualization as one of their main features. As people increasingly rely on online resources and
searches for important information, trust should be considered as a key measure of effectiveness
and success of information visualization. When interacting with the system through the
interface, empirical research has also pointed out that trust is a fundamental aspect of keeping
users involved and influence on users’ intentions to engage, use and accept the system,
enhancing cooperative behavior between users and the system, and influencing the perceived
user experience. For the purpose of building and enhancing trust between users and information
visualization, it is necessary to understand what factors help people to trust the information
presented on interfaces. This study brings forward the necessity of understanding interface
factors that affect users’ trust towards information visualization. According to the results useful
information value, clear descriptive text and appropriate visual design of the interface can
increase users’ trust towards information visualization when users form a general first
impression of the visualization. Besides information value and descriptive text, useful and
efficient functions such as search and filters can help to increase the degree of trust by users.
Keywords: Trust, data visualization, qualitative study, big data, interviews
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“Others” in Charlotte Brontë’s Jane Eyre
Filiz Barın Akman1

Abstract
There are different forms of “othering” in Charlotte Brontë’s Jane Eyre: one which results from
Jane’s ambiguous position in terms of class hierarchies and another generated by Bertha’s
presence as a colonial subject. In both cases, femininity amplifies gender specific repercussions
in these “othering” processes. However, while Brontë creates a female character, Jane, who
triumphs over— though problematic in its final solidification of the status quo— the challenges
posed by Victorian classed society and its gender hierarchies, namely the othered status of
governesses and women, Brontë’s introduction of Bertha as the colonial and racial other, a mad
woman threatening” British men embodied in Mr. Rochester, and women embodied in Jane, and
her final self-destruction for Jane’s sake become poignant plot devices reflecting Eurocentric
dominant ideologies of the nineteenth century England concerning race and racial other. This
analysis of Brontë’s novel therefore employs Postcolonial literary analysis method, namely
contrapuntal reading, suggested by Edward Said in his theory of Orientalism which investigates
the contextual circumstances of a text’s production. As a result, this paper attempts to shed light
onto often-overlooked relations between imperialistic practices and literary representations,
characterizations as well as narratives. In line with Postcolonial literary scholar Gayatri
Spivak’s argument which draws attention to instrumentality of nineteenth century British
literature and feminist criticism’s complicity in reproducing the “axioms of imperialism” this
paper will offer a comparative reading of two female characters’ othered status in Victorian
British society in relation with dominant ideologies of the time period concerning gender, class
and race.
The argument of the paper is that while Brontë, in connection with feminist viewpoint, fictively
assuages the othered status of Anglo-Saxon women in characterization of a Jane who triumphs
at resisting against rigid class boundaries and women’s subordinate positions in terms of legal
and financial matters, refrains granting a similar fictively emancipating view to the colonial and
racial other, Bertha. This obviously stands a clear indication of the limitations of feminist
activism and inclusiveness of Brontë.
Keywords: Charlotte Brontë, Jane Eyre, the Other, Postcolonialism, feminism
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Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonunda Estetik Değeri
Yüksek ve Kültürel Amaçlı Tanıtıma Elverişli Parçaların Üretilebilirlik
Tespit Raporu
Sühendan Kumcu2

Canan Demirok1

Öz
Bu araştırma, Topkapı Sarayı Müzesi’nde yer alan Çin seladon ve porselen koleksiyonunun
tasarım tipolojisini tespit ederek, estetik değeri yüksek bazı parçaların sürdürülebilir kültür
objeleri olarak üretilebilmeleri için hazırlanmış bir çalışmadır. Bu çalışma, günümüz Türk-Çin
ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak kültür politikası geliştirme hususunda büyük önem arz
etmektedir. Aynı zamanda bu koleksiyonun Çin ve diğer toplumlara tanıtılması hususunda da
önemli bir çalışmadır. Kültürel bilginin öğretilebilirliğini kolaylaştıran özel bir çalışmadır.
Bunun nedeni, dünyada pek çok koleksiyonda yer alan tarihi Çin seramiklerinin en kapsamlı ve
belirli devirleri kapsayan, bütüncül örneklerinin bir arada olduğu önemli bir koleksiyon
olmasıdır. Buna istinaden, kendine ait bir teşhir mekânı mevcut olmayan bu koleksiyonun
değerini yeniden üretilecek parçalarla canlandırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla Çin
porselenlerinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun saray hayatındaki değerini incelenmiş ve tarihi Çin
porselenlerinin Yuan hanedanlığı, Ming hanedanlığı ve Qing hanedanlığı dönemlerindeki
Ortadoğu pazarından Topkapı Sarayı müze koleksiyonuna ulaşan parçaların tasarım çeşitliliğini
tespit edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun korumuş olduğu bu mirasın hangi dönemlerde
geliştiği, Osmanlı sultanlarının ve Önemli diğer saray mensuplarının kişisel koleksiyonlarında
yer almasının yaratmış olduğu anlam Üzerinde durulmuştur. Konfüçyus Enstitüsü ile Beijing
Art Museum ile yapılan görüşmelerde ortaklık sağlanmış, Beijing Art Museum sürdürülebilir
kültür objelerini üretmeyi kabul etmiştir. Bu bağlamda ilgili müze fiyat ve tasarım Önerileri
hazırlamış, transport imkânları da değerlendirilmiştir. Sayısı 10.000’i geçen Topkapı Sarayı Çin
Porselen koleksiyonundaki eserlerin yeniden canlandırılması, toplumlara daha ulaşılabilir hale
getirilebilmesi amacı ile tüm koleksiyondaki eserlerin tasarım tipolojisi özenle geliştirilmiştir.
Beijing Art Museum tarafından Üretilmesi planlanan sürdürülebilir kültür objeleri olarak
tasarlanan, orjinaline belli bir oranla benzeyen ve Özel bir damga ile Üretilecek olan bu eserler
hem satışa sunularak Beijing Art Musuem, Topkapı Sarayı Müzesi ve Konfüçyüs Enstitüsü’ne
katkı da sağlayacaktır. Sürdürülebilir kültür objeleri devrin eserlerine dokunarak kavrayabilme
imkânı ile de bireylerin o çağı müze camları arkasından gözlemledikleri eserlerden farklı olarak
elle kavrayıp dokusunu, hacmini ve estetik görselliğini deneyimleme şansına sahip olacaklardır.
Bu hususta yapılan tespitlerde müzelerin ziyaretçi oranları da kuvvetle artacağı tespit edilmiştir.
Ar.Gör., Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, İstanbul.
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Mavi-beyaz Çinilerle süslü Topkapı Sarayı’nda yine mavi-beyaz Çin seramiklerinin eşlik etmesi
Türkler’in Asya tasarım zevkini canlandıran, özenle korunan ayrıcalıklı bir mirasa dönüşmüştür.
Osmanlı çağında İznik seramikleri olarak bilinen ve İznik seramik atölyelerinde üretilmiş olan
parçaların tasarımlarındaki Çin porselenleri etkisi de ayrıca kültürel ilişki bağlamında gözden
geçirilmiştir. Osmanlı Saray mutfağında ve saray hayatında yerini alan, değerli taşlarla Osmanlı
sanatkârlarınca müdahaleye uğrayan Ünik parçalar Üzerinde de durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çin Porselenleri Koleksiyonu, sürdürülebilir kültür Objeleri
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Civilization and Logistics Performance: An Australia Reading
Ramazan Erturgut1

Kadircan Okkaoğlu2

Artuğ Eren Coşkun3

Abstract
In the direction of increasing globalization, the importance of international trade in the global
dimension and the rapid development of technology in logistics systems have caused the
concepts such as efficiency and agility to become more important and to create an increasing
competition among the countries. Within this scope, providing competition in terms of
international logistics activities is shown as an important parameter. The measurability of
logistic performance in terms of international logistics has become an important research point
for enterprises and countries. So, on an international scale, impartial and respected organizations
have sought to assess logistics performances of countries and the World Bank Logistics
Performance Index (LPI) has emerged. When assessed, six main criteria are utilized which are
the efficiency of the customs clearance, the quality of the infrastructure, the competence in
international transport, the adequacy and quality of logistics services, the traceability and
traceability of shipments, and the frequency of shipments reaching the buyer within the planned
delivery period.
The aim of this study is to investigate the factors that affect logistics success in Australia, which
is among the top 20 in all of the Logistics Performance Index assessments published to date. It
is another purpose of this study to examine what other key factors affecting the success or
failure of logistics activities in Australia. In line with the aim of the study, firstly the country
profile with the general lines of Australia, then with the country economy, the logistics sector
and infrastructure, transportation systems, logistics potential, competitiveness and strategies,
logistics villages and centers, international transportation corridors, customs systems, education
and human resources profile in the logistics sector and reverse and green logistics applications
were discussed. The official data of the United Nations and the World Bank were used to obtain
the data. Websites of the Australian Bureau of Statistics and the Ministry of Infrastructure were
also examined as the primary source of data in the study. Despite the geographical disadvantage,
Australia is one of the country in the G-20 countries. Logistics sector employees in Australia are
about 10% of Australia's population. Almost all of the exports are made by sea transportation.
All in all, this study will help improve logistics performance both Australia and the other
countries. The study will also shed some light on the development of performance levels for
countries with medium and low performance levels in the World Bank's Logistics Performance
Index.
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Örgütsel Adalet İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Daimi Koçak1

Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between organizational justice and
organizational identification. In order to realize this aim, 192 of 260 employees in a
manufacturing company operating in Izmir province were able to obtain data using
questionnaire technique. These data were analyzed using SPSS and AMOS statistical programs.
As a result of the analyzes made, it has been found that there is a positive relationship between
organizational justice and organizational identification. According to the results of the
relationship between organizational justice dimensions and organizational identification, there is
a positive relationship between distributive justice and organizational identification, and there is
no statistically significant relationship between procedural and interactional justice with
organizational identification.
Keywords: Organizational justice, distributive justice, procedural justice, interactional justice,
organizational identification.

Öz
Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin tespit
edilmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak İzmir ilinde faaliyet gösteren bir
üretim firmasındaki 260 çalışanın 192’sinden anket tekniği kullanılarak veri elde edilmiştir.
Elde edilen bu veriler SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılarak analiz edilmişlerdir.
Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel adalet boyutları ile örgütsel özdeşleşme ilişkisine ait
sonuçlara göre ise dağıtımsal adalet ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu prosedürsel ve etkileşimsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Örgüsel adalet, dağıtımsal adalet, prosedürsel adalet, etkileşimsel adalet,
örgütsel özdeşleşme
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The Relationship between Psychological Contract Breach, Emotional
Labour and Cynicism: An Application on Market Employees
Psikolojik Sözleşme İhlali, Duygusal Emek ve Sinizm Arasındaki İlişki: Market
Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Daimi Koçak1

Gökhan Kerse2

Mustafa Babadağ3

Abstract
The aim of this study is to examine the mediating effect of organizational cynicism on the
relationship between psychological contract breach and emotional labour. In order to realize this
aim, data were obtained by applying survey technique to 133 of 200 supermarket employees in
Erzincan province. The obtained data were tested and interpreted by statistical programs using
SPSS and AMOS programs. As a result of the analysis, it was found that there was a negative
relationship between psychological contract breach and emotional labor dimensions as surface
acting, and positive relationship between psychological contract breach and emotional labor
dimensions as deep acting; there is a positive relationship between psychological contract
breach and organizational cynicism; there is a positive relationship between organizational
cynicism and surface acting and negative relationship between organizational cynicism and
deep acting. Also, it has been found that organizational cynicism has a partial mediating effect
on the relationship between psychological contract breach and dimensions of emotional labour.
Keywords: Psychological contract breach, emotional labor, organizational cynicism.

Öz
Bu çalışmanın amacı psikolojik sözleşme ihlali ile duygusal emek arasındaki ilişkide örgütsel
sinizmin aracı etkisinin tespit edilmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak
Erzincan ilindeki 200 süpermarket çalışanından 133’üne anket tekniği uygulanarak veri elde
edilmiştir. Elde edilen bu veriler istatistik programlarından SPSS ve AMOS programları
kullanılarak test edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, psikolojik sözleşme
ihlali ile duygusal emek boyutlarından yüzeysel rol yapma arasında pozitif, derinlemesine rol
yapma arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu; psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel sinizm
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu; örgütsel sinizm ile yüzeysel rol yapma arasında pozitif,
Dr. Öğr. Ü., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu,
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2
Dr. Öğr. Ü., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, gokhankerse@hotmail.com
3
Dr. Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, mustafababadag@mu.edu.tr
1

31

derinlemesine rol yapma arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
örgütsel sinizmin psikolojik sözleşme ihlali ile duygusal emek boyutları arasındaki ilişkide
kısmi aracı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik sözleşme ihlali, duygusal emek ve örgütsel sinizm.
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Nihat ‘le petit’: Ismail Nihat Erim (1912-1980) and International Legalism
in Turkey Through Cold War
Erkan Akdogan1

Abstract
Biographies are illusions. Some biographies support this statement more than others. As such,
the then prime minister, an international lawyer or a politician assassinated, Erim's biography
evinces international legalism in Turkey from variety of perspectives, from critique and
resistance to universality. In this vein and among others, he not only represents "lawyeracademic-bureaucrat" or an intellectual in between these concepts but also international
legalism in Turkey itself from Second World War through Cold War. Although attracts more
attention than before and since study and practice of international law in Turkey is relatively
unknown in and out thereof, following and reconstructing Erim's biography, this paper aims to
demonstrate not only local in the universal but universal in the local, and to present a general
outline for author's project to delve into Turkish perceptions of international law through
different moments in history, and from 3 (three) different perspectives, legal education, critique
of culture and social theory. Overall, purporting to criticize mainstream approaches to
international legalism, and adopting a perspective based on culture and identity, this paper also
purports to shed light on various biographies of a single international lawyer, Erim, in a doubly
neglected era, in a doubly neglected country.

Keywords: Culture and identity, law and culture, Ismail Nihat Erim, Turkish foreign
policy, international legal historiography.
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İlkokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları: Erzurum İli Örneği
Lale Cerrah Özsevgeç1

Numan Çiçek2

M. Said Doğru3

Öz
İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve
sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. Sürekli büyüyen bu iletişim ağının
hayatımızdaki yeri de giderek büyümektedir. İnternet kullanımının dünyada ve ülkemizde hızla
arttığı görülmektedir. İTÜ’nün raporunda, dünyada internet kullanıcı sayısının son 5 yılda ikiye
katlandığı ve bu sayının son yıllarda milyonları aşacağı belirtilmiştir. Türkiye’de de internet
kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler bu yeni teknolojiye
yoğun ilgi göstermektedir. İnternet kullanılan ortamların sayısının hızla çoğalması kullanıcı
kitlesinin internete erişimini kolaylaştırmaktadır. Ancak bu yeni teknolojinin eğiticiliğinin yanı
sıra, uygun olmayan içeriklere de sahip olması problemlere yol açabilmektedir. Çocuklar
istedikleri birçok şeye ulaşabilmekte, istedikleri birçok şeyi de paylaşabilmektedir.
9 – 17 yaş grubundaki öğrencilerinin internet kullanım sıklığının günde birkaç saatten, haftada
birkaç saate kadar değişen bir yelpaze içinde yer aldığı ve interneti oyun, iletişim (e-posta ve
sohbet) ve bilgi amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. İlgili literatür incelendiğinde ortaokul, lise
ve öğretmen adaylarının internet kullanımları üzerine çalışmalar olduğu fakat ilkokul
öğrencilerinin interneti kullanma amaçlarına yönelik çok sınırlı araştırma olduğu görülmüştür.
Çalışmaların çoğunda da tutum anketi kullanıldığı dikkat çekmiştir. İnternet kullanımına
yönelik doğrudan öğrenci görüşünü ortaya koyan anket çalışmalarının da az olduğu dikkat
çekmektedir. Bu doğrultuda ilkokul öğrencileri ile yürütülen ve internet kullanım amaçlarının
araştırıldığı bu çalışma bulgularının öğretmen ve ebeveyne yol göstermesi açısından önemli
olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin internet kullanım amaçlarını incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda, öğrencilerin internet kullanım sıklıkları, internet kullanım amaçları ve ailelerin
bu duruma müdahaleleri araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin görüşleri
doğrultusunda durum tespiti yapılması amaçlandığından, betimsel araştırma modeli seçilmiştir.
Bu doğrultuda açık uçlu soruların yer aldığı bir anket kullanılmıştır. Çalışmaya Erzurum il
merkezindeki kolay ulaşılabilir iki devlet okulunun 3 ve 4. Sınıfında öğrenim gören rasgele
seçilmiş 143 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere yöneltilen 5 soruya ait cevaplar benzerlik ve
farklılıklarına göre gruplandırılmış; yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin interneti aralıklı sürelerde kullandıklarını,
internete daha çok telefondan bağlandıklarını ortaya koymuştur. Ailelerin internet kullanımına
saat sınırlaması koyarak müdahale ettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin interneti daha çok “bilgiye
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ulaşma” ve “araştırma amacıyla” kullandıkları fakat oyun oynama ve çizgi film izleme
oranlarının da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, çocukların interneti etkili olarak
kullanmaları ve onları internet ortamında geçirdikleri zaman içerisinde karşılaşabilecekleri
tehlikelerden uzak tutabilmek için, eğitim kurumlarına ve ailelere büyük sorumluluk düştüğünü
göstermektedir. Eğitim kurumları öğrencilerine bilgisayar okuryazarlığı becerileri kazandırmalı,
onlara interneti niçin ve hangi amaçlarla kullanacaklarını, internet kullanım kurallarını,
internetten elde edilen bilginin nasıl değerlendireceklerini, karşılaşabilecekleri sorunlar gibi
konularda öğrencilerini eğitmelidir.
Anahtar kelimeler: İlkokul öğrencileri, İnternet kullanımı, Eğitim teknolojisi.
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Biyoloji Konularının Öğrenilmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Bu
Kavramların Öğrenilememe Nedenleri
M. Said Doğru1

Lale Cerrah Özsevgeç2

Öz
Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen biyoloji, asırlardır insan hayatını ve tüm canlıları
incelemesi ve son yıllarda bu alanda hızlı gelişmeler yaşanmasıyla önemli bilim dalları arasında
yer almıştır. Toplumların, ferdlerin bedensel ve ruhsal sağlığının korunmasında da önemli bir
yeri vardır. Bu anlamda biyoloji alanındaki gelişmeler insan hayatındaki yerinide önemli
derecede etkilemiştir. Bu durum kaliteli biyoloji eğitiminin öneminin daha fazla ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Diğer taraftan kaliteli bir Biyoloji eğitimi için, kullanılacak
yöntemlerin etkin ve verimli olmasının, kavramların doğru öğretilmesinin önemli olduğu
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, bu çalışmada, biyoloji kavramlarının öğrenilmesinde
karşılaşılan zorluklar ve nedenleri araştırılmıştır. Bundan hareketle biyoloji eğitiminin
kalitesinin artırılması ve anlama güçlüklerini ve nedenlerini belirlemek için yerli ve yabancı
kaynaklar araştırılarak; öğrencilere yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Veriler nitel
yöntemlerle toplanmıştır. Çalışma 2014-2015 bahar öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde Fen Bigisi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen
adaylarıyla yapılmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği 2.sınıftan (N=100) ve Sınıf
Öğretmenliği 2.sınıftan (N=100) olmak üzere toplam 200 öğretmen adayı katılmıştır. Veriler bir
istatistik programı yardımıyla yorumlanmıştır.
Literatür taraması sonucuna göre, biyoloji konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda belirlenen
öğretmen adaylarının sahip oldukları kavram yanılgılarından bazıları şunlardır: Büyüme ve
gelişme, hücre yapısı ve fonksiyonu, fotosentez, difüzyon ve osmoz, denetleyici ve düzenleyici
sistemler, biyoteknoloji, genetik, hücre bölünmeleridir. Bu konulardaki yanılgıların oluşma
nedenleri sınıflandırılarak Ishikawa Diyagramı ile gösterilmiştir. Bu diyagramda, biyoloji
kavramlarının öğrenilememe nedenleri farklı kategorilerde toplanmıştır.
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre kavram yanılgılarının oluşum nedenleri; ele alınan
konuyla ilgili kavramları diğer kavramlarla ilişkilendirememe, ezberleyerek öğrenme, sonucu
yorumlayamama, kavramlara doğru anlamlar yükleyememe, kavramları somut deneyimlere
dayanarak öğrenememe, bilgi eksiklikleri, adayların önceki yanılgılı bilgileridir. Bunun yanı
sıra öğretim yöntemlerinde teknolojinin yeteri kadar kullanılmaması da kavram yanılgılarının
oluşma nedenleri arasında yer almıştır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler ise
konu ile ilgili görsel nitelik taşıyan deneylerin yapılması, konularla ilgili bilgisayara dayalı
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farklı öğretim materyallerin tasarlanması, öğretim esnasında farklı örnekler üzerinde durularak
adayların gereğinden az veya fazla genelleme yapmasının engellenmesidir. Farklı kuramlara
göre derslerin planlanması ve uygulanmasının adayların derse karşı ilgilerini çekeceği
düşünülmektedir. Ayrıca çeşitli kaynaklardan faydalanarak hazırlanan etkinlikler de; yöntem ve
materyal çeşitliliği dikkate alınmalı ve etkinliklerin içeriği; günlük hayatla ilişkilendirilmeli,
adayların üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Biyoloji eğitimi, Öğretmen adayları, Kavram yanılgıları
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Articulation in children with 3-6 years Autism and Down Syndrome
Ayşegül Özcan1

Abstract
In this study, it was aimed to determine and compare articulation disorders of children with
Autism, Down Syndrome and healthy subjects. The subjects’ speech has been evaluated by
using four tests which are picture description test, picture story telling test, subject-based
narration test, free verbal narration test. The data consist of 8-10 minute recorded interviews.
The recordings have been transcribed based on Du Bois’ Discourse Transcription Symbols. The
study group consisted of 10 children with Autism, and 10 children with Down syndrome and 10
healthy subjects. All subjects have been matched for age, sex and education level with the
patients. The subjects’ speech has been evaluated by using HAT and KSGT tests. HAT and
KSGT, which are used as data collection tools in the research, and all tasks were applied
individually in the same order. Tasks were applied im Buca Mutlu Children's Education and
Rehabilitation Center after the approval and As a result of the research,, patient wit
schizophrenia and and healthy subject were compared and significant differences were obtained.
It was found that Autistic individuals and people with Down Syndrome have more articular
disorders than those of healthy individuals. It is thought that the information obtained as a
result of this study will be useful in communication, language skills evaluation and training of
children with autism and Down syndrome in the pre-language period.

Keywords: Autism, Down Syndrome, Articulation
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Articulation Skills in Autism Spectrum Disorder
Eda Can1

Abstract
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuropsychiatric disorder which causes problems on
socialization, language, and communication. Limited emotional, social and language skills,
lower interest to other people and environment are observed in this disorder. Difficulties on
articulation skills are one of the problems which individuals with ASD experience. This
research was carried out in order to evaulate the articulation skills of children who were
diagnosed with ASD and to determine the differences in articulation between these 4-7 years old
children and their normally developed peers. The experimental group of 20 children and the
control group of 20 children were compared in terms of their articulation skills. The whole
research group was age-matched. PLS-4 Articulation Test, Hacettepe Articulation Test, and
Speech Sound Assessment Test were applied by meeting every participant in order to evaulate
the articulation skills. All data were examined by using The Wilcoxon test and Mann-Whitney
test. It is found that there was a significant difference in the results of all articulation tests
between the experimental group and the control group. In other words, children with ASD have
a lower performance on articulation tests compared to the children with normal development.

Keywords: Autism, Articulation Skills, Articulation Tests, Language Impairment
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Sentence Production in Alzheimer’s disease: Effects of Grammatical
Complexity
Eda Can1

Gulmira Kuruoglu2

Abstract
Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder that deteriorates
cognitive, social, and executive functions. Typical effects of AD include declines in memory,
executive capacity, and linguistic ability. It is known that language is impaired disproportionally
in AD: the semantic and pragmatic language systems are more impaired than syntax. However,
syntactic features can also be impaired in the moderate and severe stages of AD. Although AD
typically occurs in older people, it can also affect people younger than 65 years. The aim of this
study is to reveal the linguistic ability of 23 patients with early-onset AD and compare it with an
age/education-matched control group. While evaulating the linguistic ability of AD patients,
different language tests were used such as description tests and random speech test. Analysis of
the results revealed that the speech amount of early-onset AD patients was more than the control
group. Both groups mostly produced sentences in Picnic picture description test and fewer
sentences in Cookie Theft picture description test. The other findings were about the
coordinated and compound sentences. It was found that patients with early-onset AD used more
coordinated sentences only in Random Speech test and used more compound sentences only in
Story Picture Sequencing test compared to the control group. In conclusion, cognitive deficits
make early-onset AD patients perform worse in different language tests. It is clear that there is
no tendency to use coordinated and compound sentences in their speeches because increased
grammar complexity activates prefrontal cortex and this area is damaged in AD patients.
Keywords: Alzheimer, Early-onset Alzheimer’s Disease, Coordinated Sentences, Compound
Sentences
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The Constitution of the Phenomenal Object by the Cooperation of Ideality
and Reality: Kant’s Transcendental Idealism
Özgür Aktok1

Abstract
This paper examines Kant’s conception of “transcendental idealism” and shows how both
ideality and reality of phenomenal objects appear as equiprimordial conditions in the
constitution of them if we take “ideality” and “reality” in their Kantian transcendental sense.
This means also that transcendental idealism should be considered neither a form of realism, nor
a form of idealism in the traditional sense of these terms; it is rather a new approach which
critically reconciles and balances, and limits the roles of the ideal and real conditions of
objectivity and objecthood.
Keywords: Kant, idealism, realism, transcendental idealism, phenomenal object

1

Asst. Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi University, Department of Philosophy

41

Aristoteles’in Ahlak Öğretisinde Yer Alan “Mesos” Kavramının, Tüm
Felsefesi Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme
Ekin Kaynak Iltar1
Öz
Doğu felsefesinden Antik Yunan’a, İslam düşüncesinden Hıristiyan felsefesine kadar, sunulan
ahlak sistemleri incelendiğinde tümünde “aşırılıktan kaçınma” unsuruna rastlarız. Uçlardan
uzak, dengeli, ölçülü, ılımlı bir yaşam tarzı bu ahlak sistemleri tarafından insanlara önerilmiştir.
Tarih boyunca Buddha, Lao Tzu, Demokritos, El-Kindi, Nasirüddin Tusi, Aziz Augustinus gibi
farklı farklı coğrafyalardan önemli filozofların hepsi aşırılıklardan kaçınmanın gerekliliğine
vurgu yapmıştır. Antik Yunan’ın en önemli filozoflarından olan, Ayn Rand’ın ifadesiyle “Batı
Uygarlığı’nın tüm yükünü omuzlarında taşıyan felsefi atlas2” Aristoteles de ahlak öğretisinde
bu duruşu merkeze koymuştur. Aristoteles aslında yalnızca Batı Uygarlığı’nın atlası olmakla
kalmayıp, hem Batı’nın hem de Doğu’nun bilimsel ve felsefi temelinde önemli bir rol
oynamıştır. Öyle ki, hem Batı’yı hem de Doğu’yu anlamak için önce Aristoteles’i doğru
okumak gerekmektedir. Böylesine önemli bir filozofun eserlerindeki her bir kavram da bizler
için bir pusula görevi görmekte, doğruyu bulmak için bize yol gösterici olmaktadır. Bu
kavramlardan birisi de onun ahlak öğretisinde “orta yol” ya da “altın orta” olarak karşılık bulan
“mesos” kavramıdır. “Mesos” karakter erdemleri için dengeli olma durumunu yani “orta
olma”yı (mesotes) ifade etmektedir. Erdemi “iki aşırı uç arasında doğru ortayı bulabilmek”
olarak tanımlayan Aristoteles için insanın amacı mutlu olmaktır ve mutluluğun yolu erdemli
olmaktan geçmektedir. Bu da mutluluğun ancak akılla ulaşılan “doğru orta” ile
gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir. Biz her ne kadar bu kavrama onun ahlak sisteminde
rastlıyor olsak da, “mesos”u böylesine değerli bir yere konumlandıran Aristoteles’in tüm felsefi
sistemini incelediğimizde, onun sisteminin tamamında “dengeli olma” tavrını bulmaktayız.
Onun ontolojisinde, epistemolojisinde, estetiğinde ve sanata, bilime ve felsefeye olan
yaklaşımlarında “altın orta”ya ulaşma çabası göze çarpmaktadır. Uçlardaki görüşleri
uzlaştırmaya çalışan, ortak bir dil yaratmak için çabalayan, farklı ve zıt görüşleri yok saymak
yerine sentez yolunu arayan bir tutum sergilemektedir. Bu çalışmada, Aristoteles’in ahlak
felsefesindeki “mesos” kavramı betimsel bir yöntemle açıklanacak ve özellikle ontolojik,
epistemolojik, estetik ve bilimsel yaklaşımındaki “mesotes” tavrı ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, mesos, ahlak, epistemoloji, bilim
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Kant’s Critique of Psychology: A Reconciliation of Reason and Sensibility
Özgür Aktok1

Abstract
The epistemological status of human soul/mind during the modern era has been a prevailing
source of debates over the methodology how to study it. What kind of a method should we
employ in order to acquire the knowledge of soul? Who has the legitimacy to study this entity?
Is it the rationalist who tends to do a pure metaphysics of soul without applying to experimental
methods, or is it the empiricist who tends to eliminate the metaphysical aspect, and advocates an
experimental method? According to Kant, neither the empiricist, nor the rationalist has the
legitimacy to do science of the soul. The aim of this paper is to show how Kant rejects both
empiricist and rationalist doctrines and how these rejections find their ground in his philosophy
while giving an idea how a Kantian psychology would be possible.
Keywords: Kant, psychology, reason, sensibility, transcendental idealism
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“Kant’ı Dogmatik Uykusundan Uyandıran” Hume ve “Nedensellik
Prensibi”ne Bilim Felsefesi Çerçevesinden Bir Bakış
Ekin Kaynak Iltar1

Öz
Felsefe tarihine geniş bir çerçeveden baktığımız zaman, filozofların kendinden önceki bir
filozofu olumlu olarak refere etmesine pek sık rastlamayız. Başka filozofların belli başlı
görüşleri belki ele alınıp, incelenip, eleştirilir; fakat, “(…) itiraf ederim ki, beni yıllar önce
dogmatik uykumdan ilk defa uyandıran ve araştırmalarıma kurgusal felsefe alanında bambaşka
bir yön vermemi sağlayan, David Hume olmuştur.2” gibi güçlü bir ifadenin örneği düşünce
tarihinde pek de yoktur. Bu ifadeyi dile getiren kişinin Kant gibi döneminde ve sonrasında
büyük etki yaratmış bir isim olması bu durumu daha da değerli kılmaktadır. Klasik bilgi
edinmede duyu ve deneyin zirve ismi olan Hume, felsefi görüşlerini deney-dışı bilgiye karşı
septik bir tavır merkezinde şekillendirmiştir. Onu, septik ve eleştirici bu tavra taşıyan ise onun
“duyu deneyimlerinin rasyonel olarak temellendirilememesi ve bilgimizin psikolojik
kavramlarla açıklanabilecek zihni süreçlerin sonucu olduğu” düşüncesidir. Hume aslında bu
septik ve eleştirel tavırla aydınlanmanın bir anlamda kırılışını temsil etmektedir. Öyle ki, Kant
gibi felsefe tarihine neredeyse tek başına yön veren bir ismi uyandıran, harekete geçiren, onun
ufkunu açan itici bir güç olmuştur. Hume, 17. Yüzyılın büyük bilimsel devrimini yaratan önemli
etmenlerden biri olan yeni bilimsel yöntemin dayandığı inancı, doğanın düzenliliği, tümevarım
ve nedensellik prensibi gibi kavramları önkabul olarak görmeyi reddetmiş ve bunlara eleştirel
bir tavırla yaklaşmıştır. Hume’un bu septik ve eleştirel tavrının önemli bir ayağı “nedensellik
prensibi” eleştirisidir. Her şeyin, her olayın bir nedeni olduğunu; aynı koşullar altında aynı
nedenlerin aynı sonuçları doğuracağını dile getiren nedensellik prensibini kendisinden önce bir
“zorunluluk”muş gibi değerlendiren ve bir dogma olarak görüp şüphe etmeyen tavra karşı, bu
prensibi eleştiriye açmıştır. Hume, nedenselliğin bir “zorunluluk” değil yalnızca bir “alışkanlık”
olduğu görüşüyle başta Kant olmak üzere kendinden sonraki pek çok filozofun “a priori” bilgiye
ilişkin yaklaşımında ve bilim felsefecilerinin bilimin yöntemine ilişkin sorgulamalarında
yollarına ışık tutmuştur. Bu çalışmada, Kant’ın çalışmalarına yön veren Hume’un felsefe
görüşleri çerçevesinde yalnızca ontolojik ya da epistemolojik olarak değil aynı zamanda bilim
felsefesi alanı için de çok değerli olan nedensellik prensibi, bilim felsefesi cephesinden
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kant, Hume, nedensellik prensibi, bilim felsefesi
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Reflection of Characteristics of Schizophrenia on Language Use
Ayşegül Özcan1

Gulmira Kuruoglu2

Abstract
Linguistic problems are one of the main characteristics observed in schizophrenia. The aim of
this study, taking into account the linguistic deviations seen in schizophrenia, is to compare
affirmative and negative sentence use on schizophrenia patients’and control group’s speech. The
database of the study consists of 50 patients who have been diagnosed with schizophrenia
according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 (DSM-4) and 50
healthy subjects who were matched with these patients by age, gender and educational level.
The subjects’ speech was evaluated by using four tests which are picture description test,
picture story telling test, subject-based narration test, free verbal narration test. The data consist
of 8-10 minute recorded interviews. The recordings have been transcribed based on Du Bois’
Discourse Transcription Symbols. Findings show that both affirmative and negative sentences
produced by the patients with schizophrenia was found to be significantly different than the
control group. While the number of the affirmative sentences produced by the patients with
schizophrenia was less, the number of the negative sentences produced by the patients was
significantly higher than the control group. In all tasks patients preferred negative sentences and
additionally, they give undetailed answers and it shows that thought decreases in quantity and
content. The linguistics deviations found from the study are thought to be due to the
schizophrenic thought disorder’s four relatively independent components: delusion; intrinsic
thinking disturbance; formal thought disorder; and deficient real-world knowledge – a new
concept. In this context, it is thought that the study results will contribute to identify linguistic
deviations and help speech therapies.
Keywords: Schizophrenia, sentence, affirmative sentence, negative sentence, thought disorder
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Activities for the Use of Poetry in Second/Foreign Language Classroom
Fatih Yılmaz1

