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Eğitim Yönetimi Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerin Bireysel İnovasyon Profillerinin Liderlik 4.0
Perspektifinden İncelenmesi
Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN
Ege Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-3934-0814
Figen ATA ÇİĞDEM
Ege Üniversitesi, Eğitim Yönetimi,
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğrencisi
ORCID: 0000-0003-1696-4587

Özet
Bu çalışmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bireysel inovasyon
profillerinin Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2019 – 2020 eğitim
öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda
lisansüstü eğitim görmekte olan 11 katılımcıdan oluşmaktadır. Liderlik 4.0 kapsamında ele alınan
parametreler ile bireysel inovasyon profil özelliklerine dayanarak öğeler belirlenmiş ve katılımcıların
görüşleri bu doğrultuda alınmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler
toplanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada tematik içerik analizi
yönteminden faydalanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon profilleri incelendiğinde,
fikir liderliğine eğilimin fazla olduğu, yeni fikirlere yaklaşım anlamında inovatif fikirlere ve buluşlara
karşı temkinli, araştıran/sorgulayan bir yaklaşım sergilemekte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buna
karşın yeni fikirleri benimseme, yeni fikirlere uyum sağlama ve yenilikleri ilk kullanan olma gibi
görüşlerin katılımcılar tarafından belirtilmemesi, Liderlik 4.0 yaklaşımında beklenen liderlerin
karakteristik özellikleri ile çeliştiği düşünülmekte ve olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların
örgüt yapısına yaklaşımlarında, esnek bir yapıyı benimsedikleri, yatay yapının daha baskın olduğu ve
hiyerarşik yapının sınırlı bir şekilde belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Esnek bir yapının benimsenmiş
olmasının, Liderlik 4.0 yaklaşımının beklentileri ile örtüşmekte olduğu görülmüştür. Katılımcıların
bilgiyi kullanma ve yönetmede dijital teknolojilerden faydalandıkları söylenebilir. Ancak, MEB 2023
Vizyon Belgesi’nde yer alan, veriye dayalı yönetimde değerlendirme ve depolama boyutuna dair
katılımcıların herhangi bir görüş bildirmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır. Bu sonuçlar, Liderlik 4.0
perspektifinden ele alındığında dijital becerilerin katılımcılar tarafından geliştirilmediği
düşünülmektedir. Liderlik stilleri ele alındığında ise, katılımcıların birden fazla liderlik stilini beraber
kullandıkları ve bu bulgunun Liderlik 4.0 kapsamında esnek liderlik anlayışı ile örtüşen bir sonuç
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik 4.0, Endüstri 4.0, inovasyon, yönetici, profil, bireysel
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The Impact of Elastic Logistics on Brand Loyalty and Customer Satisfaction
Zainab Abdulhameed Beirouty
Ph.D. Student, Yeditepe University
Istanbul, Turkey
ORCID: 0000-0002-0167-3499

Abstract
Each business seeks a competitive advantage to win the market race and build a strong brand value
that leads to customer satisfaction and loyalty. In logistics, flexibility in customization to the
maximum customer preferability can make a difference. Consumer’s demand for customization in
shipping, tracking cargo, prices, and shipping quantity have pushed logistics companies to invent the
concept of elastic logistic. This study aims to examine the impact of elastic logistics on customer
loyalty and customer satisfaction depending on service quality and pricing strategy on elastic
logistics. The relationship between elastic logistics services, satisfaction, and customer loyalty in the
courier sector will be hypothesized to be positive. To identify factors that affect customer loyalty of
elastic logistic services; a conceptual model is developed to test the hypotheses using quantitative
research methods by conducting a survey and distributing it on a convenience sample. The service
quality in the elastic logistics industry is given special consideration in a matter of responsiveness,
reliability, customer service, support, and network quality. The study shows excellent support for the
proposed hypotheses, especially in the Asia region.
Keywords: elastic logistics systems, efficiency of distribution, customer satisfaction, quality of
services, customer loyalty, flexibility, agile systems.
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Eğitim Yönetimi Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerin Bireysel İnovasyon Profillerinin Liderlik 4.0
Perspektifinden İncelenmesi
Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN
Ege Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-3934-0814
Figen ATA ÇİĞDEM
Ege Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğrencisi
ORCID: 0000-0003-1696-4587

Özet
Bu çalışmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bireysel inovasyon
profillerinin Liderlik 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2019 – 2020 eğitim
öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda
lisansüstü eğitim görmekte olan 11 katılımcıdan oluşmaktadır. Liderlik 4.0 kapsamında ele alınan
parametreler ile bireysel inovasyon profil özelliklerine dayanarak öğeler belirlenmiş ve katılımcıların
görüşleri bu doğrultuda alınmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler
toplanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada tematik içerik analizi
yönteminden faydalanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin bireysel inovasyon profilleri incelendiğinde,
fikir liderliğine eğilimin fazla olduğu, yeni fikirlere yaklaşım anlamında inovatif fikirlere ve buluşlara
karşı temkinli, araştıran/sorgulayan bir yaklaşım sergilemekte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buna
karşın yeni fikirleri benimseme, yeni fikirlere uyum sağlama ve yenilikleri ilk kullanan olma gibi
görüşlerin katılımcılar tarafından belirtilmemesi, Liderlik 4.0 yaklaşımında beklenen liderlerin
karakteristik özellikleri ile çeliştiği düşünülmekte ve olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların
örgüt yapısına yaklaşımlarında, esnek bir yapıyı benimsedikleri, yatay yapının daha baskın olduğu ve
hiyerarşik yapının sınırlı bir şekilde belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Esnek bir yapının benimsenmiş
olmasının, Liderlik 4.0 yaklaşımının beklentileri ile örtüşmekte olduğu görülmüştür. Katılımcıların
bilgiyi kullanma ve yönetmede dijital teknolojilerden faydalandıkları söylenebilir. Ancak, MEB 2023
Vizyon Belgesi’nde yer alan, veriye dayalı yönetimde değerlendirme ve depolama boyutuna dair
katılımcıların herhangi bir görüş bildirmemeleri dikkat çekici sonuçlardandır. Bu sonuçlar, Liderlik 4.0
perspektifinden ele alındığında dijital becerilerin katılımcılar tarafından geliştirilmediği
düşünülmektedir. Liderlik stilleri ele alındığında ise, katılımcıların birden fazla liderlik stilini beraber
kullandıkları ve bu bulgunun Liderlik 4.0 kapsamında esnek liderlik anlayışı ile örtüşen bir sonuç
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik 4.0, Endüstri 4.0, inovasyon, yönetici, profil, bireysel.
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Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri
Erdal BAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi
Egzersiz ve Anabilim Dalı

Özet
Uzaktan eğitim kavramı son yıllarda önemli ilgi görmektedir. Bunun yanı sıra Dünya’yı etkisi altına
alan pandemi sürecinde ise zorunlu bir faaliyet haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler de uzaktan
eğitim faaliyetlerine önemli katkıda bulunmuş ve sürecin gelişimini hızlandırmıştır. Araştırma
içerisinde Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu içerisinde eğitim alan Spor
Yöneticiliği Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmaya toplam 224 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada Yıldırım ve arkadaşları
tarafından (2014) geliştirilen Uzaktan Eğitime Yönelik Görüş Ölçeği Kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına
göre verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş bu bağlamda parametrik analiz (Bağımsız ttesti, Tek Yönlü Varyans Analizi) yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların
uzaktan eğitime yönelik olumlu görüşleri orta seviyede tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre
katılımcıların cinsiyet, sınıf ve yaş parametrelerine ilişkin anlamlı farklılıklar veya korelasyon
saplanmamıştır. Buna rağmen gelir değişkenine göre, gelir seviyesi daha yüksek olan üniversite
öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüşlerin düşük olanlara göre daha yüksek seviyede
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Spor, Uzaktan Eğitim, Üniversite, Yönetim
Opinions of Sports Management Students on Distance Education
The concept of distance education has received significant attention in recent years. In addition, it
has become a compulsory activity in the pandemic process that affects the world. Technological
developments have also contributed significantly to distance education activities and accelerated the
development of this process. In the research, it was aimed to determine the opinions of the distance
education who are educated in Kastamonu University School of Physical Education and Sports. A
total of 224 university students participated in the research. In the research, the Opinion Scale for
Distance Education developed by Yıldırım et al. (2014) was used. According to the results of the
analysis, it was determined that the data showed a normal distribution. In this context, parametric
analysis (Independent t-test, One Way Anova) methods were used. According to the results of the
research, the positive opinions of the participants towards distance education were determined at a
moderate level. According to the results of the analysis, there were no significant differences or
correlations regarding the gender, class and age parameters of the participants. Despite this,
according to the income variable, the positive opinions about distance education of the university
students with higher income level were determined at a higher level than the students of the lower
income.
Keywords: Distance Education, Management, Sport, Students, University
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Devletlerin İyileşmesi; Yönetişim “İlkeler, Aktörler ve Eleştiriler”
Gökhan SOYAL
Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Öğrencisi

Özet
Soğuk Savaş sonrasında yaşanan küreselleşme ile birlikte, gerek ekonomik alanda gerekse yönetim
alanında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişimlerin bir sonucu olarak yönetim alanında klasik
yönetim anlayışında daha geniş tabanlı ve çok aktörlü karar alma mekanizmalarına sahip olan
yönetişim modeline geçilmiştir. Yönetişim kavramının temelinde farklı çıkar gruplarının bir paydada
buluşturulması ve geniş tabanlı karar alma süreçlerinin yanında demokratik olması gereklilikleri ön
plana çıkmaktadır. Tüm faaliyetler yapılırken minimum devlet ilkesine önem verilmektedir.
Çalışmamızda; bu gerekliliklerin hukuki altyapısı, minimum devlet ilkesinin kapsayıcılığı, yönetişim
kavramının çerçevesi, yönetim kavramından, yönetişim modeline geçişte yaşanan süreç, yönetişim
kavramında olması gereken ilkeler, yönetişimin aktörleri ve yönetişim kavramına getirilen eleştiriler
detaylı olarak incelenmiştir. Toplumsal öncelikler, yönetişim ilkelerinin ne kadar geçerli ve kabul
edilebilir olduğu da detaylandırılarak açıklanmıştır. Liderlik vasfına sahip olmanın, yönetişim kavramı
için neyi ifade ettiği, sadece liderliğin bu kavram için yeterli olup olmadığı ve tam anlamıyla bir
yönetişimden söz edebilmek için aktörlerde bulunması gereken özellikler detaylandırılmıştır. Ayrıca
yönetim kavramından yönetişime geçişi nasıl olması gerektiği ve neleri kapsadığı ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Vatandaş, Devlet, STK, Özel Sektör.
Abstrach
With the globalization that took place after the Cold War, there have been radical changes in both
the economic and administrative fields. As a result of these changes, the governance model, which
has wider-based and multi-actor decision making mechanisms, has been introduced in the classical
management approach in the field of management. On the basis of the concept of governance, the
necessity of bringing different interest groups together in a denominator and being democratic
besides broad-based decision making processes come to the fore. While performing all activities, the
minimum state principle is given importance. In our study; The legal infrastructure of these
requirements, the inclusion of the minimum state principle, the framework of the concept of
governance, the process experienced in the transition from the concept of management to the
governance model, the principles that should be in the concept of governance, the actors of the
governance and the criticisms brought to the concept of governance were examined in detail. Social
priorities are explained in detail by how valid and acceptable governance principles are. What does
leadership qualification mean for the concept of governance, just whether leadership is sufficient for
this concept, and what the actors need to have in order to be able to talk about a governance in full.
In addition, it was stated how the transition from management to governance should be and what it
covers.
Keywords: Governance, Citizen, State, NGO, Private Sector.
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Uluslararası Mülteci Hukuku’nda Geri Göndermeme İlkesi ve Uluslararası Koruma Kapsamında Türkiye
Mevzuatı
Gökhan SOYAL
Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Öğrencisi