Ayhan Diril2

Abstract
The world of teaching a second/foreign language has come up with numerous methods and
techniques to make learning in language classroom as effective and enjoyable as possible.
Poetry has not been favored much in language classrooms, and teachers have not considered the
benefits of using poetry in teaching the language. However poetry should be integrated in
second and foreign language teaching to develop not only learners’ linguistic skills but also
develop social skills and cultural awareness.
In this study, nine authentic activities in B1-B2 level have been developed. This study aimed to
suggest activities based on contemporary methods and techniques in second/foreign language
teaching. In the first activity called “Substitution Drills” language learners will develop their set
of vocabulary and enrich their point of view by exchanging ideas. The second and third
activities “Group Competitions” will be a good motivation for further studies in a relaxing
environment with their classmates. “Memory Game” as a fourth activity will be useful tool
especially regarding poetry allowing students to feel and experience language by memorizing.
“Setting the Scene” as the fifth activity will help learning the language approximately three
times as quickly as conventional methods. The sixth activity “It Was You” will not only play an
important role by developing learners’ sense of humor but also motivate learners, showing no
interest in language classes due to various factors as lack of confidence, anxiety factor, language
ego, shyness, hesitation and nervousness. The seventh activity “Put the Line in Order” will offer
wonderful opportunities for teaching literary terms. The eighth activity “Writing Acrostic
Poem” will support developing the soul of group work and increase their interest in poetry. In
the ninth activity “Draw a Picture” the learners will have the chance to develop their vocabulary
and world of imagination being out of its monotonous atmosphere. All these activities will
enrich language learners’ vocabulary, sound, rhythm and stress, pronunciation and fluency and
they will develop not only language skills but also social skills, and creative thinking.
Keywords: Activities, Cultural transmission, Poetry, Second/Foreign language learning
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Lexic-Semantic Analysis of ‘Lie’ As an Auxiliary Verb in the Historical
Process
Tarihsel Süreç İçinde ‘ Yatmak’ Yardımcı Eyleminin Leksik- Semantik Analizi

Ekin İlhan1

Abstract
The compund verbs have special importance in the historical development process of Turkish.
They are the verbs that a noun or a noble noun that combine within the given rules of verbs, to
do, to make, to be. Another type of compound verb is noun + auxiliary verb form. The structure
in this group of compound verbs not only expresses contraction compound verb, but also
expresses the compound verbs which became an idiom.
In this study is to show how to use the ‘lie’ as an auxiliary verb that is one of the most
frequently used auxiliary verb, starting from the Old Turkic, modern and the modern dialectic
terms, semantically.
Keywords: Compound verb, Auxiliary verb, Turkish, Semantic, Modern Dialectics

Öz
Türkçenin tarihsel gelişim süreci içinde ayrı bir önem taşıyan birleşik eylemler; bir ad veya ad
soylu sözcük ile etmek, eylemek, olmak, kılmak, yapmak yardımcı eylemlerinin belirli kurallar
dahilinde birleştiği ve anlamca kaynaştığı eylem türleridir. Birleşik eylemlerin bir başka türü ise
ad + yardımcı eylem kalıbında karşımıza çıkmaktadır. Bu birleşik eylem grubundaki yapı
yalnızca anlamca kaynaşmış birleşik eylemleri ifade etmekle kalmaz kimi zaman da
deyimleşmiş birleşik eylemleri de ifade eder.
Bu çalışmada en sık kullanılan yardımcı eylemlerden biri olan yatmak yardımcı eyleminin Eski
Türkçeden başlayarak günümüzde ve modern lehçelerde leksik- semantik olarak ne şekillerde
kullanıldığı ortaya koyulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Birleşik Eylem, Yardımcı Eylem, Türkçe, Semantik, Modern Lehçeler

1

Department of Contemporary Turkish Languages and Literatures, Kafkas University, Kars 36100, Turkey. Email: ekindex@gmail.com

47

A Precious Manuscrits From Ancient Anatolian Medicine 'Maddetu'l
Hayat'
Kadim Anadolu Hekimliğine Ait Kıymetli Bir Eser 'Maddetü'l Hayat'

Ekin İlhan1

Abstract
From the XIV century, various works started to be written in medicine field in Anatolia. As the
health issue is a topic of interest in every part of the society, the number of works in the field of
medicine is quite high. One of the important works written in the field of Anatolia in the 15th
century is Akşemseddin Mehmed b. Hamza's Maddetü'l Hayat. This manuscripts of
Akşemseddin has great importance also in the interpretation of the microbe theory in Islamic
geography as the first work. In this study, Maddetü'l Hayat, whose four different manuscripts
have been identified in different libraries of Turkey, has been studied. This work, which is
written about health, will try to shed light on the concept of term's medicine as well as the terms
medicine, pharmacy, botany and pharmacology which are important in terms of vocabulary.
Keywords: Folk Medicine, Akşemseddin, Maddetü'l Hayat, Old Anatolian Turkish, Vocabulary

Öz
XIV.yüzyıldan itibaren Anadolu'da tıp alanında çeşitli eserler yazılmaya başlanmıştır. Sağlık
konusu toplumun her kesiminde ilgi uyandıran bir konu olduğu için tıp alanındaki eserlerin
sayısı oldukça fazladır. XV. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmış önemli eserlerden biri de hem
Türk tarihinde hem de Türk ilminde önemli bir yere sahip olan Akşemseddin Mehmed b.
Hamza'nın Maddetü'l Hayat adlı eseridir. Akşemseddin'in bu eseri İslam coğrafyasında mikrop
teorisinden bahseden ilk eser olarak yorumlanması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu
çalışmada Türkiye'nin farklı yazma eser kütüphanelerinde dört ayrı nüshası tespit edilmiş olan
Maddetü'l Hayat adlı eser konu edilmiştir. Sağlık konusunda yazılmış olan bu eser ile hem
devrin tıp anlayışına ışık tutulmaya çalışılacak hem de söz varlığı bakımından önemli olan tıp,
eczacılık, botanik, farmakoloji terimleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halk Hekimliği, Akşemseddin, Maddetü'l Hayat, Eski Anadolu Türkçesi,
Söz
Varlığı

1

Department of Contemporary Turkish Languages and Literatures, Kafkas University, Kars 36100, Turkey. Email: ekindex@gmail.com

48

Ortaçağ Hristiyan ve İslam Dünyası’nın Bilimlere Verdiği Değere İlişkin
Bir Karşılaştırma: Astronomi Örneği
Ekin Kaynak Iltar1
Öz
Yaklaşık olarak 8. ve 14. Yüzyıllar arasındaki dönem, İslam Dünyası’nın “Altın Çağı” olarak
adlandırılır. “İslam Rönesansı” olarak da anılan bu dönemde Müslümanlar bilim, felsefe,
teknoloji, sanat, askeri, vb. alanlarda oldukça büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bilhassa Antik
Yunan eserlerine ilişkin kapsamlı bir tercüme hareketiyle, bilim ve felsefe alanında
kendilerinden önce yapılmış neredeyse tüm çalışmaları incelemiş olan dönemin bilim ve
düşünce insanları, bu ilerlemenin en önemli payına sahiptir. Bu dönemdeki bilimsel çalışmalar
incelendiğinde astronomi, tıp, coğrafya, kimya, matematik gibi alanlarda çok önemli keşiflerin
ve icatların gerçekleştirildiği görülmektedir. Öyle ki, bu alanlarda, aynı süreçte “Karanlık Çağ”ı
yaşamakta olan Avrupa’dan kıyaslanamayacak düzeyde ilerde oldukları göze çarpmaktadır.
Tercüme eserlerin bu büyük gelişmede katkısı kuşkusuz ki çok büyüktür. Ancak en önemli bir
diğer nedense İslam dininin bilimi teşvik eden yönüne vurgu yapan bilim ve düşünce
insanlarıdır. Bu süreçte Avrupa oldukça sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Her ne kadar bazı
kaynaklarda olduğundan daha “Karanlık” olarak anlatılsa da belirtmek gerekir ki bu dönemde
çok fazla olmasa da bilim ve felsefeye ilişkin çalışmalar yapılmış ve eserler kaleme alınmıştır.
Fakat bu çalışmalar bu çağı “Aydınlık” olarak anmaya yetmemektedir. Şu bir gerçektir ki, bahsi
geçen süreç kilise otoritesinin baskın, skolâstik düşüncenin hâkim olduğu, bütün alanlara
hükmeden bir dini yapı tarafından yönlendirilen ve büyük ölçüde bilimden, felsefeden, sanattan
uzaklaştırılan insanlardan kurulu bir Batı medeniyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu
sıkıntılı dönemin sebebi olarak dini yani Hıristiyanlığı değil, dini kullanan din adamlarını işaret
etmek daha doğru olacaktır. Örneğin, İncil’de açıkça belirtilmediği halde o dönem “öyle
gerektiği için”, “Dünya’nın düz ve hareketsiz olduğu”na ilişkin yaptıkları beyanat sebebiyle
ileriki dönemlerde bu beyanatı yanlışlayan gözlemler yapan bilim insanları büyük eziyetlerle
karşılaşacaktır. İncil’deki ayetleri, kendi çıkarları için doğru olmayan şekilde yorumlayan ve
insanları bilimden uzaklaştırmaya çalışan Hıristiyan din adamlarının hâkimiyeti altındaki
Batı’nın aksine, bu dönemde Doğu’da İslamiyetin özellikle astronomi, coğrafya ve tıpta
çalışmalar yapmaya yönlendiren ayetlerine odaklanan Müslüman din, bilim ve düşünce insanları
“Altın Çağ”ın mimarlarıdır. İslamiyet bu dönemde, dinde yer alan ayetleri doğru yorumlamak
ve dinin gerektirdiği ibadetleri gerçekleştirmek -örneğin namaz vakitlerini doğru hesaplamak,
hac yollarını doğru tayin etmek- için insanları bilime yönlendiren bir din olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmada, “Karanlık Çağ”ın karşısındaki “Altın Çağ”ın en değerli ürünü olan
astronomi keşiflerinin arkasındaki teşvik edici unsurlar, aynı dönemde Batı’da çalışılmaktan
kaçınılan bu alana ilişkin bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karanlık Çağ, Altın Çağ, bilim, felsefe, astronomi
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Franz Kafka’nın “Dönüşüm” ya da “Değişim”: “Die Verwandlung” ve
Yaşar Kemal’in “İnce Memed” adlı eserlerinde ‘birey’, ‘aile’, ‘otorite’,
‘hayat mücadelesi’ ve ‘toplum’
Emel Aycan Asma1

Abstract
The aim of this study is to discuss ‘family’, ‘life struggle’, ‘authority’, ‘the individual’ and ‘the
society’ in Franz Kafka’s ‘Transformation’, ‘Metamorphosis’ or ‘Die Verwandlung’.Kafka’s
interpretation of the world and such issues show some parallelisms to his own life story as well.
There are reflections of his autobiography on ‘Metamorphosis’. The ideas that Kafka embodies
with his characters and themes in ‘Metamorphosis’ can also be found in his relationship with his
father, his struggle with his authority. Kafka mentions that, his writing is a sign of ‘his solitude’
and reflects his ‘loneliness’. The theme of ‘authority’ is one of the central issues in Kafka’s
‘Metamorphosis’. The article will discuss the concept of ‘justice’, ‘mercy’, ‘power’, ‘order’ in
relation to Kafka’s philosophy which is generally connected to ‘existentialism’. The study will
focus on Kafka’s philosophy in Metamorphosis in comparison to other faiths such as
Christianity, Islam or Judaism. ‘Symbolism’ of Kafka’s point of view in ‘Metamorphosis’ will
be analyzed. How Kafka views and sets ‘society’ in his novel and where he puts ‘the individual’
in this system and how the ‘individual’ operates with the order within his ‘family’.The study
will deal with such concepts basing on Marcel’s, Marx’s, and Weber’s critical views of the
modern society. ‘Dehumanization’ is one of the main concepts that refers to his philosophy in
this work. The article will discuss ‘the concept of dehumanization ’from different perspectives
such as; economical reasons or the individual’s dehumanization of ‘self’ and his ‘identity’ and
his ‘power ‘Within the ‘family’, the most prominent thing seems to be ‘trauma’ in the members
of the family. ‘Psychological Trauma’ in each individual’s life turns it into a disaster and ‘a
source of unhappiness’. ‘Suffering’ becomes inevitable in the protagonist Gregor Samsa’s life.
Gregor Samsa’s and other characters’ psychology will be analysed to interpret ‘the individual’s
relationship with family, and society as well. In this article, how Kafka uses ‘metaphors’ to
reflect his irony of ‘the individual’s struggle with the family, work and the society will be
explained.

Öz
Bu çalışmanın amacı, Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ ve Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’ adlı
eserlerinin karşılaştırmalı bir okumasını sunmaktır. Gerçek yaşam öykülerinde olduğu kadar,
eserlerindeki bakış açıları ve bazı temel kavramları işleyişleri açısından da ortak noktalara
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sahiptirler. Aynı zamanda çelişkileri, farklılıkları da göze çarpar. İnsanlığın ana temaları
konusunda her iki yazar da son derece duyarlıdır ve hemen bütün eserlerinde ve özellikle
‘Değişim’ ve ‘İnce Memed’de ‘aile’, ’hayat mücadelesi’, ‘otorite’, ‘birey’ ve içinde yaşadığı
‘toplum’ öncelikli meselelerdir. Yaşar Kemal, insana bakar ve insanlığın temel gerçeklerine
insandan varmak ister. Baba baskısı, “ Dönüşüm” ün hem temel sebeplerinden birisidir. Hayatı
boyunca baba otoritesinden yakınan Kafka’nın aksine, Yaşar Kemal, ‘baba’ sının eksikliğini
hisseder. Kafka, Günlük’ ünde bahsederken yazdıklarının yalnızlığının etkisiyle ortaya çıkmış
yazma eylemini yansıttıklarını söyler ancak, Yaşar Kemal’e göre roman, bütünsel yapısı olan
senfonik bir anlatıdır.
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Dil ve Anlam İlişkisinde Olgu ve Olgu Dışı Durumlar Üzerine Bir İnceleme
Emin Çelebi1

Öz
Dil, düşünce ve anlam ilişkisine dair soruşturmalar, neredeyse düşünce tarihinin ilk evrelerine
kadar geri gitmektedir. Bu merak, aynı zamanda insanın kendini ve çevresini de anlama ve
anlamlandırma merakıdır. Merakın objesi doğal olarak giz-li olandır. Aksi takdirde merak objesi
olmazdı. İlginç bir biçimde bu durumda merak eden ve edilen aynı sujede birleşivermektedir.
Sujenin objeleşmesi, objenin sujeleşmesi gibi self-refleksif bir durum ile karşı karşıya kalmak,
aynı zamanda varoluşun gizini çözmeye doğru çıkılan yolculuğun da başlangıç noktasını
oluşturmaktadır. Anlamak sadece insanın içinde olan biten ve aracısız bir biçimde kendiliğinden
tebadür eden bir süreç olmasa gerektir. Düşünme, zihinde bir biçimde var olan veya zihne
taşınan ideler üzerinden gerçekleşen bir işlemdir. Bu işlemin aygıtları olan idelere ad
vermeksizin işlem yapabilmek, sadece harici bir özneye anlaşılanın aktarılabilmesi için değil,
bize göre düşünen öznenin kendisini de anlayabilmesi için zorunlu bir süreçtir. Ancak bu
durumda anlaşılanın doğru anlaşıldığının ölçütü nedir? gibi bir soru kendiliğinden sökün
etmektedir. Doğruluk problemi olarak adlandırabileceğimiz bu sorunun çözümüne ilişkin birçok
şey söylenebilir ve söylenmiştir de. Ancak günümüzde felsefe çevrelerinde kabul edilen
"önermenin nesnesine olan uygunluğu" olarak tanımlanan doğruluğu ölçü aldığımızda, bu
durum doğrudan bizi olgusal olan ile karşı karşıya getirmektedir. Olgusal olan üzerinde
konuşmanın kolaylığı ortadadır. Ancak gerçekte hayat salt olgular tarafından mı
şekillenmektedir? Nesnel yasaların ve nesne yasalarının ötesinde kuşkusuz birey denen öznel bir
varlık ve bu varlığın sevinçleri, kederleri, üzüntüleri, estetik duygularının olduğu kuşkusuzdur.
Bütün bunların nesneleştirilmesi veya nesnel düzlemde anlaşılabilme imkanı nedir? gibi bir soru
kaçınılmaz olarak sorulmalıdır. Meşhur varoluşçu düşünür S. Kierkagaard'ın mezar taşına yazılı
olan "Burada bir birey yatıyor." özlü sözünde dile getirdiği üzere, birey farkında olan ve
olunması gereken bir varlık olarak hayatın ve varoluşun esaslı öğesidir. L. Wittgenstein'in
"Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." deyişi ise kanımca karşıt bir gerçekliğe işaret
etmektedir. Olgu evreni ile sınırlanan bir düşünmeyi imlemesi itibarıyla olgu-anlam ilişkisini
örtüştüren bu yaklaşımın felsefe tarihinde geriye doğru giden önemli temsilcileri yok değildir.
Bu minvalde örnekleri çoğaltmak mümkündür. Netice olarak bizim bu çalışmada yapmak
istediğimiz, olgu merkezli bir anlama biçimi ile olgu dışına taşan bir anlamanın imkânını L.
Wittgenstein, S. Kierkegaard ve M. Heidegger'in düşüncelerini mihvere alarak tartışmaktır.
Anahtar Kavramlar: Dil, Düşünce, Anlam, Olgu
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Social Capital of Sales Employees Working At Shopping Malls of Izmir: A
Field Research Study
Emre Başci1

Abstract
Communication in our age is deemed to have a central role for business trade. And intrinsic
dynamics of formal and informal communication at the workplace have been specifically
critical for business management and sociology. In this study, sales employees who happen
to be in the core of business communication are put under the lens in terms of social capital
they accumulate. Pros and cons of social capital are presented with an interdisciplinary
perspective and through a field research study. The field research has utilized both
qualitative and quantitative research methodologies. Questionnaires have been used to look
into socio-demographic characteristics of sales employees and social capital varieties from
which they benefit. And semi-structured interviews have been conducted to understand
distinctive features of social capital at the workplace. It has been found that tangible and
intangible benefits provided by social capital appear to be appreciated by sales employees to
a great extent, yet the social capital that has been thought of a sole positive value could
become negative by time. This study, furthermore, opens a discussion about how social
capital can be effectively practiced by employees both at their workplace and in their social
lives. The findings are meaningful for all businesses, employees and scholars who are
interested in sociology of work.
Keywords: Sales employees, Shopping malls, Social capital, Sociology of work, Turkey
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Immiserizing Growth in Turkey (2010-2017 Years)
Fatih Volkan Ayyıldız1

Abstract
Edgeworth first examined the corruption of the country because of the economic growth of the
country's foreign trade. According to the theory of immiserizing growth, which was
theoretically developed by Jagdish Bhagwati in 1958, the increase in foreign trade led to a
certain loss of prosperity despite increased production. With the growth, the increase in the
supply of goods, which is the export of that country, will decrease the price of that goods and
constitute a foreign trade balance against the country. Another reason would be increased
production or more resource allocation for production to be increased. If some of these
production factors are obtained by receiving from abroad, that country will eventually realize
that foreign trade has deteriorated. Foreign trade, which gives a period of surplus, will now lead
to a loss of income in the long run starting to give deficit. In this study, the terms of trade in the
corresponding year-researched whether there is immiserizing growth in Turkey's economy in
the years 2010-2017 was calculated. As a result of the study, Turkey has been found to face
immiserizing growth in 2011, 2012 and 2017.Suggested solutions to overcome the immiserizing
of unsustainable economic growth
Keywords: Immiserizing Growth, Economic Growth, Turkey’s Economic Growth
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Is Turkey in a Middle Income Trap?
Fatih Volkan Ayyıldız1

Abstract
When the middle income trap approach was introduced for the first time, 20 per cent of the per
capital income in the US was accepted as middle income in terms of the economy. A middleincome paradigm states that the income level per capital in the economy cannot go beyond a
certain level or enter a recession after reaching a certain level of income. The aim of the study is
that of searched whether Turkey is in the middle-income trap. In this study, the definition used
for middle-income trap and move to Turkey as of year 2007-2017 compared to US per capital
income. The results related to Turkey as of year showed that the middle-income trap. Reforms
Turkey needs to do to exit from the middle income trap is also indicated.
Keywords: Middle Income Trap, Turkey’s Economy, Middle Income Trap Indicators
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Mathematical Economics or Behavioral Economics
Fatih Volkan Ayyıldız1

Abstract
The process of micro-based mathematicalization in classical economics has been evident in the
19th century. The individual is always considered to be rational (homo economicus). Jevons
revealed that mathematics is indispensable for economics in this process, with studies of
"Theory of Policital Economy" in 1871, "Elements" in Walras, "Prinipciples" in 1890, and
"Mathematical Investigations" in Fischer in 1892. Today, some academic journals think without
mathematical studies in economics have come to be used with suspicion of unused works.
Behavioral economics emerged by criticizing the assumptions of the basic economic view that
prevailed until the 1980s, in particular the homo economicus hypothesis. Behavioral economic
theories are created not only by mathematical analysis but also by the psychological and
sociological aspects of the theoretical theory. This study distinguishes between mainstream
economic thought and behavioral economics in the use of mathematics in economics. In
particular, the argument of re-thinking the behavioral economic contributions of the American
economist Richard H. Thaler, who received the Nobel Prize for Economics in 2017, was
supported in his "Behavioral Economics." As a result, a social entity must never be forgotten
and that it is not possible to make a complete mathematical evaluation and analysis of human
behavior.
Keywords: Classical Economics, Behavioral Economics, Use of Mathematics in Economics
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Activities for the use of Films in Teaching Foreign Languages
Fatih Yılmaz1

Ayhan Diril2

Abstract
Using films in teaching foreign languages has become widely spread nowadays.
Teaching foreign languages is not just limited to develop the basic language skills, but
also to teach the language with cultural elements. Films are used to teach both main
language skills and real world contexts and culture. In this study 6 authentic activities
are developed in B1, B2 level for foreign language learners. The activities are
developed as; activities before, during, and after watching the film. These activities
provides learners’ with examples of language in real life situation and conversations
outside the classroom. The activities will also expose learners’ to natural expressions
and natural flow of speech. These activities will help language learners’ develop
productive language skills as speaking and writing as well as the pronunciation,
intonation, gestures and cultural elements.
Keywords: Films, Teaching Foreign Languages, Productive skills
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımının Önemi
Fatih Yılmaz1

Öz
Günümüzde Türkçenin yabancı dil öğretiminde iletişimin önemi gittikçe artmaktadır. Yabancı
dil öğretimi sadece o dilin kelime ve dilbilgisi yapılarını öğrenmek dil yeterliliği açısından
yeterli değildir. Aynı zamanda o dilin kültürel unsurlarının da iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitabında yer alan okuma
metinlerindeki kültürel unsurlar konu alanı, görsellik ve metin türü açısından incelenmiştir. Ders
kitaplarındaki kültürel unsurların, hedef kültür dediğimiz Türk kültürünü ne oranda yansıttığı,
evrensel kültürden de unsurların olup olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca konu alanı incelenirken,
konuların temel yaşam deneyim alanından seçilip seçilmediği, metinde işlenen konu adının ne
olduğu ve metinlerin hedef kültür olan Türk kültürüne mi ait yoksa evrensel kültüre mi ait
olduğu incelenmiştir. Metinlerdeki görsellerin ise hedef kültüre mi yoksa evrensel kültüre mi ait
olduğuna ve görselin fotoğraf mı, resim mi yoksa karikatür mü olduğuna bakılarak
incelenmiştir. Metin türü açısından ise, metinlerin özgün bir metin mi, yoksa ders kitabı için
yazılmış kurma bir metin mi olduğuna özgün metin ise özgün metnin türünün ne olduğu
incelenmiştir. Ders kitapları kültür aktarımı açısından incelendiğinde, içeriğinde hedef kültür
olan Türk kültürünün öğrencilere farklı yönleriyle sunulduğu birçok öğe içerdiği ve bu şekilde
Türkçe öğretmeyi hedeflediği öğrenci kitlesine Türk kültürünü aktarmada başarı sağlayabilecek
nitelikte olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kültür aktarımı, Metinler, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
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Russian Cities (With Examples from Past to Present)
Rus Şehirleri (Geçmişten Günümüze Örneklerle)

Gaye Ertin1

Öz
Toplam nüfusunun %74,2’inin yaşadığı Rusya yüksek kentleşme oranına sahip ülkelerden
biridir. Bu durumun oluşmasındaki en büyük etken, eski Sovyet yönetimlerinin küçük şehirler
kurarak, özellikle Sibirya gibi az nüfuslu alanlarına, halkı yerleştirmesidir. Aslında kentleşme
oranı 20. yüzyılda pek yüksek değildi. Nitekim 1900 yılında büyük kısmı ülkenin Avrupa
kesiminde yer alan şehirlerde, ülke nüfusunun sadece %20’si yaşamaktaydı. Sverdlovsk
bölgesinin merkezi Yekaterinburg, kuzeyin Venedik’i olarak adlandırılan St.Petersburg,
efsanevi başkent Moskova ve “Rusya Ana” heykeliyle ünlü Volgograd Çarlık döneminde
kurulmuş 800 ile 300 yıllık geçmişe sahip şehirlere örnektir.
Komünist devrimden çok kısa bir süre önce -1913’de- şehirlerde yaşayan nüfus oranı %18’di.
Ancak İkinci Dünya Savaşından sonra şehirlerin sayısında hızlı bir artış olmuştur. Nitekim
1913-1940 yılları arasında şehirleşme oranı (1913’de %17, 1940’da %34) iki misli artmıştır. Bu
dönemde dünyanın diğer şehirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip sosyalist şehirler
kurulmuştur. Batının çok merkezli ve yaygın şekilli metropollerinin aksine tüm Rus
şehirlerinde tek merkezli ve kompakt yapı, mülkiyetin olmayışı ve devletin doğrudan müdahale
ederek kent planları yapması nedeniyle gecekondulara rastlanmaması, konutların genişliği,
çevre düzenlemesi ve kullanılan malzemedeki benzerlik sebebiyle standartlaşma ve kent
büyüklüğünün sınırlandırılması, bu dönem Rus şehirlerinin genel özellikleridir.
Sovyet sonrası dönemde ise dikkatle planlanan Sovyet şehirleri, yeni ekonomik gerçekler
nedeniyle hızlı bir dönüşüm geçirmiş, ancak Sovyet tarzı planlama tamamen kaybolmamıştır.
Aslında, Sovyet planlamacıların kentsel alanları kamuoyunun ihtiyaçlarına göre -yeşil alanlar,
toplu taşıma, sağlık ve diğerleri – şekillendirdikleri yapı hala korunmaktadır. Ancak eski
planlamacıların inşa ettiği standartlaştırılmış küçük ölçekli konutlar yerine, pek çok şehirde
pahalı, bireyselleştirilmiş, çok katlı yeni konutlar inşa edilmiştir.
Eski yerleşim alanlarının çoğunda ise hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu konut alanları
yenilenmiş ofis binaları, elit butik mağazalar, gerçekten zengin olanlar için inşa edilmiş yüksek
katlı pahalı konutlara veya kurumsal binalara hızla dönüştürülmüştür. Sovyet sonrası değişen
ekonomik yapı ve sosyal düzenin kanıtları olan prestij konutlar ise kentlerin dış çevresini
kuşatmaktadır.
Bugün Rusya dünyada kentleşme seviyesi yüksek olan ülkeler arasındadır. Fakat ülke içinde
kentleşme oranı bakımından farklı bölgeler ayırt edilir. Genellikle Rusların çoğunlukta olduğu
ve ekonomik bakımdan gelişmiş olan Avrupa kesiminde şehirleşme oranı yüksektir. Moskova
1

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

59

Bölgesi (% 79) ile Urallarda Hanti Mansi Özerk bölgesi (nüfusun% 90'ından fazlası) bu
alanlara örnektir. En düşük kentleşme oranı ise kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyetlerde (%
43–45); Sibirya'da Tuva (% 51) Altay (% 26) Cumhuriyetlerinde; ve kuzeydeki bazı özerk
bölgelerde dikkati çeker.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Şehir, Sosyalizm, Çar, Moskova, Perestroyka
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Godwin Yasasında Çevrimiçi Tartışmaların Freni: Kültürel Bilinçdışı ve
Tabular
Elif Karakoç

Burcu Kaya Erdem1

Öz
Mike Godwin’in kuramsallaştırdığı Godwin Yasası’na göre; internet forumlarındaki
tartışmalarda çoğunlukla bir noktadan sonra taraflardan biri diğerine –tarafı haksız duruma
düşürmek amacıyla- Nazi kıyaslaması yapmakta ve hatta onu Nazi olmakla suçlamaktadır. Bu
görüş, günümüzde bir internet yasası olarak kabul gören Godwin Yasası’nı ortaya koymuştur.
Buna göre, çevrimiçi bir tartışma uzadığında birileri Hitler ya da Nazi Almanyası benzetmesi
yapacak ve tartışma böylece sonlanacaktır. Godwin’e göre yapılan kıyaslamaların böylesine
fazla olmasının sebebi ise, Nazi Almanya’sının insanlık tarihindeki trajik niteliği ve insanların
zihninde yerleşik bir bilinirliğe sahip olmasıdır. Bu noktada, yapılan kıyaslamalar ile karşıdaki
kişinin söylemlerini yanlış göstermek için bilindik tarihi bir olaya başka bir ifadeyle bir tabuya
başvurulduğunu söylemek mümkündür.
Kişinin, başka bir kişiyi ya da grubu, geniş bir kitle tarafından kabul gören ve meşru olarak
kültürel bilindışlarında kayıtlı tabusal bir olumsuzlukla ya da yanlışla ilişkilendirme eğilimi,
tartışmadan haklı çıkma veya tartışmayı sonlandırma ihtiyacından kaynaklanabilmektedir. Bu
bağlamda, ilgili çalışmanın amacı, Godwin Yasası’nı sosyal medya tezahürleri ile, Türk siyasi
kültüründeki tabu konular üzerinden okumak ve belgelemektir. Böylece çalışma sonunda,
Türkiye’nin kültürel bilinçdışı çerçevesinde, Godwin Yasası’na tabi olan tabuları üzerinden bir
inceleme yapılması, söz konusu incelemenin de sosyal medya gibi bir “cesaret mecrası”
üzerinden değerlendirilmesi sağlanabilecektir.
Çalışma kapsamında öncelikle, iktidar söylemlerinde ve/ veya iktidara gelme yolunda bir
olumsuzlama kriteri ya da stratejisi olarak ele alınan tabusal ifadelerin ortaya konması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, iktidara yakınlığı ve uzaklığı dikkate alınarak seçilen
gazetelerin(Cumhuriyet ve Sabah) internet sitelerinde, iktidarın “Türkiye’nin 24 Haziran
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini”ne yönelik konuşmaları taranmıştır. Bu taramalar aracılığıyla
seçim konuşmalarındaki tabusal ifadelerin tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Çalışmanın bir diğer amacı ise belirlenen tabusal ifadelerin, sosyal medya etkisiyle geldiği
noktayı belirlemektir. Tabusal ifadelerin sosyal medyadaki çevrimiçi tartışmaları frenleyici
etkisinin ölçülmesi amacıyla, Twitter kullanıcılarının söz konusu ifadeleri içeren tweetleri,
Godwin Yasası çerçevesinde ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Godwin yasası, kültürel bilinçdışı, tabular
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Yükseköğretim Kurumları’nda Ses Eğitimi Derslerine Yönelik L1
Seviyesinde Yeni Bir Öğretim Programı Önerisi: “Ses Eğitimine Giriş”
Gül Fahriye Evren1

Öz
Yüksek Öğretim düzeyinde müzik eğitimi veren kurumların içinde yer alan Güzel Sanatlar
Fakülteleri’nin, ses eğitimi dersleri, özellikle Eğitim Fakülteleri’nin Müzik Öğretmenliği
programları ve Devlet Konservatuarı Opera/Şan Anasanat Dallarının ders içeriklerinden yola
çıkılarak hazırlanmış karma bir programdır. Çoğunlukla Müzik Öğretmenliği ders içerikleri
örnek alınarak hazırlanan bu ders başlı başına kredi ve öğretim elemanı sayıları da dikkate
alınarak yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç duymaktadır. Eğitimde yeni yaklaşım, yöntem ve
önerilerin mevcut olanı iyileştirmek adına büyük bir rol oynadığı bilinmektedir. Ders
içeriklerinde uygulanabilecek yeni yapılandırmaların, bilinen metotların dışına çıkılmadan,
doğru olanı değiştirmeden farklı yöntem ve tekniklerin katkısıyla, verilen müzik eğitiminin
kalitesini daha da ileriye taşıyacağı düşünülmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Müzik
Bölümleri’nde sınırlı sayıda varolan ses eğitimi dersinin, ‘Bireysel Ses Eğitimi’ ve ‘Toplu Ses
Eğitimi’ dersi şeklinde verildiği görülmektedir. Buradan yola çıktığımızda bu ders için, Erciyes
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde programın 2006/2007 eğitim-öğretim
yılından itibaren günümüze kadar olan süreci incelenmiş, durum tespiti yapılmış, 2016-2017
eğitim-öğretim yılı itibariyle de L1 seviyesinde 2 dönem olmak üzere programa girmiş olan
“Ses Eğitimine Giriş” dersinin içeriği ve ses eğitimi derslerinin programdaki yeni
yapılandırması hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumları’nda
özellikle ses eğitimi alanında verilen dersler göz önünde bulundurulduğunda öğrenci sayılarının
yüksek, öğretim elemanı sayısının da bir o kadar yetersiz olduğu görülmekte normalde bir
öğrenciyle bireysel olarak bir saat islenmesi gereken dersin 2, 3 ya da daha fazla kişiyle
işlendiği görülmektedir. Dersin hedeflerine aykırı bu durum eğitimde kalite anlayışını
etkileyeceğinden yeni uygulamalara yönelmek doğru olacaktır. Bu çalışmanın amacı Yüksek
Öğretim Kurumları’nda ses eğitimi derslerine yönelik yeni bir müfredat önerisi getirmektir.
Günümüzde, Erciyes Üniversitesi’nde ses eğitimi alanında müfredata getirilen bu yenilik, diğer
Yükseköğretim Kurumları’nın müzik eğitimi veren bölümlerinin ve özellikle Güzel Sanatlar
Fakülteleri’nin müşterek bir program içeriği sağlaması açısından da örnek teşkil etmektedir.
Dersin Erciyes Üniversitesi’nin müfredatındaki ismi üzerinden tek bir ortak içerik ve ad ile
diğer Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin müfredatlarının eğitim-öğretim programlarında yer
almasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ses Eğitimi, Yüksek Öğretim Kurumları, Öğretim Programı
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Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi
Hakan Yazarkan1

Murat Gök2

Züleyha Yılmaz1

Ahmet Mumcu3

Öz
Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıkları ve ekonomik yönden kaynakların dağılımındaki
dengesizlik birtakım sosyal, siyasal ve kültürel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu
dengesizliklerin giderilmesinde ekonomiye doğrudan aktarılan teşvikler önemli bir araç olarak
kullanılmaktadır. Teşvikler, Türkiye’de işletmelerin bölgesel farklılıklar, sermaye yetersizliği,
eksik rekabet vb. sorunlarla mücadele edebilme güçlerini artırmak üzere verilmektedir. Bu
bağlamda devlet teşvikleri genellikle, eğitim, araştırma ve geliştirme, işgücü kalitesini artırma,
teknoloji ve inovasyona yönelik politikalar için uygulanmaktadır. Devlet teşviklerinin veriliş
biçimi ve hangi amaçla verildiği önemli hususlar olmakla birlikte bu teşviklerin işletmelerin
muhasebe uygulamaları açısından değerlendirilmesi de hem muhasebe yazını hem de
uygulayıcıları için oldukça önemlidir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, çeşitli nedenlerle
işletmelere verilen devlet teşviklerinin TMS çerçevesinde nasıl muhasebeleştirileceğinin
açıklanmasıdır. Devlet teşviklerine yönelik muhasebe işlemleri TMS 20 Devlet Teşviklerinin
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması standardının kapsamında ele alınan
bir konudur. Çalışmada TMS 20 hükümlerine ilişkin örnek kayıtlar vermek suretiyle konu
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Devlet Teşvikleri, TMS 20
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İşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin BOBİ FRS Uygulaması Hakkındaki
Algıları ve Farkındalıkları
Hakan Yazarkan1

Züleyha Yılmaz1

Murat Gök2

Ahmet Mumcu3

Öz
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) 2014 yılında aldığı
karar ile Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamındaki sermaye şirketleri ve
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve
yorumlarını uygulamayı tercih eden şirketlerin, TMS/TFRS hükümlerini uygulamaları
zorunludur. Diğer şirketler ise ilki 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ve 2014 yılında
yayınlanan “TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında
Uygulanacak İlave Hususlar” Kararı’na uygun olarak finansal tablolarını hazırlamaktadır.
Bunun yanında “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
Hakkındaki Tebliğ” 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Buna göre BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS’leri uygulamayan
işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve
karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır.
BOBİ FRS’nin uygulayıcıları ise elbette ki muhasebe meslek mensuplarıdır. İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi çatısı altındaki hemen hemen bütün bölümlerden mezun olanların Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olma hakkı olmakla birlikte, bu mesleği tercih edenlerin
daha ziyade işletme bölümü mezunları olduğu bilinmektedir. Bu durumun sebebi lisans
öğrenimlerinde işletme bölümü öğrencilerinin diğer bölümlere göre daha yoğun muhasebe
dersleri almalarıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geleceğin muhtemel muhasebecileri olan
işletme bölümü öğrencilerinin BOBİ FRS uygulaması hakkındaki algılarının tespit edilmesi ve
BOBİ FRS ile ilgili farkındalık düzeylerinin ölçülmesidir. Bu amaca yönelik olarak bir anket
uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analizler sonucunda ankete katılan öğrencilerin BOBİ FRS uygulaması hakkındaki
farkındalıklarının oldukça düşük olduğu ve buna bağlı olarak BOBİ FRS uygulamasına ilişkin
fikir yürütmekte zorlandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, BOBİ FRS, TFRS, TMS
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Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Gazyağı Lambaları
Halil Elemana1

Öz
Ankara Etnografya Müzesi’nde bulunan yedi adet gaz lambasını inceleyeceğimiz bu çalışmada;
gaz lambalarının kısa tarihçesine, teknik özelliklerine değindikten sonra sergilenen eserlerin
formları, malzemeleri, süsleme ile yapım tekniklerine ve bu lambaların mekân içerisindeki
dekoratif değerleri üzerine durulup çeşitli koleksiyonlarda bulunan XIX. yüzyılda yapılmış gaz
lambalarıyla bir karşılaştırması yapılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı gaz lambası gibi teknik
bir alet üzerindeki zanaat ve sanat unsurlarının ortaya konması ve dönemin estetik algısına
gündelik bir eşya üzerinden ışık tutmaktır. Öte yandan bugüne değin yapılan bilimsel
çalışmalarda Osmanlı mimarisinde iç mekan teşekkülü konusunda aydınlatma sistemleri başlığı
altında değerlendirilen gaz lambalarının tek başına incelenmemiş olması da çalışmanın
gerekliliğini artırmaktadır. Gazyağı lambalarının bölümleri, özellikleri, formları, süslemeleri ve
dekoratif değerleri üzerinde durmaya çalıştığımız bu araştırmada, gazyağı lambalarının geç
dönem Osmanlı aydınlatma sistemleri içerisinde bir döneme damgasını vurduğunu görmekteyiz.
Birçok teknik unsuru içerisinde bulunduran bu lambalarda üç farklı malzeme kullanımı göze
çarpmaktadır. Bunlardan ilki cam ikincisi porselen üçüncüsü ise bronz ya da pirinç
malzemelerdir. Bu malzemelerden cam şeffaf, renkli veya mat görünümlerde kullanılmıştır.
Porselen malzeme beyaz zemin rengi tercih edilmiş üzerine sır üstü ve sır altı tekniklerde
süsleme yapılmıştır. Madeni öğeler genel itibariyle fitil beklerinde kullanılmış olmakla beraber
özellikle Avrupa ürünlerinde kaidelerde de görülmektedir. Gaz lambalarının fanus bölümleri
genellikle sürahi biçimde tasarlanmış ve ağız kısımları kesme yöntemiyle dalgalı formda
yapılmıştır. Bunun yanı sıra dilimli ve küre formlarda mevcuttur. Gövde diyebileceğimiz gaz
hazneleri ters koni kesitli ve silindirik formlar görülmektedir.
Gazyağı lambalarının bacalarında veya fitil ayarlama kollarında markalar basılıdır. Bu markalar
gazyağının tamamını kapsamayabilir yani fitil beki Fransa’da üretilen lambanın hazne ile fanusu
başka bir ülke ya da atölyede üretilmiş olabilir. Bundaki temel sebep tüketim talebinin fazla
olması olup taşeronlaşmaya gidilmiş farklı atölye ve bölgelerde farklı lamba birimleri
üretilmiştir. Bu da talebi kısa sürede karşılayacak arzı gerçekleştirmek için yapılmıştır. Gazyağı
lambalarının pamuk fitilleri her üretici de farklılık gösterir bu da üretim yıl ve merkezlerinin
tespitinde kullanılabilir. Geç dönem Osmanlı aydınlatma sistemleri arasında genel itibariyle
konaklarda kullanılan bu lambalar maddi duruma göre kalite ve estetik ayrıştırıcılara sahiptir.
Ayrıca şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Osmanlı iç piyasasında dolaşan gazyağı lambalarının
büyük çoğunluğu Avrupa üretimli olup Osmanlı beğeni imgelerine göre tasarlanmışlardır. Yerli
üretim diyebileceğimiz örnekler ise Beykoz, Yıldız ve Paşabahçe merkezlidir.
Anahtar Kelimeler: Gazyağı lambası, aydınlatma, dekorasyon, Osmanlı.
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Güzel sanatlar lisesinde öğrenci olmak: Başarılı bir sanat kariyeri için
hangi destek mekanizmaları gerekir?
Hasan Sankır1

Öz
Sanat alanı, içerisinde yer alan ve bu alanda bir kimlik var etmeye çalışanlara oldukça belirsiz,
dağınık ve esnek gelecekler sunmaktadır. Bu açıdan sanat alanına yönelik bir başlangıç yapmak
riskli bir çaba olarak kabul edilmektedir. Sanat alanının otonom yapısı sanatı meslek olarak
gören bireyleri, sanat yapmayı tercih ettiği asıl iş olarak görmenin yanı sıra hayatını devam
ettirebilmek için çoğu zaman başka işlerle de uğraşmak durumunda bırakan ikili bir konuma
itmektedir.
Sanat alanına yönelik bu belirsizliklere rağmen son otuz yılda dünyada ve ülkemizde tüm sanat
alanlarında sanatçı, eser ve etkinliklerin sayısında istikrarlı bir artış olduğu görülmektedir. Bu
bakımdan sanat alanında yer alan ve üretenler olarak sanatçıların sanatsal kariyerlerinden geri
çekilmedikleri anlaşılmaktadır. Böylesi bir süreçte sanat liselerinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin sanatçı kimliği, sanat alanına yönelik tanımlamaları ve gelecek beklentileri nasıl
şekillenmektedir.
Çalışmamız, sanat liselerinde öğrenim gören öğrencilerin gelecek beklentileri ve sanat alanına
yönelik tanımlamalarını ortaya koymayı hedeflemiş ve bu amaçla yarı yapılandırılmış
derinlemesine görüşmeler içeren saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış
derinlemesine görüşmeler yaparak öğrencilerin sanatçı algıları ve gelecek beklentilerine
odaklanılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda konunun tarafı olan görüşülenlerin deneyimleri
üzerinden sanat eğitimine yönelik tespit ettikleri problemler ve sanatsal kariyerlerin gelişimi
için adayları sanat alanına entegre edecek muhtemel çözüm önerileri üzerinedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat sosyolojisi, Sanatçı kimliği, Sanat alanı, Sanat eğitimi
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V. Hovhannes Hagopyan and The First Ottoman – English Grammar Book
Hilal Çiftçi1

Abstract
Armenians, had lived together with other folks under Ottoman domination for centuries.
Compared with the other communities, Armenians were regarded as a community that was most
compatible with the Ottoman Empire conditions. Therefore the Turkish language became a field
of interest for Armenians living in Ottoman territories. In fact, many Armenians adopted
Turkish as their mother language. As a result, in the Ottoman Empire much work contributing to
the development of the Turkish language was brought forth by many Armenian writers.
Although V. Hovhannes Hagopyan’s book entitled "Ottoman-Turkish Conversation - Grammar"
is among one of them, it shows different characteristics than the others from various aspects.
This book, published in London in 1907, is the first book written in this field aiming at teaching
the Ottoman-Turkish to the English. Another characteristic that makes this book novel is Drs.
Gaspey and Otto's method of speech which was first applied to the Ottoman Turkish by the
author of this book. Even, the author brought a new element to the Drs. Gaspey and Otto's
method of speech by adding word exercises. In addition, it was emphasized in the book's
foreword that Ottoman-Turkish was the author's native language and that he applied this method
in teaching the Ottoman-Turkish to those born in Turkey and English speaking foreigners in an
important American institutions for more than 20 years. In this study, we will try to reveal V.
Hovhannes Hagopian’s life, scientific personality and the importance of his book “Ottoman –
Turkish Conversation – Grammar” in terms of teaching Ottoman Turkish to those whose mother
language was not Turkish.
Keywords: Ottoman Turkish, Armenians, Drs. Gaspey and Otto's Method, Ottoman, English
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İkinci Dünya Savaşının, Türkiye’de Siyasi Muhalefetin Oluşumuna Etkisi
Gültekin Birlik1

Öz
Türkiye, İkinci Dünya Savaşının hemen başında, 19 Ekim 1939’da İngiltere ve Fransa ile
imzaladığı İttifak Anlaşmasıyla, Müttefik devletlerin yanında yer aldı. Sovyetler Birliği ile de
24 Mart 1941’de Saldırmazlık Bildirisi yayınladı. Bununla birlikte, Türkiye savaşa girmeme
politikasını benimsedi ve bunu gerçekleştirebilmek için bloklar arasında “Denge Siyaseti”
yürüttü. Bu kapsamda, karşıt bloktaki Almanya ile de 18 Haziran 1941’de Saldırmazlık
Anlaşması imzaladı. Türkiye izlediği bu politikayla savaşın dışında kalmayı başarabildi.
Savaşın başlamasının ardından, bazı şehirlerde sıkıyönetim uygulandı. Hükümet bu dönemde,
basın üzerinde denetim kurduğu gibi, kişilerin siyasal anlamdaki haklarının kullanımına da
sınırlamalar getirdi. Savaşın en olumsuz etkileri ise ekonomi alanında yaşandı. Pek çok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de ekonomiyi savaş koşullarına göre düzenlemek için, Ocak 1940’da
Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Piyasaya uygulanan kontrollere rağmen, ekonomide yaşanan
yokluk, karaborsa ve yüksek enflasyon, geniş halk kesimlerini olumsuz şekilde etkiledi.
Bununla birlikte, belli bir kesim de savaş ortamında haksız kazanç elde etti. Hükümet haksız
kazanç sahiplerini vergilendirmek için Kasım 1942’de Varlık Vergisini, Nisan 1944’te Toprak
Mahsulleri Vergisini kabul etti. Savaş yıllarındaki bütün bu uygulamaların sonucunda,
toplumun geniş bir kesiminde tepkiler ortaya çıktı.
Hükümete karşı ilk tepkiler, “ekonomi alanındaki” uygulamalara karşı, Cumhuriyet Halk Partisi
içindeki bazı milletvekillerinden geldi. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri sırasında,
Mecliste muhalif milletvekillerin varlığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, 1945 bütçesi bazı
milletvekilleri tarafından eleştirildi. 1945 bütçesine karşı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak
karşı oy kullanıldı.
Hükümete karşı gösterilen ikinci tepki “siyasi alanda" oldu. İsmet İnönü 19 Mayıs 1945’te,
savaş koşullarının sona ermesiyle birlikte, siyasi alanda daha demokratik uygulamaların hayata
geçirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, siyasi alanda demokratikleşme taleplerini içeren
“Dörtlü Takrir (Önerge)” 12 Haziran 1945’te Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığına
verildi. Ancak takrir reddedildi, takrir sahipleri de Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmak
zorunda kaldı. Bu gelişmeler yaşanırken, İsmet İnönü 1 Kasım 1945’te, tek eksiklerini,
Hükümet Partisinin karşısında bir partinin bulunmaması olarak göstermişti. Bu durum, başta
takrir sahipleri olmak üzere, muhalifleri yeni parti kurulması için cesaretlendirdi.
Bütün bu gelişmelerin sonucunda, başlangıçta ekonomiyi yeniden düzenleme ve
demokratikleşme girişimlerini Cumhuriyet Halk Partisi içinde yapmak isteyen takrir sahipleri,
yeni bir parti kurma girişimlerine başladı. Böylece, savaş sonrasında kurulan ilk muhalefet
1
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partisi olmamakla birlikte, Mayıs 1950’de iktidarı devralacak olan Demokrat Parti 7 Ocak
1946’da kuruldu.
Anahtar Kelimeler: Tek Parti Dönemi, Çok Partili Demokrasi, İktidar, Muhalefet.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri için Ekonomi Laboratuvarı
Şakir İşleyen1

Yener Altun2

Yıldırım Demir3

Öz
Günümüz Türkiye’sinde birçok alanda (Sağlık, Kültür, Savunma Sanayi, Spor vb.) çok ciddi
gelişmeler olmasına rağmen, eğitim alanında istenilen hamle ve milletimizin dokusuna uyan bir
sistem bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu sorunu çözmek için bazen bir yılda birkaç kez sistem
değişikliğine gidilmiş, köklü sayılabilecek reformlar gerçekleştirilmiş olabilir. Bu değişimler
bile arzulanan sistemi getirememiştir. Bu durumun gerçekleştirilememiş olmasının altında yatan
temel sebeplerden biri sistem ve insan arasındaki kan uyuşmasının sağlanamamış olmasıdır.
Sistem üretmekten uzak, ezbere dayanan ve rutin birçok şeyin tekrarından ibaret olduğu için bir
süre sonra sıkıcı hale gelmektedir. İnsanoğlunun doğası sürekli hareket etmeye ve değişikliğe
uyumludur. Her gün aynı şeyi yapmak, birbirinin devamı niteliğinde yaşamak insan doğasına
aykırıdır. Ne yazık ki eğitim sistemimiz birbirinin devamı olanın dışına çıkabilmiş değildir. Bu
sistemde başarı sadece yüksek not almakla değerlendirildiği için, öğrencinin gizli kalmış
özelliklerini ve yeteneklerini keşfetme imkânı tesadüflere bırakılmıştır. Bu tesadüfleri ortadan
kaldırmak için eğitim sisteminin kökten bir değişikliğe ihtiyacı olacaktır veya sistem içinde bazı
ufak değişikliklerle sistemi verimli hale getirmek gerekmektedir. Tam bu noktada öğrencilerin
yetenek ve ilgilerini keşfedecek bir laboratuvar kavramına ihtiyaç duyulabilir.
Laboratuvar kavramı genelde tıp, fizik, kimya, biyoloji, ziraat, veterinerlik gibi alanlarla
özdeşleşmiş olsa da, bu kavramın ekonomi alanında ne kadar önemli olduğu zamanla
anlaşılacaktır. Özellikle ekonomi bölümü öğrencilerinin uygulamalı dersler ve simülasyon
çalışmalarındaki kullanımı için son teknoloji kullanılarak dizayn edilecek bir laboratuvarda,
öğrenci sınıfta öğrendiklerini gerçek verilerle gerçek hayata uygulayabilecektir. Bu
laboratuvarda, istatistik ve ekonometri derslerinde yaygın şekilde kullandıkları Ewievs R, SPSS,
STATA gibi programların en güncel versiyonlarını öğrenme ve uygulama imkanı bulacaklardır.
Bu laboratuvarda kullanılacak istatistiksel ve ekonometrik programlar, yapılan bütün
simülasyon egzersizleri, uygulamalı istatistik ve ekonometri sayesinde üniversiteden mezun
olduklarında işverenlerinin istediği görevleri tam yetkin olarak yapabileceklerdir. Bu çalışmanın
en önemli amacı, üniversite 1. sınıftan itibaren öğrencileri bilgi, beceri ve ilgilerine yönelik
tespit etmek ve bu alanda geleceğe hazırlamaktır. Aynı zamanda sorgulayan, analiz eden,
mantıklı çözümler üretebilen dünya ekonomisi ve kendi ülkesinin ekonomisini takip edebilecek
öğrenciler yetiştirmek ve alanlarında yüksek teknolojik donamıma sahip olmalarını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Laboratuvar, Öğrenci
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Ergenlerde İnternet Bağımlılığı: Depresyon ve Yalnızlığın Rolü
Özge Ayazseven1

Fulya Cenkseven Önder2

Öz
Ergenlik yalnızlığın yoğun şekilde yaşandığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır (Duy, 2003).
Ergen bu dönemde kendisini farklı hissetmekte ve çoğu zaman çevresindeki bireylerle
iletişimde güçlükler çekmektedir (Yavuzer, 2007). Bu farklılıkların yarattığı gerginlik, ergenin
depresif olmasına dolayısıyla yalnızlık duygusu yaşamasına neden olmaktadır (Durualp ve
Çiçekoğlu, 2013). Kendisini yalnız ve depresif hisseden ergen de bu duygularıyla başa
çıkabilmek için interneti tercih etmektedir. İnsanlığa hizmet açısından önemli bir adım olan
internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının yarardan çok zarara dönüştüğü ve problemlere yol
açtığı, özellikle ergenlerde bu kullanımın arttığı ve bağımlılığa dönüştüğü görülmektedir (Beard
& Wolf, 2001; Caplan, 2002; Cao & Su, 2007; Davis, 2001; Hooi, 2010; Morahan-Martin &
Schumacher, 2000; Young, 1996). Yapılan araştırmalar ergenlik döneminde internet
bağımlılığının depresyon ve yalnızlık ile ilişkili olduğunu, bağımlılık arttıkça yalnızlığın ve
depresyonunun da artığını ortaya koymuştur (Caplan, 2002; Çakır ve Oğuz, 2017; Kim vd.,
2006; Morahan-Martin 1999; Shapiro 1999; Young 2007). Bu sebeple araştırmada ergenlerin
internet bağımlılık düzeylerini yalnızlık ve depresyonun ne düzeyde yordadığını belirlemek
amaçlanmıştır. Aynı zamanda internet bağımlılığının cinsiyete, internet kullanım amacına ve
internet kullanım sıklığına göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018
eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hatay ili İskenderun ilçesinden bulunan
üç lisenin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarına devam eden 179 kız, 151 erkek toplam 330 öğrenciden
oluşmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile birlikte
Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (Kutlu, Savcı, Demir ve Aslan, 2015), Kısa
Semptom Envanteri Depresyon Alt Boyutu (Şahin ve Durak, 1994) ve UCLA Yalnızlık Ölçeği
Kısa Formu (Yıldız ve Duy, 2014) kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler (internet bağımlılığı,
depresyon ve yalnızlık) arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi ve
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. İnternet bağımlılığının cinsiyete, internet
kullanım amacına ve internet kullanım sıklığına göre ilişkisi ise tek yönlü ANOVA kullanılarak
belirlenmiştir.
Analizler sonucunda yalnızlığın ve depresyonun internet bağımlılığını pozitif ve anlamlı yönde
yordadığı görülmüştür. Aynı zamanda internet bağımlılığının cinsiyete göre farklılaşmadığı
görülürken internet kullanım sıklığı ve internet kullanım amacı ile internet bağımlılığı arasında
anlamlı ilişki belirlenmiştir. Araştırma sonuçları interneti günde 3 saatten fazla kullananlar ile
sosyal medya amaçlı kullananların internet bağımlılık düzeylerinin diğer gruplara göre anlamlı
düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma bulguları ilgili alanyazın doğrultusunda
tartışılmış, öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, depresyon, yalnızlık
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İsmail Nâkâm and His Mesnevi Genc-i Edeb
İsmail Nâkâm ve Genc-i Edeb Mesnevisi

Serkan Türkoğlu1

Abstract
The poet, whose real name was İsmail but named as Nâkâm nickname for his poems, comes
from Dağıstan. He was born at Nuhu known as Seki in 1839. He is one of the most important
names of Azerbaijan literature for the last decade. He lived a prosperous life until his forty age
but through his last time he lived poor life. Nâkâm who was dead at Nuhu in 1906, he left
behind a Divan which contains thousands of verse and a few mesnevis. His works instead of his
Divan so his mesnevis, were written as a parallel to Persian poet Nizâmî’s mesnevis. He tried to
write a hamse in order to give back Nizâmî’s hamse but he couldn’t succeed. His mesnevis
(Mecnûn u Leylî, Ferhâd ü Şîrîn ve Genc-i Edeb) could be only three. Three of the works which
he wrote as a parallel for Nizâmî’s. In this article we will deal with his mesnevi, Genc-i Edeb,
which was written for Mahzenü'l Esrâr.
Genc-i Edeb is a work subjected the moral. Unique example of this work present in Konya
Mevlana Museun with 3965 archive number. There is no study on this work which containt 152
pages. This article will explain its form and content through biographical information about its
writer.
Keywords: Nâkâm, Genc-i Edeb, Nizâmî, Mesnevi, Moral.

Öz
Asıl adı İsmail olan ve şiirlerinde Nâkâm mahlasını kullanan şair, aslen Dağıstanlı'dır. 1839
yılında Seki adıyla da bilinen Nuhu şehrinde dünyaya gelmiştir. Azerbaycan edebiyatının son
dönemlerinin güçlü şairlerindendir. Kırk yaşlarına kadar rahat bir hayat süren Nâkâm, ömrünün
sonlarına doğru birçok maddi sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1906 yılında
doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman Nâkâm, ardında bir binlerce beyitten müteşekkil Dîvân
ve birkaç mesnevi bırakmıştır. Nâkâm'ın Dîvân'ı dışında kalan diğer eserleri yani mesnevileri,
İrânlı şair Nizâmî'nin mesnevilerine nazire olarak kaleme alınmıştır. Nâkâm, Nizâmî'nin
hamsesine cevab olarak bir hamse oluşturma çabası içinde olmuşsa da buna muvaffak
olamamıştır. Onun mesnevileri (Mecnûn u Leylî, Ferhâd ü Şîrîn ve Genc-i Edeb) adet olarak
üçte kalmıştır. Kaleme aldığı üç mesnevi de Nizamî'nin eeserlerine nazire olarak yazılmıştır. Bu
çalışmada Nizamî'nin Mahzenü'l Esrâr adlı eserine nazire olarak yazılan Genc-i Edeb
mesnevisinden bahsedilecektir.
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Genc-i Edeb, ahlaka dair yazılmış bir mesnevidir. Eserin bilinen tek nüshası Konya Mevlana
Müzesi Kütüphanesi’nde 3965 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. 152 varak hacmindeki bu eser
üzerine bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu yazımızda eserin şekil ve muhteva
hususiyetleri üzerinde durularak müellifi hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nâkâm, Genc-i Edeb, Nizâmî, mesnevi, ahlak.
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Morphological Features of Ancient Turkic Monument Inscriptions
Baltabaeva Zh. K.1

Abstract
Gathering issues related to the history of the Kazakh language and bring it into the definite
system them is a very important task. One of the well-known scientistis who has worked in this
field is professor Abzhan Kurishzhanuly. The scientist's studies devoted to the ancient Kipchak
monument inscriptions' language of the 13-14th centuries are useful not only for the students of
philological faculties but also for the readers who want to be informed of his own people and
the relative ancient Turkic peoples' heritage. In the first section of the teaching aid entitled
"Ancient Turkic Monument Inscriptions" written by A.Kuryshzhanuly in the book "The
Language of Ancient Turkic Monument Inscriptions" and "The Language of Monument
Inscriptions Written in the Old Kipchak Language" contain detailed information about ancient
and ancient (medieval) Turkic inscriptions, the features of the language of the monument
inscriptions written in the Kipchak language are described. The author of the textbook notified
that the theoretical foundations and practical problems of the ancient Turkic monument
inscriptions' classification written in the Turkic language were not solved in Turkology until
now, and according to the decision of the 21st Congress of World Turkologists (1951) the book
"Bases of Turkish Philology" (published in the German language, Viasbäden) written by the
group of the world turkologists was taken into the base in order to classify the written ancient
monument inscriptions of the ancient Turkic language into the groups. The first section is
divided into two sections: "Monuments of Old age" and "Medieval Monument Inscriptions". In
the first chapter of this section it is provided an information about Orkhon-Enissey, Monument
Inscriptions of Talas. In the second chapter there were mentioned about medieval monuments in
the language of the Karakhanid, Central Asian Turks and the ancient Kipchak, Chagatai
languages. In this chapter the author believed that it was better to consider each scientific and
cultural center in accordance with a certain territorial area of that time than to make a general
list of the Middle Age monuments, since he had thought the opinion that the language of the
tribes in that region had a strong influence on the language of Monument Inscriptions, and thus
it might give an opportunity to identify an influence of tribe's language on the Monument
Inscriptions language. The scientist analyzed the peculiarities of the language "Codex
Cumanicus" in the chapter entitled "The Language of Monuments Inscriptions in the Old
Kipchak Language". The author also states that some grammatical categories were compared
with monuments written in the language of the Mamluk Kipchak, and examples were also taken
from the sources written on the Armenian colony's language. The scientist has proved the
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features of plural form suffixes, declensional endings, personal endings in the language of
written monuments with concrete examples.
Keywords: language of ancient Khipchak monument inscriptions, parts of speech, plural forms
suffixes, declensional endings, personal endings
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‘Kadın Erkekleşince’ Romanında Modern Kadın İmgesi
Nevzat Ağçakaya1

Ömer Aytaç Aykaç2

Öz
Tanzimat’la beraber, Osmanlı yönünü Batı’ya daha çok çevirmiş ve sosyal alanda gerçekleşen
yeniliklere kapılarını iyice açmıştır. Batı tarzında yaşam, moda, eğlence hayatı gibi yeniliklerin
benimsenmesi ivme kazanmıştır. Batı’nın hızla değişen gelişmelerine ayak uydurmak ve aradaki
mesafeyi hızlı bir şekilde kapatmak isteyen batı dışı toplumlarda olduğu gibi Osmanlıda da ithal
edilen yenilikler mevcut sosyo-kültürel yapının geleneksel bir formda olmasından kaynaklı
birçok sorun oluşturmuş ve uygulamada gülünç durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Cumhuriyet’in ilanıyla beraber, Batılılaşma iyice benimsenmiş, Batı’dan sosyal hayatı
düzenleyen kanunlar alınmıştır. Medeni kanun ise bunlardan bir tanesidir. Bu kanunla beraber,
Batı tarzında yeni kadın tipi iyice belirginleşmiştir. Fakat bu yükseliş, eski ile yenin çatışmasına
sebep olmuştur.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, hem Osmanlı’nın son dönemine hem de Cumhuriyet dönemine
tanıklık etmiş ve bu dönemlerde deneyimlediği değişimleri eserlerine yansıtmış bir yazardır.
Eserlerinde bozulan bireyler, yeni ile eski arasında sıkışmış toplumlar, kopan bağlar, yoksulluk
kıskacında aileler gibi sosyolojik meselelere ağırlık vermiş ve önemli bir temsilcisi olduğu
natüralizm akımının etkisiyle de bunları kötümser bir şekilde sunmuştur. Bu çalışma, yazarın
Kadın Erkekleşince romanında Cumhuriyet Türkiye’sinde yanlış Batılılaşma sonucunda kadının
ve aile kurumunun mevcut toplumsal yapı ve algıda edindiği yeri ele almaya çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kadın Erkekleşince, Kadın, Aile, Batılılaşma
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DuPont Analizi Kullanılarak Üretim İşletmelerinde Performans Ölçümü:
BIST-100 Endeksi’nde Bir Uygulama
Kadir Tutkavul1

Öz
Finansal oranlar işletmelerin performans ölçümünde sıklıkla kullanılan performans ölçüm
araçlarıdır. Finansal oranları esas alarak geliştirilen performans ölçüm araçlarından birisi de
DuPont analizidir. Araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan ilki DuPont
analizi yardımı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin performans
ölçümlerinin yapılmasıdır. İkincisi ise performans ölçüm aracı olan DuPont analizinde
özsermaye karlılık oranına etki eden faktörlerin etki derecelerini tespit etmektir. Araştırma
kapsamında belirlenen bu iki temel amaç imalat işletmelerinin performansına etki eden
faktörlerin ortaya çıkarılması için önem arz edici bilgiler sunmaktadır. Araştırmada kullanılan
veriler kamuyu aydınlatma platformu (www.kap.gov.tr) web sitesinde ve işletmelerin kendi web
sitelerinde periyodik olarak yayımlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablo verilerinden
derlenerek temin edilmiştir. Bu çalışmada BİST-100 endeksinde işlem gören ve ana sektörü
imalat sanayi olan işletmelerin 2012 – 2016 yılları arasında raporlanan finansal verileri
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle analize tabi işletmelerin finansal verileri elde
edilerek DuPont analizi için gerekli olan oranlar (net kar marjı, aktif devir hızı, özsermaye
çarpanı, özsermaye karlılık oranı) hesaplanmıştır. DuPont analizinde; net kar marjı, aktif devir
hızı ve özsermaye çarpanı değişkenlerinin çarpımı özsermaye karlılık oranını vermektedir. Bu
çalışmanın temel amaçlarından birisi özsermaye karlılık oranına etki eden faktörlerin etki
derecelerini hesaplamaktır. Bu amaçla yıllar itibari ile hesaplanan bu oranlar panel veri seti
haline dönüştürülmüş ve EViews.10 programına aktarılmıştır. Panel veri analizi bu program
aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan panel veri analizinde özsermaye karlılık oranı bağımlı
değişkeni temsil ederken; net kar marjı, aktif devir hızı ve özsermaye çarpanı bağımsız
değişkenleri temsil etmektedir. Panel veri analizi yapılırken değişkenlerin rastsal etkisi olup
olmadığını anlamak için Hausman Testi yapılmış ve verilerin rastsal etkisinin olmadığı ortaya
çıkarılmıştır (p:0,00<0,05). Bununla birlikte veriler arasında oto korelasyonun olup olmadığı
Durbin-Watson analizi ile test edilmiştir. Bu analiz veriler arasında oto korelasyon olmadığını
ortaya çıkarmıştır (1,50<Değer:1,86<2,50). Gerekli testler yapıldıktan sonra analize tabi
işletmeler için dengeli ve sabit etkili panel veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Yapılan panel
veri analizi analize tabi işletmelerin özsermaye karlılık oranına net kar marjı ve özsermaye
çarpanı değişkeninin etkisinin anlamlı, aktif devir hızı oranı değişkeninin etkisinin anlamsız
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın iki temel kıstı bulunmaktadır. Yapılan araştırma
sadece BİST-100 endeksinde işlem gören ve ana sektörü imalat sanayi olan işletmeleri
kapsamaktadır. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise analize tabi dönemlerdir. Bu çalışma bahsi
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geçen işletmelerin 2012 – 2016 yılları arasında raporladıkları finansal verileri referans
almaktadır. Araştırma kapsamına 5 (beş) faaliyet dönemi dâhil edilmiş ve analizler bu dönemler
itibari gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: DuPont Analizi, Finansal Oran, Panel Veri Analizi, Performans.
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Nakit Akış Oranları Temelinde Nakit Akış Tablosunun Finansal Analizi:
Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
Kadir Tutkavul1
Öz
Nakit akış tablosu işletmelerin nakit hareketlerini; işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
hareketleri, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit hareketleri ve finansman faaliyetlerinden
sağlanan nakit hareketleri olmak üzere üç başlık altında detaylı olarak raporlayan finansal bir
tablodur. Türkiye Muhasebe Standartları nakit akış tablosunu temel finansal tablolar arasında
saymakta ve düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Nakit akış tablosunun analizi sonucunda
işletmelerin likiditesi ve nakit yaratma kapasitesi hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı da nakit akış tablosunun analizidir. Nakit akış tablosu farklı analiz
teknikleri ile analiz edilebilmektedir. Analiz tekniklerinden birisi de oran analizidir. Nakit akış
oranları finansal durum tablosu, gelir tablosu ve nakit akış tablosunun entegrasyonu sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Literatürde farklı yazarlar tarafından geliştirilen çeşitli nakit akış oranları
bulunmaktadır. Bu çalışmada toplamda 15 adet oran incelenmiştir. Analize tabi nakit akış
oranları; likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve kaldıraç oranları olmak üzere dört
grupta sınıflandırılmıştır. Çalışmanın amacı borsada işlem gören otomotiv sektörü işletmelerinin
nakit akışlarını oran analizi yardımı ile analiz etmektir. Yapılan analiz otomotiv sektörünün
lokomotifi konumunda olan işletmelerin likit akışları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Çalışma kapsamında analize tabi otomotiv işletmelerinin finansal durum tablosu, gelir tablosu
ve nakit akış tablosu verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler kamuyu
aydınlatma platformu (www.kap.gov.tr) web sitesinde ve işletmelerin kendi web sitelerinde
periyodik olarak yayımlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablo verilerinden derlenerek
temin edilmiştir. Bu çalışmada borsada işlem gören ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 7
adet işletmenin 2012 – 2016 yılları arasında raporlanan finansal verileri kullanılmıştır.
Çalışmanın amacı kapsamında ilk olarak analize tabi işletmelerin nakit akış oranları
hesaplanmış ve hesaplanan bu oranlar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Çalışmanın ikinci
bölümünde likidite oranları referans alınarak analize tabi otomotiv işletmeleri nakit akış
performanslarına göre sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu sıralama çok kriterli karar verme
tekniklerinden birisi olan Promethee yöntemi kullanılarak Visual Promethee programında
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemde karar verme kriterleri olarak hesaplanan nakit akış oranları
kullanılmıştır. Bu oranlar yıllar itibariyle ve işletme bazında programa aktarılarak analize hazır
hale getirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda nakit akış oranları ekseninde analize tabi
işletmelerin nakit akış performansları değerlendirilmiştir. Analize tabi dönemlerin ortalama
verileri dikkate alındığında nakit akış performansı en iyi olan işletmelerin sırası ile FROTO,
TOASO ve OTKAR olduğu, nakit akış performansı en kötü olan işletmelerin ise sırası ile
TTRAK, ASUZU ve KARSN olduğu tespit edilmiştir. Nakit akış performans değerlendirmeleri
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ayrıca yıllar itibariyle de yapılarak karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın iki
sınırlılığı bulunmaktadır. Yapılan araştırma sadece borsada işlem gören otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren 7 adet işletmeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte çalışma analize tabi
işletmelerin 2012 – 2016 yılları arasında raporladıkları finansal verileri referans almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Analiz, Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Oranları, Çok Kriterli
Karar Verme Yöntemleri, Promethee Yöntemi.
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Linguistic Image of Mythological Worldview
Kalbike Yessenova1