Özet
Çalışmamızda 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Cenevre
Sözleşmesi’ndeki(1951 Sözleşmesi) tanımlar ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu’ndaki (6458 sayılı Kanun) tanımlara yer verilerek bu tanımların ihtiyaçlara cevap verip
veremediği tartışılmıştır. Uluslararası hukukta yer alan ancak mevzu hukukumuzda karşılık bulamayan
ve sadece mevzu hukukumuzda yer alıp, uluslararası hukukta karşılığı olmayan tanımlar
detaylandırılmıştır. Bunun yanında ‘geri göndermeme’ ilkesinin ne olduğu, gerçekleşme şartlarının
neler olduğu ile bu kavram hakkındaki çeşitli görüşler ortaya koyulmuştur. Geri göndermeme ilkesi
çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne konu olan örnek
davalar incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin uluslararası koruma çerçevesinde ne gibi hukuki çalışmalar
yaptığı ve bu çalışmaların hangi kanunlara dayandırılarak yapıldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Son olarak
94/6169 sayılı Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni
Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve
Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1994 tarihli
Yönetmelik) ile 6458 sayılı Kanunu karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geri Göndermeme İlkesi,
Göç, Uluslararası Koruma.
Abstract
In our study, the definitions of the United Nations Geneva Convention on the Legal Status of
Refugees dated 1951 and the definitions of the Law on Foreigners and International Protection No.
6458 are given. Whether these definitions meet the needs is discussed. Definitions that are included
in international law but cannot be found in our legal law and which are only included in our legal law
and which have no equivalent in international law are detailed. What was the principle of nonrefoulement, the conditions of realization, and various views on this concept were explained.
Refoulement principle in the framework of the Republic of Turkey on the subject of the European
Court of Human Rights case examples were examined. What kind of legal work in the framework of
international protection have been announced in Turkey. Finally, “Türkiye'ye İltica Eden veya Başka
Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca
Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” and “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”
were compared.
Keywords: Law No. 6458 on Foreigners and International Protection, Non-Refoulement Policy,
Migration, International Protection.
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Ortaokul Yöneticilerinin Dijital Örgüt Yeterliliklerinin Endüstri 4.0 Perspektifinden İncelenmesi
Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN
Ege Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-3934-0814

Figen ATA ÇİĞDEM
Ege Üniversitesi, Eğitim Yönetimi
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Öğrencisi
ORCID: 0000-0003-1696-4587

Özet
Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre ortaokul yöneticilerinin dijital örgüt yeterliliklerinin Endüstri
4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan dijital
dönüşüm evresindeki okul yöneticilerinin dijital örgüt yeterlilikleri, dijital örgüt özellikleri esas
alınarak belirlenmiştir. Araştırma 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında ortaokulda öğretmen olarak
görev yapan kolay ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilen sekiz katılımcıdan oluşmaktadır. Nitel bir
durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan
veriler tematik içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu doğrultuda, oluşan temalar, yenilikçi
vizyonerlik, ağ oluşturma, dijital zeka, dijital yetenek avcılığı, kaos yönetimi, eşgüdümleme ve iki
yönlülük şeklindedir. Elde edilen bulgulara göre, yenilikçi vizyonerlik davranışlarında, ortaokul
yöneticilerinin çoğunlukla yeniliğe karşı uyum gösterdikleri, inovatif özelliklere sahip oldukları
sonucuna varılmıştır. Son dönemde yaşanan Covid19 salgını nedeniyle, uygulanan uzaktan eğitim
sürecinde, ağ oluşturma davranışlarında, sanal ağda yer alan çevrimiçi telekonferanslar, anlık
mesajlaşma sistemleri, sanal sınıf kullanımları gibi bileşenlerin aktif kullanıldığı görülmektedir.
Öğretmenler, ağ üzerinde ekip oluşturma ve değişim ajanlığı davranışlarında, ortaokul yöneticilerinin
kendilerinden, dijital yeterlilik ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesine yönelik beklentilerinin
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenleri hizmetiçi eğitime yönlendirme davranışının, okul
yöneticileri tarafından nadiren gerçekleştirildiği görülmektedir. Kaos yönetimi davranışlarına
bakıldığında, yöneticilerin çoğunlukla demokratik bir yönetim tarzı olduğu görülmektedir. Dijitalleşme
sürecinde, eşgüdümleme yöntemlerinde, okul yöneticilerinin yönetmeliğe bağlı hareket etme
sınırlılıklarının bulunması dikkat çekici bir diğer unsurdur. Öğretmenlerin görüşlerine göre,
yöneticilerin insiyatif alabilecekleri alanların sınırlı olduğu ve aldıklarında da karşılaşacakları
yaptırımlardan dolayı çekincelerinin olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Liderlik, Dijital Dönüşüm, Okul Yöneticisi, Endüstri 4.0
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İş Güvencesizliği Algısı ve Çalışanların Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Pandemi Evreninde
İncelenmesi. Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
Bekir Alper YILDIRIM
Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Özet
Yakın zamanlarda ‘İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ tarafından yapılan anketlerde en üst düzey
çalışan sorununun iş güvencesizliği olduğu ortaya çıkmıştır. ‘İstihdamın sürekliliği ve istikrarı için
algılanan bir tehdit’ olarak tanımlanan iş güvencesizliği, nicel ve nitel olmak üzere iki çeşittir.
Duygusal zeka ise kendisinin ve başkalarının duygularını doğru bir şekilde değerlendirme, istenen
durumu elde etmek için duyguları düzenleme ve beklenen performansı elde etmek için duyguları
kullanma yeteneğidir. Literatür incelemesi sonucunda birçok çaışmada bir stres faktörü olan iş
güvencesizliği ile duygusal zeka arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Duygusal zekadaki
artış iş güvencesizliği algısında azalışlara neden olmaktadır. Pandemi döneminde yapılan bu araştırma
kapsamında ise basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle Türkiye’deki uçak bakım sektöründe çalışan 402
teknik personelden online anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 25.0 ve
Amos 21.0 programlarından yararlanılmıştır. Yapılan Anova analizine göre duygusal zekanın yaş
gruplarına (p=0,022) ve eğitim seviyesi gruplarına (p=0,002) göre anlamlı farklılık gösterdiği, iş
güvencesizliği algısının ise eğitim seviyesi gruplarına göre (p=0,039) (p<0,05) anlamlılık düzeyine göre
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Regresyon analizinde; β=0,204 ve p=0,001 olarak pozitif yönde zayıf
düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Model uyumu indekslerine bakıldığında modelin anlamlı
olduğu ve ölçüm modelinde iş güvencesizliği algısı ile p=0,002 anlamlılıkta, CMIN/df=2,484;
GFI=0,910; CFI=0,942; RMSEA=0,61 olarak mükemmel uyum gösterdiği belirlenmiştir. Literatüre aykırı
olarak çıkan sonuçların nedenlerinin belirlenmesi için ikinci bir nitel çalışma yapılması uygun
görülmüştür. Yarı yapılandırılmış mülakat formaları vasıtasıyla gönüllük esasına dayanarak belirlenen
13 teknik personelle 45dk’lik mulakatlar gerçekleştirilmiştir. Oluşan farklılığın nedenleri; nicel
araştırma verileri ve mülakat sonuçları değerlendirlerek pandemi evreni için tablolar halinde
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, İş Güvencesizliği Algısı, Uçak Bakım Sektörü, Stres Etkenleri,
Pandemi Dönemi

Evaluating Competitive Power In Logistics For Maritime Trader Countries
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Asst. Prof. Dr. Pınar GÜROL
Industrial Engineering Department
Piri Reis University, Istanbul, Turkey
Prof. Dr. A. Zafer ACAR
Logistics Management Department
Piri Reis University, Istanbul, Turkey
Abstract
Logistics is a key component of global trade, and countries that have competitive power in logistics
may increase their share of the pie thanks to their service benefits. One of the most important
logistics function for global trade is transportation, and maritime transportation due to low
transportation costs, and availability of high volume of goods transportation, is one of the most
preferred transportation modes into the global trade. Because of the endless process of the
competition; the players should benchmark their positions according to their rivals and needs to
develop strategies according to their positions in the market. At that point, in order to generate the
right strategies for becoming a global actor in global trade requires the knowledge of which
qualifications needed. The aim of this study is to determine the qualifications needed to become a
global actor, the countries which have the World’s top 100 container terminal clustered according to
logistics performance, and international trade volumes within the infrastructure competitiveness
power. In this context, needed criteria to make difference in global trade with logistics power for a
high throughput container port country determined with clustering analysis according to countries
logistics performance index, global competitiveness, and international trade volumes, and the
competitiveness of the countries is evaluated according to that determined criteria.
Keywords: International Trade, Logistics Performance, Port Infrastructure, Competitive Power.
Deniz Ticareti Yapan Ülkeler İçin Lojistikte Rekabet Gücünün Değerlendirmesi
Özet
Lojistik küresel ticaretin önemli bileşenlerinden birisidir. Lojistikte rekabetçi güce sahip ülkeler
sağlanan hizmet faydaları sayesinde küresel ticaretteki paylarını arttırabilmektedirler. Ana lojistik
fonksiyonlarından biri olan taşımacılıkta düşük ulaştırma maliyeti ve yüksek hacimli elleçleme
kapasitesi sayesinde denizyolu taşımacılığı küresel ticarettin en çok tercih edilen taşımacılık modudur.
Rekabetçiliğin sonsuz bir süreç olmasından dolayı küresel ticaretteki oyuncular rakiplerine göre
konumlarını kıyaslaması ve pazardaki konumlarına göre stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu
noktada, küresel ticarette önemli bir aktör olmak ve doğru stratejileri üretmek için hangi niteliklerin
gerekli olduğu bilgisini gerektirir. Bu çalışmanın amacı Dünya’nın ilk 100 konteyner terminaline sahip
ülkelerin altyapı rekabetçilik gücü içindeki lojistik performans ve uluslararası ticaret hacmine göre
kümeleyerek küresel bir aktör olabilmek için gerekli nitelikleri belirlemektir. Bu bağlamda yüksek
işlem hacimli konteyner terminallerine sahip ülkelerin lojistik gücüne göre küresel ticarette fark
yaratmak için gerekli kriterleri ülkelerin lojistik performans endeksi, küresel rekabetçilik ve
uluslararası ticaret hacimlerine göre kümeleme analizi ile belirlenmiştir ve ulusların rekabetçiliği
belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir
Anahtar Kelimeler: Liman Altyapısı, Lojistik Performans Endeksi, Rekabet Gücü, Uluslararası Ticaret.