Abstract
One of the peculiarities of the Kazakh worldview is to interprete any unexpected situation and
unconscious notions in a good sense. If one feels bad omen he will be treated by fumigate,
conjuration and medicinal products that are recognized as sacred. It is a manifestation of world
outlook that is spreading from mythological cognition of the Kazakh people. Mythological
cognition of the Kazakh people is especially preserved in rituals, beliefs, faith, animistic,
totemism, magical behavior and traditions.
There are some difficulties in determining the myths' motivation. The structural elements of the
myth include plot motifs, mythological characters. Myths of many nations are similar. There is
no differences and diversities in myths' plots and characters' actions of all nations, for example,
about the Great flood, Mother Earth, the myths about Heaven. Although these myths are one of
the poly-centric nature of human civilization, it is not important in comparison with studies
related to ethnogenetics in the last Millennium. The essence of the matter is that any particular
myth is distinctive, as if it is a witness to certain ethno-cultural communication, but it is always
difficult enough. In most cases, for example, myths are necessary to be completed by additional
linguistic material, etc. But linguistic data can not provide needed definitions in all cases. The
way of spreading the myth and the spread of the word do not always coincide. In comparison
with a myth a word has an ability to quickly penetrate the consciousness of a person. While
defining abstract marks (for example, mythological), when the notion transits from one
language to another it is altered substantially both semantically and in content.
Animistic, totemic and magic cognition caused by the influence of Islamic and shamanic
religions are still preserved in the Kazakh world view. The worship of saints, to interpret
dreams, fortune-telling by beans (qumalaq ashu), protective actions from evil spirites, against
witchcraft were strictly executed as rituals in the ancient Kazakh peoples' life.
It is not accepted to tear the young grass, buds in the Kazakh tradition. The Kazakh do not
break the green twig, green stem. Because the green stem means the beginning of happiness, as
the source of all life. It is said that if someone breaks the green stem means to die in the young
age (Kokti zhulsang koktei solasyng). Also it is not accepted to cut off paired trees and trees
which grow together in the Kazakh tradition. It means you may lose your spouse, as if you cut
your wings (kosagyngnan airylasyng, kanatyngnan kyrkylasyng). That is, it happened because
the world is originated from twins, and if one pair is removed then his life will be destroyed, life
will pass in yearning (dunie tugel egizden zharalgan, al egizding syngaryn qulatqan ongbaidy,
kongili qapalanyp, zarygyp otedi). Baiterek is a sacred tree for the Kazakh animistics.
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In conclusion, mythology is a system of myths that informs people about a common worldview
or system which completely cover this system. Scientists believe that mythology is a collective
consciousness. That is, collective concepts are formed through images in mythology.
Keywords: mythology, cognition, polycentrism, ethnogenetics, collective consciousness,
semantics.
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Presenteeism (İşte Varolamama) ile İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

Engin Kanbur1

Aysun Kanbur2

Öz
Örgütler her geçen gün daha da zorlaşan rekabetçi şartlar altında rakipleri ile rekabet edebilmesi
ve hayatta kalabilmesi için en değerli kaynağı olan insana odaklanmalıdır. İnsanın örgüt içinde
sergileyeceği olumlu performans örgütün amaçlarına ulaşma noktasında oldukça değerlidir.
Örgütler, çalışanlarının başarısını ve verimliliği dolayısıyla performansını artırmak için olumlu
bir örgüt kültürü yaratmalı, iletişim kanallarını etkin kullanmalı, onların fiziksel ve ruhsal
açıdan sağlıklı olmalarını sağlamalı, gerekli motivasyon araçlarını kullanmalı yani onlara her
konuda örgütsel desteği sağlamalıdır. Kendilerine uygun ortam sağlanan ve örgütsel destek
verilen çalışanların, hasta olduğunda işe gitme ve düşük verimlilikte çalışma olarak tanımlanan
presenteeism (işte varolamama) davranışını sergileme olasılığı düşecek, dolayısıyla kendilerini
yaptıkları işe adama davranışı sergileme olasılığı yükselecektir.
Presenteeism, çalışanların bedenen işlerinin başında olmalarına rağmen psikolojik olarak
işinden uzak olması ve/veya iş görevlerini yerine getirmemesi veya verimli olmaması olarak
tanımlanabilir. Genel olarak sağlık sorunu yaşayan, hasta çalışanların gösterdiği davranış olarak
görülen presenteeism, bedenen sağlıklı olmasına karşın çalışanın gerek işin nitelikleri gerek
örgütsel bazı nedenlerden dolayı psikolojik olarak işinin başında var olamaması olarak da ifade
edilmektedir. Çalışmanın diğer kavramı olan işe adanmışlık, çalışanın işine (iş rolüne) ilişkin
tutumu, yaptığı iş ile bütünleşmesi ya da ilgili olması olarak tanımlanmaktadır. İşe adanmışlık,
çalışanların iş rolleri ile bütünleşmesi ve bunu yaparken fiziksel, duygusal ve bilişsel enerjilerini
işe aktarmaları olarak da ifade edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, çalışanların presenteeism (işte varolamama) davranışları ile işe
adanmışlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanı verileri, Kastamonu İl
merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir tekstil işletmesinde görev yapan 239 çalışandan anket
tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış olup, örneklem
miktarı araştırma evrenini temsil edecek niteliktedir. Araştırmada, çalışanların presenteeism
(işte varolamama) davranışlarını belirlemek için “Presenteeism Ölçeği” ve işe adanmışlık
davranış düzeylerini belirlemek için ise “İşe Adanmışlık Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki
ölçeğinde yapısal geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiş olup, yeterli uyum
derecesi sağlanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik değerleri ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı
ile ölçülmüş olup, Presenteeism Ölçeği için ,812 ve İşe Adanmışlık Ölçeği için ,894 olarak
1
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tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizinden
yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; çalışanların presenteeism davranışları ile işe
adanmışlık davranışları ve alt boyutları (duygusal adanma, fiziksel adanma ve bilişsel adanma)
arasında negatif ve anlamlı ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Presenteeism, İşe Adanma Davranışı, Duygusal Adanma, Fiziksel
Adanma, Bilişsel Adanma.
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İş Yerinde Siber Zorbalığın Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi
Aysun Kanbur1

Engin Kanbur2

Öz
Örgütler, teknolojinin hızlı gelişimi ve bu doğrultuda yoğun kullanımı ile birlikte dijital iş
dünyası olarak adlandırılan bir ortamda farklı iş yapış biçimleri, farklı örgüt yapıları ve farklı
yönetim biçimleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Örgütler bu dijital iş dünyasında sahip olduğu
yetenekleri geliştirip, rakipleri ile rekabet edebilmek için teknolojinin sunmuş olduğu imkânları
sonuna kadar kullanmalıdır. Ancak teknolojinin örgüt ve çalışan üzerinde olumlu veya faydalı
yönleri olduğu gibi zarar verici yönleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda, çalışanların mental iyi
oluş düzeylerini ve performanslarını olumsuz etkileyen, onları rahatsız eden bir olgu olarak
“siber zorbalık” kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Siber zorbalık, dijital medya yoluyla (sosyal ağ sitesi, e-mail, chat, SMS, MMS, vb.) kendini
savunamayan diğer bir bireye zarar vermek (tükenmişlik, verimsizlik, mental rahatsızlık vb.)
olarak tanımlanabilir. Siber zorbalık, zorba tarafından online veya kablosuz bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanarak bir hedef(ler)e yönelik ve zarar verici nitelikte gerçekleştirilen
uygunsuz, istenmeyen, olumsuz ve agresif davranışları ifade etmektedir. Mental iyi oluş ise,
çalışanın sahip olduğu bilgi ve yeteneklerinin farkında olması, iş yaşamında karşılaşacağı işe
bağlı stresin ve gerilimin üstesinden gelerek verimli ve yararlı olabilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Mental iyi oluş düzeyi yüksek olan bireyin iş ve yaşam kalitesinin, yaratıcılık
düzeyinin, iletişim becerisinin, performansının da yüksek olduğu söylenebilir.
Araştırmanın temel amacı; işyerinde siber zorbalık deneyimlerinin çalışanların mental iyi oluş
düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni, Kastamonu İli bankacılık
sektöründeki Türkiye Bankalar Birliği’nin 2016 yılı verileri dikkate alınarak tespit edilen
çalışanları kapsamaktadır. Çalışmada tam sayım örnekleme yöntemi kullanılmış olup, örneklem
miktarı araştırma evrenini temsil edecek niteliktedir. Araştırmaya katılan çalışanların işyerinde
siber zorbalık deneyimlerini ölçmek için “İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği” ve mental iyi oluş
düzeylerini belirlemek için “Mental İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki ölçeğinde yapısal
geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiş olup, yeterli uyum derecesi
sağlanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik değerleri ise Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ile
ölçülmüş olup, %70 kabul edilebilirlik düzeyi üzerindedir. Araştırma verilerinin test
edilmesinde, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre;
çalışanların siber zorbalık deneyimlerinin ve alt boyutlarının (iş odaklı siber zorbalık, birey
1
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odaklı siber zorbalık) mental iyi oluş düzeyleri üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, İş Odaklı Siber Zorbalık, Birey Odaklı Siber Zorbalık,
Mental İyi Oluş.
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Social and Economic Structure of Republic of Kyrgyzstan from Russian
Sovereignty to Today
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Rusya Hâkimiyetine Girişinden Günümüze Sosyal ve
Ekonomik Yapısı
Remzi Bulut1

Abstract
The territory of Kyrgyzstan started to be occupied by Russians after 1857. The fertile lands of
the people were exploited and occupied. The Kyrgyz people, like other Central Asian Turks,
rose up against the Russians during the First World War. This uprising was suppressed gorily on
July 16, 1916. Kyrgyzstan was brought to the status of Kyrgyz Autonomous Soviet Socialist
Republic on 1 February 1926. At the end of 1936, the Kyrgyz Republic became a Soviet
Socialist Republic, one of the 16 republics of the USSR. Kyrgyzstan declared its sovereignty on
12 October 1990, before the Soviet Union disintegrated. It also officially won its independence
on August 31, 1991.
In this study, the social and economic structure of Kyrgyzstan after the domination of the
Russian Tsarist has been examined. Kyrgyz economy during the USSR period and Kyrgyzstan's
process of transition to market economy after independence have been handled. In addition,
comparisons among Tsarist Russia, the Soviet Union and post-independence periods have been
made. As a result of the study, it has been stated that the findings of the Kyrgyz Republic in the
period of the USSR have not been given enough importance in terms of economy and society.
Keywords: Kyrgyz Republic, Soviet Union, Transition Economy

Öz
Kırgızistan toprakları 1857 yılından sonra Ruslar tarafından işgal edilmeye başlamıştır. Halkın
elindeki verimli topraklar sömürülerek işgale maruz kalmıştır. Kırgız halkı diğer Orta Asya
Türkleri gibi Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ruslara karşı ayaklanmıştır. Bu ayaklanma 16
Temmuz 1916 tarihinde kanlı biçimde bastırılmıştır. Kırgızistan, 1 Şubat 1926 tarihinde Kırgız
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti statüsüne getirilmiştir. 1936 yılı sonunda Kırgız Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti olarak, SSCB’yi oluşturan 16 cumhuriyetinden biri olarak tanınmıştır.
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Kırgızistan, Sovyetler Birliği dağılmadan önce 12 Ekim 1990 tarihinde egemenliğini ilan
etmiştir. 31 Ağustos 1991 tarihinde de bağımsızlığını resmen kazanmıştır.
Bu çalışmada Rus Çarlığının hakimiyeti sonrası Kırgızistan’ın sosyal ve ekonomik yapısı
incelenmiştir. SSCB dönemindeki Kırgız ekonomisi ve Kırgızistan’ın bağımsızlık sonrası
piyasa ekonomisine geçiş süreci ele alınmıştır. Ayrıca, Çarlık Rusya, Sovyetler Birliği ve
bağımsızlık sonrası dönemler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma neticesinde
Kırgızistan Cumhuriyeti’ne SSCB döneminde ekonomi ve sosyal açıdan yeterince önem
verilmediği bulguları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği, Geçiş Ekonomisi
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Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajı Açısından Önemi:
TURKCELL Örneği
Emre Yıldırım1

Yusuf Arslan1

Öz
Temel pazarlama anlayışından günümüz toplumsal pazarlama anlayışına geçiş ile birlikte,
firmaların topluma değer katma amacı ve buna bağlı olarak kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. KSS, özellikle, yoğun rekabet ortamında firmaların,
hem tüketiciler tarafından tercih edilmesinde, hem de rakipler ile rekabet edebilmesinde önemli
bir pay sahibi olmuştur. Salt kâr amacının bir adım ötesine geçerek topluma, toplum için değer
katan işletmeler, aynı zamanda marka imajına da katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışma, GSM
sektörünün pazar lideri olan Turkcell markasının yapmış olduğu KSS faaliyetlerinin, Turkcell
markasının imajına ne ölçüde katkıda bulunduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Bu
bağlamda, Turkcell markasının halihazırda devam eden Engel Tanımayanlar, Zekâ Küpü,
Merhaba Umut, Geleceği Yazanlar, Turkcell Diyalog Müzesi, Kardelenler, Ekonomiye Kadın
Gücü ve Van İçin Türkiye Kumbarası projeleri araştırma kapsamında ele alınmıştır. Araştırma
verilerinin toplanmasında anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu, Turkcell’in yapmış
olduğu KSS projelerine yönelik sorular, KSS ile ilgili tutumları ortaya çıkarabilmeye yönelik
sorular ve katılımcıların demografik özelliklerine yönelik soruları içeren 3 bölümden
oluşmaktadır. Anketler 10-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Sakarya ve İstanbul’da bırak-topla
şeklinde uygulanmış ve 166 anket elde edilmiştir. Eksik, hatalı ve/veya isteksiz doldurma gibi
nedenlerden dolayı 17 anket elenerek toplam 149 anket SPSS 20 programı ile analize tabi
tutulmuştur. Elde edilen bulgular incelendiğinde, Turkcell’in yapmış olduğu KSS
faaliyetlerinden en çok bilinen projenin ‘Kardelenler’ olduğu, KSS faaliyetlerinin duyurumunun
en çok TV ve İnternet aracılığıyla yayıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, Turkcell’in marka
imajı genel bir çerçeveden incelendiğinde, Turkcell’in güvenilir bir marka olduğu, müşterilerine
karşı etik ve dürüst davrandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Turkcell’in marka imajı KSS açısından
incelendiğinde ise, Turkcell’in, insan haklarına saygı gösteren, önemli bir bütçe ayırarak hem
sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla toplumun gelişimine katkıda bulunan, hem de doğal
çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerde bulunan bir marka olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, Marka imajı, Turkcell
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Kütüphanelerde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Kütüphanesi’nde Bir Uygulama

Zeynep Filiz1

Öz
Çağdaş bina ve tesise sahip, çalışanların bilgi ve becerilerinin yüksek seviyede olan bir
üniversite kütüphanesi, bilimsel açıdan hayati önem taşır. Üniversite kütüphanelerinin
fonksiyon ve amaçlarının, üniversitenin işlev ve farkındalığına katkı sağlaması gerekir. Bu
bağlamda kütüphanelerin hizmet kalitesinin ölçülmesi önemli olup hizmet kalitesi iyileştirme
veya geliştirme sürecinin de ilk aşamasını oluşturur. Bu araştırmanın amacı, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesi’nin öğrencilere sunduğu hizmet kalitesinin öğrenci
beklentilerini karşılama derecesini SERVQUAL ölçeği ile belirlemek ve elde edilen verilerin
değerlendirilmesi neticesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesinin hizmet
kalitesini iyileştirme gayretlerine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Kütüphanesinin hizmet kalitesi ölçümü içim Parasuraman, Zeithalm ve
Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğinden yararlanılmış ve kütüphaneden yararlanan
300 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket formu beklenen ve algılanan hizmet kalitesi ile
demografik değişkenlerin oluştuğu 3 bölümden oluşmaktadır.
Araştırmanın ölçüm güvenilirliğimi test etmek için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır.
Beklenen kütüphane hizmet kalitesinin 29 ifadenin Cronbach alfa değeri 0,959 ve algılanan
kütüphane hizmet kalitesinin Cronbach alfa değeri 0,946 çıkmıştır. Değerler 0,90 değerinden
büyük olması nedeniyle anket oldukça güvenilir olarak değerlendirilir.
Çalışmamıza katılanlar arasında bayanlar çoğunluktadır ve yaş olarak da en yoğun sıklık 20-22
yaş aralığındadır. Öğrencilerin çoğunluğu fakülte öğrencisi olup ders çalışmak amacıyla
kütüphaneye gelmiştir. Algılanan hizmet kalitesinde “Kullanıcılara hızlı hizmet verilmesi”
(4,3367), “Kullanıcılara istekli bir şekilde yardım edilmesi” (4,3367) ve “Alınan bilginin
kesinliği” (4,4333) öne çıkan sorulardan oluşmaktadır. Beklenen hizmet kalitesinde ise “Alınan
bilginin güvenilirliği” (3,9533), “Alınan bilginin kesinliği” (3,9033) ve “Alınan bilginin
doğruluğu” (3,8600) öne çıkmaktadır. Anketteki tüm soruların SERVQUAL Skoru hesaplanmış
ve 29 soru içinde öğrencilerin algıları ile beklentileri arasında fark bulunmuştur. En yüksek
SERVQUAL skoru “Kullanıcıların güvenerek fikir alabileceği personel olması” ve “Kibar nazik
personel” sorularından elde edilmiştir. Bu nedenle kütüphane yönetiminin personel ile ilgili
önlemler alması tavsiye edilebilir.
Anahtar Kelimeler: SERVQUAL, Hizmet Kalitesi, Kütüphane, Hizmet, Üniversite Öğrencisi
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Banka Konut Teminat Oranlarının Proje Kredi Maliyetleri ve Mortgage
Kredi Maliyetleri Alternatiflerinde Değişiminin Uygulama Örneği İle
Tespit Edilmesi
Selim Çakıroğlu1

Mahmut Demirbaş2

Öz
Türkiye’de konut yapım satım faaliyeti ekonominin önemli bir saç ayağını oluşturmakta ve
birçok sektörü etkilemektedir. İnşaat sektörü ile bankacılık sektörü arasında doğru orantılı bir
etkileşim bulunmaktadır. Bankacılık sektörü, inşaat yapım süresince imalat için müteahhite
ticari finansman sağlamasının yanında inşaatın %80 seviyeye gelmesinden sonra konut alacak
kişilere konut kredisi tahsis etmektedir. Bu çalışmada alternatif konut finansman metodu olarak
arsa sahiplerine kredi verilmesi hususu uygulama örneği ile açıklanmış, maliyetler
karşılaştırılmış ve kredi veren kuruluşlar için müteahhitlerin yapmış olduğu yap-sat projelerinde
konut alacak kişilere kredi tahsis etmek yerine arsa sahiplerine inşaat maliyetlerinin kredi olarak
tahsis edilmesi hususunun maliyet açısından daha verimli olduğu sonuçları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mortgage sistemi, Konut kredisinin maliyetini belirleyen unsurlar,
beklenen kayıp oranı, Konut kredisi türleri

Abstract
It is an important pillars of economy housing construction and sales activities in Turkey and
affects many sectors. There is a directly proportional to the interaction between the banking
sector and the construction sector. During the construction period, the banking sector allocates
housing loans to the persons who will buy the housing after the contractor has reached 80% of
the construction besides providing commercial financing. In this study, as an alternative housing
financing method, the granting of loans to landowners has been explained with the application
example, the costs have been compared and the cost of allocating the construction costs to the
landowners instead of allocating the credits to the persons who will buy the houses in the buildthe results are fruitful.
Keywords: Mortgage system, The factors determining the cost of the housing loan, expected
loss ratio, Housing loan types
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1920-30 Yıllarındaki Kazakların Folklor Malzemelerini Derleme Sorunları
Nazym Shuinshina1

Öz
1920 yıllarının ilk dönemlerinde Kazak Halk Eğitim Destek Hizmeti, Kazak Bölgesini
Araştırma Derneği, Kazak Bilimsel ve Araştırma Derneği gibi birkaç kurumların çalışmaları
yürütülmüştür. Kazak halkının kültürünü, tarihini, etnografyasını araştırarak ve derlenmiş halk
edebiyatı örneklerini inceleyerek bilimsel seferler düzenlenmiştir.
Derlemecilerin halk edebiyatını derleyip kaleme almaya çaba göstermesi ve teklifte bulunması
sadece vatanperverlik duyguları değil, aynı zamanda devlet tarafından edebi miraslara büyük
değer vermesinin göstergesidir. Örneğin: 1924 yılında ‘Tilşi’ gazetesinde K.Şökenov: ‘Bu yılın
14 Şubat’ında akşam saat 17.00’de Jetisu bölgesinin Kırgız ve Kazak Eğitim Kurumunun
Edebiyat ve Eğitim bölümünde sayın Sabırcan Şakircanulı’nın Kazak edebiyatı derlemeleriyle
ilgili sunumu gerçekleşecektir’ [50], diye ilân yayımlanmıştır. Her yerde devlet tarafından
düzenlenen farklı edebi, kültürel kurumlarda Kazak folklorunu derleme çalışmaları düzenlenip
belli bir kişiler halk miraslarını derleme çalışmalarına görevlendirildikleri bir gerçektir.
XX. Yüzyılın 20-30 yıllarında yeni yönetim devlet başına geçtiğinde halka eğitim vermek
amacıyla eğitim ve bilim çalışmaları her yönden gelişmeye başlamıştır. Halkımızın yaşam tarzı,
örf ve adetleri, gelenek-görenekleri, geçmişten bugüne kadar süren yaşam tarihinin şeceresi
denmeye uygun görülen, ulusal estetiğin eleğinden geçerek nesilden nesile, asırlardan asırlara
devam eden, ayrıca, değerli hazinelerden biri olan 1920-30 yıllarındaki folklor miraslarını
derleme ve yayımlama çalışmalarını eskiden beri kalıplaşmış geleneğin devamı olarak
sayabiliriz.
Çalışmada, XX. Yüzyılın 20-30 yıllarında yer alan Kazak folklorunu derleme ve araştırma
sorunları, gelişme yönleri söz konusu olacaktır.
Anahtar kelimeler: Folklor, kültür, derleme, masal, destan.
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Research Institutional Controls for Providing the Sustainability of
Hospitals in Rotary Capital Operation Status
Döner Sermaye İşletmesi Statüsündeki Hastanelerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına
Yönelik Sayıştay Denetimlerindeki Bulgular

Buket Doğruer1

Mahmut Demirbaş2

Abstract
In our study; governance, transparency and accountability principles of revolving fund
enterprises in the form of public institutions are included in the audit process. The audit
authority is the Sayıştay (Audit Court). The responsibilities of the Sayıştay’s during the audit
process, the feedback, the recommendation function and the effect on the plan have been
examined. The audit reports of 11 universities that the Court of Accounts performed in the 2012
and 2016 years were examined by us in the revolving fund management statute, findings and
findings; performance audit, economic feasibility, conformity audit, financial structure and
accounting system. Income and expenditure-related reasons for the non-sustainable debt stock
of the hospitals included in the audit reports of the Court of Accounts were examined and
included in the value creation function of the proposals and the audit period
Keywords; Auditing of Sayıştay, Hospital Operations, Debt Crisis Being Affordable

Öz
Çalışmamızda; kamu kurumu niteliğindeki döner sermaye işletmelerinin üretim tarzı, yönetişim,
saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu ile denetim sürecine yer
verilmiştir. Denetim yetkisine sahip kuruluş Sayıştay’dır. Sayıştay’ın denetim sürecindeki
sorumlulukları, geri bildirim, tavsiye fonksiyonu ve planlamaya etkisi incelenmiştir. Döner
Sermaye İşletmesi statüsündeki hastanelerde Sayıştay’ın 2012 ve 2016 yıllarındaki yapmış
olduğu 11 üniversitedeki denetim raporları tarafımızdan incelenmiş, bulgu ve tespitler;
performans denetimine, ekonomik olma, uygunluk denetimi, mali yapı ve muhasebe sistemi
esasında sınıflandırılmıştır. Sayıştayın denetim raporlarında yer alan hastanelerin borç stokunun
sürdürülebilir boyutta olmamasının gelir ve gider kaynaklı nedenleri incelenmiş ve öneriler ile
denetim sürecinin değer yaratma fonksiyonuna yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Sayıştay Denetimi, Hastane İşletmeleri, Borç Krizi, Ekonomik Olma
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Kazak ve Türk Dillerindeki Renk İsimleri İçeren Atasözleri ve Deyimlerin
Kültürel Dil Bilimi Açisindan Karşlaştirilmasi
Altynshash Kurmanali1

Öz
Geçmişten günümüze her kültürde renklerin birçok simgesel değerleri olmuştur. Renklerin
doğal kullanımlarından cok, insanların renk isimlerine yüklediği duygusal yükü yansıtan renk
isimlerinin araştırılmaya değer bir olgu olduğu görülmektedir. Bu makalede farklı bölgelerde
dil, kültür ve edebiyatlarını geliştirerek devam ettiren Türk ve Kazak halklarının renk isimleri
iceren atasözleri ve deyimler karşılaştırmalı olarak ele alınmış olup, çeşitli Kazak ve Türk
atasözleri ve deyimleri kitaplarından derlediğimiz renk isimleri içeren atasözleri ve deyimlerle
ile ilgili elde ettiğimiz önemli bulgular ve tespitlere yer verilecektir. Çalışmamızın amacı milli
hazine ve kültür ürünü özelliğini taşıyan atasözleri ve deyimleri karşılaştırmalı olarak araştırma
sayesinde aynı kökten, aynı soydan gelen iki milletin atasözleri ve deyimlerinde düz anlam
boyutunda neredeyse tamamen örtüşen renk isimlerinin, yan anlam boyutunda kültürel
benzerliklerin yanı sıra farklılıklar gösterip göstermediğini incelemektir.
Çalışmada çeşitli atasözleri ve deyim sözlükleri v.s çeşitli kaynaklar taranmış, renk isimleri
içeren atasözleri ve deyimler tespit edilmiş ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma
sonucunda günlük iletişimde sıkça kullanılan renk isimleri içeren atasözleri ve deyimlerin her
iki dilde de mevcut olup olmadıkları araştırılmış olup, hem Kazak ve hem de Türk atasözleri ve
deyimlerinde en çok ve en az kullanılan renkler saptanmıştır. Bazı renk isimlerinin her iki dilde
de seyrek kullanıldıkları görülmüş ve kimi renklerin ise, Kazak atasözleri ve deyimlerinde hiç
yer almadığı tespit edilmiştir. Hem Kazak Türkçesinde hem de Türkiye Türkçesinde renklerin
önemli bir yere sahip olduğuna ve renk isimleri içeren atasözleri ve deyimlerde kültürel
simgelerin yoğun olduğuna şahit olmaktayız.
Anahtar sözcükler: Renkler, simgesel değerler, kültürel değerler, atasözleri ve deyimler,
karşılaştırmalı inceleme.
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Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu
Üzerine SWOC-AHP Analizi
Gözde Koca1

Sema Behdioğlu2

Ecem Köroğlu3

Öz
Yenilenebilir enerji ekonomik büyümede, yaşam kalitesinde iyileşme ve bir ulusun
sürdürülebilir geleceğinin başarısında hayati bir rol aldığı için umut vaat eden kaynaklardandır.
Bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi’nde yenilenebilir enerji uygulamalarının Güçlü
Yönlerini - Zayıf Yönlerini – Fırsatlarını - Zorluklarını (SWOC) belirlemektir. Ayrıca Analitik
Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile Marmara Bölgesi için SWOC değişkenlerinin önceliklerini
ortaya koymaktır. SWOC değişkenleri arasında fırsat faktörü en baskın olarak ortaya çıkmış
olup, yenilenebilir enerji uygulamalarının Marmara Bölgesi için sürdürülebilir bir şekilde
çoğalma şansı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, politika yapıcılara ve diğer
ilgili makamlara Marmara Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirliğini sağlamak
için güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve zorluklarını ortaya koymaya yardımcı
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, SWOC, AHP, Marmara Bölgesi
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Değerler ve Siyasal Yaşam: Değer Değişime bağlı Siyasal Katılım, Batı
Avrupa örneği
Mehmet Mazhar Yıldız1

Öz
Değerler, bireyin yaşamın rehber rolü üstlenir. Hangi marketten alışveriş yapılması
gerektiğinden, hangi sivil toplum örgütüne katılıma, okunan gazeteden, oy tercihine kadar
kişilerin siyasal, sosyal, ekonomik tüm eylemlerinde değerlerin belirleyici rolü vardır.
Batı Avrupa ülkelerinde yapılan değer değer araştırmalarına göre siyasal yaşamda değişen
değerler (yeni değerler) ile kişilerin siyasal katılımları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Otoriteye saygıdan insan haklarına, lider odaklı siyasal tercihten ilke odaklı siyasal
tercihe evrilen ve çevrenin korunması, hayvan hakları saygı gibi post materyalist değerlerin öne
çıkması ile bireyler siyasal yaşamda daha fazla yer almaya başladılar.
Bu çalışmada, öncelikle siyasal katılım ve değer kavramlarına değinilecek ve sonrasında dünya
değerler araştırması verileri (1970-2010) kullanılarak bireylerin siyasal katılımlarının hangi
düzeyde değiştiği ve bu değişme etki eden değerlerin neler olduğu açıklanacaktır.
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Kamu Yönetiminde İş Sürekliliği
Mehmet Sarıtürk1

Öz
Kamu yönetimi, bazısı tam kamu malı niteliğinde olan ve sadece kamu yönetimi kurum ve
kuruluşları tarafından üretilen bazısı da özel sektörün ürettiği halde kamu yönetiminde de
üretilen ama üretildiği alanın önemli bir kısmını oluşturan pek çok temel sosyal, ekonomik,
siyasal ve kültürel mal ve hizmeti üretmekte ve yerine getirmektedir. Özel sektördeki hemen
hemen her hizmetin alternatifi bulunmaktadır ve hiçbir hizmet özel sektör için tam kamu malı
niteliğinde değildir, ama pek çok zorunlu kamu hizmeti bulunmaktadır. Bunların kesintiye
uğraması bütün ülke ve ilgili kamuoyu için önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu
hizmetlerdeki kesinti, bozulma ve verimsizlik ekonomik, sosyal ve idari sorunlar ve maliyetler
oluşturacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları da donanım arızası, doğal afet ve cezai faaliyetler de
dâhil olmak üzere, önemli iş kesintilerine neden olabilecek çeşitli durumlarla karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu olumsuz durum ve sonuçların engellenebilmesi ve ekonomik kayıpların
önlenebilmesi için iş sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu tür durumlarda iş
sürekliliğinin sağlanması hem kamu yönetimi için hem de bütün ülke için önemli hale
gelmektedir. Bu çalışma, kamu yönetimi alanında iş sürekliliği konusu hakkındadır.
Anahtar Kelimeler: İş sürekliliği, kamu yönetiminde iş sürekliliği

Abstract
The public administration produces many basic social, economic, political and cultural goods
and services, some of which are fully public properties and which are produced only by public
administration institutions and organizations, but which are also produced in the public
administration. There is an alternative to almost every service in the private sector, and no
service is fully public property for the private sector, but there are many obligatory public
services. The interruption of them will have important consequences for the whole country and
the public. Public institutions and organizations are also faced with a variety of situations that
can cause major business interruptions, including hardware failure, natural disaster and criminal
activity. It is necessary to ensure business continuity in order to prevent this negative situation
and consequences and to prevent economic losses. Provision of business continuity in such
cases is becoming important both for the public administration and for the whole country. This
study is about business continuity in the field of public administration.
Keywords: Business continuity, business continuity in public administration
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The Impact of Political Agreement on International Economic Sanctions
Effectiveness
Mehmet Ondur1

Abstract
This research will attempt to resolve a recurring empirical problem in world politics literature
concerning the association between international relationships and economic sanctions.
International relations (IR) assessments of economic sanctions outcomes have suggested
contrasting views on the role of international organizations’ (IO) involvement in sanctions
regimes. For example, Results from empirical studies have concluded that unilateral sanctions
are more successful than multilateral sanctions. However, some scholars also argued that despite
the intuitive benefit of seeking more partners to the sanctions regimes; problems of bargaining,
enforcement, and coordination are more plentiful and can result in sanctions being less
effective. Conversely, recent empirical analyses using new data suggested that multilateral
sanctions, smart sanctions, especially those under the auspices of international institutions, can
be effective. As seen, findings from different studies bring out conflicting results, and yet we
have not seen any satisfactory findings on the impact of decision-makers’ consensus on
economic sanctions success. This research contributes to the scholarship on the effectiveness of
economic sanctions by filling this gap in the literature. A new measure, the level of political
agreement (LPA) among crucial actors in sanctions episodes, is proposed. The level of political
agreement within the senders’, as well as targets’ context is considered. I argue that higher
levels of political agreement among the relevant actors in sanctions increases their effectiveness.
Thus, I show that the degree of political agreement on the demands sought by the primary
sender can be used to determine the level of effectiveness of economic sanctions. To evaluate
my arguments, this study utilizes generalized least squares regression (GLS).
Keywords: Political Science, Economic Sanctions, World Politics, International Relations,
Political Economy.
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Forecasting Attendance Demand of MLB Games by Neural Network
Mehmet Şahin1

Abstract
The output of demand forecasting plays a crucial role on the success of dynamic pricing models
that has a considerable impact on sports economics. Therefore, the accuracy of the forecasting is
vital. The most common forecasting model is the classical regression model in the literature.
Instead, the central aim of this research is to develop and implement a neural network approach
for forecasting attendance demand of major league baseball (MLB) games. The success of the
neural networks has been proved in the previous studies. The neural network approach has been
used for different purposes including financial forecasting, demand forecasting, medical
diagnosis, and so on. The neural networks have been used to predict attendance demand of
soccer games previously and the forecasting results are effective. Thus, it is believed that the
proposed approach provides competitive forecasting results for MLB games either. In this
manner, the neural network model is designed based on the features of the problem. The most
appropriate network type is chosen by implementing a trial and error procedure. Past real data of
the MLB club is used. The training data is used for training the neural network model, and the
testing data is used for assessing the performance of the forecasting model. The obtained
forecasting results are compared to the observed data. Based on the results, the mean absolute
percentage error (MAPE) is found to be below 10%. Hence, it is demonstrated that the proposed
neural network approach can be utilized effectively in attendance demand forecasting of MLB
games. The notable contribution of this study is to introduce a new effective technique and
approach for predicting attendance demand of MLB games. The proposed approach can also be
generalized. It can be used for other sports disciplines by making a few alterations as demand
determinants of the most sports disciplines including success of both home and visitor clubs,
weather, star player, suspended/injured players, and time of game are mutual. As long as
regarding data is obtained, the attendance demand can be forecasted based on the selected
determinants.
Keywords: artificial neural network; sports attendance; utilization rate; predicting demand;
sports demand
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A Literature Review of Dynamic Pricing in Sports
Mehmet Şahin1

Abstract
Dynamic pricing has a significant impact on sports economics. Dynamic pricing has been
defined in different forms in studies. In some of them, dynamic pricing is considered as a sub
form of revenue management that is frequently applied to airline and hotel problems. In this
manner, revenue management is defined as quantity based revenue management and dynamic
pricing is as price based revenue management. However, the others posit that revenue
management is a sub form of dynamic pricing. No matter how they are defined, the ultimate
objective of them is to maximize revenue by changing prices according to willingness to pay of
customers. This study examines literature on various topics related to the dynamic pricing in
sports and reveals future research avenues regarding dynamic pricing in sports. Dynamic pricing
and revenue management studies mainly state the problems of the airline (Bitran and
Mondschein, 1995; van Ryzin and Talluri, 2005; Otero and Akhavan-Tabatabaei, 2015) and
hotel industries (Zhang and Weatherford, 2016). Parris et al. (2012) state that even though
dynamic ticket pricing is a popular topic and helps in generating more revenue in the sports
industry, it is still in its infancy. Therefore, the sports industry seems to be a promising field and
it lacks mathematical models for dynamic ticket pricing. The number of dynamic pricing studies
in sports has been increasing due to its successful applications in the the national basketball
association (NBA) and major league baseball (MLB). The current studies primarily either
suggest developing dynamic pricing models for the sports industry or attempt to determine the
factors that form and affect dynamic pricing models (Drayer, Shapiro, and Lee 2012). Recently,
two studies in which mathematical models of dynamic pricing are proposed for soccer teams
have been conducted. In one of them, Kemper and Breuer (2016) introduce a mathematical
model of dynamic pricing for a professional soccer club in Germany. However, this study relies
on a small amount of data collected from an auction website. In another study, Şahin and Erol
(2017) propose a novel mathematical model of dynamic pricing for soccer games. The future
studies can focus on obtaining detailed real data of a sports club and developing an
individualized dynamic pricing model for that club to ensure the success of the model.
Keywords: revenue management; dynamic pricing; literature review; sports tickets; attendance
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Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım Derslerinin Öğretme-Öğrenme Sürecinin
Betimlenmesi
Memiş Uludağ1

Öz
Bu araştırmada ortaöğretim derslerinden Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerinin öğretmeöğrenme sürecinin nasıl gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Çalışma 2015-2017 yılları arasındaki 6
dönem boyunca 7 farklı lisede yürütülmüş ve 9 Türk Edebiyatı, 3 Dil Anlatım dersi öğretmeni
gözlenmiştir. Bu derslerde öğretmenlik uygulaması yapan 56 formasyon öğrencisi öğretmen
adayı tarafından yapılan gözlemler sonucunda Türk Edebiyatı dersinde 324 ve Dil Anlatım
dersinde 265 ders saati olmak üzere toplam 589 saatlik ders gözlemi yapılmıştır.
Öğretmen adayları Yeler (2104) tarafından geliştirilen öğretme-öğrenme sürecinin betimleme
ölçeğini kullanarak bu gözlemleri yapmıştır. Bu ölçek ders öğretim sürecini; giriş, süreç ve
sonuç etkinlikleri olmak üzere 3 boyutta gözlemeye imkân veren 34 maddeden oluşturulmuştur.
Gözleme dayalı 5’li Likert olarak düzenlenen ölçeğin 1-4. maddeleri dersin girişinde; 5-26.
maddeleri dersin sürecinde ve 27-34. maddeleri ise dersin çıkışında yapılan etkinliklerin
niteliğini ölçmektedir. Bu ölçek öğretmen adayları tarafından bir dönem boyunca yaptıkları ders
gözlemlerinde kullanılmıştır. Bu gözlemler sonucunda Türk Edebiyatı dersi gözlemlerinin iç
tutarlılık anlamındaki Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,949; Dil Anlatım dersi için ise
0,930 olarak belirlenmiştir. Gözlem formu ile elde edilen verilerin normal dağılım
göstermemesi ve varyanslarının eşit olmaması nedeniyle elde edilen veriler non-parametrik
testlerden Kruskall Wallis H ve Mann Whitney U testleri ile karşılaştırılmıştır. Bu
karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Yapılan analiz sonucunda; Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerinin giriş etkinlikleri
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; bu derslerin giriş etkinliklerinin benzer
şekilde düzenlendiği belirlenmiştir. Türk Edebiyatı dersi ile Dil Anlatım dersinin süreç ve sonuç
etkinlikleri arasındaki farkın Türk Edebiyatı dersi lehine anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
sonuca göre Türk Edebiyatı dersinin süreç ve sonuç etkinliklerinin Dil Anlatım dersine göre
daha iyi düzenlendiği belirlenmiştir.
Türk Edebiyatı dersinde düzenlenen öğretim etkinliklerinin sınıflara göre değişip değişmediğine
bakıldığında 11. Sınıfların diğer bütün sınıflara göre daha iyi; 12. Sınıfların ise tüm daha kötü
öğretme-öğrenme sürecine sahip olduğu belirlenmiştir. 9. Sınıfların 10. Sınıflara göre daha iyi
öğretme-öğrenme sürecine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Dil anlatım dersinde ise sadece 9.
Sınıfın 12. Sınıflardan daha iyi diğer sınıflar arasında öğretme-öğrenme sürecini düzenleme
bakımından farklı olmadığı belirlenmiştir. 10. Sınıfların 12. Sınıflara göre daha iyi olduğu, 11.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi. E-mail:
mehmet0785@hotmail.com
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Sınıfların ise 10. Sınıftan daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 11. Sınıfların ise 12. Sınıftan daha iyi
öğretme-öğrenme sürecine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Dil Anlatım, Öğretme-öğrenme süreci, lise, ortaöğretim
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Is the UNSC the only means for fulfilling the R2P?
Mehmet Halil Mustafa Bektaş1

Abstract
The United Nations Security Council (UNSC) is the body of United Nations that is legally
responsible for maintenance of international peace and security. Should there be a regional
conflict that threats international peace and security, the world community will see the UNSC’s
role as that of first responder. Yet that role of peacekeeper in such dire situations may be made
impossible by friction between the UNSC’s permanent members. Other international actors
criticize the UNSC without providing alternative resolutions such situations. Such is the case for
the ongoing Syria crisis. Some measures have been proposed, but have consistently been vetoed
by Russia and China. Meanwhile the world community, with a few exceptions, simply criticize
the UNSC. Making the UNSC a scapegoat for the failure to maintain R2P (Responsibility to
Protect) subsequently becomes a means to legitimize the inertia of other international actors.
This raises the question of whether there are ways for actors other than the UNSC to apply the
R2P? The current study recognises the undeniable fact that the UNSC has failed to act
appropriately in Syria, and that it thus deserves severe censure. The study maintains, however,
that UNSC failure should not exhaust all avenues for action, nor does it justify the inertia of
other actors. It emphasises that the R2P does not solely concern the UNSC’s authority, and that
other actors could also carry out at least some of the steps necessary to fulfil their R2P, as
Turkey has done in providing the most humanitarian aid of any relevant actor.
Keywords: R2P, Syria crisis, UNSC
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The Kashmir conflict: analysing the possibility of taking the issue to the ICJ
Mehmet Halil Mustafa Bektaş1

Abstract
National states on the Westphalian model regard territorial acquisition as one of their prerogatives, an
observation that is particularly pertinent to the Kashmir region. Kashmir hosts the world’s largest and
most militarized territorial dispute. Pakistan, India and China have played significant roles in this longstanding dispute, claiming partial or complete ownership of Kashmir. The tension between Pakistan
and India in particular has escalated: they have fought three wars over Kashmir since the partition of
India in 1947. As Kashmir’s boundaries are subject to competing international territorial claims, the
dispute has also attracted the attention of the international community. The United Nations Security
Council (UNSC) has taken several decisions on the issue, including some condemnations. It has also
been suggested that the question be referred to the International Court of Justice (ICJ). However, as
this course of action is subject to the consent of Pakistan, India and China, it has not so far been
adopted. In fact, the ICJ could make a significant contribution to the resolution of the issue because of
its numerous experiences of territorial disputes. The current paper focuses on the ICJ’s possible role in
this particular case. Firstly, it provides a background to the Kashmir crisis. Secondly, it underlines the
region’s importance, not just to the countries that immediately border it but also to powers at a greater
geographical distance. Lastly, it analyses a possible international resolution for the Kashmir dispute by
scrutinizing the particular possibility of taking the question to the ICJ, and the potential results of such
an action.
Keywords: Kashmir conflict, dispute resolution, ICJ, territorial dispute, UN
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Politeness Strategies in Friday Sermons in Arabic: A Socio-pragmatic
Perspective
Fathi Migdadi1

Ibrahim Owaid Hammouri1
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Abstract
The current study aims at investigating politeness strategies in Friday sermons in Arabic from a
sociopragmatic perspective. In this study, the researcher examines politeness strategies and
functions of fifty Friday sermons of a group of the most famous Muslim preachers and scholars.
The data were selected from the scholars’ verified sites on the web and were analyzed in the
light of both Brown and Levinson's (1987) theory of politeness and Leech's (1983) maxims of
politeness. This study tested the applicability of both theories to a new type of social interaction,
namely the religious discourse by using a number of Friday sermons. The data were analyzed in
two main parts: The first one consisted of Friday sermons related to Allah-man relationship and
the second included Friday sermons related to man-man relationship. The study showed that
Brown and Levinson’s politeness strategies and Leech's maxims can be illustrated in different
Friday sermons. By analyzing the structural and functional features of Friday sermons, the study
found that the positive politeness strategy was used most frequently, accounting for 38% of the
examples, followed by both the negative politeness and off-record strategies, with 24% for each.
This study contributes to the discussions of Allah-man communication and man-man
communication in relation to the negotiation of politeness meaning in the context of religion.
Keywords: Politeness, politeness strategies, maxims of politeness, Friday sermon
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Füruzan’ın “Kırk Yedi’liler” Romanında Dünya Görüşünün Bir Yansıma
Alanı Olarak Kültür ve Sanat Ögeleri
Musa Topkaya1

Öz
Füruzan’ın Kırk Yedi’liler’i, romanın başkişisi Emine merkezinde 68 kuşağı olarak
adlandırılan ve birçoğu 1947 doğumlu olan gençlerin, 12 Mart dönemi öncesinde ve
sonrasında yaşadıklarına odaklanır. 12 Mart döneminin işkence gibi insanlık dışı
muameleleri odağında, geriye dönüşlerle başta Emine olmak üzere birçok karakterin
hayatlarından kesitler sunar. Roman küçük burjuva bireyinin iç dünyası, kuşak
çatışmaları, toplumsal ve cinsel kimlikler, özne-iktidar ilişkileri gibi birçok bireysel ve
toplumsal konu üzerinde durur. Bunun yanında hem devrimci gençlerin hem de diğer
karakterlerin dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde edebiyat, tarih,
müzik, resim gibi kültür ve sanatın birçok alanında zengin bir malzeme yelpazesi içerir.
Bu çalışmada, romanda olayların arka planının ve dolayısıyla dönemin Türkiye’sinin
kültür ve sanat dünyasının detaylı sayılabilecek bir manzarasını sunan bu kültür ve sanat
ögeleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Füruzan, Kırk Yedi’liler, roman, kültür, sanat, kitap, sol ideoloji
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Selim İleri’nin “Her Gece Bodrum” Romanında Metaforik ve Sembolik
Anlatım
Musa Topkaya1

Öz
Her Gece Bodrum’da büyük şehrin toplumsal, siyasal ve bireysel mücadelelerinden
kaçarak yaz tatili için Bodrum’a gelen bir grup küçük burjuva gencinin, Cem ve
arkadaşlarının iç dünyaları anlatılır. Gençler, Bodrum’u her ne kadar bir kaçış yeri ve
sığınak olarak görmüş olsalar da yaşantılarının birer parçası haline gelen iç
bunalımlarından burada da kurtulamazlar. Romanda bir yandan küçük burjuva bireyinin
yalnızlık, yabancılaşma, cinsel iletişimsizlik, amaçsızlık ve doyumsuzlukla çalkanan iç
dünyasına mercek tutulurken bir yandan da dönemin sosyal ve siyasal ortamına
göndermeler yapılır. Küçük burjuva bireyini iyi gözlemleyen ve çok iyi tanıyan bir yazar
olarak İleri onun dünyasını içtenlikli bir anlatımla ortaya koymuş, o dünyanın
derinliklerini, karanlık yanlarını, doğa ve kültür arasında sürekli bocalayan insanın
acılarını ve hüzünlerini zengin bir hayal ve imgelem gücüyle gözler önüne serer ve bunu
yaparken de geniş bir metaforlar ve semboller dünyası yaratır. Bu çalışmada Her Gece
Bodrum romanında anlatıma büyük bir zenginlik ve canlılık katarak onu daha etkileyici
hale getiren, roman karakterlerinin bilincini ve bilinç dışını, bütün çıplaklığıyla ortaya
koyan bu zengin “metaforlar” ve “semboller” dünyası ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Her Gece Bodrum, Selim İleri, metafor, sembol, küçük burjuva
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Hazırlanış Amaçları Bakımından Türkiye’de Yapılan Rusça Sözlük
Çalışmaları
Mustafa Yaşar1

Öz
Varoluşlarından beri iç içe yaşayan Türk-Rus halkları; kültür, sanat, dil, edebiyat ve birçok alanı
etkilemiştir. Sovyetler birliğinin kurulmasıyla ve Türki cumhuriyetleri de bünyesine katması, bu
halkların ve Rusların bir arada yaşamasını zorunlu kılmıştır. İki halk arasında gelişen ilişkiler,
mücadeleler, etkileşimler ve dostluklar halklara birbirlerini daha iyi tanıma zorunluluğu
getirmiştir. Halklar arasında ticaret, kültür, dil, edebiyat ve sanat etkileşimlerinde şüphesiz ki
sözlükler önemli yer tutmaktadır.
Bu çalışmada, Rus dili alanında Türkiye’de yayınlanan veya Yurtdışında yayınlanmış olup
Türkiye’de yaygın kullanılan sözlüklerin kullanım alanları, güncellikleri, hazırlanış yöntemleri,
ihtiyaçlara hangi ölçüde cevap verebildikleri, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulacaktır.
Elde edilen veriler ışığında sözlüklerin olumlu yönleri, olumsuz yönleri gösterilecek.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Rusça sözlükler, Sözlük hazırlama yöntemleri,
Sözlüklerin sınıflandırılması, Dil eğitiminde Sözlüklerin önemi, Sözlük kullanım alışkanlığı
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Descartes Felsefesinde Beden
Naciye Atış1

Öz
Descartes felsefesinde beden, sonlu tözdür. Sonlu tözün var olma nedeni Tanrı’dır. Özü de Tanrı
tarafından belirlenir. Beden, özü gereği yer kaplayan varlıktır. Beden bu nedenle yer kaplayan
varlıktan başka bir şey olamaz. Beden, düşünemez. Beden, özü düşünmek olan diğer sonlu töz
ruhtan ayrı ve bağımsızdır. Descartes’a göre beden ile ruh, birbirleriyle karışmadan var olurlar.
Sonlu iki tözün bu şekilde var olması ontolojik olarak birbirinden bağımsız olmasıdır. Sonlu iki,
töz var olduğu sürece bağımsız var oluşları devam eder. Sonlu ruh ve bedenin Descartes
felsefesinde töz olarak işlevi, özlerini kaybetmeden bir araya gelerek insanı oluşturmaktır.
Descartes bu nedenle insanı, ruh ve bedenden bileşik bir varlık olarak tanımlar. Descartes bu
birleşimin sadece insana özgü olduğunu söyler. İnsan dışında hayvan için bu durum söz konusu
değildir. Ona göre hayvan, ruhu olmayan salt beden varlığıdır. Hayvan sadece otomattır.
Birleşik varlık olduğu için sadece insan, özü gereği hem düşünen hem de yer kaplayan varlıktır.
Sonlu iki töz bu nedenle ontolojik olarak insanın ikili varlığını ifade eder. İnsan da iki töz
ontolojik açıdan aynı düzeydedir. Aralarında fark yoktur. Ancak düşünme ve bilgi söz konusu
olduğu zaman insanda iki sonlu tözün düzeyi değişir. İnsan ruhu, bedeni üzerinde etkin varlık
olarak kabul edilir.
Descartes felsefesinde düşünmenin yer kaplama üzerindeki etkinliği, rasyonalizminin gereğidir.
Ruhun beden üzerinde etkin varlık olduğu kabulü, düşünmenin yer kaplamanın üstünde olduğu
düşüncesinin sonucudur. Beden, ruh karşısında reddedilen ya da yok sayılan değil düşünmeden
ayrı ancak düşünme tarafından kontrol edilen varlık olur. Ruhun bu pozisyonu bedenin varlığını
ortadan kaldıramaz. Ama bedenin varlığını sürdürme koşullarını belirler ve kontrol eder. İnsanın
bedeni, ontolojik olarak bağımsız ama epistemolojik olarak ruhunun etkinliği altında ve ona
bağımlı olduğu kabul edilir. Sonuç olarak da Descartes felsefesi, ruh felsefesi olur. İnsan da
beden değil ruh varlığı olarak tanımlanır. Beden töz olmasına rağmen insan hiçbir zaman beden
varlığı olarak tanımlanmaz. İnsan olmanın değeri beden değil ruh varlığı olmayı gerektirir.
Beden sadece varlık olarak önemlidir. Beden olmasa insanın bileşik varlığı söz konusu olamaz.
Bedenin insan için önemini anlamak, bedenin sonlu töz olarak kabul edilme nedenini anlamayı
gerektirir. Bu çalışmanın amacı, Descartes felsefesinde bedenin töz olarak kabul edilme
nedenini ortaya çıkardığı sonuçlarıyla birlikte ele almaktır. Çalışma bu konuyla ilgili iki temel
soruya cevap vermeyi hedeflemektedir. Birincisi, beden töz olmasına rağmen insan, neden
beden varlığı olarak tanımlanmaz? İkincisi de bedenin insan için önemli olması, diğer yer
kaplayan varlık olan hayvan için de söz konusu mudur?
Anahtar Kelimeler: Beden, töz, öz, varlık, insan, hayvan.
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Şeyh Senusi’nin Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki Güzergâhı Ve
Kronolojisi
Nagehan Elemana1

Öz
Şeyh Senusi, Kuzey Afrika merkezli olup tüm İslam dünyasında etkin olan Senusiyye
tarikatının lideridir. Şeyh Senusi Mehmet Reşat’ın daveti üzerine 1918 Ağustos’unda İstanbul’a
gelmiştir. İstanbul’a gelirken gayesi; tüm İslam coğrafyasını dolaşarak emperyalizme karşı
farkındalık yaratmak ve İslam birliği için zemin hazırlamaktı. Mehmet Reşat’ın vefatı,
İstanbul’un işgali ve güvenlik nedeniyle iki yıl süreyle Bursa’da ikamete mecbur kalması bu
gayesini ertelemesine neden olmuştur. Büyük ihtimalle İstanbul Hükümeti’nin İşgal
kuvvetlerine boyun eğmesi Şeyh Senusi’yi rahatsız etmiştir. Memleketine geri dönmek istese de
İtalyan baskısı nedeniyle bu mümkün olmamıştır. Muhtemelen daha önce Trablusgarp’tan
tanıdığı Mustafa Kemal’e emperyalist devletlere karşı verdiği mücadelede destek vermeyi
düşünmüş ve İkamet ettiği Bursa’nın işgal edilmesi üzerine kesin kararını vererek Milli
Mücadeleye katılmak için harekete geçmiştir. Zira Osmanlı Devleti olmadan ya da işgal
altındaki bir Osmanlı ile bir İslam birliği tesis etmek mümkün olmayacaktır. Mustafa Kemal ile
iletişime geçer ve Ankara’ya davet edilir. Bunun üzerine Milli Mücadeleye dâhil olur ve Genel
Anadolu vaizliği göreviyle Anadolu’yu özellikle Doğu bölgelerini şehir şehir gezerek
Emperyalist devletlerin verdiği ulusçuluk zehrini, din panzehiriyle etkisiz hale getirip halkı
Milli Mücadele’ye dâhil etmek için çalışmıştır.
Şeyh Senusi daha önce yapılan çalışmalara, daha çok Senusiyye tarikatı olarak Libya’nın
İtalyan işgaline karşı verdikleri bağımsızlık savaşıyla konu olmuştur. Ancak Şeyh Senusi’nin
Anadolu’da ne zaman, hangi şehirlerde ne maksatla bulunduğuna dair çok fazla bilgi yer
almamaktadır. Ayrıca ikincil kaynaklarda; Şeyh Senusi’nin Anadolu’ya gelişinden vefatına
kadar olan dönemle ilgili çok çelişkili, yanlış ve mesnedsiz birtakım bilgiler mevcuttur. Bu
çalışmanın amacı; Şeyh Senusi’nin Anadolu’da bulunduğu süre zarfında hangi tarihte, hangi
şehirlerde ne maksatla bulunduğunu, buralarda ne gibi faaliyetler gösterdiğini tespit etmek ve
Şeyh Senusi’nin Anadolu günleri ile ilgili yanlış ve çelişkili bilgileri ortadan kaldırmak üzere
yapılacak çalışma için kronolojik bir temel hazırlamaktır.
Şeyh Senusi’nin Anadolu’da yaptığı seyahatlerle ilgili bilgilere arşiv belgelerinden ulaşılmıştır.
Çalışmada; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi ve ATASE (Askeri Tarih
ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı) Arşivi’nden temin edilerek transkribe edilen belgeler temel
kaynak olarak kullanılmıştır. Arşiv belgelerine ilaveten dönemin yerel ve ulusal gazeteleri de
belgelerdeki bilgileri tamamlayıcı ve destekler niteliktedir.
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Çalışmada tarihsel yöntem kullanılmış ve konu zamansal olarak Şeyh Senusi’nin Anadolu’ya
geldiği ve ayrıldığı tarih aralığı ile sınırlandırılmıştır. Kronolojik bir çalışma olacağı için Şeyh
Senusi’nin faaliyetleri ile ilgili çok fazla ayrıntıya değinilmeyecek, yalnızca genel bilgiler
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şeyh Senusi, Milli Mücadele, Anadolu, anti-emperyalizm, İslam birliği
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Neutralization in Coda Position in Sorani Kurdish within Optimality
Theory
Ghader Allahweisiazar1

Samad Aliaghayee2

Abstract
This paper aims to study the positional neutralization of voice in Kurdish (Sorani dialect) within
Optimality Theory in which is one of the most recent theories in phonology. This approach
sketched above implies that linguistic theory should narrow down the class of universally
possible grammars by imposing restrictions on the input candidates and select the best one with
the use of two main constraints markedness (*Voiced-Coda) and faithfulness Ident-IO(voice).
So according to R. Kager (1999) it is not a theory of representation but a theory of interactions
of grammatical principles. It was presented by Prince and Smolensky in 1993. This study will
cover the neutralization in coda position in a descriptive-analytical method. Also this process in
Kurdish will be compared to Dutch and English. The research method of this study is
descriptive – analytic. In order to verify various claims about reduplication in Sorani Kurdish,
data have extracted from Kurdish – Kurdish – Persian Dictionary (Hanbane Borina) and some
native Kurdish speakers. The result of this paper shows that the contrast of voiced and voiceless
obstruents is positionally neutralized in the syllable coda in Kurdish and markedness constraint
dominates faithfulness one in Kurdish is like Dutch.
Keywords: Sorani Kurdish, Optimality Theory, markedness and faithfulness constraint,
neutralization
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The Evaluations of Teacher and Teacher Candidates on Textbooks That
Given in the Course Books
Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Ders Kitaplarında Yer Verilen Metinlerle
İlgili Değerlendirmeleri

Mehmet Nuri Kardaş2

Mustafa Kaya1

Abstract
One of the most important methods of bringing the main aim of the Turkish course is the
textbooks. The literary texts in the textbooks are one of the important methods of teaching
language skills. The texts in the books contribute to the development of the mother tongue skills
of the students. However, the quality of the text may contribute more than expected.
Types of texts in the textbooks, various information about the features that should be found in
the texts are given in the Turkish course programs and the criteria related to them are
determined. However, it is also necessary to refer to the opinions of teacher and teacher
candidates who will undertake important assignments or assume responsibility for the
application of the features and types of texts that must be found in books.
The aim of this research is to apply the views of teacher and teacher candidates about the
features that should be found in the texts to be included in Turkish textbooks and how to
classify the text types. In the light of these opinions, it is to reveal the opinions of teacher and
teacher candidates about the features and text types of texts to be included in Turkish textbooks.
The research was conducted with teacher candidates who worked at different schools in Van
province center in April 2018 and who were studying in the Department of Turkish Language
Teaching at Van Yüzüncü Yıl University.
A document review method based on a qualitative research approach was used in the research.
The data collection survey papers of the research are structured interview forms with 30 Turkish
teachers and 100 Turkish teachers' department students. In the analysis of the data, qualitative
research data analysis included content analysis.
Keywords: Text, types of text, teacher and teacher candidates.

Öz
Türkçe dersinin temel amaçlarını kazandırmanın en önemli araçlarından biri ders kitaplarıdır.
Ders kitaplarında yer alan edebi metinler, dil becerilerini öğretmenin önemli araçlarından
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biridir. Kitaplarda yer alan/alacak metinler, öğrencilerin ana dil becerilerini geliştirmelerine
katkı sağlar. Ancak metnin kalitesi, beklenenden daha fazla bir katkı sağlayabilir.
Ders kitaplarındaki metinlerin türleri, metinlerde bulunması gereken özelliklerle ilgili Türkçe
ders programlarında çeşitli bilgiler verilmiş olup bunlarla ilgili kriterler belirlenmiştir. Ancak
kitaplarda bulunması gereken metinlerin özellikleri ve türleri hakkında uygulama sahasında
önemli görevler üstlenen veya üstlenecek olan öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine de
başvurmak gerekmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Türkçe ders kitaplarında yer alacak metinlerde bulunması gereken
özellikler ve metin türlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğiyle ilgili öğretmen ve öğretmen
adaylarının görüşlerine başvurmaktır. Bu görüşler doğrultusunda Türkçe ders kitaplarında yer
alacak metinlerin özellikleri ve metin türleri hakkında öğretmen ve öğretmen adaylarının
görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2018 yılı nisan ayında Van ili merkezindeki farklı
okullarda görev yapan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
Bölümünde okuyan öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak yapılan doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları 30 Türkçe öğretmeni ve 100 Türkçe
öğretmenliği Bölümü öğrencisi ile yapılan yapılandırılmış görüşme formlarıdır. Verilerin
analizinde nitel araştırma veri analizlerinden içerik analizine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metin, metin türleri, öğretmen ve öğretmen adayları.
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A Research on the Tendency of Listening Skills in Turkish Work That
Done Between the 2005-2017 Years in Turkey
2005-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Türkçe Dinleme Becerisi Üzerine Yapılan
Çalışmaların Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Nuri Kardaş1

Veysel Çetinkaya2

Mustafa Kaya3

Abstract
The efficiency of education, which is considered as a communication activity, depends on the
nature of the communication. Depending on the diversity of communication brought by the
developing technology, communication and language skills are a distinctive feature among
expected knowledge and skills that an individual has to have in order to adapt to life. Reading
and listening / listening comprehension skills, speech and writing are speaking skills.
"Listening" is a distinctive feature of these skills, which are called the four basic language skills
in the field writing. Indeed, the prerequisite is to understand, the most effective and shortest way
of understanding is through effective "listening".
Listening is one of the basic ways of communication and learning, and it is the process of
understanding, interpreting and evaluating the given message correctly. Listening; has an
important place for effective communication and education. For this reason, the training of
listening skill in all levels of education should be emphasized with care. Studies aimed at
improving this skill should not lag behind studies of other language skills. Research needs to be
intensified in topics that are needed in the field of listening and learning. In order to be able to
direct the work to be done in the field of listening education, it is necessary to determine the
previous work and to subject it to content analysis. Field researchers will only be able to sign
research that contributes to the field.
The purpose of this research, published between the years of 2005-2017 in Turkey, "Turkish
Listening Skills" of research in the areas of learning; to determine the trends of subject areas,
species, methods, distribution over years, sampling characteristics.
Keywords: Listening skills, Article, Thesis, Tendency
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Öz
Bir iletişim etkinliği olarak değerlendirilen eğitimin verimli gerçekleşmesi, iletişimin niteliğine
bağlıdır. Gelişen teknolojinin getirdiği iletişim çeşitliliğine bağlı olarak bireyin yaşama uyum
sağlayabilmesi için sahip olması beklenen bilgi ve beceriler arasında iletişim ve dil becerilerinin
ayrı bir önemi vardır. Okuma ve dinleme/izleme anlama becerilerini, konuşma ve yazma ise
anlatma becerilerini oluşturur. Alan yazında dört temel dil becerisi olarak adlandırılan bu
becerilerden “dinleme”nin ayrı bir önemi vardır. Nitekim anlatmak için ön koşul anlamadır,
anlamanın en etkili ve kısa yolu da etkili “dinleme” yapmaktan geçmektedir.
Dinleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir
şekilde anlama, yorumlama ve değerlendirme sürecidir. Dinleme; etkili iletişim ve eğitim için
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle tüm eğitim kademelerinde dinleme becerisinin eğitimi
üzerinde önemle ve titizlikle durulmalıdır. Bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar diğer
dil becerilerine yönelik yapılan çalışmaların gerisinde kalmamalıdır. Dinleme öğrenme alanında
ihtiyaç duyulan konularda araştırmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Dinleme eğitimi
alanında yapılacak çalışmalara yön verebilmek için daha önce yapılmış çalışmaların
belirlenmesi ve içerik analizine tabi tutulması bir ihtiyaçtır. Alan araştırmacıları ancak bu
sayede alana katkı sunan araştırmalara imza atabileceklerdir.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında yayımlanan “Türkçe Dinleme
Becerisi” öğrenme alanındaki araştırmaların; konu alanlarının, türlerinin, yöntemlerinin, yıllara
dağılımlarının, örneklem özelliklerinin eğilimlerini tespit etmektir. Araştırma verileri; Google,
Google Akademik, ULAKBIM, YÖK Tez Merkezi veri tabanlarında tam metnine ulaşılabilen
akademik çalışmalar (makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi)’la sınırlandırılmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanılmış ve veriler basit istatistik
teknikleri ile betimlenmiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde, ulaşılan sonuçlar tablo ve
grafiklerle sunulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde de sonuçlar özetlenmiş, tartışılmış
ve alan araştırmacılarına önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, Makale, Tez, Eğilim
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Ethical Maturity and Religiosity in Young People of European TurkishMuslim Minority: Austrian Example
Nurten Kımter1

Abstract
Turkey has become a country which started to emigrate for economic reasons since the 1960s.
Migration abroad started due to economic reasons, and this migration has become continuous
and permanent for cultural reasons. One of the countries receiving immigrants in Europe for
labor reasons is Austria. In 1964, an external immigration and labor exchange agreement was
entered into between Turkey and Austria. Today, Turkish minority in Austria is approximately
200,000 people with their existence nearly three generations.
It has been asserted for years that there is a link between the religion and ethic, and some people
consider the ethic having religious bases. However, number of researches on appearance of such
link between the religion and ethic in different culture and geographical areas is quite limited.
Therefore, it was reviewed whether a relation exists between the devoutness levels and ethical
maturity levels of the Turkish diaspora youth living in Austria. In the study, "Personal
Information Form", "Religiosity Scale" and "Moral Maturity Scale" were used. As a result of
the study conducted on 223 young people living in Austria, significant relation and differences
were found between dependent and independent variables and socio-cultural and demographic
factors.
Keyword(s): Austria, Turkish-Muslim youth, moral maturity, religiosity, socio-cultural factors
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A Qualitative Research on Prayer (Salat) Conscience
Nurten Kımter1

Abstract
Worship is the manifestation of faith in the outside world. In all religions, belief,
worship and ethic dimensions are three basic and inseparable elements linked to each
other. It is possible to have an idea about the religiosity of the people by looking at the
prayers of such person being manifestation of the belief of the believer in the outside
world. It is expected that the individuals who perform prayers of faith and belief should
prefer good and beautiful things in their daily life feelings, thoughts, attitudes and
behaviors, in other words, they will exhibit ethical behaviors. The ultimate and common
goal of worships performed in all divine religions is to uncover and build a moral
personality. However, moral weaknesses are observed in the attitudes and acts of some
people who are considered as believers and performing prayers, being considered as
religious persons. If, at this point, the worships being manifestations of the belief in
outside world do not contribute to the daily lives and moral living of the people at the
desired level, the reasons therefore are to be analyzed and some studies are to be
conducted on such subject. In this sense, it is of important matter to determine whether
the prayers in Islam religion in religious forms or religious living styles are performed
consciously or not. In this qualitative research, some open-ended questions were asked
to the students of the Divinity School about prayer (salat) conscience in Prayer and
Prayer Psychology course. After that, it was attempted to determine the levels of
conscience of the students related to salat prayer with analyzing the content of the
answers given. Lastly, some evaluations were made related to effect and contribution of
conscious performance of salat prayer, being one of the most frequently performed and
fundamental prayers in Islam religion, to ethical acts and daily lives.
Keyword(s): Prayer, salat consciousness, daily life, effect and contribution, students of
divinity school.
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Pierre Duhem’in Bilimsel Model Eleştirisi
Onur Kabil1