Sivas Sokak Lezzetleri ve Tüketicilerin Sokak Lezzetlerine Bakış Açısı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Berna SÜNBÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Sibel DEMİRCİOĞLU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Özet
Gastronomi dünyasının trendlerinden olan sokak lezzetleri, elde edebilirlikte kolaylık sağladığı ve fiyat
uygunluğu nedeniyle tüketicilerin satın aldıkları ürünler içerisinde yer almaktadır. Son zamanlarda
sokak lezzetlerine olan ilginin artmasıyla birlikte tüketicilerin bakış açısının araştırılması gerekliliğini
ön plana çıkarmaktadır. Bu lezzetler bazı durumlarda sadece doyurucu özelliğinden faydalanılarak
tüketilmesine karşın bazen de gastronomik hareketlerin artmasıyla farkındalık oluşturan ürünler
olmuştur. Bu araştırma tüketiciler perspektifinden sokak lezzetlerine bakış açısını gözlemlemeyi ve
bilimsel açıdan bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sivas ilinde
yaşamakta olan ve sokak lezzetlerini tercih eden 300 tüketiciden anket tekniği kapsamında veriler
toplanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda sokak lezzetleri için satın alma değeri, tüketim
değeri ve kalite değeri olmak üzere üç boyut tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler
t-testi ve Anova analizleri kullanılarak katılımcıların demografik bilgileri ile arasındaki farklılıklar test
edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sokak lezzetlerine karşı bakış açısında yaş, eğitim durumu ve
gelir durumunda anlamlı farklılık gözlenmiştir. Ayrıca anket sorularına verilen cevaplar kapsamında
tüketiciler sokak yiyecekleri satın alırken lezzetine ve temizliğine önem vermektedir. Bununla birlikte
katılımcılar Sivas ilinde sokak lezzetlerinin yeterli çeşitliliğe sahip olmadığını düşünmektedir. Bu
bağlamda sokak lezzetlerine gereken önem verilerek ve turizm paydaşları tarafından gerekli girişimler
yapılarak özellikle coğrafi işaret alma anlamında geliştirmeler yapılabilir. Sokak lezzetleri üzerine
çalışmaların gerçekleştirilmesi gastronomi turizmine farklı bakış açılarını sağlayacağı
düşünülmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada sokak lezzetlerine yönelik yerel halkın bakış açısı ortaya
koyulmuştur. Bu araştırma yerel halk üzerinde gerçekleştirilmiştir ancak daha sonraki çalışmalarda
turistler üzerine veya sokak lezzetlerinin üretiminde başrolü oynayan seyyar satıcıların görüşleri
üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Anahtar kelimeler: sokak lezzetleri, gastronomi, Sivas, sokak yemekleri
Street Foods and Consumers' Perspective on Street Foods in Sivas
Abstract
Street foods, one of the trends in the world of gastronomy, are among the products that consumers
buy because of their convenience and price. With the increasing interest in street delicacies recently,
it emphasizes the necessity to investigate the point of view of consumers. Although these flavors are
consumed in some cases only by using their satisfying features, sometimes they have become
products that raise awareness with the increase of gastronomic movements. This research aims to
observe the point of view to street foods from a consumers perspective and to develop a scientific
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understanding. For this purpose, data were collected within the scope of the survey technique from
300 consumers who live in Sivas and prefer street flavors. As a result of the analysis of the survey
data, three dimensions, namely purchase value, consumption value and quality value, were
determined for street foods. The data obtained as a result of the research were tested using the ttest and Anova analyzes, and the differences between the participants' demographic information
were tested. According to the findings obtained, a significant difference was observed in terms of
age, education level and income in terms of street tastes. In addition, as part of the answers given to
the survey questions, consumers attach importance to the taste and cleanliness while purchasing
street food. However, the participants think that street flavors in Sivas province do not have enough
variety. In this context, improvements can be made especially in the sense of geographical indication
by paying attention to street foods and making necessary initiatives by tourism stakeholders.
Performing studies on street flavors is thought to provide different perspectives on gastronomy
tourism. In this study, the perspective of the local people towards street flavors has been revealed.
This research has been carried out on local people, but later studies can be carried out on tourists or
on the opinions of street vendors, who play a leading role in the production of street foods.
Key words: street flavors, gastronomy, Sivas, street foods
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Dünya Sağlık Örgütünün Yapısı ve Mali Durumu
Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ
Gazi Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet
Günümüzde ortalama hayat standardının günden güne yükselmesine paralel şekilde, sağlığın
sürdürülebilirliği, güvenli gıda temini, güzellik, spor ve spa sektörlerindeki gelişmelerle, dijital
ortamlardan nabız ölçümü, adımsayar vb. uygulamalar gibi konulara olan ilgi artma eğilimindedir.
Ancak Covid 19 salgını sonrası tüm dünyada sağlığın finansmanı sorunu yeniden gündeme gelmiş
olup, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin bu tür salgınlar ve etkilerine karşı oldukça
kırılgan yapıda olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) global birçok salgında
yaptığı ön bilgilendirmeler ve tedbir önerileri ile özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine
sağladığı mali katkılar nedeniyle dikkate değerdir. Özellikle de şu an itibariyle bu kurumun
performansının ve faaliyetlerinin Amerika tarafından etkin bulunmaması nedeniyle diğer ülkelere
göre daha fazla oranda mali katkıda bulunan bu ülkenin katkısının kesilme ihtimali tartışılmakta ve
kurumun performansı soruşturulmaktadır. Bu nedenle çalışmada sağlığın finansmanında kullanılan
yöntemlerle, karşılaşılan ulusal ve uluslararası sorunlara ve bunlara ilişkin çeşitli çözüm önerilerine ve
DSÖ’nün kurumsal ve finansal yapısının gelişimine değinilmektedir.
Anahtar kelimeler: Dünya Sağlık Örgütü, Sağlığın Finansmanı, Finansman Yöntemlerinin Gelişimi,
Global Sağlık, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Structure and Financial Situation of the World Health Organization
Abstract
Today, in line with the increase in the average standard of living, day by day, the sustainability of
health, safe food supply, developments in beauty, sports and spa sectors, pulse measurement and
pedometer, etc. from digital media. Interest in issues such as applications tends to increase.
However, after the COVID-19 epidemic, the problem of financing health came to the agenda all over
the world and it has been observed that the economies of developed and developing countries are
very fragile against such epidemics and their effects. In this context, the World Health Organization
(WHO) is notable for its preliminary information and precautionary recommendations in many global
epidemics, and especially for its financial contributions to the economies of developing countries. In
particular, the possibility of discontinuing the financial contribution of America, this institution's
performance and activities as of today are not found to be effective by America, which contributes
more than other countries, and performance of the institution for struggle Covid-19 is being
investigated. For this reason, the methods used in the financing of health, national and international
problems encountered in the financing of health and various solution suggestions related to them,
and the development of WHO's institutional and financial structures are discussed.
Keywords: World Health Organization, Health Financing, Development of Financing Methods, Global
Health, Financing of National Health Services
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Çevre, Servet ve Gelir Vergilerine İsyan: “Sarı Yelekliler”
Doç. Dr. Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Maliye Bölümü

Özet
1300’lü yıllardan günümüze hükümetlerin korkulu rüyası olan vergi isyanı pek çok ülkede birden çok
nedeni barındıracak şekilde halk hareketi olarak başlayıp, çoğunlukla hedefine erişmiş, vergiye karşı
gösterilen direnç eylemleridir. Günümüzde en yakın tarihli vergi isyanı, ilgili ülkenin
cumhurbaşkanının ekonomi politikalarına duyulan tepki ile Kasım 2018’de Fransa’da başlayıp, bu
ülkeden Belçika ve Hollanda’ya yayılan öncelikle çevre vergilerine karşı düzenlenip, zamanla konuları
çeşitlenen protesto eylemleri, göstericilerin giydikleri sarı yelekler nedeniyle; sarı yeleklilerin
eylemleri olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, belirli bir sendikayı, grubu ya da partiyi temsil etmeyecek
şekilde halktan oluşan insanların sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırdığı eylemlerdir. Ocak 2019’da
yürürlüğe girecek olan vergilere, zamlara, özellikle de belirli düzeydeki servet vergilerinin vergiden
istisna tutulmasına, işverenlere yönelik vergisel destekler artarken, ücretli çalışanların vergi
yükündeki yükselişe tepki olarak gündeme gelmiştir. Çalışmada maliye teorisinde vergi isyanına,
temel vergiye isyan nedenlerine, karşılaştırmalı olarak Avrupa, Amerika ve Osmanlı’daki vergi
isyanlarına ve 21. yüzyılda dünyadaki önemli bazı vergi isyanlarına değinilmiş ve son dönemde
öncelikle Fransa’da başlayıp, güncelliğini koruyan sarı yelekliler eylemlerinin nedenlerine ve
sonuçlarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi İsyanı, Sarı Yelekliler, Avrupa, Amerika, Osmanlı
Abstract
Tax revolt, which is the fearful dream of governments since 1300s, is a resistance action against tax
that has started in many countries as a popular movement and has reached its target. Today's most
recent tax revolt started in France in November 2018 with a reaction to economic policies of
presidents, protesting against environmental taxes that spread to Belgium and the Netherlands from
this country.They are called the actions of the yellow vests because of the yellow vests worn by the
demonstratorsThese actions came to the agenda in response to the increase in the fiscal burden due
to the taxes, hikes, especially tax exemption of certain level of wealth taxes , which will come into
effect in January 2019. Therefore, in this study, tax revolt in the theory of public finance, primary
reasons for the tax revolt, tax revolts as comparatively in Europe, America and the Ottomans and
some important tax revolts in the world in the 21st century are mentioned and the reasons and
results of the actions of the yellow vests, which started in France in the last period and which still in
progress, are touched on.
Keywords: Tax Revolt, Yellow Vests, Europe, America, Ottoman
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İşletmelerde Yönetimin Çalışanlarını Desteklemesi Faktörünün Memnuniyet ve Verimlilik İle İlişkisi:
Kavramsal Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Hande Gülnihal GÜMÜŞ BİLİM
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
MYO, İşletme Yönetimi Programı
Özet
İşletmelerin başarıya ulaşması, çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını anlayan, onların fikirlerine değer
veren ve çalışanları için hem maddi hem de manevi uygun çalışma koşullarının sağlanması ile
gerçekleşecektir. İşletmelerde insan faktörünün giderek önem kazanması ile birlikte günümüz
yönetim anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Bir organizasyona ait olan kaynakların en etkili
şekilde kullanılması ve amaçlarına ulaşması başarılı bir yönetim sayesinde gerçekleşir. Başarılı bir
yönetimi ve işletmeyi ayakta tutan ise insan gücüdür. Örgüt içinde çalışan personelin, isteklerinin
yerine getirilmesi, uygun çalışma koşullarının sağlanması yönetimin en çok dikkat etmesi gereken
konulardan bir tanesidir. Örgütlerde çalışan personellerin verimli ve mutlu birer çalışan haline
gelebilmesi ve çalışma hayatlarına devam edebilmeleri işletmeler açısından büyük önem
taşımaktadır. Günümüzde halen bazı organizasyonlar iş görenin öneminin farkına varamadıklarından
dolayı büyük kayıplar yaşamaktadırlar. İşletmeler bünyelerinde çalışan personeli dinlemeyip, onun
beklentilerini göz ardı etmeye devam ettikleri müddetçe hem çalışan hem de müşteri kaybı
kaçınılmaz olacaktır. Motivasyonu yüksek, kendini işine adamış ve kuruma aidiyeti olan çalışanlar ile
birlikte, ürün ve hizmetin kalitesi artış gösterecek aynı zamanda personel devir hızında da azalma
meydana gelecektir. Çalışanların memnuniyetinin sağlanması ve çalışanlardan verim alınabilmesi
özellikle yönetim kademesindeki kişilerin desteği ve önemsemesi ile ilgili kavramsal açıdan
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, yönetim desteği, çalışan memnuniyeti, verimlilik
Management's Support of Employees in Businesses, Relationship of The Factor With Satisfaction
and Efficiency: A Conceptual Review
Abstract
The success of businesses will be achieved by understanding the expectations and needs of their
employees, valuing their ideas, and providing both material and moral appropriate working
conditions for their employees. Increasing importance of the human factor in businesses, changes
have occurred in today's management approach. Successful use of resources belonging to an
organization and achieving its goals is achieved through successful management. It is manpower that
sustains a successful management and business. Fulfilling the demands of the personnel working in
the organization and providing the appropriate working conditions is one of the issues that the
management should pay attention to. It is very important for businesses that the personnel working
in organizations can become productive and happy employees and continue their working life.
Today, some organizations still suffer great losses because they cannot realize the importance of the
employee. As long as the businesses do not listen to the employees and continue to ignore their
expectations, the loss of both employees and customers will be inevitable. Along with the highly
motivated, dedicated employees, the quality of the product and service will increase, as well as a
reduction in staff turnover. Employee satisfaction and employee productivity will be examined from
a conceptual point of view, especially with regard to the support and caring of those at the
management level.
Keywords: Management, management support, employee satisfaction, efficiency
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Üçüncü Kuşak Üniversite Döneminde Türkiye'deki Üniversitelerin Sanayiyle İlişkisi