Öz
Günümüz bilimi söz konusu olduğunda, hem temel bilim olan fiziğin hem de özel bilimlerin
gerçek dünyanın karmaşık olaylarını anlamak için sıklıkla modellere başvurdukları fark
edilebilir. Bugün modelsiz bir bilimden bahsetmek neredeyse imkânsızdır. DNA’nın ikili sarmal
modeli, köprü modelleri, ahşap, metal, plastik vb. modeller, güneş sistemi modeli, gazların
bilardo topu ya da atomların üzümlü kek modeli, Bohr modeli, ışığın dalga ve parçacık
modelleri bilimde kullanılan modellerden bazılarıdır. Öte yandan mantıkçı empiristlerin bilim
kuramlarına yönelik açıklaması olarak kabul edilen ve kuramların temelde mantıksal-dilsel
varlıklar olduğunu savunan geçerli görüş ya da diğer adıyla sentaktik görüşün savunucularına
göre ise bilimde modellerin yeri yoktur. Her ne kadar mantıkçı empirist çevre içerisinde yer
almasa da modellere karşı açık bir eleştiri Fransız bilim felsefecisi Pierre Duhem’den gelir. Ona
göre modeller, soyut kuramlara kıyasla fiziğin gelişiminde büyük bir katkıya sahip değildirler.
Bu arada ulusal eğilimler açısından da bir karşılaştırma yapan Duhem’e göre İngiliz zihni,
kuramları modelle kavrarken bir Fransız ya da Alman için bu durum anlaşılmazdır. Bu bildiride
Duhem’in modellere yönelik eleştirisi tahlil edilerek günümüz biliminin anlaşılması söz konusu
olduğunda Duhem’in görüşünün bunu başaramadığı savunulacaktır.
Anahtar Kelimeler Duhem, model, bilimsel model
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Göstergelerin Kadınların Eğitim
Düzeyi Üzerindeki Etkisi
Orhan Kandemir1

Öz
Gününüzde ülkelerin sosyal kalkınma göstergelerinden birisi, ilgili ülkede cinsiyet eşitliğinin
hangi düzeyde sağlanabildiğidir. Bu konuda özellikle gelişmiş ülkeler önemli düzeyde ilerleme
kaydetmelerine karşın gelişmekte olan ülkelerde istihdam, eğitim, siyasi temsil gibi birçok
alanda problemler devam etmektedir. Oysaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin beşinci
maddesinde de vurgulandığı üzere, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak” ülkelerin
kalkınması için öncelikli bir konudur.
Hangi ülkede olursa olsun, kadınların gerek ekonomik, gerekse siyasi alanda aktif rol
alabilmelerinin yolu onların toplumun eğitim düzeyinin gerisinde kalmamaları ile mümkün
olabilecektir. Bu nedenle cinsiyet eşitliği ile ilgili endeksleri hesaplayarak ülkelerin bu alandaki
durumlarını gözler önüne seren UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Dünya
Ekonomik Forumu gibi kurumların ele aldıkları göstergelerden birisi kadınların eğitim
düzeyidir.
Kadınların eğitim sürecine yeterince girememesinin altında yatan nedenlerin başında hiç
kuşkusuz, düşük gelir düzeyi nedeniyle ortaya çıkan yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği gibi
ekonomik faktörler gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkeler
bağlamında, kişi başına düşen gelir, yoksulluk düzeyi ve gelir dağılımı adaletsizliği gibi
ekonomik faktörlerin kadınların eğitim düzeyine etkisini kurulacak regresyon modeli ile test
etmektir. Çalışmada kullanılacak veriler UNDP gibi kurumlardan alınacak olup, regresyon
analizi sayesinde elde edilecek sonuçlar yorumlanarak, gelişmekte olan ülkeler için öneriler
getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Eşitliği, Kadınların Eğitim Düzeyi, Gelir Dağılımı Adaletsizliği,
Yoksulluk

Dr., Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. E-mail:
okandemir@kastamonu.edu.tr
1

120

Farklı Normalizasyon Tekniklerinin Aras’ta Karar Verme Sürecine Etkisi:
Personel Seçimi Üzerine Bir Uygulama
Çiğdem Özarı1

Özge Eren2

Öz
Hayatın içinde gerek bireysel gerek kurumsal tüm alanlarda karar verme süreci ile karşı karşıya
kalınmaktadır. Karar verme sürecinde karşılaşılan zorluklar; tüm alternatiflerin eksiksiz olarak
belirlenmesi, gerek bu alternatifleri değerlendirileceği tüm kriterlerin belirlenmesi ve hatta bu
değerlendirme kriterlerinin önem derecelerinin belirlenmesi olarak özetlenebilir. Eğer karar
verme problemi birden fazla alternatif ve kriterden oluşuyorsa, bu problem çok kriterli karar
verme yöntemleri ile çözümlenebilir. Çok kriterli karar verme yöntemleri başlığı altında
literatürde çok farklı yöntemlerle karşılaşılır. Bunlardan bazıları ikili karşılaştırmalar yaparak
çözüme ulaşırken, bazıları optimal alternatifi göz önünde tutarak çözüme ulaşır. Çok fazla
yöntem olmasının yarattığı sorunsallardan biri; hangi yöntemin uygulanacağıdır. Yöntem
seçiminin önemli olması kadar, yöntemlerin içinde yer alan normalizasyon tekniklerinin seçimi
de çok önemlidir. Literatürde belli başlı yöntemler için genellikle aynı normalizasyon tekniğinin
uygulandığı görülse de, bazı çalışmalarda aynı yöntem için farklı normalizasyon tekniklerinin
uygulandığı ve farklı sıralama sonuçlarının da elde edildiği görülmüştür. Bu çalışmanın ana
amacı; çok kriterli karar verme yöntemlerinde, farklı normalizasyon tekniklerinin sonuca olan
etkisini incelemektir. Bu incelemeyi gerçekleştirmek amacıyla örnek bir varsayımsal problem,
çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ARAS (Additive Ratio Assessment) yöntemi
ile değerlendirilmiştir. Bu yöntem, farklı çok kriterli karar verme yöntemleri ile birlikte
kullanıldığı gibi bulanık sistem ve gri sistem teorileri ile birleştirilerek de uygulanabilir.
Personel seçim problemi üzerinden oluşturulan örnek çalışmada, 15 aday ve tüm adayları
değerlendirmek için 10 farklı kriter belirlenmiştir. Çoğunlukla değerlendirme kriterlerinin
ölçüm birimlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle, çok kriterli karar verme yöntemlerinin
birçoğunda farklı normalizasyon yöntemlerinden yararlanılır. Çalışmada, 3 ana grup (vektör
normalizasyon, doğrusal normalizasyon ve monoton olmayan normalizasyon) olmak üzere 6
farklı normalizasyon tekniği kullanılmış, elde edilen 6 farklı sıralamanın birbiri ile uyumluluğu
parametrik olmayan Kendall Tau korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. Doğrusal
normalizasyon ve vektör normalizasyon sıralamalarından elde edilen bulgular, ilk ve son
sıralamalarda birbiri ile daha uyumlu olup, diğer tüm sıralamalarda farklılıklar gözlemlenmiştir.
Monoton olmayan normalizasyon tekniğinin sonuçları ise diğer tüm normalizasyon
tekniklerinden farklılık göstermiştir. Elde edilen bulgulardan, tekniğin kendi içinde farklı
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans, Email:cigdemozari@aydin.edu.tr
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normalizasyon ile işleme devam etmesi farklı sıralamaların ortaya çıkarabileceğini gözler önüne
sermiştir.
Anahtar kelimeler: Normalizasyon Yöntemleri, ARAS, Çok Kriterli Karar Verme, Personel
Seçimi.
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Karahanlı Türkçesi Metinlerinde Gönül ve Yürek Kelimelerinin Metaforik
Kullanımı
İzzet Şirin*
Abstract
This study aims to examine the metaphorical mapping of expression of which involve words
“gönül” and “yürek” in in the Turkish language during the Karakhanid period and analyze them
from a cognitive linguistic point of view. The traditional work on metaphors has dealt with
metaphor as a concept related to literary arts and rhetoric. The "Conceptual Metaphors Theory",
which Lakoff and Johnson put forward with Metaphors We with Live by, brings a different
perspective to the metaphor. According to this theory, the conceptual system used by human in
thought and action is metaphorical. Metaphor is a fundamental element of human thinking. The
most common sources derive from “basic domain of experience.” These typically involve our
bodies, our interactions with our interactions with other people in our culture. There are many
expressions that include the words “Gönül” and “yürek.” A examination of these word’s
expressions will contribute to the inability to understand the body senses, physical circles and
cultures of people using the language at that time. The materials used in the study were taken
from Nesrin Günay's “Türk Dilinde Eş Anlamlılık ve “Gönül, Yürek, Kalp” study and from
other Karakhanid sources.
Keywords: conceptual metaphor, conceptual metonymy, cognitive linguistics, heart, metaphor
theory

Öz
Bu çalışma Türk dilinin Karahanlı döneminde “gönül” ve “yürek” kelimelerini içeren ifadelerin
metaforik haritalarını çıkararak bilişsel dilbilimsel açısından incelemeyi amaçlamaktadır.
Metafor üzerine yapılan geleneksel çalışmalar metaforu edebi sanatlar ve retorikle ilgili bir
kavram olarak ele almışlardır. Lakoff ve Johnson’un Metaphors We with Live by adlı eserle
öne sürdükleri “Kavramsal Metafor Teorisi” metafora farklı bir bakış getirmiştir. Bu teoriye
göre insanın düşünce ve eylemde kullandığı kavramsal sistem doğası gereği metaforiktir.
Metafor dilsel bir göstergeden ziyade insan düşüncesinin temel unsurlarındandır. Metafor
kelimelerin değil, kavramların niteliğidir. Kavramsal metaforlar hem düşüncede hem de
gündelik dilde yaygın olarak yer alır. Kavramsal metaforların kaynağı insan bedeni, insanın
bulunduğu fiziki çevre ve ilişkili olduğu kültürdür. “Gönül”, “yürek” kelimelerini içeren
ifadeler birçok dilde bulunmaktadır. Bu kelimeler Türk dilinde duygusal kavramları bu
kelimeler üzerine yapılan bir inceleme, o dönemde bu dili kullanan insanların beden algısı,
fiziki çevreleri ve kültürlerini anlamamıza katkıda bulunacaktır.
Anahtar kelimeler: kavramsallaştırma, kavramsal metaforlar, metonimi, bilişsel dilbilim,
yürek, gönül
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Klâsik Şiirde Şâir, Anlatıcı, Ben ve Öteki
Ömer Uyan1

Öz
Anlatı ve anlatıcı konusu daha çok modern edebiyatlarla ve anlatıma dayalı hikaye, roman gibi
türlerle ilgili olsa da Klâsik şiirin soyutlamaya (tecrid) dayanan dili, bize "Bu şiiri kim
söylüyor" sorusunu sordurmaktadır. Klâsik şiirin vezin ve kafiye sistemi, harf ve kelime
tekrarları, fesahat hatalarından arı olma çabası onu "sözden ziyade mûsıkîye yakınlaştırdığı"
gibi aynı zamanda yazılmaktan çok söylenmeye/inşâd edilmeye, okunmaktan çok dinlenmeye
yaklaştırır. Söylenen ve dinlenen metin bir de muhayyel/kurmaca bir metin ise bu durumda ister
istemez "anlatıcı" kavramı peyda olacaktır. Şiirin bu doğası şâiri de adeta muhayyel ve
yaratılmış yeni bir şahsiyet hâline getirmiştir. Klasik şiir poetikasına göre O; sıradan biri değil,
kendisine bahşedilmiş farklı bir yaratılışa ve tabiat'e sahip, gönül aynasına ilhamlar yansıyan
insan-üstü bir varlıktır. Bu çalışmada Klasik Türk şiiri bu açıdan ele alınacak, bu şiirde
anlatıcının kim olduğu, gerçek bir şahsa mı yoksa "lirik ben, şair ben" diye isimlendirdiğimiz
varlığa mı anlatıcı dememiz gerektiği tartışılacaktır. Ayrıca konu ile ilgili tamamlayıcı bir unsur
olarak zamir kullanımı ve bu zamirlerin kime/kimlere işaret ettiği hem göstergebilim ışığında
hem de Klasik şiirin "âşık, maşuk; kalender, sufi/zâhid" gibi temel mazmunlarından
faydalanılarak açıklanacaktır.
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Sabit Sermaye Yatırımları ve Cari Açık: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir
Granger Nedensellik Analizi
Mehmet Emre Ünsal1

Öz
2000’li yılların başından itibaren cari açık Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri
olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, Türkiye ekonomisinde cari açığın belirleyicilerini tespit
etmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da, Türkiye ekonomisinde sabit sermaye
yatırımları ile cari açık arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 1980-2014
döneminde Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak Granger Nedensellik Analizi
yapılmaktadır. Bu analizde cari açık bağımlı değişken olarak; sabit sermaye yatırımları, ham
petrol varil fiyatları ve dış ticaret açığı ise bağımsız değişkenler olarak tanımlanmaktadır.
Analiz sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinde sabit sermaye yatırımları ile cari açık arasında
kısa dönemli bir nedensellik bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cari açık, Sabit sermaye yatırımları, Granger nedensellik analizi.
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Türkiye Ekonomisinde Petrol Fiyatları ve Dış Ticaret Açığı: Zaman Serisi
Analizi
Mehmet Emre Ünsal1

Öz
İthalat ile ihracat arasındaki farkı ifade eden dış ticaret açığı Türkiye ekonomisinin en önemli
sorunlarından biri olarak görülmektedir. Petrol fiyatları ile dış ticaret açığı arasındaki ilişki,
özellikle Türkiye ekonomisinde enerji ithalatının yüksek olması sebebiyle birçok araştırmanın
konusu olmuştur. Bu çalışma da, Türkiye ekonomisinde petrol fiyatları ile dış ticaret açığı
arasında ne tür bir nedensellik olduğunu araştırmaktadır. Bu amaçla 1980-2014 döneminde
Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak Zaman Serisi Analizi yapılmaktadır. Bu analizde
dış ticaret açığı bağımlı değişken olarak; ham petrol varil fiyatları, sabit sermaye yatırımları ve
cari açık ise bağımsız değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Analizde ulaşılan sonuçlara göre,
Türkiye ekonomisinde ham petrol varil fiyatları dış ticaret açığını kısa dönemde pozitif
etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Dış ticaret açığı, Petrol Fiyatları, Zaman serisi analizi.
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Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Sadakat ve
Tavsiye Etme Üzerindeki Etkisi
Ali Ender Altunoğlu1

Ramazan Erbilgin

Öz
Pazarlama alanında, teknolojik gelişmeler, işletmelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarında meydana
gelen değişimler, ürün ve hizmet çeşitliliğindeki artış ve rekabet şartlarının zorlaşması
nedeniyle, ürün satışına odaklı geleneksel pazarlama anlayışı, yerini müşteri odaklı ilişkisel
pazarlama yaklaşımına bırakmıştır. İlişkisel pazarlama; insanı merkeze alan, müşterilere değer
veren, onlarla etkili iletişim kurmayı hedefleyen, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklanan
bir yaklaşımdır. İlişkisel pazarlamanın temel amacı, işletme ile müşteriler arasında derin ve
yoğun bir iletişim kurmak ve karşılıklı bağlılık ve güven oluşturmaktır.
İlişkisel pazarlamanın başarılı bir şekilde uygulanması, müşteri sadakati ve tavsiye etme
oranlarında artışla sonuçlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, yat turizmine hizmette
öne çıkan marina işletmelerinde ilişkisel pazarlama uygulamalarının, yabancı uyruklu
müşterilerin sadakati ile bu müşterilerin işletmeyi tavsiye etmesi üzerindeki etkileri
incelenmiştir. İlişkisel pazarlama güven, bağlılık, iletişim ve çatışma yönetimi boyutlarıyla ele
alınmıştır. Çalışmada test edilen hipotezler şu şekildedir: 1) Marina işletmeciliğinde ilişkisel
pazarlama uygulamalarının sadakat üzerinde anlamlı etkisi vardır. 2) Marina işletmeciliğinde
ilişkisel pazarlama uygulamalarının tavsiye etme üzerinde anlamlı etkisi vardır. Ayrıca,
araştırmada, demografik bilgilerden cinsiyet, yaş, yat sahibi olma süresi ve marinada müşteri
olma süresiyle ilgili oluşan gruplar arasında çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerine
ilişkin belirtilen algılarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Nicel
araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada, yabancı uyruklu
farklı kültürlerden 270 yat sahibine anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Çalışmaya
katılanların demografik özellikleri frekans ve yüzde değerleri kullanılarak sunulmuştur.
Verilerin analizinde, gruplar arasındaki farkı test etmek için t-testi ve ANOVA, çalışmanın
değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ise korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.
Yapılan veri analizi sonuçları, ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri sadakati ve tavsiye
etme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Genel olarak,
müşterilerin marina işletmelerine olan güven, bağlılık, iletişim ve çatışma yönetimi algılarının
olumlu yönde arttıkça müşterilerin sadakatinin ve işletmeyi diğer müşterilere tavsiye
etmelerinin de arttığı gözlenmiştir. Fark analizi sonuçlarına göre, cinsiyet ve yat sahibi olma
süresi açısından, katılımcıların ilişkisel pazarlama uygulamaları, sadakat ve tavsiye etmeye
ilişkin algıları arasında da anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Yaş grupları ve marinada müşteri
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olma süresine gören oluşan gruplarda ise ilişkisel pazarlama uygulamaları, sadakat ve tavsiye
etmeye ilişkin algılar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İlişkisel Pazarlama, Müşteri Sadakati, Tavsiye Etme, Marinacılık Sektörü.
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Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Düzeyleri Üzerine Değişkenler Açısından
Bir Çalışma
Mahire Aslan1

Ali Korkut2

Öz
Öğretmenlik, doğrudan insanlara insanlar üzerinden hizmet verme mesleği olarak
değerlendirilebilir. Bu bağlamda, insan ilişkileri yoğunlukta bir çalışma alanı olarak da ele
alınması gereken öğretmenliğin, ilişkiler ve durumların duyguları tetiklediği / tetikleyeceği
gerçeği de göz önüne alındığında, öğretmenlerin yaşam doyumu düzeylerine etki etmesi
kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Kişilerin kendi yaşamlarını bir bütün olarak değerlendirmeleri
neticesinde vardıkları öznel konumlandırma olarak da tanımlanabilecek yaşam doyumu düzeyi,
mutluluk, iş doyumu, beklentilerin ve gereksinimlerin karşılanma düzeyi, ekonomik kazanımlar,
sosyal statü, sosyal çevre etkisi gibi pek çok etmene bağlı olarak farklılaşabilmektedir.
Öğretmenlerin yaşam doyumu düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından
karşılaştırılmasını amaçlayan bu çalışma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerinde
(Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar) bulunan resmi ve özel ilkokullarda görevli 198
öğretmenden elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Diener,
Emmons, Larsen ve Griffin tarafından geliştirilen ve Dağlı ve Baysal tarafından öğretmenler
için geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan “Yaşam Doyumu Ölçeği” (YDÖ) kullanılmıştır.
Analizler neticesinde elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin yaşam doyumu düzeyleri “Orta
Derecede Katılıyorum” [ 𝑋̅=2,97] düzeyinde bulunmuştur. Cinsiyet, kıdem, branş ve öğrenim
düzeyi değişkenleri açısından, öğretmenlerin yaşam doyumu düzeyleri arasında anlamlı fark
yoktur; ancak medeni durum değişkeni istatistiksel açıdan anlamlı fark kaynağı olarak
bulunmuştur. Bu bağlamda, bekâr öğretmenlerin yaşam doyumu düzeyleri daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen, yaşam doyumu, doyum
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Problemli İnternet Kullanan Ergenlerin Ailelerine Verilen Eğitim
Çalışması Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi
Özge Ayazseven1

Fulya Cenkseven Önder2

Öz
Ergenler teknolojik aletleri ne olarak göreceklerini, ne için kullanacaklarını, kullanmalarını
gizleyip gizlemeyeceklerini, teknolojik aletlere ne kadar zaman ayıracaklarını annebabalarından veya onların tepkisinden öğrenirler (Young & Abreu, 2011). İnternet kullanımında
ailenin bilgili olması önemli olduğu halde araştırmalar incelendiğinde internet bağımlısı olmaya
yatkın ergenlerin ailelerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına çok rastlanmadığı
görülmektedir. Bağımlı olan ergenlerin ailelerine yönelik aile terapisi uygulansa da (Han, Kim,
Lee & Renshaw, 2012; Liu vd., 2015), internetin güvenli kullanımı konusunda ailelere yönelik
bilgilendirme grup çalışmalarının sınırlı olduğu ve bu konuda ailelerin görüşlerinin
incelenmediği görülmektedir (Lee, 2001). Bu sebeple bu araştırmada çocukları problemli
internet kullanan ailelerin internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konusunda aldıkları
eğitim sonrası görüşlerini incelemek amaçlanmıştır.
Araştırmada problemli internet kullanan ergenleri belirlemek için Hatay ili İskenderun ilçesine
bağlı bir lisede 2017-2018 öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 9. ve 10. sınıf
öğrencilerine Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2 (Caplan, 2010) uygulanmış
ve en yüksek puanı alıp araştırmaya katılmaya gönüllü olan 14 öğrenci ile 10 oturumluk
psikoeğitim çalışması yapılmıştır. Yüksek puan alıp psikoeğitim çalışmasına katılmak
istemeyen 14 öğrenci ise kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin
velilerinden çalışmaya gönüllü 8 anne/baba grup eğitimine alınırken, kontrol grubundaki
öğrenci velilerinden 6 anne/baba grup eğitimi almaya gönüllü olmuştur. Öğrenci oturumlarına
başlandıktan sonra toplamda 14 anne/baba ile iki hafta arayla 3 oturumluk bilgilendirme
eğitimleri yapılmıştır. Bu oturumlarda ailelere çocuklarıyla etkili iletişim kurma, güvenli
internet kullanımını öğrenme ve çocuklarının internet kullanımlarını azaltmaları için üzerlerine
düşen görevler üzerinde durulmuştur. Çocuklara ve ailelere verilen eğitim bittikten sonra bu
eğitimlerle ilgili ailelerin görüşlerini incelemek amaçlı odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak
grup görüşmesine deney grubu velilerinden 4, kontrol grubu velilerinden 5, toplamda 9 veli
katılmıştır.
Görüşmeler ses kayıt cihazı ve kamera kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Konuşmalar dinlenip
transkripti çıkarılmış ve içerik analizi kullanılarak toplanan veriler belirli temalar çerçevesinde
sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen temalar birbirleri ile ilişkilendirerek veri
seti içerisinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler ve farklılıklar incelenmiştir. Sonuçlar
velilerin aldıkları eğitimden memnun kaldıklarını, çocuklarıyla daha etkili iletişim kurduklarını
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göstermiştir. Ayrıca psikoeğitim çalışmasının kendilerinin ve çocuklarının aldıkları eğitim
sonrasında çocuklarının internet kullanımlarını azaltma yönünde etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Problemli internet kullanımı, aile eğitimi, odak grup görüşmesi
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Air Transportation and Performance Based Logistics: The Analysis of the
Last Two Decades
Ramazan Erturgut1

Artuğ Eren Coşkun2

Mustafa Özer Alpar3

Abstract
Over the last two decades, global developments in transportation and transport systems have
brought rapid growth of the aviation industry, and air transportation has become one of the
principle components in economic growth. On the other hand, with time factor being one of the
primary competitive parameters, businesses that can deliver goods and services in the shortest
time to the markets have increased their strategic advantages. The aviation sector not only
ensures that these goods and services are delivered to the point of consumption as quickly as
possible, but also creates a great economy with both passenger and freight transport. Today, the
aviation sector connects with cities, countries and continents in the shortest way thanks to its
very large capacity and advanced flight network. Performance Based Logistics (PBL) refers to
opinions and practices based on the principle of "non-stop operational support" in order to
maintain the performance of logistics systems with the same effectiveness in organizations.
Increasing demand in the aviation sector has led to intensification of operational processes and
making it difficult for aviation organizations to cope with all these increasing processes. As a
result, aerospace organizations began to use Performance Based Logistics practices in their
operational processes. Organizations at airports with high flight potentials are able to provide
ongoing support to all operational processes at this point.
The aim of this study is to analyze the last 20 years of Performance Based Logistics applications
in the context of air transport. In this study using qualitative research method, a longitudinal
content based on literature are presented relevant to logistics with reference to its performance
and applications. The findings of the research revealed that PBL applications based on air
transportation in the public sector and private sector organizations, especially defense
organizations, showed an increase over the years and formed collaborations based on various
partnership relations. On the other hand it has been understood that PBL applications have the
potential to lead to further strengthening of service providers who use Air Carrier Supply Chain
and to the emergence of highly specialized new generation suppliers.
Keywords: Transportation, Air Transportation, Performance Based Logistics, Air Logistics
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Havalimanı Performansının Lojistik Performans İçerisindeki Görüntüsü:
Asya ve Avrupa Havalimanları Arasında Seçimli Bir İnceleme
Ramazan Erturgut1

Mustafa Özer Alpar2

Artuğ Eren Coşkun3

Öz
Havalimanları günümüzde sürekli büyüyen ölçekleri yanında, idari, operasyonel ve işletme
birimleri ile adeta 24 saat yaşayan canlı bir organizma görüntüsü vermektedir. Diğer taraftan
Havayolu taşımacılığı, son yıllarda diğer taşımacılık modları arasında görece olarak en fazla
gelişme gösteren taşımacılık modu olma trendindedir. Bu durum, bir ülke ölçeğinde
değerlendirildiğinde, "Havayolu taşımacılığının en işlevsel boyutlarından biri olan Havalimanı
Performansının ve bunun lojistik performans içerisindeki payının ne düzeyde olduğu?" sorusunu
akla getirmektedir. Diğer taraftan lojistik performans düzeyleri yüksek olan ülkelerin
havalimanlarının nicelik ve nitelikleri acaba bu başarıyı destekler düzeyde midir? Ya da bu iki
olgu arasında bir sebep-sonuç ilişkisi var mıdır? gibi sorunsallar bu çalışmanın birincil
motivasyonunu oluşturmuştur.
Araştırma, Dünya Bankası tarafından lojistik performansları genellikle yüksek düzeyde
puanlanan Asya ve Avrupa ülkelerinin başat havalimanları üzerinde yapılmıştır. Çalışmada
havalimanlarında taşınan yolcu sayısı ve yıllar bazında değişimi yanında, havalimanlarının yük
hareketleri, entegre taşımacılığa elverişli olma durumu ve taşımacılık maliyetleri gibi
göstergeler temel alınmıştır. Yazın taraması, başta ilgili ülkelerin kamu istatistik birimlerinin
web siteleri olmak üzere, Web of Science, Proquest, Science Direct, EBSCHO, Sage Journal,
Springer-Link ve Wiley Online Library veri tabanlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler gibi resmi kuruluşlardan elde
edilen veriler ile Asya ve Avrupa'da bulunan başat havalimanları hakkında yayınlanan raporlar,
özellikle bulguların elde edilmesini sağlayan birincil kaynaklardır.
Araştırma sonuçları seçilmiş ülkeler bazında, havalimanı performanslarının, lojistik performans
boyutlarını destekler nitelikte olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, incelenen ülkelerin
havalimanları performansının genel olarak bu ülkelerde bulunan deniz limanları ile benzerlik
arz ettiği ve havalimanı performansları yüksek ülkelerin kendi stratejik bölgesinde önemli deniz
limanlarına sahip oldukları anlaşılmıştır. Geniş ölçekli incelemeye dayalı olan bu çalışmanın
bulgu ve sonuçları ile, başta Türkiye'deki havalimanları ve havalimanları bünyesinde bulunan
sivil havacılık kuruluşları olmak üzere, Uluslararası düzeydeki askeri ve sivil havacılık
kuruluşlarına lojistik performanslarını arttırılması yönünde bir katkı sağlayacağı ve konunun
paydaşları açısından bir farkındalık yaratacağı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havalimanı, Havalimanı Performansı, Lojistik Performans, Asya, Avrupa
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Five year development plans and avoiding the “Middle Income Trap”: A
case study for Turkey
Reşat Can Akkay4

Abstract
Five year development plans have been being prepared since 1963 in Turkey and the last one
was the tenth which covers the period (2014-2018). These plans are a kind of road map which
shows the Turkish government's priorities and policies about economic development. They also
guide and set objectives for other plans like “Medium Term Plans” which are more widely
known and more frequently used by different agents as a source for prospective developments in
the economy. In short, development plans have been playing an important role in Turkey in
shaping economic expectations and throughout the performance of the economy. The other
main interest of the study is a new and popular concept, named “Middle Income Trap”, which
has been being used to discuss developmental issues of the emerging market countries since
2007. The related theory suggests that this structural problem exists due to the fact of most of
the emerging market countries cannot competing with the low-cost countries in traditional
industries like textile due to their high input costs on the one hand. On the other hand these
countries cannot also compete with the advanced countries in high-tech and high value added
products due to their low-medium tech production. In short they are stuck between these two
country groups. In this study we had two aims; (1) to decide whether Turkey is in the middle
income trap or not; (2) to discuss the role of the last “five year development plans” (2007-2013)
and (2014-2018) to avoid the middle income trap if really existed. Our findings suggest that
Turkey seems to be stuck in the middle income trap according to the most accepted middle
income trap definitions and the related data indicates that the impact of the “five year
development plans” has been weak at the implementation phase.
Keywords: Middle income trap, five year development, Medium term plan
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Neşeli Robotları Sürekli Arttırılan Kitleselleştirilmiş Bir Toplumda
‘Skandal’ Dizisinin Düşündürdükleri
Rıza Sam1

Öz
Robotları yönetmenin insanları yönetmekten daha kolay olduğu düşünülen toplumlarda genel
itibariyle kültür endüstrisinin kod sistemleri belirgin bir biçimde kendini göstermektedir. Her
şeyin eğlenceye, gösteriye ve tüketime endekslendiği böyle bir toplum yapısında, düşünmeye,
sorgulamaya ve anlam arayışında bulunmaya gerek duyulmamaktadır. Bu yapı içerisinde
insanlar, adeta komutlara odaklı şartlandırılmış alıcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların
şartlı refleks göstermelerinin temelinde ise, onların, bir bant sisteminde üretilen meta ürünler
gibi bir meta haline getirilmeleri yatmaktadır. Bu sayede, insanların tıpkı bir robot gibi
komutlara odaklı bir biçimde yönetilmeleri, kontrol edilmeleri ve gözetlenebilmeleri
kolaylaşmaktadır. Bunun en güzel örneği, Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar”ında
anlatılmaktadır. Bu örnekte insanlar, sayı sistemindeki bir numaradan başka bir şey değildir.
Başka bir ifadeyle insanların, kendi başlarına yetenek veya becerilerini sergileyebilecekleri
özgün ve özel bir numaraları bulunmamaktadır.
Bu bağlamda her şeyin gösteriye ve görüntüye indirgendiği bir yerde gerçeğin kendisi de bir
görüntü veya gösteri haline gelmektedir. Baudrillard, bu hususu, gerçeğin ve anlamın “kusursuz
bir cinayeti” olarak adlandırmaktadır. Yapılan çalışmada bu anlamda Baudrillard’ın bakış tarzı,
“Skandal” dizisiyle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta ve bir analoji kurulmaya çalışılmaktadır.
Skandal dizisinin ana temasını, elektronik ortamda seçim sonuçlarının bir siyasi parti lehine hile
yapılarak değiştirilmesi oluşturmaktadır. Yapılan hile, klasik iktisatçıların “kötü para iyi parayı
piyasadan kovar” düşüncesi dikkate alındığında, güç dengeleri değiştiğinde veya devlet
sisteminin içine iyi tekin olmayan sızmalar olduğunda taşeron yönetimlerin ya da yöneticilerin
de iktidar olabileceğine işaret etmektedir. Bu noktada Skandal dizisi, sakinlerinin
robotikleştirildiği ve sürüklenmişlik duygusuyla komutlara odaklı hareket ettirilen bir toplumun
ve onun sisteminin bir eleştirisidir, denilebilir.
Çalışma, bir bütün olarak teorik ve uygulamalı bilim geleneğinin verileri çerçevesinde
yürütülmüştür. Teorik planda, bahsi geçen konuyla ilgili detaylı bir tarama yapılmıştır ve nitel
metodolojinin verilerinden yararlanılmıştır. Uygulamalı kısımda ise, Skandal dizisinin
yayınlandığı üç ayrı dönemde içeriğinde yer alan söylemleri, doküman analizi tekniği
kullanılarak ve kolay durum örneklemi tercih edilerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapılan
çalışma, bu yönüyle, bir desen çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Skandal, Neşeli Robot, Kitle Toplumu, Seçim Hileleri, Manipülasyon.
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Foregrounding Effects in Doris Lessing’s To Room Nineteen
Senem Üstün Kaya1

Abstract
Doris Lessing, one of the famous prolific British writers of the 20 th century, depicted the
spiritual and mental freedom of the ‘New Woman’ in her short story To Room Nineteen (1963).
She wrote at a time when women tried to discover their inner selves and lead an independent
life, which caused an alienation from the patriarchal society. By applying certain stylistic
markers and linguistic codes, Lessing presented her messages based on gender inequality and
consequences of male oppression. Since ‘Stylistics’, a branch of linguistics, involve the analysis
of the relationship between form and content, it is essential to analyze the linguistic codes to
reach the meaning of a literary text. Within this context, the study of ‘foregrounding’ effect
plays an undeniable role. Therefore, this study aims at examining Lessing’s messages in To
Room Nineteen through the analysis of foregrounding elements, particularly via deviations and
repetitions. The main core of this study is based on how Lessing achieves to depict her
messages by using foregrounding effect.
Keywords: Doris Lessing, New Woman, foregrounding effect, Stylistics
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The Efficiency of Cryptocurrency
Sanal Paraların Etkinliği
Serdar Öztürk1

Bekir Köroğlu2

Abstract
Markets which all available information reflect prices are called efficient. In a weak form
efficient market, historical prices are embedded into current prices. The increase of interest in
cyrptocurrencies has lead to an increase in investments of cryptocurrency. Investors have begun
to accept cryptocurrency as a financial investment tool as well as a payment function. In the
study, the effiency of cyrptocurrency has been tested in weak form on the basis of the effiency
market hypothesis. Weekly closing data of the highest 5 cyrptocurrencies (Bitcoin, Ethereum,
Ripple, Eos, Bitcoin Cash) are used. In order to test weak form activity in the study, two type
unit roots test namely, traditional and structural break test were conducted to test. Based on
traditional unit root test result all market is efficient while based on structural break test, Bitcoin
Cash, Ripple, Eos prices market is not efficient.
Keywords: Effiency Market, Blockchain, Bitcoin, Unit Root Test, Structural Break Unit Root
Tests