Seda YILMAZ, Doktora Öğrencisi
Atılım Üniversitesi

Özet
Üniversitelerin tarihsel süreci incelendiğinde üniversitelerin üçüncü nesil olarak isimlendirildiği bir
dönem yaşanmaktadır. Üçüncü dönem üniversiteler, bilgi çağıyla başlanan bu aşamada sundukları
her türlü hizmetlerini sadece bulundukları bölge, ülke değil aynı zamanda uluslararası boyutta
rekabet edebilir seviyede sunmaları gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren
üniversitelerin sundukları hizmetler arasında özellikle sanayi ile iş birliği anlamındaki faaliyetleri
incelenecektir. Üniversitelerin sanayi ile iş birliği çalışmaları “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”
de dikkate alınarak üçüncü nesil üniversite modeline uyum durumları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üçüncü kuşak üniversite, Üniversite- sanayi iş birliği, Girişimcilik, İnovasyon.
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2017 Anayasa Değişiklikleri Sonrasında Anayasa Mahkemesinin Yapısı ve Ceza Yargı Yetkisi

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÇINAR
İstinye Üniversitesi Güney Kampüs Kazlıçeşme

Özet
2017 Anayasa değişiklikleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş yapmış ve üst düzey devlet
görevlilerinin siyasi, hukuki ve cezai sorumlulukları Anayasada yeniden düzenlemiştir. Bununla
bağlantılı olarak alt mevzuatta da değişiklikler gerçekleşmiştir. Hukuki çatıya göre Anayasa
Mahkemesi, aynı kuruluşuyla Yüce Divan yargılamaları yapma yetkisini kullanmaktadır. Bu durum,
ayrı bir Yüce Divan bulunmadığını Anayasa Mahkemesinin ceza yargı yetkisi bulunduğunu
düşünmemize neden olmaktadır. Bu bildiride Anayasa Mahkemesinin istisnai bir yetkisi olan ceza
yargı yetkisi, ceza hukuku perspektifinden, 2017 Anayasa değişikliklerinin oluşturduğu yeni tablo
bağlamında ele alınmaktadır. Anayasa değişiklikleriyle oluşan yeni sistemde ceza yargı yetkisi kişi ve
makam temelinde oldukça genişletilmiştir. Henüz fiili bir uygulama bulunmadığı için ortaya çıkan
tablonun akademik bir projeksiyonunun yapılması faydalı görünmektedir. Çalışmada, 2017 Anayasa
değişikliklerinin Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda ve uygulama kanunlarında getirdiği farklılıklar
eski durum ile kıyaslanmak suretiyle sunulmaktadır. Yeni düzenlemeler, ceza görev ve yetkileri
boyutuyla ele alınmakta ayrıca soruşturma ve kovuşturma aşamalarının hukuki temelleri pozitif
hukuk kaynaklarına dayalı olarak verilmektedir. Geçmiş Yüce Divan içtihatları ve emsal kararları
ışığında muhtemel ceza usul uygulamalarının bir projeksiyonunun yapılması suretiyle çalışma ve genel
sunum tamamlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Ceza Yargılaması, Yüce Divan, Soruşturma ve Kovuşturma
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Banka Çalışanlarının İş Stresi ve İş Tatmini Düzeylerinin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Bahar SUVACI
Anadolu Üniversitesi, EMYO

Gülcan NERGİZ
Anadolu Üniversitesi

Özet
Örgüt çalışanları, örgütün başarısı ve devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle örgüt
yöneticileri, çalışanların işlerini isteyerek yerine getirebilecekleri uygun çalışma koşullarını oluşturarak
iş streslerini azaltmalı ve motive olacakları iş ortamları yaratarak iş tatmin düzeylerini yükseltmelidir.
İş stresi düşük olan ve iş tatmini sağlanan örgütlerde çalışanların performansları yüksek olmakta ve
örgüt sağlıklı bir biçimde hayatını devam ettirerek amaç ve hedeflerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle
örgütlerin istedikleri performans düzeylerine ulaşabilmeleri için çalışanlarının stres düzeylerini ve iş
tatmin düzeylerini belirlemesi önemlidir. Buradan yola çıkarak bu çalışmada bir hizmet işletmesi
olarak banka çalışanlarının iş stresleri ve iş tatmin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada
kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, Bursa ilinde faaliyet göstermekte olan kamu ve özel
bankalarda çalışan 440 banka çalışanı örneklem olarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak
anket kullanılmıştır. Çalışmada banka çalışanlarının stres düzeylerini belirlemek için Aktaş (1996)
tarafından geliştirilen iş stresi ölçeği ve iş tatmin düzeylerini belirlemek için ise Hacettepe
Üniversitesinden Deniz ve Güliz Gökçora aracılığıyla ve dilbilimcilerin kontrolünden geçerek Türkçe’ye
çevrilmiş olan Minnesota İş Tatmin ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler yüzde ve ortalama
analizleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada banka çalışanlarının yaptıkları iş karşılığında elde ettikleri
kazanç konusunda en düşük tatmin seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca birçok banka
çalışanının yoğun çalışma saatlerinden dolayı tatmin olmadıkları ve bu yüzden de yoğun stres altında
oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla çalışma
şartlarından daha çok etkilendikleri ve bu nedenle daha fazla stres altına girdikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, İş Stresi, Banka Çalışanları, Minnesota İş Tatmin Ölçeği.

Determination of Work Stress and Job Satisfaction Levels of Bank Employees: The Case of Bursa
Province
Abstract
Organization employees are very important for the success and continuity of the organization. For
this reason, organization managers should create appropriate working conditions in which
employees can perform their jobs willingly, reduce work stresses and increase their job satisfaction
levels by creating work environments where they will be motivated. In organizations with low job


Bu çalışma yüksek lisans öğrencisi Gülcan Nergiz’in “İş tatmininin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ve İş
Stresinin Rolü” başlıklı dönem projesinden üretilmiştir.
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stress and job satisfaction, employees' performance could be high and the organization will be able
to achieve its goals and objectives by continuing their lives in a healthy way. For this reason, it is
important for organizations to determine the stress levels and job satisfaction levels of their
employees in order to achieve the desired performance levels. Based on this, the job stresses and job
satisfaction levels of bank employees as a service company were tried to be determined in this study.
Using the convenience sampling method in the study, 440 bank employees working in public and
private banks in Bursa were determined as the sample. Questionnaire was used as data collection
technique. In the study, the work stress scale developed by Aktaş (1996) to determine the stress
levels of bank employees and the Minnesota Job Satisfaction scale, which was translated into Turkish
by Deniz and Güliz Gökçora from Hacettepe University and passed through the control of linguists,
were used to determine their job satisfaction levels. The data obtained were analyzed by percentage
and mean analysis. In the study, it was determined that bank employees have the lowest level of
satisfaction with the earnings. In addition, it has been determined that many bank employees are not
satisfied due to their busy working hours and are therefore under intense stress. In the study, it was
also determined that female employees are affected more by working conditions than male
employees and therefore they are under more stress.
Keywords: Job Satisfaction, Job Stress, Bank Employees, Minnesota Job Satisfaction Scale.
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Vaka Çalışması Üzerinden Çatışma ve Mobbing İncelemesi
Yusuf USLU
Beykoz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Ezgi Ildırım ÖZCAN
Beykoz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Pınar TINAZ
Beykoz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Özet
Sosyal etkileşimin bir parçası olarak, bireysel ve/veya çevresel faktörlerden kaynaklanan çeşitli
çatışmalar ortaya çıkar. Bu çatışmalar, taraflara olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde
çözümlenir ya da görmezden gelinir. Ancak çatışmalar iş yerinde gerçekleştiğinde, taraflara olumsuz
sonuçlar vermeden çözmek önemlidir. Çatışmaların yanlış yönetimi ya da görmezden gelinmesi
sonucunda çatışmada çeşitli yönlerden farklı olan kişiye yöneltilen eylemlerin şiddetlenerek iş yerinde
psikolojik taciz sürecine, bir diğer deyişle mobbing’e dönüşmesi mümkündür. Mobbing’in amacı,
doğrudan ya da dolaylı saldırılarla tacize uğrayan kişinin hasar görmesi; sonuçta işyerinden kendi
isteği ile veya bir başka şekilde uzaklaşmasıdır. Mobbing’in sonucu olarak mağdurda ağır fizyolojik ve
psikolojik hasarların yanı sıra birey, kurum ve toplum üstünde ciddi zararların oluşması söz
konusudur. Bu çalışmada; mobbing sürecinin irdelenip daha iyi anlaşılması için bireysel ve çevresel
nedenleri, başlangıç aşamasındaki belirtileri, taraflar üstündeki etkileri, yönetimin sürece
yaklaşımının süreçteki etkileri ile ilgili olarak bir özel firmada gerçekleşen vaka incelenmiştir. İnceleme
sürecinde Karatuna (2010) modeli kullanılarak; model üzerinden mobbing süreci tetiklenme evresi ile
birlikte çatışma, sabır taşıran davranışlar, sağlığı ve çevreyi tehdit, bireysel tükenme ve işten ayrılma
olarak beş aşamada incelenmiştir. Mağdurla yapılan görüşme sonucunda elde edilen veriler ışığında
mobbing sürecinin işleyişi ve etkileri ortaya konulmuştur. Vaka analizi sonucunda mobbing sürecinin
kurum içinde uzun süreli devam ettiği, mağdurda psikolojik sorunlara neden olduğu açıkça
görülmüştür. Mobbing süreci, mağdurların mobbingle ile nasıl baş ettikleri ve etkileri üzerine başka
çalışmalar yapılarak; mağdurların psikolojik iyi oluşlarını korumak için müdahale çalışmaları
önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, iş yerinde çatışma, vaka analizi
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Management Ambiguities Non-Governmental, Charitable, Not for Profit, Spontaneous Initiatives
Prof. Slobodan Dan PAICH
University of Timisoara, Romania
Director and Principal Researcher, Artship Foundation, San Francisco
Visiting Professor, Anthropology-Cultural Studies Section