Öz
Mevcut tüm bilginin fiyatlara yansıdığı piyasalar etkin olarak adlandırılmaktadır. Zayıf formda
etkin bir piyasada geçmiş fiyat hareketleri tamamen mevcut fiyatların içindedir. Kripto paralara
olan ilginin artması ile bu paralara yatırım yapanların sayısı artmıştır. Yatırımcılar Kripto
paraları ödeme fonksiyonun yanında finansal bir yatırım aracı olarak da görmeye başlamışlardır.
Çalışmada kripto paraların etkinliği etkin piyasalar hipotezi çerçevesinde zayıf formda test
edilmiştir. Piyasa değeri en yüksek 5 kripto paranın (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Eos, Bitcoin
Cash) haftalık kapanış verileri kullanılmıştır. Çalışmada zayıf form etkinliği test etmek amacıyla
geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleri yapılmıştır. Geleneksel birim kök test
sonuçlarına göre analiz edilen bütün kripto paralar etkin iken, yapısal kırılmalı birim kök testleri
sonuçlarına göre Bitcoin Cash, Ripple, Eos fiyatları etkin değildir.
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar, Blok Zinciri, Sanal Para, Birim Kök Testi, Yapısal
Kırılmalı Birim Kök Testi
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Pure Bad Luck? The Question of Chance in Eliot’s Silas Marner
Ömer Öğünç1

Abstract
George Eliot’s third novel Silas Marner: The Weaver of Raveloe (1861) tells the tale of a simple
weaver who is sent on an exile after confronting the whole community. Silas’s fate is
determined by social response to his association with crime in an industrial setting in the early
nineteenth-century. The setting is the early Victorian period in which social issues resulting
from the effects of industrialisation reveal themselves vividly. The coincidences that lead to his
conviction and punishment show that the industrial society is cruel when the individual comes
across challenging interests. Despite the significance of one’s village or town in the early
Victorian setting, the community that he believed in easily excludes Silas. Eliot’s acute realism
presents Silas in the middle of a moral dilemma as social, religious and industrial issues turn
into a deadlock for the protagonist. Apart from her attempts to sympathise with her protagonist,
Eliot focuses on the highly crucial question of the individual’s dilemma in the Victorian era.
While the readers encounter the elements of coincidence and chance in shaping the worldview
of a lower class member in the examples of drawing lots for determining the guilty or Silas’s
meeting with Eppie, the individual is actually presented in his struggle for survival in the
Victorian society. Silas’s disappointment and unhappiness along with a question of morality
needs to be analysed in the light of the growing impact of the industrial society. Therefore, this
paper aims to study Eliot’s Silas Marner as an example to the question of individuality in the
Victorian era.
Keywords: George Eliot, Silas Marner, chance, coincidence, individual.
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Kant'ın Ahlak Felsefesinde İntihar
Tufan Çötok1

Öz
Kant’ın felsefesi ‘Eleştiri Öncesi’ ve ‘Eleştiri Dönemi’ olmak üzere iki dönemde incelenir. O,
eleştiri öncesi dönemde ahlak üzerinde doğrudan durmamakla birlikte ahlaksal yaşamın akla
dayanması gerektiği düşüncesi daha bu dönemde belirir. Onun özellikle 1775–1785 arasında
verdiği derslerde ve öğrencileri tarafından günümüze ulaştırılan Etik Üzerine Dersler’deki
muhtevanın eleştiri sonrası ahlak kuramıyla paralel olduğunu görmek mümkündür. Kant’ın
ahlak teorisini geliştirdiği ve olgunlaştırdığı yazıları ise Eleştiri dönemindedir. Bu dönemde
Pratik Aklın Eleştirisi (ve Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi ahlak teorisinin yer aldığı
eserler olarak karşımıza çıkarlar.
Kant, yukarıda zikredilen her iki döneminde de ahlak üzerinde durur. Her ne kadar Eleştiri
döneminde “ahlaklığı örneklerle göstermeyi istemek, ahlaklılığa yapılabilecek en büyük
kötülüktür” dese de evrensel bir ahlak yasasının tikel durumlara nasıl uygulanacağını açık
kılabilmek amacıyla muhtelif meselelere de değinir. İntihar da bunlardan birdir ki her iki
döneminde bir takım örnekler bağlamında tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkar. Kant’ın
intihar üzerine tartışmasında onun karakteristik özen ve sistematiğinin bulunmamasıyla birlikte
söz konusu problem bağlamında muhtelif değerlendirmeleri mevcuttur.
Genel olarak bakıldığında Kant hem eleştiri öncesi kabul edilen ve ahlak üzerine verdiği
derslerin öğrenci el yazmalarından oluşan Etik Üzerine Dersler'de hem de eleştiri sonrası Ahlak
Metafiziğinin Temellendrilmesinde intiharı onaylamaz. Bununla birlikte, özelikle ilk dönem
yazılarında saygı ve Cato örneği bağlamında düşünüldüğünde bir takım ikircikli ifadeler söz
konusudur. Buna karşılık ikinci dönemde ise eylemin doğrudan bir ahlak yasası formunda kesin
bir buyruk olarak ifade edilip yasa hükmünde değerlendirilmesinin ve başka insanlardan
beklenilmesinin imkânsızlığından hareketle gerekçelendirilir. Bu bağlamda Kant üzerine
yapılacak bir soruşturma onun dönemleştirilmesi kabul edilecek olursa öncelikle verdiği
örneklerden, sonrasında ise eylemin yasaya uygunluğu bağlamında ele alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Kant, intihar, yasa, ödev
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Sosyal Medya Reklamlarının Satınalma Davranışları Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi
Emre Yıldırım2

Yusuf Arslan1

Öz
Tüketicilerle iletişim kurabilmenin etkili bir yöntemi olan reklam, tüketicilerin ihtiyaçlarını
karşılamada, piyasada mevcut ürünlerden hangisinin kendisi için daha faydalı olduğunu tercih
etmesine yardım eden önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Reklamların, ürün ve
hizmetlerin başarısındaki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Reklamların, tüketicilerin satın alma
faaliyetlerine etkisi uzun bir dönemdir çalışılan ve üzerinde görüş birliği olan bir konudur. Son
yıllarda ise artan bir biçimde, internet üzerinde gerçekleştirilen reklamcılık faaliyetleri, gazete
ve dergiler gibi birçok klasik reklam mecrasının yerini almaktadır. Günümüzde, tüm internet
reklamcılığı mecrası düşünüldüğünde en popüler olanının sosyal medya reklamcılığı olduğu
göze çarpmaktadır. Günümüzde önemli bir trend haline gelen sosyal medya, işletmeleri
doğrudan müşterileriyle buluşturan önemli bir pazarlama fırsatı olmuştur. Özellikle Facebook,
Instagram ve Twitter bu anlamda en etkin mecralar olarak göze çarpmaktadır. Neredeyse dünya
nüfusunun yarısına yaklaşmış olan sosyal medya ağıyla tüketici davranışlarını etkilemek son
derece önemli bir boyuta ulaşmıştır. Geleneksel medyada iletişim karşılıklı olup, anlık olarak
diğer kişilerin katılımına kapalıdır. Oysaki sosyal medya yer ve hız sınırı olmadan herkesi
iletişimi katma özelliğine sahiptir. Sosyal medyanın çift yönlü simetrik iletişimi sayesinde hem
tepkiler çabuk ulaşır hem de tepki gösterenlerin sayısı fazla olur. Bu bağlamda, bu çalışma,
çeşitli sosyal medya mecralarında gerçekleştirilen reklamların, tüketicilerin satın alma
davranışlarına ne ölçüde yansıdığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu amaç doğrultusunda, çalışma kapsamında, sosyal medya reklamlarına (Facebook, Instagram
ve Twitter) yönelik algının ölçülebilmesi için bir anket formu geliştirilmiştir. Anket formu 140
üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Anketin uygulanacağı üniversite öğrencilerinin
belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenmiş olan kriterlere uygun ve
eksiksiz olarak doldurulmuş olan 120 adetten elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmanın analizlerinin gerçekleştirilmesinde SPSS 20 istatistiksel analiz programından
yararlanılmıştır.
Gerçekleştirilmiş olan regresyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde, sosyal medya
reklamlarına yönelik algının satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür. T testi sonuçlarına göre ise, söz konusu etkinin cinsiyete göre farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Ölçeklerde verilen cevaplara yönelik ortalamalar incelendiğinde
katılımcıların sosyal medya reklamlarıyla ilgili olarak genellikle olumlu bir algıya sahip
oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Reklam, Algı, Tüketici davranışları
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The Impact of Tourism Sector on Regional Development: Muğla Case
Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Muğla İli Örneği
Remzi Bulut1

Abstract
The tourism sector is among the continuously growing and developing sectors in the world and
Turkey. Tourism has some effects on the national economy. These effects can be specified as
settling the deficit, level of prices, public expenditures and revenues, regional development and
employment effects. Unemployment is at the top of economic problems in today's world. The
solution of this problem requires importance and effort. Since tourism sector includes labor and
it is intensive, it has employment enhancing features.
The most important aim of this study is to give detailed information about the tourism in Muğla
region. In the study, the issues of tourism diversity and potential of Muğla province were
investigated theoretically within the framework of tourism supply and demand. In addition, the
influence of Muğla tourism on regional development and employment, its place and importance
in total Turkish tourism were researched. According to the findings of the study, it has been
found that Muğla and its districts provide significant income from the tourism sector and have
an impact on employment and economic development. Moreover, it has been proven that Muğla
province and its environment alone undertake the important potential of Turkey in terms of
tourism economy and tourism diversity and services.
Keywords: tourism, employment, regional development, Muğla

Öz
Turizm sektörü dünyada ve Türkiye’de devamlı büyüyen ve gelişen sektörler arasında yer
almaktadır. Turizmin milli ekonomi üzerine etkileri vardır. Bunlar; dış açığın kapatılmasına,
fiyatlar genel düzeyine, kamu harcamalarına, kamu gelirine, bölgesel kalkınmaya ve istihdama
etkileri olarak sıralanabilir. Günümüz dünyasında işsizlik ekonomik sorunların başında
gelmektedir. Bu sorunun çözüme kavuşması önem ve çaba gerektirmektedir. Turizm sektörünün
emek – yoğun olması istihdamı artırıcı özelliği bulunmaktadır.
Bu çalışmanın en önemli amacı, Muğla yöresi turizmi hakkında detaylı olarak bilgi vermektir.
Çalışmada, Muğla ili ve çevresinin turizm çeşitliliğine ve potansiyeline ait konular, turizm arz
ve talebi çerçevesinde teorik olarak araştırılmıştır. Ayrıca, Muğla turizminin bölgesel
kalkınmaya ve istihdama etkisi, toplam Türkiye turizmi içindeki yeri ve önemi araştırılmıştır.
Dr. Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. Email: rbulut@mehmetakif.edu.tr
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Çalışma neticesinde elde edilen bulgulara göre, Muğla ve ilçelerinin turizm sektöründen önemli
bir gelir sağladığı, istihdam ve ekonomik büyümeye etki oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca
Muğla ili ve çevresinin turizm ekonomisi açısından, arz ettiği turizm çeşitliliği ve hizmetler
bakımından Türkiye’nin önemli bir potansiyelini tek başına üstlendiği kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: turizm, istihdam, bölgesel kalkınma, Muğla
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II. Katerina Döneminde Rus Eğitim Durumu
Hasan Karacan

Öz
1729 yılında Prusyalı aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen II. Katerina, Rus
imparatorluğunun başına geçtikten sonra ekonomi, askeri ve eğitim alanlarında çok ciddi
reformlar yapmıştır. Bu çalışmada II. Katerina’nın eğitim alanında yaptığı çalışmalar ele
alınacaktır. Kendi döneminde eğitim alanında çağın en iyi filozofları olan Diderot, Voltaire,
d’Alembert’in bilimlerinden yararlanarak Rus Aydınlanmasına katkıda bulunmuştur. Bunun
yanında dünyada yenilenen eğitim sistemlerine ayak uydurarak kendi ülkesinde eğitim
reformlarını gerçekleştirmiştir. Ülkedeki okullaşma oranını yükseltmiş, birçok matbaa
kurdurmuş, bilimsel çalışmaları desteklemesi sonucunda ülke eğitimde çağ atlamıştır.
Anahtar Kelimeler: II. Katerina, Rus Eğitim Durumu, Rus Aydınlanması, Eğitim Tarihi
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Türk Düğün Gelenekleriyle İlgili Bir Terim: “Telek”
Anıl Çelik1

Öz
Âdet ve gelenekler eskiden kalmış olma yönleriyle kıymetli görülür, nesiller arasında
aktarılagelir ve toplum davranışları üzerinde kayda değer bir yetkeye sahip olur. Bunlarla
birlikte tutum, tavır, bilgi ve töre ortaklığı meydana getirerek bireylerden toplumlar oluşturmak
hususunda önemli katkılar sağlar. Toplumun gelenek ve göreneklerinin yanı sıra ahlak sistemi,
ülküleri, davranış biçimleri, felsefî görüşleri ve dinî inançlarını da bünyesinde barındıran kültür
mefhumu toplulukların tarihî yolculukları boyunca onlara eşlik eder ve türlü alışverişlerle
beslenerek gelişir. Uluslara ait kültür mirasları arasında önemli bir mevkide bulunan düğün
kavramı da kültürel çıktıların saptanması noktasında çok değerli veriler ihtiva eder. Düğün, tıpkı
diğer ulusların geleneklerinde olduğu gibi Türk ulusunun gelenekleri arasında da kutlu bir olayı
taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen bir tören, bir eğlence, bir cemiyet mahiyetinde kendine
yer bulur ve toplumun hangi katmanı tarafından ortaya konulduğu fark etmeksizin, kadim âdet
ve gelenekler tarafından şekillendirilen belli başlı temel nitelikler ve ölçünlü ana kurallar esas
alınarak gerçekleştirilir. Bahsi geçen temel nitelikler ve ölçünlü ana kurallarla beraber, yöreden
yöreye farklılık gösterip farklı adlandırmalarla karşılanan çeşitli düğün adetlerinin de Türk
kültüründe mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Yalova İli Yerli Ağzı isimli doktora tezi için
yapılan saha çalışmaları esnasında Yalova İli Manavları’nın (Yerlilerinin) düğün adetleriyle
ilgili çeşitli veriler elde edilmiştir. Bu âdetlerden birisi de “teleklik” âdetidir. Türk kültüründe
“düğünde geline kılavuzluk eden kadın” kavramı için “yenge, pırtı yengesi, yan yenge, yengeliç,
tomgavıt yenge” gibi adlandırmaların kullanıldığı çeşitli kaynaklarca saptanmıştır. “Telek”
adlandırması da Yalova İli Manavları’nın sözü edilen tanımlamayı karşılamak için tercih ettiği
sözcük olarak tespit edilmiştir. “Teleklik” adeti, Türk kültürünün çeşitli dairelerinde isim
değiştirse bile temelde aynı ölçünlü ana kurallara dayanır. Düğünde geline kılavuzluk eden
kadınların -namıdiğer teleklerin- düğünlerdeki görevlerinin kapsamları yöreden yöreye
değişmekle birlikte birçok noktada kesişir. Bu kişiler, kimi yörelerde yalnızca gelini baba
evinden koca evine götürmekle mükellef iken kimi yörelerde gelinin süslenmesi, yıkanması,
giydirilmesi gibi birçok farklı görevle yükümlüdürler. Bu kişilerin gerçekleştirdiği ritüellerin
içerikleri ve kuralları da yine yöreden yöreye değişir. Bu çalışmada, düğünde geline kılavuzluk
eden kadınların Türk kültüründeki konumlarından bahsetmek, “telek” ve “teleklik” kavramlarını
tanımlamak ve açımlamak hedeflenmektedir. Bununla beraber, “telek” kelimesinin etimolojisi
yapılarak dilsel yolculuğundan söz edilmekte ve “telek” sözcüğünün kavram alanı Yalova İli
Manavları’ndan derlenen metinlerle tanıklanarak ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Telek, Düğün, Gelenek, Görenek, Âdet.
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Questioning the Hatred between the Communities Created By War As a
Mentality Problem in Feyyaz Kayacan's Work Named “Shelter Stories"
Feyyaz Kayacan’ın Sığınak Hikâyeleri’nde Savaşın Yarattığı Toplumlar Arası 'Kin'in
Bir Zihniyet Sorunu Olarak Sorgulanması
Özkan Çetin2

Kemal Erol1

Abstract
War is a major act carried out by the use of military forces by ceasing the mutual relations
because of disagreements depending on certain reasons among societies, especially in religious,
political and economic spheres. The wars, which have an history as old as the human history,
have been the subject of a social tragedy that lasted for many years, an endless hatred and
hostility between the parties, with the loss of life and property left behind. This bloody social
conflict finally showed its most destructive face with the world wars of the 20th century. These
events in the world are reflected not only in history records but also in various aspects in art and
literature works of the societies. In the Turkish literature, the destruction of war, the economic
poverty that it has caused in the social life for the last two hundred years has been the subject of
literary texts such as novels, stories, plays and poetry on the basis of psychological trauma and
family dramas.
Feyyaz Kayacan, who started to publish his stories in the 1950s, gained the identity of an
existentialist writer, especially with his individualistic themes. In his book "Siginak Hikayeleri
(Shelter Stories)", Kayacan has dealt with the "war" which is a social and universal problem by
staying out of individual subjects. In these stories, which depict the drama of the people of
London in the shelters during the Second World War, the writer explores the phenomenon on
the basis of the mentality problematic. He states that "war" has led to a sense of "hatred" and
"hostility" among the tribes for centuries.
Shelter Stories, this work is based on the idea that "hatred" and "hostility", which interfere with
the ideas of brotherhood and solidarity that will establish peace among the societies, can be
converted to "love" and "friendship" through education. This study, which uses source screening
and reviewing methodology, aims at mirroring the "hatred" mentality problem among the
societies of the war that led to great destruction in human history.
Keywords: Feyyaz Kayacan, Shelter Stories, War, Hatred and Hostility Problem Between
Societies
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Öz
Savaş, toplumlar arasında başta dinî, siyasi ve ekonomik alanlarda olmak üzere çeşitli sebeplere
bağlı yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı ilişkilerin kesilerek askerî güçlerin
kullanılmasıyla girişilen büyük bir eylemdir. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan savaşlar,
geride bıraktıkları can ve mal kayıplarıyla etkisi uzun yıllar devam eden toplumsal bir
trajedinin; taraflar arasında kolay bitmeyen kin ve husumetin de öznesi olmuştur. Söz konusu
kanlı toplumsal çatışma, son olarak 20. yüzyılda yaşanan dünya savaşlarıyla en yıkıcı yüzünü
tekrar göstermiş oldu. Dünyada yaşanan bu olaylar, tarih kayıtlarına geçtiği gibi toplumların
sanat ve edebiyat ürünlerine de çeşitli yönleriyle yansımıştır. Türk edebiyatında savaşın
yıkıcılığı, son iki yüz yıllık süreçte toplumsal hayatta yol açtığı ekonomik yoksulluk psikolojik
travma ve ailevî dramlar temelinde roman, hikâye, tiyatro ve şiir gibi edebî metinlere konu
olmuştur.
Hikâye yazılarını 1950’li yıllarda yayımlamaya başlayan Feyyaz Kayacan, özellikle işlediği
bireysel temalarla varoluşçu bir yazar kimliğini kazanır. Kayacan, Sığınak Hikâyeleri adlı
eserinde bireysel konuların dışında kalarak toplumsal ve evrensel bir sorun olan “savaş”ı ele
almıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra insanının sığınaklardaki dramını işleyen bu
hikâyelerde yazar, olayı bir zihniyet sorunsalı düzleminde irdeler; “savaş”ın kavimler arasında
asırlar boyu süren “kin” ve “husumet” duygusuna yol açtığı tespitinde bulunur.
Sığınak Hikâyeleri, toplumlar arasında barışı tesis edecek kardeşlik ve dayanışma fikrine engel
teşkil eden “kin” ve “husumet”in, eğitim yoluyla “sevgi” ve “dostluk”a tebdil edilebileceği
tezine dayanır. Kaynak tarama ve inceleme yönteminin kullanıldığı bu çalışma, insanlık
tarihinde büyük yıkımlara yol açan savaşın toplumlar arasında yarattığı “kin”e dayalı zihniyet
sorunsalına ayna tutmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Feyyaz Kayacan, Sığınak Hikâyeleri, Savaş, Toplumlararası kin ve
husumet sorunu
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Türkiye’de Teknopark Yönetici Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi İle
Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Sema Behdioğlu1

Filiz Ekinci2

Gözde Koca3

Öz
Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin ‘yeni bilgi’ üretebilme
yeteneği ve ‘teknolojik gelişimi’ ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu nedenle de
teknoparkların önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye Teknoloji Geliştirme Derneği’ne üye olan teknoparkların yönetimi ve
işletmesinden sorumlu şirketlerin belirlenen girdi ve çıktılar doğrultusunda etkinliklerinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik değerlendirilmesinde kullanılan veri zarflama
analizi, çok sayıda girdi ve çıktının olduğu durumlarda karar verme birimlerinin (KVB) göreli
etkinliklerini ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu kapsamda 42 yönetici şirketten
firma sayısı, anahtar personel sayısı, paydaş üniversitenin durumu, parkın bulunduğu ilin
yenilikçilik endeks değeri ve toplam istihdam girdiler olarak; Ar-Ge gelirleri, net kar artış
oranları ve toplam fikri mülkiyet değerleri çıktılar olarak derlenmiştir. Yönetici şirketlerin
görece toplam, teknik ve ölçek etkinlikleri çıktı odaklı CCR ve BCC modelleri kullanılarak
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda etkin ve etkin olmayan şirketler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknopark, Etkinlik Ölçümü, Veri Zarflama Analizi.
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Platon’da Bilgi: Theaitetos ve Devlet
Ufuk Özen Baykent1

Öz
Epistemolojinin gerçek başlatıcısı olarak, bu alanın temel soruları ile ilgilenen bir filozof olan
Platon gösterilebilir. Bilginin ne olduğu, duyuların veya aklın bilgiyi verebilirliği, bildiğimizi
düşündüğümüz şeylerin ne kadarının bilgi olduğu, bilgi ve doğru inanç ilişkisi Platon tarafından
irdelenmiştir. E. L. Gettier’in “Haklılandırılmış Doğru İnanç Bilgi midir?” başlıklı, 1963’te
yayınlanmış makalesinde belirttiği, bilginin, “haklılandırılmış doğru inanç” olarak
tanımlanışının bir benzerinin ilk defa Platon’un Theaitetos’unda sorgulanmaktadır. Bilginin
neliğinin ve nasıl bir doğaya sahip olduğunun tartışıldığı Platon’un bu diyaloğuna ek olarak,
Devlet’nın altıncı kitabında da bilgi ve bilgi türlerinden söz edilmektedir. Batı felsefesi
geleneğindeki felsefecilerin pek çoğunun uzlaştığı konu, epistemolojinin köklerinin Platon’un
diyaloglarından daha geriye gitmediğidir. Bu çalışmada, bilgi sorununu, Antikçağ’da, ilk defa
sistematik olarak ele aldığını söyleyebileceğimiz Platon’un bilgiye dair görüşleri ve özellikle
hangi bilgi türlerinden söz ettiği Theaitetos diyaloğuna ve Devlet adlı eserine göndermelerle
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Epistemoloji, Platon, Devlet, Theaitetos
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Uluslararası Ticaret ve Lojistik Performans: Dünya Bankası Lojistik
Performans İndeksinde Başarılı Ülkelerde Bir Araştırma
Ramazan Erturgut1

Artuğ Eren Coşkun2

Hüseyin Tamer Hava3

Öz
Uluslararası ticaretin gittikçe globalleşen görüntüsü, lojistik sistemlerin varlığını ve verimliliğini
daha da önemli hale getirmiştir. Bir başka ifadeyle, lojistik ve dış ticaret birbirini sarmal bir
şekilde besleyerek ülkelerin gelişmişlik düzeyine kayda değer bir katkı yapmaktadır. Lojistik
performans, aynı zamanda bu bileşimi sağlayan ülkeler için bir uygarlık göstergesi haline
gelmektedir. Diğer taraftan bir ülkenin iktisadi açıdan gelişmişliği o ülkenin lojistik
faaliyetlerdeki etkililiğine de tesir etmekte, bu da uluslararası ticaretin tüm bileşenlerini
doğrudan pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Lojistik performansın etkinlik, etkililik, çeviklik
ve verimlilik boyutlarını odak noktası haline getiren işletmeler ile Dünya Bankası Lojistik
Performans İndeksi (LPI)'nin tüm kriterlerini önemseyerek eylem planlarını bu doğrultuda
hazırlayan ülkelerin, uluslararası ticarette de rekabet üstünlüğü kazanmaları iddia
kapsamındadır. Bu bağlamda lojistik performans dış ticaretin dinamiklerini hem belirleme hem
de değiştirebilme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır.
Bu çalışmanın ilgi odağı, lojistik performans ile uluslararası ticaret arasındaki ilişkinin LPI'de
başarılı ülkeler bakımından karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak
Dünya Bankası LPI'de bugüne kadar en fazla ilk 20 sıralamasında yer alan ülkelerden Almanya,
Hollanda, Singapur, Japonya, Hong-Kong, İsveç ve İngiltere'nin uluslararası ticaret göstergeleri
mukayeseli bir analize tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Karşılaştırma yapılmasında ilgili
ülkelerin ulusal ekonomik ve ithalat/ihracat verilerinin yanında öncül sektörleri ele alınmış, LPI
kriterlerinin puanlanmasını sağlayan lojistik konularından yararlanılmıştır. Özellikle ülkelerin
ulusal ekonomik verilerinin toplanmasında homojenliği sağlamak adına benzer kaynaklar
kullanılmıştır. Öte yandan kapsamımızda bulunan ülkelerin devlet kurumlarının yayınladığı
resmi raporlarından yararlanılmıştır.
Sonuçlar; lojistik performansları yüksek ülkelerin, uluslararası ticaret performanslarının
bölgesel dinamiklerden etkilendiğini, İncelenen ülkeler özelinde, ithalat ve ihracat yapılan
ülkelerin genellikle birbirini ikame ettiğini, hammadde mamul ve yarı mamul ürünlerin ihracat
ve ithalatının, LPI ülkeleri arasında tek tipleşme eğiliminde olduğunu, İncelenen Ülkeler
bazında ülkelerin lokomotif sektörlerinin ihracat performansına yansıma düzeyinin homojen
olmadığını, Lojistik Performans Değerlendirme kriterlerinden Lojistik Altyapı ve Gümrük
puanları yüksek ülkelerin dış ticaret performanslarının da arttığını göstermektedir. Uluslararası
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ticaret ile lojistik performansın hangi noktalarda ve ne şekilde birbirlerinden etkilendiği
sorularına cevap aradığımız bu çalışmanın araştırmacılara, yeni ortaya çıkacak çalışmalar için
yön göstereceği, işletme ve ülke yöneticilerine ise, atacakları adımlarda yol haritası sunacaktır.
Özellikle kapsam altında incelediğimiz ülkeler ile ticari ilişkilerini geliştirmek ya da bu
pazarlara açılmak isteyen tüm kamu ve özel teşebbüsler için faydalı bir kaynak niteliğinde
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Lojistik, Lojistik Performans, Dünya Bankası,
Lojistik Performans İndeksi
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Роль языка в процессе перевода
Umida Karimova1

Sultonova Sayyora

Аннотация
статья посвящена анализу возможности профессионализации языковых дисциплин, в
первую очередь русского языка, и их интеграции в теоретический и практический
языковые
блоки,
обеспечивающие
формирование
языковой
компетенции,
рассматриваются некоторые аспекты перевода в условиях глобализации знаний.
Английский язык, который используется для передачи знаний, оказывает влияние на язык
перевода и национальную культуру. Доминирующее положение английского
академического дискурса в издательской индустрии может размыть стандарты, принятые
в научном дискурсе недоминирующих культур, отчасти из-за выбранных переводческих
стратегий. Таким образом, роль переводчика существенно возрастает. Авторы
утверждают, что в настоящее время форенизация используется значительно чаще
доместикации. На выбор переводческой стратегии влияют многие факторы: идеология и
образование переводчика, цель перевода, нормы языка перевода, реакция реципиента
текста перевода и т.д. Тем не менее, основным фактором является цель перевода. Для
того чтобы сделать качественный перевод, переводчик должен применять более гибкий
подход, то есть использовать одновременно две стратегии. Форенизация и доместикация
могут сосуществовать, поскольку они дополняют друг друга. Вопросы, рассматриваемые
в работе, могут представлять интерес для преподавателей английского для специальных
целей в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: глобализация, перевод, переводческая стратегия, доместикация,
форенизация, доминирующая культура, академический дискурс. языковая подготовка,
лингвистическая компетенция, профессионализация содержания, интеграция дисциплин,
профессиональная компетенция.
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The similarities and differences of proverbs in Kazakh, Turkish and
English languages
Shynar E. Auyelbekova1

Abstract
In this article the author discusses the use of proverbs that are similar in Kazakh, Turkish and
English. The proverbs having the same meaning were taken into consideration. Kazakh,
Turkish, and English proverbs with the same meaning show that these nations have common
values. These common values are beliefs thoughts and behavioral patterns. Proverbs are meant
to transfer the values from generation to generation. In Turkish and Kazakh proverbs are called
“makal-matel”, “sav”, “mesel” and express the experience and thoughts of the nations
accumulated through centuries. In this article the author tried to show this with lots of examples.
Keywords: proverbs, Kazakh, Turkish, relative languages

1

Suleyman Demirel University

152

A Study on the Relationship between Self Perception of Parental Role and
Marital Attitude
Utku Beyazıt1

Gönül Taşçıoğlu2

Fatma Gül Cirhinlioğlu3

Abstract
Previous researches have explored the associations between concepts such as parenting,
marriage quality and marital satisfaction, However, it is thought that individuals’ perceptions of
parental roles is a significant aspect of their parenting and one's appraisal of parental roles might
be related to their global appraisal of marriage. Therefore in this study, it was aimed to examine
the relationship between self perception of parental role and marital attitude. The participants of
the study are comprised of 220 parents. In order to gather socio-demographic information, the
parents were administered an “Individual Information Form”. In order to assess participants’
self-perception of parental roles, Self-Perception of Parental Role Scale (SPPR) developed by
MacPhee et al. (1986), and in order to assess marital attitudes of the participants, Marital
Attitude Scale (MAS) developed by Braaten and Rosen (1998), were administered. As a result,
it was found that there are significantly positive correlations (p<0.05) between the scores of the
competence and role balance subdimensions of SPPR and the scores of MAS, whereas there are
no significant correlations (p>0.05) between the scores of the role satisfaction and investment
subdimensions of SPPR and the scores of MAS. The findings are discussed in terms of the
relevant literature.
Keywords: Parental role, self-perception of parental role, marital attitude
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An Examination of the Mothers’ Acceptance and Rejection of Their
Children According to Socio-Demographic Variables
Utku Beyazıt1

Aynur Bütün Ayhan2

Abstract
The concept of “parental acceptance-rejection” refers to whether the parents accept their
children and show affection toward them or rejects them. It is argued that in most societies
mothers are considered to be the primary caregivers of the children and their acceptance of their
children is universal, regardless of culture and ethnicity. However, mothers from different
socio-economic backgrounds may have different values and beliefs about parenting. Within this
context, in this study, it was aimed to examine the mothers’ acceptance and rejection of their
chikdren according to socio-economic factors. The participants of the study consisted of 155
mothers in north Cyprus. In order to collect socio-demographic data, the mothers were
administered an “Individual Information Form”. The mothers were also administered “Parental
Acceptance-Rejection Questionnaire”, developed by Rohner et al. (1978), for the purpose of
assessing the mothers’ acceptance-rejection of their children. According to the findings,
mothers’ PARQ scores were found to significantly (p<0.05) differ according to their place of
birth, level of income, the age of the first pregnancy, how they get along with their husbands
and whether they have received sufficient love and care from their own mothers and fathers
during their childhood. The findings are discussed in terms of the relevant literature.
Keywords: Mother, Acceptence-Rejection, Children
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The Saadabad Pact of 1937: As an example of regional political integration
in the period between the two world wars
Саадабадский пакт 1937 г.
как пример региональной политической интеграции
в период между двумя мировыми войнами
Vadim A. Kuzmin1

Abstract
The quadripartite nonaggression pact signed on July 8, 1937 in the Saadabad Palace of the
Iranian Shah in Tehran, which ended the long process of formation of a regional political group
comprising Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan, was named by the contemporaries, and later in
the scientific literature, "Saadabad Pact". The mere fact of the formation in the Middle East of a
political bloc of states at a time when the gradual "crawling" of mankind and individual states in
World War II is of considerable interest to the historian. However, the history of the creation of
the Saadabad Pact remained for a long time a little-known and weakly studied topic.
Meanwhile, the tendencies towards rapprochement and cooperation in the relations of the
countries of the Middle East are still in effect. In this regard, knowledge of the history of the
emergence, existence and influence on international relations of regional groups such as the
Saadabad Pact becomes important. The Speaker sought to clarify the prerequisites and reasons
for the formation of the Saadabad Pact in the light of the development of international relations
in the Middle East, to determine the stages in the formation of this regional grouping, to show
the attitude of the great powers, especially the Soviet Union and Britain, to it, and clarify the
role of its individual participants in the creation of the pact.
Keywords: Middle East, International relations, Policy, Pact, Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan,
the Soviet Union, Great Britain.
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3D Vignettes: A Collaborative Reflective Practice Tool for Intercultural
Training
Samiah Ghounaim1

Nehal Maria2

Kristine Linn Kienast

Abstract
The field of intercultural training today is vast and variant in its approaches. However, the focus
is mainly on management and business, and little attention is given to the importance of
interculturality for language teachers specifically, and all teachers generally. On the other hand,
teacher training programs often focus on teaching methodologies and classroom management;
and yet again little attention is given to the interactional aspect of the classroom culture. As a
part of a PhD dissertation, the paper at hand discusses the design of 3D vignettes as a tool for
the attempted intervention to design an intercultural training program for educationalists. The
vignettes utilize an approach of reflective practice to become better reflective practitioners
through collaborative processes in creating the vignettes. This attempt hopes to raise awareness
of the importance of reflective practice in the continuous professional development of
educationalists, and to create new approaches to interculturality in teacher training.
Keywords: Intercultural training, teacher training, reflective practice, 3D vignettes,
collaboration, CPD.
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Native English Speaking Adult Immigrants’ Perceptions on the Acquisition
of a Second Language
Yağmur Raman1