Abstract
Adoptive Management Model — Britain, France, Italy
Fano Foundation Educational Charitable Trust for the summer school in Italy was based on 1973 Paris
International Architectural Competition "Ideas for a Building for Life Long Learning" first place
projects Educational Village or Treatise On Harmony based on London's Loughton College
educational experiment.
Idealism and Realities — Berlin, Vienna
International Peace University with patronage of twelve Nobel Peace Laureates opened in
Berlin1995. Established as Stiftung/Foundation: The Society of Founders of the International Peace
University, Berlin1996/Vienna1998. It is a management study of independent thought, international
governmental expectations, organizational models and personalities.
Citizen's Initiative — Oakland-California
Reclaiming public space1996-1999, was a spontaneous neighbors' coalition at Arroyo, inner city
troubled Public Park, scene of drug wars. Re-usable neighborhood amenity was the impetus,
structured inclusive cultural activates were means. Safe public space, meeting/sharing and learning
were inseparable goals.
Inner City Issues Non-Profit Container's Management Challenges—Oakland-California
Years of vigorous cultural programs lead to forming ARTSHIP Foundation in 1992 that embarked on
redefining a historic 1940 passenger cargo/military ship for public peacetime use and as a cultural
space. A coalition of 30 local community-orientated groups held meetings and shared with the
general public.
Independent Cultural Initiative - Istanbul
Halka sanat projesi is a not-for profit art initiative since 2011 in Istanbul without any institutional or
corporate sponsorship with commitment to community, environment and education - halka's
particular focus are arts management graduates, functioning as laboratory for turning theoretical
knowledge to practice.
Conclusion: Based on examples and psychological studies management ambiguities are summarized.
Key words: Non-Profit Management - Community Dynamics - Individual Needs

28

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey
Uluslararası Muhasebe Standardı 41-Tarımsal Faaliyetler: Seçilmiş Makale İncelemesi
Öğr. Gör. İbrahim YAVUZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Simav MYO, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
ORCID: 0000-0002-2099-0625

Öğr. Gör. Faruk ÖZBAY
Celal Bayar Üniversitesi
Ahmetli MYO, Muhasebe Ve Vergi Bölümü
ORCID: 0000-0003-1753-1214
Özet
Uluslararası Muhasebe Standardı 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı, Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi (IASC) tarafından Temmuz 1999’da tarım işletmelerinde uygulanmak üzere
uluslararası muhasebe standardı taslağı olarak yayınlanmış ve ilgililerden tarımsal faaliyetlere ilişkin
hazırlanan bu taslak ile ilgili yorum ve öneriler yapmasını istemiştir. Aralık 2000’de UMS 41 bir
standart olarak yayınlanmış ve 01.01.2003 tarihinden itibaren ilk olarak tarım işletmelerince
uygulanmaya başlamıştır. 22.05.2008, 01.01.2009 ve 30.06.2014 tarihlerinde ise yayınlanan standart
metinlerinde gerekli görülen iyileştirmeler ve düzeltmeler yapılarak UMS 41 günümüzdeki halini
almıştır. Türkiye Muhasebe Standartları 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ise; 31/12/2005 tarihinden
sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih ve 26090 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yedi kez değişiklik yapılarak günümüzdeki halini almıştır. Yedinci ve
son değişiklik TMS 41 tarafından yapılmış olup, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir. Bu çalışmanın amacı; Tarımsal Faaliyetler standardı ile ilgili genel bir bilgi
vererek, standardın uygulamasının seçilmiş çalışma incelemesi üzerinden anlaşılmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Standartları, TMS 41, Tarımsal Faaliyetler, Seçilmiş
Çalışma İncelemesi
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A Research on The Use of Instagram in Traveling Mothers 'Trips
Assoc. Prof. Dr. İlke BAŞARANGİL
Kırklareli University, Faculty of Tourism
Tourism Guidance Department

Abstract
The experiences, information and marketing efforts made thanks to the sharing on social media have
made Instagram an important base for today's marketers. Especially Instagram women are in the
competition to adapt to the changing style of motherhood, to what mothers and babies should eat
and drink, what to wear, what to buy, or what to take with traveling mothers who travel the world.
For this reason, in this study, information was tried to be obtained by thematic and descriptive
analysis according to the variables of "Profile Page Identity", "Content of the Post" and "Interaction"
in Instagram of 10 different traveling mothers. In the study, it is seen that mothers take part in their
travels alone, with friends, families and with photographs of children and mothers. It was revealed
that most of the mothers shared their travel photos / videos with their children in the “highlights
section” in the content of their posts, shared photos / videos of different countries / cities in the
“Highlights” section, and shared photos of different international / national food delicacies. As a
result of these posts on Instagram, it has been determined that some mothers' photos get at least 90
and some 250 thousand likes and they receive hotel, cafe, restaurant, book, airline, airport, TV
advertisements with this method.
Keywords: Social Media, Traveling Mothers, Instagram, Tourism
Gezgin Annelerin Seyahatlerinde Instagram Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Özet
Sosyal medya üzerinden paylaşımlar sayesinde gerçekleşen deneyimler, bilgiler, pazarlama çabaları
özellikle Instagramı günümüz pazarlamacıları açısından önemli bir üs haline getirmiştir. Özellikle
Instagram kadınları anneliğin değişen tarzına uyum sağlamaya, anne ve bebeklerinin ne yemeiçmelerine, ne giymelerine, ne satın almalarına ya da dünyayı gezen gezgin annelerin yanlarına ne
almaları gerektiğine kadar paylaşım yarışındadırlar. Bu nedenle bu araştırmada gezgin 10 farklı
annenin Instagram’da “Profil Sayfası Kimliği”, “Gönderinin İçeriği” ve “Etkileşim” değişkenlerine göre
tematik ve betimsel analiz ile bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada annelerin tek başlarına,
arkadaşlarıyla, aileleriyle ve çocuk-anne fotoğraflarıyla seyahatlerine yer verdikleri görülmektedir.
Annelerin büyük çoğunluğunun gönderilerinin içeriklerinde çocuğu ile “öne çıkanlar bölümünde”
seyahat fotoğrafı/videoları paylaştıkları, “Öne Çıkanlar” kısmında farklı ülke/şehir fotoları/videoları
paylaştıkları ve farklı uluslararası/ulusal yemek lezzetleri fotoları paylaştıkları ortaya çıkmıştır.
Instagram’daki bu paylaşımları sonucu bazı annelerin fotoğrafları en az 90, bazılarının ise yaklaşık 250
bin beğeni almakta olduğu ve bu yöntemle otel, kafe, restoran, kitap, havayolu, havaalanı, TV vb.
reklamlar aldıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Gezgin Anneler, Instagram, Turizm
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An Investigation on Hacı Bektaş-ı Veli in The Scope of Faith Tourism
Assoc. Prof. Dr. İlke BAŞARANGİL
Kırklareli University, Faculty of Tourism
Tourism Guidance Department

Abstract
Travels made in the name of faith tourism are to meet the mystical, spiritual and emotional needs of
individuals. This research aims to reveal the historical and cultural values of Hacı Bektaş District by
examining it as a faith tourism destination. In this study, the philosophy of Bektashism was examined,
the spread of Islam and the formation of the Bektashi culture in Anatolia with the adoption of
Anatolia by the Turks was tried to be conveyed based on the sources. Various aspects of Hacı Bektaş
Veli's philosophy, the creator of the Bektashi thought, which synthesizes the Eastern culture, Greek
and Anatolian cultures by fusing them, are discussed. In addition, Hacı Bektaş District, which is a
small district within the borders of Nevşehir, has been tried to reveal its supply sources and cultural
values in terms of being a faith tourism destination. For this purpose, a literature review was carried
out by examining various books, journals and internet resources. Secondary sources were used in this
context. It can be argued that the study will contribute to the literature for future Bektashi tourism
and faith tourism research.
Keywords: Hacı Bektaş-ı Veli, Faith Tourism, Hacı Bektaş district, Tourism.
İnanç Turizmi Kapsamında Hacı Bektaş-I Veli Üzerine Bir Araştırma
Özet
İnanç turizmi adına gerçekleştirilen seyahatler, bireylerin mistik, manevi ve duygusal ihtiyaçlarını
gidermek içindir. Bu araştırma Hacı Bektaş İlçesi’nin bir inanç turizm destinasyonu olarak inceleyerek,
tarihi ve kültürel değerlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada Bektaşilik felsefesi
incelenmiş, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleriyle İslamiyet’in yayılışı ve Bektaşi kültürünün
Anadolu’da oluşumları kaynaklara dayanılarak aktarılmaya çalışılmıştır. Doğu kültürü, Yunan ve
Anadolu kültürlerini kaynaştırarak sentezleyen Bektaşi düşüncesinin yaratıcısı olan Hacı Bektaş Veli
felsefesinin çeşitli yönleri ele alınmıştır. Ayrıca Nevşehir sınırları içerisinde ufak bir ilçe olan Hacı
Bektaş İlçesi’nin inanç turizm destinasyonu olması açısından arz kaynaklarından ve taşıdığı kültürel
değerler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çeşitli kitaplar, dergiler ve internet kaynakları
incelenerek literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ikincil kaynaklardan faydalanılmıştır.
Çalışmanın gelecekteki Bektaşi turizmi ve inanç turizm araştırmaları için literatüre katkı sunacağı öne
sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş-ı Veli, İnanç Turizmi, Hacı Bektaş ilçesi, Turizm.
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Examining the Economical Contribution of Building and Construction Fairs from the Perspective of
Participating Companies

Asst Prof Dr İsmail Cengiz YILMAZ
Istanbul Arel University, Civil Engineering Department

Abstract
Fairs have still great importance in terms of marketing strategies on a global scale and maintain their
appeal in the construction sector as in every sector although not as much as before. Building fairs
aim to bring together all stakeholders in the construction industry, boost economic growth in the
sector, and develop potential business relationships, as well as offering image, advertising and vision
development opportunities. This paper includes a survey study which aims to evaluate the
economical contributions of fairs from the perspective of the participants in the fairs organized for
the building and construction sector. In the study, subjects such as the opinions of the participants
about the building fairs, the purposes of participation, the effects of the fairs on the economic
situation and business connections of the companies were discussed. As a result; It has been
observed that building fairs have an effect on maintaining existing relationships and strengthening
the image of the company rather than developing new business volumes and connections.
Keywords: Fairs, Construction, Management, Economy.
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Sosyal Medya Kullanımını Etkileyen Faktörler: Teknoloji Kabul Modeli Temelli Bir Yaklaşım1
Dr. Fatih Sinan ESEN
TÜBİTAK
Prof. Dr. Nurettin PARILTI
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Sosyal medya platformları kitleler tarafından çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son
yıllarda tüm dünyada hızla artmakta olan sosyal medya kullanımına yönelik yazılmış makalelere ve bu
konuda gerçekleştirilmiş çalışmalara rağmen, bu aracın kitleler tarafından kabulü ve dış değişkenlerin
bu kullanıma etkileri hakkında kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu boşluğu doldurmak
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, beş yüz otuz bir bireyden anket ile toplanan veri nicel bir
yaklaşımla analiz edilmiştir. Teknoloji Kabul Modeli, Bilişsel Kapılma, Bireysel Yenilikçilik ve Eğlence
Eğilimi değişkenlerinin kullanıldığı model önerisi, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniği ve model
doğrulama stratejisi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, Bilişsel Kapılma kilit bir
konumdadır ve Eğlence Eğilimi ile Bireysel Yenilikçilik değişkenleri Kullanma Niyetini Bilişsel Kapılma
üzerinden etkilemektedir. Bunun yanında, Bilişsel Kapılma’nın üç alt boyuttan oluştuğu ve Algılanan
Kullanım Kolaylığının sosyal medyayı kullanma niyetine anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak, Teknoloji Kabul Modeli tarafından önerilen nedensel ilişkilerin bir kısmının sosyal
medya kullanımı için doğrulanamadığı, dolayısıyla sosyal medya kullanımı için Teknoloji Kabul
Modeli’nin kısmen uygun olduğu görülmüştür. Güncel bir olguya Teknoloji Kabul Modeli kullanılarak
yaklaşılması ve dış değişkenlerin çeşitliliğinden ötürü literatüre özgün katkı sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Bilişsel Kapılma, Bireysel Yenilikçilik, Teknoloji Kabul Modeli,
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Factors Affecting Social Media Usage: An Approach Based on Technology Acceptance Model
Abstract
Social media platforms are widely used by the society for various purposes. Even though the articles
and studies were published about the increasing use of social media in recent years, there is no
comprehensive research on the acceptance of it and the effects of external variables on it. In this
study, which was conducted to fill this gap, the data collected from five hundred and thirty-one
individuals by questionnaire were analyzed with a quantitative approach. Technology Acceptance
Model was tested by using the Structural Equation Modeling (SEM) technique and model validation
strategy. Cognitive Absorption, Personal Innovativeness and Playfulness variables were used as well
as Technology Acceptance Model variables. It was found that Cognitive Absorption is in a key
position and the Playfulness and Personal Innovativeness affect Intention to Use through Cognitive
Absorption. As a result, it’s seen that some of the causal relationships proposed by Technology
Acceptance Model could not be verified for the use of social media, and therefore it was implied that
Technology Acceptance Model was partially suitable for social media use. Because of the diversity of
external variables and considering a hot topic using Technology Acceptance Model, a unique
contribution has been made to the literature.
Keywords: Social Media, Cognitive Absorption, Personal Innovativeness, Technology Acceptance
Model, Structural Equation Modeling

1

Fatih Sinan ESEN’in “Sosyal medya kullanım niyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi üzerine bir alan araştırması” başlıklı
doktora tezinden türetilmiştir.
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Hizmet Alan Vatandaşların Gözünden Kamu Sektörü: Kamudan Hizmet Almaya Teşvik Eden Unsurların
Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
Dr. Fatih Sinan ESEN
TÜBİTAK
Özet
Topluma hizmet etmek ve bu sayede katma değer yaratmak üzere faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluşlarının vatandaşları ikna için kullandığı önemli araçlar ve stratejiler vardır. Tüm kurum ve
kuruluşlar hizmetlerini daha uygun şartlarda ve kesintisiz sunmanın yollarını arar. Potansiyel hizmet
alıcıları, özel sektör kuruluşlarına başvurmaya teşvik eden bazı etkenlerin varlığı literatürde yapılan
çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise, Türkiye’deki kamu kurumlarından hizmet
alan/alabilecek potansiyel kullanıcıların hizmete başvurma niyetine etki eden faktörler araştırılmıştır.
Bu amaçla sekiz yüz kırk dört katılımcının katıldığı çevrimiçi bir anket vasıtasıyla veri toplanmıştır.
Verinin Yapısal Eşitlik Modellenmesi (YEM) ile analizi sonucunda, algılanan kurumsal itibar ve kurumpaydaş ilişkisi düzeyinin hizmete başvurma niyetine olumlu, hizmet karmaşıklığı algısının ise olumsuz
bir etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Bilgi gizliliği ve güvenliği algısının ise anlamlı bir etkisi
bulunamamıştır. Bu sonuçlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından iyi bir kurumsal itibar yönetimi
yapılmasının ve hedef kitle ile aradaki iletişim anlayışının olumlu yönde değiştirilmesinin vatandaşın
kamu hizmetlerine başvuru yapma sürecine faydalı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, başvuru
için hazırlanan karmaşık ara yüzler ve fazla sayıda istenen belgeler başvuru yapanları önemli oranda
isteksiz hale getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Başvurma Niyeti, Algılanan Kurumsal İtibar, Kurum-Paydaş İlişkisi, Hizmet
Karmaşıklığı Algısı, Yapısal Eşitlik Modellemesi
Public Sector from Citizens’ Perspective: A Study on Identifying the Factors Encouraging the
Citizens to Get Public Service
Abstract
There are important tools and strategies employed by public institutions and organizations that are
operating to serve the society and, thus, create added value. All institutions and organizations look
for the ways to offer their services in more favorable terms and without interruption. Some factors
have been shown to encourage potential clients to apply to private sector organizations. In this
study, factors affecting the intention of current/potential public service users in Turkey were
investigated. For this purpose, data was collected through an online questionnaire with eight
hundred forty-four participants. The results of the Structural Equation Modeling (SEM) analysis states
that perceived corporate reputation and organization-public relationship level has a positive effect
on the intention to apply for service, where perceived service complexity level has a negative effect.
There was no significant effect of the perceived information privacy and security. These results show
that good corporate reputation management by public institutions and organizations and positive
change in the understanding of communication with the target audience are beneficial for the
citizens' application process to public services. However, the complex interfaces and the large
number of requested documents make applicants considerably reluctant.
Keywords: Intention to Apply, Perceived Corporate Reputation, Organization-Public Relationship,
Perceived Service Complexity, Structural Equation Modeling
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Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanma İlişkisi: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A. Ş. Üzerine
Bir Araştırma2
Hale ARLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. Lisans Öğrencisi

Dr. Öğr. Üyesi İlknur UNCUOĞLU YOLCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Özet
Geçmiş dönemlerde literatürde ekonomik bir terim olarak kullanılan psikolojik sermaye; günümüzde
psikoloji, bilgi ve beceri, kültürel yaşam gibi birçok alanı kapsamaktadır. Umut, öz-yeterlilik, iyimserlik
ve psikolojik dayanıklılık boyutlarından oluşan psikolojik sermaye, çalışanların psikolojik ruh hallerinin
pozitif yönde incelenmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. İşletmeler belirledikleri hedeflere
ulaşabilmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına çalışanlarının psikolojik sermayelerini yüksek
seviyelerde tutmaya özen göstermektedirler. Psikolojik sermaye seviyesi yüksek olan çalışanlar ise
çalıştıkları kuruma işi zamanında yapma, yeni fikirler üretme, işe gönülden adanma, kurum içerisinde
kurallara uyma gibi davranışlarla fayda sağlamaktadırlar. Buradan hareketle araştırmanın ele aldığı
diğer bir konu olan işe gönülden adanma da son yıllarda pozitif psikoloji literatüründe öne çıkan; aynı
zamanda çalışanlarda da görülmesi arzulanan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinçlik,
adanmışlık ve yoğunlaşma şeklinde üç boyuttan oluşan işe gönülden adanma, bireyin işi hakkında
zihninde oluşturduğu pozitif bir durum olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel davranış bilimi için önem
arz eden bu iki kavramı merkezine alan araştırmanın temel amacı, imalat sektöründe çalışmakta olan
bireylerin psikolojik sermayeleri ile işe gönülden adanma seviyeleri arasındaki ilişkinin ne yönde
olduğunu saptamaktır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, İşe Gönülden Adanma