Hanife Bensen Bostancı2

Abstract
So far, the studies which have focused on second language acquisition of native speakers of
English in general mostly investigated either linguistic domains, theoretical aspects or affective
factors by adopting an etic perspective. However, it is of great importance to give voice to
native English speaking immigrants and investigate their learning experiences from their own
point of views as perceptions are powerful in influencing their realities. Thus, this
phenomenological study aims to shed light on the language learning experiences of native
English speaking adult immigrants by investigating their perceptions on the acquisition of
Turkish as a second language in its naturalistic contexts. Six native English speaking
participants who were living in northern Cyprus and Turkey participated to the study. One
initial interview and one semi structured interview were conducted with each participant.
Results revealed that contact with native Turkish speakers along with the linguistic features of
Turkish were perceived as external factors which impede participants to acquire Turkish.
Specifically, morphological differences including but not limited to word ordering, and
agglutination were perceived to be the most difficult whereas Turkish being a phonetic language
made it easy to read and write. The perceived benefits of knowing other languages and
perceived sense of self-confidence were considered to be the internal factors which help
participants to acquire Turkish. The findings of this study provided significant insights on the
possible negative effects of the social context of acquisition along with the possible positive
effects of internal mechanisms on the language learning practices.
Keywords: Turkish as a second language, Turkish learning, perception, phenomenology, native
English speaking immigrants
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Yayıncılık ve Medya Sözlüğü’nde Yer Alan Terimlerde Adlandırmanın
Dayandığı Temeller
Anıl Çelik1

Öz
Terim kavramı Türk Dil Kurumunun hazırladığı Büyük Türkçe Sözlük’te “bir bilim, sanat,
meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah”
olarak tanımlanır. Bilhassa Rönesans’tan ve Sanayi Devrimi’nden sonra bilginin çoğalması,
bilimsel yeniliklerin hızlanması, yeni meslek dalları ve sektörlerin oluşması sonucu birçok yeni
kavram ortaya çıkmış ve bunları karşılayacak yeni terimlere ihtiyaç duyulmuştur. Terimler ilkin
bilgiyi üreten ulusların dillerinde ortaya çıkar ve bilgiyi kullanan toplumlar söz konusu terimleri
ödünç alır. Yahut da terimlerin kavram alanına uygun olacak şekilde anadilinde türetimler
yapılır. Bazen de terimler; bilim, sanat, meslek vb. dallarının mensuplarınca tabii bir biçimde
türetilir. Yani, dilin doğal dinamikleri aracılığıyla, bir türetim çabası söz konusu olmaksızın
anadilinde karşılıklar bulur. Kısacası, dilin doğal akışında ortaya çıkan, yabancı dillerden
doğrudan alınıp kullanılan yahut bilimsel yöntemlerle bilinçli bir şekilde türetilen terimlerle
oluşturulan söz konusu alanların dilleri ve yine yukarıda zikredilen yönelimlerin terim
adlandırılışlarına yansıyış biçimleri, dil bilimini ilgilendiren önemli veriler ihtiva eder. Bu
çalışmada yayıncılık ve medya dili terimlerinin bahsi geçen veriler bakımından incelenmesi
hedeflenmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından
yayımlanan ve Redaksiyon Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Şükrü AKALIN’ın yaptığı
“Yayıncılık ve Medya Sözlüğü” Türkiye Türkçesinde yer alan yayıncılık mesleğiyle ile ilgili
terimlerin derlenmesini ve bu terimlerin derli toplu bir şekilde işlenip bilimsel yöntemlerle
hazırlanmış bir sözlüğün bünyesinde toplanmasını sağlaması dolayısıyla Türkiye Türkçesinin
terimlerle ilgili önemli bir açığını kapatmayı büyük ölçüde başarmıştır. Akalın, eserin “Sözlüğü
Hazırlarken” kısmında, gelişmeye açık teknolojik alanlarda yaşanılan terim sorunlarının
yayımcılık alanında da yaşanmakta olduğunu ve bunun söz konusu sözlük aracılığıyla açıkça
ortaya çıktığını belirtir. Akalın’ın deyimiyle yayımcılık gibi zamana karşı yarışılan bir ortamda
İngilizceden geçen terimler Türkçe karşılıkları düşünülmeden ya olduğu gibi ya da
Fransızcalaştırılıp kısmen Türkçenin ses yapısına uygun bir biçime dönüştürülerek
kullanılmaktadır. Bundan dolayı, sözlük hazırlanırken terimlerin Türkçenin yapısına uygun bir
biçimde anadiline kazandırılmasına bilhassa dikkat edilmiştir. Yine Akalın’ın da belirttiği üzere
Türkçe karşılıkları bulunmayan terimler söz konusu olduğunda ilgili birimlerde çalışanlara da
danışılarak bu terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Ayrıca, yabancı kökenli kimi terimler
Türkçenin yazım ve söyleyiş özeliklerine uymuş biçimleriyle yaygınlaşmış olmasına karşın
bunlara da Türkçe karşılıklar önerilmesi yoluna gidilmiştir. “Yayıncılık ve Medya
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Sözlüğü”nden hareketle kaleme alınan bu araştırmada ise söz konusu terim adlandırmalarının
dayandığı temeller incelenerek bunların tasnif edilmesi ve açıklanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yayıncılık, Medya, Terimler, Türetme, Sözlük.
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Yediçınar Yaylası’nda Edebiyat-Toplum İlişkisi
Nevzat Ağçakaya1

Ömer Aytaç Aykaç2

Öz
Kemal Tahir, romancının roman yazarken dünya görüşünü ve felsefesini ikinci plana atması
gerektiği; aksi takdirde onun iç seslerinin romanı roman olmaktan çıkardığını savunur.
Romancının bu rolü düşünüldüğünde, böylece yazara tarafsız olma ve topluma ayna görevi
görme sorumluluğu yüklenmiş olmaktadır. Toplumcu gerçekçi bir anlayışla eserlerini kaleme
alan Tahir bu anlamda sosyal olayları edebiyat aracılığıyla aktararak hem yazarlık görevini
yerine getirmeye çalışmış hem de toplumu aydınlatma rolünü üstlenmiştir. Kemal Tahir’in
Yediçınar Yaylası adlı romanı bu iki amacı gerçekleştirmeye çalışan önemli bir eser olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yediçınar Yaylası, Tanzimat’tan başlayarak II. Meşrutiyet dönemine kadar vuku bulan sosyal,
siyasal ve kültürel değişimleri tipolojiler ve onların yoğun diyalogları üzerinden, Çorum bölgesi
ve insanını evrene alarak, tarihsel gelişmeler çerçevesinde gerçekçi bir yaklaşımla ele
almaktadır. Bu çalışma, edebiyat ve sosyoloji ilişkisi bağlamında eserde geçen sosyolojik konu
ve temaların izini sürecektir.
Anahtar Kelimeler: Kemal Tahir, Yediçınar Yaylası, Edebiyat, Sosyoloji, Çorum
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PIACC 2015 Verilerine Göre Yetişkinlerin Matematik Okuryazarlığı
Üzerine Bir Değerlendirme
İsmail Keskin1

Öz
Çağımızda geleneksel okuryazarlığın yanı sıra, teknolojik gelişmeler doğrultusunda, görsel
okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, e-okuryazarlık ve bilgisayar
okuryazarlığı gibi okuryazarlık türleri ortaya çıkmıştır. Bu okuryazarlık türlerinden biri de
matematik okuryazarlığıdır. Matematik okuryazarlığı OECD tarafından şöyle ifade edilmiştir ;
“Bireyin düşünen, üreten ve eleştiren bir vatandaş olarak bugün ve gelecekte karşılaşacağı
sorunların çözümünde matematiksel düşünme ve karar verme süreçlerini kullanarak
çevresindeki dünyada matematiğin oynadığı rolü anlama ve tanıma kapasitesidir.” Bu tanımdan
matematik okuryazarlığının kişiye, matematiğin modern dünyadaki oynadığı rolünün farkında
olmasını ve anlamasını, günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesini, becerilerin
geliştirilmesini, sayısal ve uzamsal düşünmede yorumlama, güven duygusunu, günlük hayat
durumlarında eleştirel analiz ve problem çözmeyi sağladığını söyleyebiliriz. Ersoy (1997) ise
matematik okuryazarlığını, matematiğin gerçek yaşamda nasıl kullanılabileceğini görmek ve bu
nedenle gereksinimlerini karşılamak için matematikten yararlanma gücü olarak tanımlamaktadır
(Ersoy, 1997). Bilim ve teknolojideki gelişmeler, iş dünyasında yeni bilgi, beceri, teknik
araçlardan olabildiğince yararlanmayı gündeme getirmekte; çalışan ve üreten kişileri sürekli
öğrenmeye, uğraşısında yetkinleşmeye zorlamaktadır. Matematik okuryazarlığı da yetişkinlerin
yeni bilgi, beceri, teknik araçlardan olabildiğince yararlanması için sahip olması gereken
becerilerin başında gelmektedir. Yetişkinlerin matematik okuryazarlığı da dâhil olmak üzere
okuryazarlık (işyerinde anlama-anlatım, anladığını uygulama) ve teknoloji kullanım becerisini
ölçmek amacıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından Uluslararası
Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Yetişkin
Becerilerinin Ölçülmesi Programı (Programme for Internatıonal Assessment of Adult
Competencies-PIAAC) 21. yüzyılda; daha nitelikli işgücüne sahip olabilmek, bu hususta
karşılaşılan zorlukları yenebilmek, ülkelerdeki mevcut çerçeveyi çizmek amacıyla Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yürütülen ve PISA’nın devamı niteliğinde
sayılabilecek uluslararası bir programdır. PIAAC gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası
yetişkin becerileri anketidir. PIAAC, bireylerin topluma katılımları ve eğitim öğretim
sistemlerinin becerileri nasıl beslediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamada hükümetlere
yardımcı olacak düzenlemeler açısından gerekli olan beceri ve yeterliliklerini ölçmektedir. Bu
araştırmada Türkiye’de yetişkinlerin basitten karmaşığa doğru matematiksel işlemleri iş
hayatında ve günlük hayatta ne kadar sıkılıkla kullandıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada OECD tarafından 2015 yılında yapılan PIAAC testi sonuçları kullanılmıştır. Bu
teste Türkiye’den 5227 kişi katılım göstermiştir. Katılımcılara basitten karmaşığa doğru
matematiksel işlemleri iş hayatında ve günlük hayatta ne kadar sıkılıkla kullandıkları
sorulmuştur. Bu kapsamda sorulan sorular şu şekildedir. Fiyatlar, giderler veya bütçeleri
1
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hesaplamak? Kesirler, ondalık sayılar veya yüzdeleri kullanmak ya da hesaplamak? Elde veya
bilgisayarda hesap makinesi kullanmak? Çizelgeler, grafikler veya tablolar hazırlamak? Basit
cebir veya formüller kullanmak? Kalkülüs, karmaşık cebir, trigonometri veya regresyon
teknikleri kullanımı gibi ileri matematik veya istatistiği kullanmak? Sıklık zarfı olarak Hiçbir
zaman, Ayda bir defadan az, Haftada birden az ancak ayda en az bir kez, Haftada en az bir kez,
ancak her gün değil, Her gün kullanılmıştır. Veriler yüzde frekans olarak değerlendirilmiştir.
Verilerin analizi sonucunda geçerli cevap verenlerin % 31,5’i günlük yaşamda hiç fiyat, gider
veya bütçe hesabı yapmadığını belirtmiştir. % 64’ü hiç kesirleri, ondalık sayıları veya yüzdeleri
kullanmadığını ya da hesaplamadığını belirtmiştir. % 46’sı hiç elde veya bilgisayarda hesap
makinesi kullanmadığı belirtmiştir. % 90’ı hiç çizelgeler, grafikler veya tablolar hazırlamadığını
belirtmiştir. % 64’ü hiç basit cebir ve formülleri kullanmadığını belirtmiştir. %96’sı kalkülüs,
karmaşık cebir, trigonometri veya regresyon teknikleri kullanımı gibi ileri matematik veya
istatistiği kullanmadığını belirtmiştir. İş yaşamında ise oranlar şu şekildedir. İş yaşamında %
48’i hiç fiyat, gider veya bütçe hesabı yapmadığını, % 64’ü hiç kesirleri, ondalık sayıları veya
yüzdeleri kullanmadığını ya da hesaplamadığını, % 46’sı hiç elde veya bilgisayarda hesap
makinesi kullanmadığını, % 90’ı hiç çizelgeler, grafikler veya tablolar hazırlamadığını, % 64’ü
hiç basit cebir ve formülleri kullanmadığını, %96’sı kalkülüs, karmaşık cebir, trigonometri veya
regresyon teknikleri kullanımı gibi ileri matematik veya istatistiği kullanmadığını belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, Matematik okuryazarlık, PIAAC
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A Research on the Effect of Corporate Image on Organization Citizenship
Behavior
Kurum İmajınıın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir
Araştırma1

Burcu Yiğit2

Turhan Erkmen3

Abstract
The dynamics of today's business world are rapidly changing and evolving. One of the
important concepts that draw attention in this development is corporate image. Corporate image
means employees and other individuals’ perceptions and also impressions about the
organization.
The second concept in this research is organizational citizenship behavior. This concept refers to
behaviors that are related directly to the business, but not included in the job descriptions. Also
these behaviors depend on the choice of employees as a volunteer. If the behavior is not
exhibited, there is no penalty in the organization.
“Does the corporate image effect on the the organizational citizenship behavior?” will be
discussed as a research question in this study. Thus, the importance of corporate image and also
the employees’ direction to voluntary behaviors will be determined to gain competitive
advantage.
In the scope of the research, a survey study was conducted on the doctors of a Education and
Training Research Hospital. As a result of the study, the effect of corporate image on
organizational citizenship behavior was examined.
Keywords: Corporate Image, Organizational Citizenship Behavior

Öz
Günümüzün iş dünyasının dinamikleri hızla değişip gelişmektedir. Bu gelişimde dikkat çeken
ve önemi ön plana çıkan kavramlardan biri de kurum imajıdır. Bu kavram, bir kurumdaki
çalışanların ve diğer bireylerin kurumu dışarıdan nasıl gördüğü ve algıladığına dair izlenimlerin
bütünüdür.
1Bu
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Araştırmada ele alınan ikinci kavram ise örgütsel vatandaşlık davranışıdır. Bu kavram, birebir iş
ile ilgili olan, ancak iş tanımlarında yer almayan, kişinin seçimine bağlı ve gönüllülük esasına
göre yapılan, yapılmadığında ise cezai yaptırımı bulunmayan davranışlardır.
Araştırmada çalışanların kurum imajının algısının, örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi var
mıdır? şeklindeki araştırma sorunsalı ele alınacaktır. Böylelikle rekabet avantajı kazanmada
kurum imajının yeri ve önemi gösterilebilirken, çalışanların da gönüllü davranışlara ne derecede
yöneldiği belirlenebilecektir.
Araştırma kapsamında, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktorlarına yönelik anket
çalışması düzenlenmiştir. Çalışmanın neticesinde, kurum imajının örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerine etkisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurum İmajı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
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Основная тематика и мотивы стихотворений Раисы Ноевны Блох
Юлия Александровна Яшар
Yuliya Aleksandrovna Yaşar

Абстракт
Раиса Ноевна Блох является малоизученной представительницей русской эмиграции, о
литературном творчестве которой можно найти только общие высказывания ее
современников, обобщая которые можно сделать вывод о том, что характерными чертами
ее творчества являются лиризм, песенность, искренность и безыскусность, строгая
сдержанность образов и холодная прозрачность слов, схожесть со стихами Ахматовой.
Данная статья посвящена основной тематике и мотивам стихотворений Раисы Ноевны
Блох, которая выпустила три сборника стихов, последний из которых в соавторстве с
Миррой Лот-Бородиной. В работе проведена классификация стихотворений по темам и
сопровождающим их мотивам, сделана попытка определить основную тематику ее
творчества.
Ключевые слова: Раиса Блох, литературное творчество, тематика, мотивы
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Analysis of Russian Intervention in the USSR Period: Czechoslovakia
(1948) and Hungary (1956) Instances
Yusuf Yıldırım1

Abstract
The fact of the ways in which states resort to achieve their political goals has an important
position in international politics. The method of military power that states employ to achieve
their objectives is often not applied in an actual form although this method is an important
dynamic in breaking the stamina of the enemy. The war is the latest resort to reach the political
goal. States can intervene in the internal affairs of a state in various ways without involving in
such costly and risky way. The notion of intervention could incorporate different elements of
economic and military characteristics either in an individual or collective manner. Therefore,
intervention retains different characteristics compere to other classical foreign policy means,
particularly in terms of exert influence methods. In this respect, a state could intervene in
through various ways without employing military power to exert influence on other states. The
USSR used this means effectively during the Cold War. For example, during the Czechoslovak
intervention case in 1948 the SCCB intervened in the internal affairs of the state and laid the
groundwork for a pro-Soviet and communist leader to come to power. Since then, communism
began to spread to the Western allies of the Soviet Union. Yet, in some cases, the USSR
struggled to exert influence through some diplomatic maneuvers, thus, it leaded the USSR to
apply miltary option such as intervention of Hungary in 1956. There was Hungarian civil
commotion in which the majority of workers are formed, launched a revolutionary civil
commotion against anti-democratic practices in the country and the ever-increasing pressure of
power. The USSR carried out military intervention against the civil commotion, halted the
civil commotion with counter-revolution, and the administration that the USSR desired and
supported again resumed. This policy, which the Soviet Union pursued, was the result of the
perceived threat of perceiving the policy of the West as a result of its containment policy, and
consequently succeed by USSR.
Keywords: Interventionism, USSR Military Intervention, 1948 Czechoslovak coup d'état,
Hungarian Civil Commotion, Communism Spread
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Анализ причин военного вмешательства России в период Иосифа
Сталина
Yusuf Yıldırım1

Абстракт
В истории, будучи важным действующим лицом в международной политике Россия
всегда проводила политику расширения. До периода СССР, географический фактор и
территориальная расширения идеологического смысла остались во втором плане. В
СССР особенно в Сталинского правление проводилось ревизиональная политика
государство, и в тот период расширение идеологического смысла были выдвинуты на
первый план но а геостратегические остались на втором. Сталинский период особенно 2.
Не за долго до 2. Мировой войны и во 2 Мировой войны советская внешняя политика,
политика безопасности проводились в контексте реальной сфере перед лицом
внешных событий и восприятия меняющихся угроз безопасности, Советский союз
подходящее прикрытие в идеологическом подходе достижению этих целей. Сталин
хотел гарантировать свою безопасность, в заранее
вмешавшись
в разных
восточноевропейских государств, которые могли бы проявить враждебное отношение к
Советскому союзу или продвергнуть к риску свою безопасность. Единственный способ
гарантировать такой результат, было согласование политической системы Советского
союза.Это было именно то чего первоначально хотел Сталин.Чтобы достич этой цели,
Сталин проводил воздействие на государств европы в разных формах. Все это типично
показательство того за что Сталин вмешивался в соеденение страны Советского союза.
Амбиционный характер Советского лидера
вместе с идеологическими
и
интегративными причинами неизбежно приведет к вмешательству в соеденение страны
или другие государства. Советский союз предпринял серьезные усилия
для
осуществление опасного расширение в Европе, чтобы привести его к отправной точке,
которую мы назвали Социалистическим блоком или Комунистической партией
Советского союза, чтобы начать со Сталина. Советы осуществляли этого расширение в
пять этапов: во первых, Советское вмешательство, создание коалиционных кабинетов,
обеспечение господство Комунистических парий,
и наконец
установление
экономического социального порядка в соответствии с советской моделью.
Ключевые слова: Русский интервентизм, Сталинский период, Русский ревизионизм,
Идеологические раздвижные элементы, Советский коммунизм.
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Yükseköğretimde Stajın Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
Şakir İşleyen1

Yener Altun2

Yıldırım Demir3

Öz
Staj uygulaması, öğrencilerin eğitim‐ öğretim dönemlerinde edindikleri teorik ve pratik
kazanımlarını, alanlarındaki endüstri, ticaret veya devlet kurum ve kuruluşlarında uygulanan, iyi
planlı ve denetimli bir iş deneyimi ile sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede öğrenciler
okulda öğrendikleri teorik bilgilerini staj yaparken pratik yapabilme olanağı elde
edebilmektedirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin birçok Yüksekokul ve Fakültelerinde staj
eğitimi zorunludur. Staj uygulaması öğrencilere; iş hayatında gerçek uygulamaları görme,
meslekleri ile ilgili belli bir ortam edinme, mesleki gelişimi için gerekli olan yeterlilik düzeyinin
farkına varma, akademik ortamda elde ettikleri kuramsal bilgi ve deneyimlerini uygulamaya
sokma ve mesleklerini daha yakından tanıma gibi birçok olanak sağlamaktadır. Bu anlamda staj
uygulamaları ile öğrenciler, kendi alanlarındaki ilgili sektörlerde gelişmelerden haberdar
olabilmekte, edindiği bilgileri yaparak ve yaşayarak davranışa dönüştürme deneyimi
kazanabilmekte ve meslek hayatına atılmadan önce kendi meslek alanlarıyla ilgili daha geniş bir
çerçeveden bakabilmektedir.
Bu çalışmada; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve
İşletme Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin staj süresince karşılaştıkları durumların yanı
sıra, stajın öğrencilerin kişisel ve mesleki açıdan gelişimindeki rolü analiz edilmiş ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket uygulaması
yapılmıştır. Anket, öğrencilerin demografik bilgileri, stajın öğrenci üzerindeki etkisi, staj
yaparken yaşadığı sorunlar, bu sorunları tespit etmeye ve çözmeye yönelik soruları
içermektedir. Araştırmanın sonuçları analiz edildiğinde; stajın öğrencilerin özgüvenlerini
kazanmalarına ve iş hayatına çabucak adapte olmalarına yardımcı olduğunu tespit etmenin yanı
sıra, staj yaptıkları kurumlarda mesleki ve beceri eğitimini yetersiz buldukları, bazı alanlarda
çalışmalarına izin verilmediği, tecrübe kazanmalarına ve becerilerini geliştirmelerine yeterince
yardımcı olunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin staj ile ilgili durumları
analiz edilmiş ve çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sorunlar, Öğrenci, Staj.
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Ortaokul Öğrencilerinin Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir
Çalışma
Tekin Çelikkaya1

Mutlu Kürümlüoğlu2

Özet
Toplumda işlerin etkili bir şekilde düzenlenebilmesi için zaman algısı temel ihtiyaçtır. Çünkü
insanlar, zamana ve onun gelişimine bağlı olarak günlük yaşantılarını yönetirler. İnsanlar,
zaman yöntemlerini sahip oldukları zaman algıları çerçevesinde gerçekleştirirler. Zaman algısı
ise zihinsel bir olgudur. Çocuğun erken yaşlardan itibaren zaman kavramına ilişkin uyarılar
alması ve zaman kavramını anlamaya başlamasının onun bazı olaylar ve günün belirli zamanları
arasında bağlantı kurmasını beraberinde getirdiği söylenebilir. Geçmiş zaman boyutu ve buna
bağlı olarak tarihsel zaman kavramlarının çocuk tarafından kazanılmasının çocuğun, çevresi ile
olan bu bağlamdaki ilişkisine, daha doğrusu onun genel zaman algısını ve birimlendirme
sistemlerini kavraması, özellikle ardışıklama becerisini kazanması ile doğrudan ilişkilidir.
İlkokul 4. sınıftan başlayıp ortaokul 8. sınıfa kadar okutulan Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programı’nda zaman ve kronoloji “Zaman ve Kronolojiyi Algılama” becerisi olarak kendisine
yer bulmuştur. Bu becerinin göstergeleri olarak ise öğrencilerin; takvim bilgisi edinmeleri,
zamanları ayırt etmeleri (geçmiş-şimdiki-gelecek zaman), zaman ifadelerini doğru kullanmaları,
kronolojik sıralama yapmaları, zaman şeridindeki veriyi yorumlamaları ve zaman şeridi
oluşturmaları ölçütleri belirlenmiştir. Ortaokul 8. sınıfta okutulan TC İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersinde de sosyal bilgilere benzer şekilde zaman ve kronoloji “Zaman ve
Kronolojiyi Algılama” becerisi olarak adlandırılmıştır.
Araştırmanın örneklem grubunu ulaşılabilirliğinin olması nedeniyle uygun örnekleme yöntemi
kullanılarak 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi Sivas İl ve İlçe Merkezi Ortaokulları öğrenim
gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma
yöntemlerinin kullanıldığı bir durum tespit çalışması (care studies) modeli benimsenmiştir.
Nicel araştırma yöntemi için tarihsel zaman kavramına ilişkin bilgi ve becerileri ölçen başarı
testi kulanılacaktır. Bu teste çocukların kronoloji bilgisi( zaman terimleri, zaman ifadeleri,
sıralama bilgisi) ve kronoloji becerileri (yerleştirme, sıralama, konumlandırma, tarihlendirme,
mesafelendirme, eş zamanlılık) ölçülecektir. Başarı ölçeğinin bir bölümünü kronoloji bilgisi
[zaman terimleri(çağ, yüzyıl, asır, binyıl, kuşak vb.) zaman ifadeleri (kısa bir süre sonra, bir süre
daha, uzun zaman önce vb.), sıralama bilgisi], bir bölümünde ise kronoloji becerileri( verilen bir
tarih(yıl) ya da yüzyılı bir diğerine çevirebilme(tarihlendirme), verilen tarihi bir zaman şeridi
üzerinde yerleştirme, sıralamai, konumlandırma, eş zamanlılık mesafelendirme) oluşturmuştur.
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Araştırmanın nitel yöntemi için başarı testine vermiş oldukları bazı cevapların nedenlerinin
temel alındığı bir görüşme formu oluşturulmuş, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden
yararlanılmaya çalışılacaktır. Görüşme yapılan öğrenciden herhangi bir setten, karışık halde
verilen resimleri geçmişten bugüne(en eskiden en yeniye doğru) sıralaması istenecektir.
Öğrencinin bu resimleri istenildiği şekilde eksiksiz olarak sıralaması yeterli, bir kaçını yanlış
sıralaması eksik, tamamını yanlış sıralamalarını ise yetersiz olarak değerlendirilecektir.
Çocukların bu sıralama işlemini yaparken nelere dikkat ettikleri, nelerden hareket ederek
sıralama yaptıkları, niye başka bir türlü değil de bu şeklide sıraladıkları sorularak bu işlemi
yaparken esas aldıkları dayanak noktaları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Zaman ve Kronolojiyi Algılama becerisi, Sosyal Bilgiler,ortaokul
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The Principles of Forming the Kazakh Onomastic Space in a Big City as
Astana
Zhanar Konyratbayeva1
Abstract
This paper explores the principles of forming onomastic space in the city of Astana using "godonyms"
(street names). Using an analysis of historical archival documents, resource books, and theoretical and
empirical research in onomastics, the formation of the modern "godonymic" space of Astana was
examined, and the principles of naming policies in different periods of the city's existence were
revealed. Directing the focus of research toward naming policy issues in the city is fully justified
because of a number of problems regarding the naming and renaming of cities and streets that demand
an immediate solution. In this respect, Astana, as the young capital of Kazakhstan, is of particular
interest. The godonymy of Astana is a holistic historical and cultural phenomenon, in which each era
has left a noticeable mark, which characterizes not only the semantics, but also its structure. As
analysis of the research material shows, the street-naming system of the city has undergone
tremendous changes. The reason for this is huge transformations, dictated by geopolitical, cultural,
social and economic priorities.
Exploring city names is of particular interest, reflecting not only the "linguistic face" of the modern
city, but the facts of history and culture of the people, especially the way of life and attitudes of
citizens. After all, the choice of priorities for naming is affected by several factors, among which an
important place is occupied by changes in the political, economic and social fields. Consequently, the
ononymy of the modern city should be studied as a complex linguistic, linguo-social and linguocultural phenomenon.
In this regard, Astana, as the capital of the Republic of Kazakhstan, is of great research interest.
This article reveals the research results of archival historical documents, resource books, and
theoretical and empirical research in the field of onomastics. Accordingly, in the article:






A diachronic analysis of the godonymic (street name) space of Astana has been carried out;
Approaches toward the naming of streets in different periods of development of the city have
been identified;
A summary of the street names of modern Astana is provided;
Reasons for choosing street names have been studied;
The general and specific cultural characteristics of these reasons have been revealed.
The results of these studies will make it possible, in our opinion, not only to see the main
factors of change in naming the streets in Astana, but also to understand the principles of the
onomastic space of Kazakhstan as a whole.

Keywords: City space, onomastic, godonyms, state and language policy, Kazakhstan.
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Degradation of Address Etiquette Norms
Koblanova А. Zh. 1

Abstract
Improvement process of people’s mutual relationship comes through etiquette norms and
etiquette norms are implemented through etiquette formulas. Speech etiquette has its own
characteristic features and norms, and the words belonging to speech etiquette have different
types. Such words have become stereotypes, so communicator often uses these words according
to their usage. Such specifications of speech etiquette indicate the social nature of value,
including the stylistic differences.
Address words belong to category of words (speech) which regulate the social relationship of
people. Of course, there are numerous types of address words. Even facing another, not to
mention the man's name which is associated with the consumption of traditional culture has its
own peculiarities. But along with the traditional culture of the population, in particular, the
types that are not compatible with the spiritual culture of the nation are analyzed; the distortion
of speech etiquettes therefore, indicates that in the periods of Russianized policy before
independence.
In this regard, communicative function of address words implies: firstly, referring to someone;
secondly, it is associated with social status of the addressee and the addresser; thirdly, the
transition of people’s names from address words to speech etiquettes in the course of
communication is determined. In addition, people’s names which are used as an address words
are classified according to their cultural and semantic features, and they are analyzed by ethnoetiquette content.
Keywords. Norms of etiquette, word etiquette, address etiquette, addressee, addresser,social
status, degradation, ethnos, traditional culture,language environment, linguistic situation,
linguistic communication, communicative cohesion, etiquette skills.
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Kazak Halk Edebiyatında Mizahın Önemi
Janagul Turumbetova1

Abstract
Kazakh Literature has developed as an oral folk literature since the Initial Period and the
establishment period of the Kazakh Khanate until the 19th century. Therefore, it has its unique
rich folklore as well as those shared literary products in the Turkic world. Among the oral folk
literary genres that are still alive and popular in Kazakh Folk Literature, we can consider
especially epics, and then folk tales, legends, proverbs and phrases, lullabies, riddles and
rhymes, the jıraulık tradition (the tradition of minstrelsy) as we called the rich "masters of
rhetoric", and musical gatherings of love topics called “aşıklık fasılları”.
Humor in Kazakh literature began as a verbal skill. Khodja Nasser (Nasreddin Hodja), Aldar
Kose, Tazsha Bala (Keloglan), Jirenşe Şeşen are among the most beloved heroes of humor in
Kazakh literature. Humor has a wide area of content and expression. Initially, humor functioned
as getting people to have fun, laugh and make jokes. Later it carried some roles and properties
in socio-political spheres by emphasizing topics that critique social injustice, personal faults and
individual defects and the like between Kazakh tribes. Thus it addressed to the public criticized
the society with strategic appeals and gave advice that would call for goodness and avoiding
negative behaviour.
S.Korabayev says the book "Kazakh Encyclopedia: “Kazakh jokes begin with oratory skills and
oral literature. Bitter irony, ridicule and criticism like poison exist in legends about Aldar Kose.
On the other hand, Nasreddin Hoca stories include jokes, intelligent humor and witty stories.
Tazsha Bala’s denials reflect an abundance of exaggerations and interesting grotesque art.
We may encounter in the national folklore of Kazakh people "Stylish chic Bermes Aybay"
(avalanche Şıgaybay is rich miser who did not even drop) stories, Jiyrenş to Şeşen, Böltirik
Şeşen and witty lyrics of Billy frosty, minstrelsy tradition in our Jırau Şalkiyiz, Tatikar, Buk is
Jiraiya, the critics of the high layers of the representatives of Kazakh folk poetry Akin Scarves
We can evaluate the importance and place of humor in literature.
Keywords: Kazakh Khanate, Folk Literature, Nasreddin Hodja, Aldar Kose, Tazs to Bala,
humor, folklore.
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Öz
Kazak Edebiyatı Başlangıç Dönemi ve Kazak Hanlığının Kuruluş döneminden 19.yüzyıla kadar
sözlü halk edebiyatı olarak gelişmiştir. Bundan dolayı Türk dünyasınaortak edebi ürünlerle
birlikte kendine has çok zengin folklor ürünlerine sahiptir. Kazak Halk Edebiyatında destanlar
başta olmak üzere masallar, halk hikayeleri, efsaneler, atasözleri ve deyimler, ninniler,
bilmeceler ve tekerlemeler, zengin “söz sanatının ustadları” dediğimiz jıraulık geleneği (aşıklık
geleneği) ve aşık fasılları, şeşendik hüneri türleri halk arasında hala günümüzde yaşanmakta
olan edebi türlerdendir.
Kazak edebiyatında mizah sözlü olarak başlamıştır. Koja Nasır (Nasreddin Hoca), Aldar Köse,
Tazşa Bala (Keloğlan), Jirenşe Şeşen halk arasında en sevilen mizah kahramanlarıdır. Mizahın
geniş bir anlatım ve içerik alanı vardır. Önceleri halkı eğlendirme, güldürme ve şaka gibi
özelliklerini üstlenmiş olan mizah konusu, sonradan toplumsal ve siyasal alanda devam etmiştir:
Kazak kabileleri arasındaki adaletsizlikler, olumsuz hareketler ve bireysel kusurlar vb. ince zeka
ve keskin dille eleştirilerek topluma seslenilmiş ve olumsuz hareketlerden uzak durmaları
nasihat edilmiştir.
S.Korabayev “Kazak Ansiklopedisi” eserinde şöyle der: “Kazak esprisi şeşendik söz hüneri ve
sözlü edebiyatımızdan başlar. Aldar Köse hakkındaki efsanelerde acı ironi, zehir gibi alay ve
eleştiri,şaka ve takılmalar varsa, Nasreddin Hoca fıkralarında ince zeka ve nükteli anlatımlar,
Tazşa Bala’nın “Yalanlamalarında” ise abartma, grotesk sanatı bolca karşımıza çıkar”.
Kazak halkının ulusal folklorunda karşılaşabileceğimiz “Şık bermes Şıgaybay” (çığ damlası bile
vermeyen cimri Şıgaybay isimli zengin) hikayeleri, Jiyrenşe Şeşen, Böltirik Şeşen ve Ayaz
Biy’lerin nükteli sözleri, Aşıklık Geleneğindeki Jıraularımız Şalkiyiz, Tatikara, Bukar Jırau, Şal
Akın şiirlerindeki yüksek tabaka temsilcilerinin eleştirilerilerinden Kazak Halk Edebiyatındaki
mizahın yeri ve önemini değerlendirebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kazak Hanlığı, Halk Edebiyatı, Nasreddin Hoca,
Aldar Köse, Tazşa Bala, Mizah, Folklor.
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