2

Bu çalışma “Psikolojik Sermaye ve İşe Gönülden Adanma İlişkisi: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A. Ş.
Üzerine Bir Araştırma” isimli Yüksek Lisans tezini temel almaktadır.
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Dünya’da ve Türkiye’de Gerçekleştirilen Savunma Harcamamalarının Genel Olarak Değerlendirilmesi 3
İhsan ÇETİN
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye A.BD, Y.Lisans Öğrencisi
Özet
Geçmişten günümüze kadar var olan bütün devletlerin temel gayesi, üzerinde yaşadıkları topraklarda
huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmektir. Huzur ve güvenin tesisinin sağlanması maksadıyla merkezi
hükümet bütçelerinden her yıl önemli miktarlarda tutarlar harcanmaktadır. Bu harcama kalemlerine
savunma harcamaları denmektedir. Savunma harcamalarına ayrılan tutarlar her geçen yıl katlanarak
artmaktadır. Kamu harcamaları içerisinde önemli paya sahip olan savunma harcamaları, ulusal
güvenliğin tesisi için vazgeçemez bir kalemdir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra savunma
harcamalarında dünya genelinde bir düşme eğilimi gerçekleşmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika
Birleşik Devletlerinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında düşen savunma harcamaları yeniden
artmaya başlamıştır. Özelikle halen çatışmaların ve siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Ortadoğu’da
savunma için GSYİH’dan ayrılan paylar yükselmiştir. Ülkemiz, bulunduğu konum itibariyle terör
eylemlerinin devam ettiği ve siyasi istikrarsızlığın bulunduğu Ortadoğu Bölgesine yakınlığı itibariyle
askeri harcamalarına önemli paylar ayırmaktadır. Türkiye gerek yurt içi, gerekse yurt dışından
kaynaklı terör tehdidine karşı askeri, siyasi ve ekonomik olarak uzun yıllardır mücadele etmektedir.
Bu durum kamu kaynaklarından önemli bir kısmının savunma için kullanmasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu çalışmanın amacı savunma harcamaları hakkında genel bir bilgilendirme yaparak
dünya ülkelerinin ve Türkiye’nin askeri harcamalar için bütçelerinden ayırmış olduğu payların
değerlendirmesini yapmaktır.
Anahtar kelimeler: Savunma Harcamaları, Güvenlik, Dünya Ülkeleri, GSYİH, Bütçe.
Analysis of Defense Spending They Do in The World and Turkey
Abstract
The main purpose of all states from past to present is to live a peaceful and safe life in the land they
live on. Significant amounts are spent from the central government budgets every year in order to
ensure peace and security. These expenditure items are called defense expenditures. The amount
allocated to defense expenditures is increasing every year. Defense expenditures, which have an
important share in public expenditures, are an indispensable item for the establishment of national
security. After the end of the Cold War, there has been a worldwide declining trend in defense
spending. After the terrorist attack in the United States on September 11, 2001, the declining
defense spending started to increase again. Especially in the Middle East, where conflicts and
political instability are still continuing, the shares allocated from GDP for defense have increased. Our
country allocates important shares to its military spending due to its proximity to the Middle East
Region, where terrorist acts continue and political instability is present. Turkey both domestic, as
well as the threat of terrorism originating from abroad against the military, has been struggling for
years as long as the political and economic. This situation made it obligatory to use a significant part
of the public resources for defense. This study aims to general information about defense spending
by the world's countries and Turkey have allocated the budget for military spending which is to make
an assessment of shares.
Keywords: Defense Spending, Security, World Countries, GDP, Budget.

3

Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alpasrlan UĞUR
danışmanlığında ‘’Türkiye' de Bölgesel Tehditler Bağlamında Savunma Sanayinin Analizi: Savunma Harcamalarının
Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi’’ adlı İhsan ÇETİN’in Yüksek Lisans tez çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

36

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey
Psiko-Sosyal Açıdan Hayvana Yönelik Şiddet
Arş. Gör. Doğan Güneş TEMLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Öğr. Gör. Aysu GÜL ŞANLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Özet
Aile, spor, okul, medya, sokak gibi yaşamın hemen her alanında gözlenebilen şiddet, insanlar
tarafından hayvanlara yönelik olarak da ortaya çıkabilmektedir. Hayvanlara gereksiz acı ve sıkıntı
verme, onların kasıtlı olarak yaralanmasına ya da ölümüne neden olma gibi sosyal olarak kabul
edilmeyen davranışları kapsayan hayvana yönelik şiddet, önemli bir sorun olarak araştırmacıların ilgi
odağı olmaya devam etmektedir. Konuya ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulgularından
hareketle, hayvana yönelik şiddetin nedenlerini tespit edilebilmek ve hayvana yönelik şiddeti
önlemeye yönelik çözüm önerileri sunulabilmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanyazında yer alan kuramsal yaklaşımlar ve
araştırma bulguları değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, psikoloji alanında yer
alan hayvana yönelik şiddet konulu ulusal ve uluslararası araştırmalar incelenmiştir. Alanyazın
incelendiğinde hayvana yönelik şiddetin yaygın olarak, vurma, tekme atma, boğma, bıçaklama ve
cinsel istismara başvurma şeklinde ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun yanında, çocuk ya da ergenlerin
farklı nedenlerle hayvana şiddet yönelik uyguladığı, aile içi şiddete maruz kalan kişilerin aile içi
şiddete maruz kalmayanlara, erkeklerin ise kadınlara oranla daha fazla hayvana yönelik şiddet
uyguladığı; çocukluğunda hayvana yönelik şiddet uygulayanların yetişkinliklerinde antisosyal
davranışlar geliştirdikleri; hayvanlara şiddet uygulayan kişilerin, insanlara şiddet uygulama
eğilimlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Alanyazındaki bulgular ve kuramsal yaklaşımlar
değerlendirildiğinde, hayvana yönelik şiddet davranışlarının farklı psiko-sosyal dinamikler ile ilişkili
olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Şiddet, Saldırganlık, Hayvana Yönelik Şiddet, Empati
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Göçmen Kapıyı Bir Kez Çalar: İnsanlığın Göçle İmtihanı
Öğr. Gör. Aysu GÜL ŞANLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Arş. Gör. Doğan Güneş TEMLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Özet
Tarihsel süreçte sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. faktörlerin etkisiyle insanların ülkelerini terk
ederek başka bir ülkeye göç etmek durumunda kaldığı görülmektedir. Dünyanın birçok yerinde
meydana gelen savaşlar ve iç karışıklıklar da göç sürecinde insanların başka ülkelere sığınmalarına
neden olmaktadır. Aynı zamanda göç hareketi insanların asıl ulaşılmak istenen ülkeye gidebilmek için
başka bir ülkede geçici bir süre kalmaları şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Medya organları,
hazırladıkları haberleri halka sunarken birçok propaganda tekniğinden yararlanarak gerçeklikleri farklı
şekillerde sunabilmektedir. Haberlerin servis edilmesinde rol oynayan gazete ve haber portallarının,
olaylarla ilgili yaklaşım biçimlerinin bireylerin tutumlarına etki ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, 28
Şubat 2020 tarihinde Türk hükümetinin Avrupa’ya geçiş yapmak isteyen göçmenlere sınır kapılarını
açma kararı sonucunda, Yunanistan sınır kapısında yaşanan olayların Yunan basınında temsil ediliş
şeklinin incelenmesi ve kamuoyu oluşturmak için yapılan söz konusu haberlerde dil, cümle, manşet ve
fotoğrafların propaganda aracı olarak kullanılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemini, Yunan haber portalı olan Greek Reporter’da 28 Şubat 2020 tarihinde ve
sonrasında sınırları geçmeye çalışan göçmenler ile ilgili verilen haberler oluşturmaktadır. Sonuç olarak
bulgular, göçmenlere yönelik bu tür bir insanlık dramı yaşanırken dahi, göçmenlerle ilgili haberlerde
nefret söylemlerine yer verildiğini, önyargılı ve ayrımcı söylemlerin kullanıldığını, kamuoyu
oluşturmak için her türlü propaganda yöntem ve tekniklerinin kullanılmasının meşru görüldüğünü
ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: Göçmen, mülteci, şiddet, ayrımcılık, propaganda
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Rehin Cirosunda Teminat İşlevi
Arş. Gör. Hakan YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9483-0475
Özet
Temlik cirosunda mevcut bulunan teminat işlevi ile her ciranta kendisinden sonra gelenlere ve hamile
karşı senedin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden sorumludur (TTK m. 685/1). Ülkemizde
özellikle bankacılık uygulamasında sık rastlanılan rehin cirosunun (TTK m. 689) teminat işlevine sahip
olup olmadığı, dolayısıyla ciro edilenin (rehnalan hamilin) koşullar oluştuğunda kendi cirantasına
(rehneden cirantaya) kambiyo senedi kurallarına göre başvurup başvuramayacağı ise, konuya ilişkin
herhangi bir kanuni düzenlemenin mevcut olmaması nedeniyle tartışmalıdır. Öğretideki hakim görüşe
göre, rehin cirosunda teminat işlevi bulunmamaktadır. Zira rehin cirosunda hamil, yalnızca bir rehin
hakkı kazanmakta olup, senedin mülkiyetini iktisap etmemekte ve böylece hiçbir zaman senedin
alacaklısı durumuna geçmemektedir. Buna göre, kambiyo senedini rehin cirosu ile iktisap eden hamil
kendi cirantasına kambiyo senedine dayanarak senet bedelinin tahsili amacıyla başvuramayacaktır.
Nitekim Yargıtay kararları da bu yöndedir. Aksi görüşe göre ise, rehin cirosunda rehneden ciranta, bir
borcunu temin maksadıyla senedi devretmektedir. Bu bakımdan senedin kabul edileceğine ve
ödeneceğine dair rehnalan hamile bir garanti vermiş olması gerekir. Bu halde senet kabul edilmediği
veya ödenmediği zaman rehneden cirantaya kambiyo senedi kurallarına göre başvurulabilecektir.
Elbette farklı gerekçelerle de rehin cirosunda teminat işlevinin bulunduğu veya bulunmadığı
savunulmuştur. Bu tebliğimizde hem eşya ve borçlar hukukunu hem de kambiyo senedi hukukunu
ilgilendiren, teori ve uygulama açısından önem arz eden ve oldukça tartışmalı olan rehin cirosunda
teminat işlevi, öğreti görüşleri ve yargı kararları ışığında neden-sonuç ilişkisi bağlamında hareket
edilerek incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kambiyo Senetleri, Ciro, Rehin Cirosu, Teminat İşlevi.
Collateral Function in Endorsement of Pledge
Abstract
It has the capacity of insurance in task endorsement. Here, every girante is liable for the disapproval
and non-installment of the deed against the individuals who come after him and the holder (TCC Art.
685/1). In our country, endorsement of pledge is regular particularly in banking practice (TCC Art.
689). Regardless of whether the vow endorsement has a security work is dubious. Along these lines,
it is likewise dubious whether the endorser (the holder who secures with a pledge) can apply for his
support (the vow underwriting) as indicated by the standards of the bills of exchange. Since there is
no lawful guideline regarding the matter. As per the prevailing perspective in the precept, there is no
assurance work in the vow endorsement. Since in the endorsement of pledge, the holder just
increases a vow right. The holder doesn't obtain the title of the note and never turns into a bank of
the note. Appropriately, the holder who gains the bill of exchange with the vow support won't have
the option to apply to his underwriting for the assortment of the bill sum dependent on the bill of
exchange. In actuality, the choices of the Supreme Court are toward this path. As indicated by the
contrary view, the pledging endorser moves the bond so as to make sure about an obligation in the
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vow's endorsement. In such manner, the pledgee more likely than not given a holder assurance that
the deed will be acknowledged and paid. For this situation, when the deed isn't acknowledged or
paid, the vow support can be applied by the principles of the bill of exchange. Obviously, for various
reasons, it has been contended that there is or doesn't have a security work in the vow
endorsement. In this paper, the capacity of insurance in the endorsement of pledge, which concerns
both the law of merchandise and commitments and the law of bills of exchange, which is significant
as far as hypothesis and practice and is profoundly disputable, will be inspected with regards to
cause-impact relationship in the light of doctrinal perspectives and legal choices.
Keywords: Bills of Exchange, Endorsement, Endorsement of Pledge, Collateral Function.
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Yapay Zekâ Teknolojilerinin Uluslararası Sistem Üzerindeki Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi, Kıvılcım ROMYA BİLGİN
Başkent Üniversitesi

Özet
Yapay zekâ her geçen gün, yaşamın her alanında bir çözüm aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Yapay
zekâ çalışmalarının uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde tartışması istenilen düzeyde değilse bile
yeni de değildir. Karar verme ve müzakere modelleri üzerine yapılan tartışmalarla birlikte 1970’li
yıllardan bu yana alanda, zayıf da olsa, yapay zekâ tartışmaları yapılmaktadır. Bununla birlikte son
yıllarda yapay zekânın yeni silah teknolojilerine entegre edilmesi ile birlikte yapay zekanın savaşın
değişen karakteri üzerindeki etkileriyle birlikte uluslararası güvenlik ile yapay zekâ ilişkisi
konuşulmaya başlanmıştır. Söz konusu tartışmaların odağında yapay zekânın operasyonel niteliğinin
gelişmesi ve gittikçe özerkleşmesi bulunmaktadır. Yapay zekânın çatışmalar üzerindeki rolünün hızlı
bir şekilde artmasını mümkün görmeyenler olmakla birlikte, yeni jeopolitik alan olarak tanımlanmaya
başlanan sanal ortamda yapay zekâ teknolojileri birer silah haline gelmektedir. Dolayısıyla politika
yapıcıların yapay zekâya dayalı teknolojileri tehdit olarak tanımladıkları ve bu yeni tehditte karşı nasıl
tepki verileceğine ilişkin normların gelişmeye başladığı bir döneme yaklaşıldığı söylenebilir. Bilişim
teknolojilerinin diğer bileşenleri ile birlikte yapay zekânın devletler arasında yeni rekabet alanıdır.
Gelecekte devletlerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde yapay zekâ teknolojilerine sahip
olmanın bir parametre haline gelmesi muhtemeldir. Dolayısıyla uluslararası sistemde aktörlerin
rollerini ve yeni pozisyonlarını belirleyecek yeni bir stratejik araç olarak yapay zekânın değerinin
artması beklenmelidir. Bu nedenle, kimilerine göre henüz erken bir dönemde olsa bile hızla gelişen
yapay zekâ teknolojilerinin küresel sistem üzerindeki etkileri dikkatle takip edilmelidir. Yapay zekâ
teknolojilerini geliştiren ve bunu etkin bir şekilde kullanarak siyasal, sosyal ve iktisadi süreçlerine
adapte edecek ülkeler uluslararası sistemde güç dengesini lehine değiştireceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, uluslararası sistem, strateji, güç dengesi
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Türkiye Ekonomisinde Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Gör. Yavuz ÖZEK
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Özet
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1970-2018 dönemi için savunma harcamaları ve kişi başı gayrisafi
yurtiçi hasla arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi
hasılaya oranı (ME) ve kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla (GDPPC) değişkenleri kullanılmıştır. Değişen
varyans sorununa karşı kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkeninin doğal logaritması alınmıştır. Kişi
başı gayrisafi yurtiçi hâsıla incelenen yıllarda doğrusal bir artış göstermektedir. Savunma
harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise nispeten daha dalgalı bir seyir izlemektedir. 19741976, 1980-1982 ve 1988-1998 döneminde artış eğiliminde olan değişken 2000 yılından itibaren
azalma eğilimi göstermektedir. Ampirik analizlerde ilk olarak savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi
hasılaya oranı ve kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla arasında korelasyon ilişkisine yer verilmiştir.
Değişkenler arasında negatif ve nispeten güçlü bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. Tanımlayıcı
istatistiklere göre, oynaklığın göstergesi olan standart sapma kişi başı gelirde daha yüksektir. Hem
savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı hem de kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla sola
çarpık ve basıktır. Alternatif hipotezde Jarque-Bera test istatistiğine göre, her iki değişken de normal
dağılıma sahiptir. Yaşanan ekonomik ve uluslararası siyasi krizler nedeniyle değişkenler şoklara maruz
kalmaktadır. Bu nedenle Dickey-Fuller (1981) tarafından geliştirilen birim kök testi yapılmıştır. Hem
savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı hem de kişi başı gayrisafi yurtiçi hâsıla düzey
değerinde birim kök taşımakla birlikte birinci farkları alındığında durağan olmaktadır. Regresyon
modeli lnGDPPC=β0+ β1 ME olarak tahmin edilmiştir. OLS (Ordinary Least Squares), FMOLS (Fully
Modified Ordinary Least Squares), DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) , CCR (Canonical
Cointegration Regressions), ARDL (Auroregressive Distributed Lag) ve Balcılar vd. (2010) kayan
pencere parametre tahmin yöntemi olmak üzere altı farklı tahmin yöntemi uygulanmıştır. Bütün eğim
parametreleri %1 anlam seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı çıkmaktadır. Bu doğrultuda savunma
harcamalarının %1 artması OLS’ye göre %0.354, FMOLS’a göre %0.409, DOLS’a göre %0.402, CCR’ye
göre %0.412 ve ARDL modeline göre %0.365 düzeyinde kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılayı
azaltmaktadır. Sonuçlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, savunma harcamalarının ekonomik
büyüme üzerinde negatif etkisi olduğu görülmektedir. Balcılar vd. (2010) kayan pencere parametre
tahmin yöntemine göre, savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının kişi başı gayrisafi
yurtiçi hâsıla üzerinde etkisi 1985-1989, 2002-2004 döneminde ve 2018 yılında pozitiftir. Ancak 19902001, 2005-2017 döneminde ise savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının kişi başı
gayrisafi yurtiçi hâsıla üzerinde etkisi negatiftir.
Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Parametre Tahmini
Impact of Defence Spending on Economic Growth in The Turkish Economy
Abstract
In this study, defense spending for the 1970-2018 period and per capita gross domestic product in
Turkey's economy has investigated the relationship between. For this purpose, the ratio of defense
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spending to gross domestic product (ME) and per capita gross domestic product (GDPPC) variables
were used. Against the problem of varying variance, the natural logarithm of the per capita gross
domestic product variable is taken. The per capita gross domestic product shows a linear increase in
the years examined. The ratio of defense expenditures to gross domestic product follows a relatively
more volatile course. The variable, which has an increasing trend in the period of 1974-1976, 19801982 and 1988-1998, shows a decreasing trend since 2000. Firstly, In empirical analysis, the
correlation relationship between the ratio of defense expenditures to gross domestic product and
per capita gross domestic product is included. There is a negative and relatively strong correlation
between the variables. According to descriptive statistics, the standard deviation, indicative of
volatility, is higher in per capita income. Both the ratio of defense spending to gross domestic
product and the per capita gross domestic product are flattened and skewed to the left. In the
alternative hypothesis, both variables have a normal distribution according to the Jarque-Bera test
statistics. Variables are exposed to shock due to the economic and international political crises
experienced. For this reason, unit root test developed by Dickey-Fuller (1981) was applied. Although
both the ratio of defense expenditures to gross domestic product and have a unit root value, it
becomes stable when the first difference is taken. The regression model is estimated as lnGDPPC =
β0 + β1 ME. OLS (Ordinary Least Squares), FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares), DOLS
(Dynamic Ordinary Least Squares), CCR (Canonical Cointegration Regressions), ARDL (Auroregressive
Distributed Lag) and Balcılar et al. (2010) six different estimation methods were applied, including
the sliding window parameter estimation method. All slope parameters are statistically significant at
1% significance level. Accordingly, 1% increase in defense expenditures decreases the gross domestic
product per capita by 0.354% according to OLS, 0.409% according to FMOLS, 0.402% according to
DOLS, 0.412% according to CCR and 0.365% according to ARDL model. When the results are
evaluated as a whole, it is seen that defense expenditures have a negative effect on economic
growth. Balcılar et al. (2010) according to the sliding window parameter estimation method, the
effect of the ratio of defense expenditures to gross domestic product on per capita gross domestic
product is positive in the period 1985-1989, 2002-2004 and 2018. However, in the period of 19902001, 2005-2017, the effect of the ratio of defense expenditures to gross domestic product on per
capita gross domestic product is negative.
Keywords: Defense Spending, Economic Growth, Cointegration, Parameter Estimation
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Mesudiye İlçesi Merkez Cami Haziresi Mezar Taşları Yazıları
Dr. Öğr. Üyesi Bekir SARIKAYA
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID ID: 0000-0002-9842-237X

Özet
Tarihe ışık tutan mühim vesika türlerinden biri de mezar taşlarıdır. Ölenin adının kalması için,
hürmeten kendisine bir mekan verilir. Bu dar mekanda küçücük bir taş bu insanın geride kalanlarla
iletişimini sağlar. Bu taş bazen fes başlıklı olur bir erkeğe işaret eder; gül bitki motifli olur bir hanıma
işaret eder. Geride kalanlar, baş ucuna koydukları mezar taşına ölenin bazen sadece adını yazıp
bırakırlar. Bazen de ölen kişi adına duygularını ve düşüncelerini nesirle veya şiirle yazarlar. Yazılanlar
aslında ölüm karşısında yaşayakalanların kendi duygu ve düşünceleridir. Yazılarda mevta bir yandan
Allah’tan af isterken, öte yandan insanlara öğüt verir, onlardan isteklerde bulunur, dua ister. Bazen
bu istekler mevtanın taşına düşürülen tarih kıtalarıyla ifade edilir. İnsanlar ibret almak, sevdiklerini
yad etmek vb. sebeplerle mezarlara gidip dua ederken mezar taşlarını da okurlar. Elinizdeki bu yazıda
Mesudiye ilçesi (Ordu ili) Merkez cami haziresinde bulunan biri tarih düşürülmüş sekiz mezar taşı ele
alınmıştır. Bu mezarların kimi başlıklı kimi başlıksız, fakat tamamı dikdörtgen şekillidir. Başlıksız
olanların ikisi bitki kıvrımlı tepeli, biri üçgen tepeli, birinin ise tepesi kopuktur. Mezar taşlarında
bulunan şiirler, şiirlerin yapısı, kelimeler, kelime grupları, tarihler, tarih belirtme kültürü ve özel
isimler (ilçe adının taşlarda farklılaşması) tespit edilmiştir; böylelikle, cami haziresinde bulunan mezar
taşları kültü de ortaya çıkarılmış olacaktır. Buradaki yazılar ile diğer cami mezarlıklarında yazılmış
mezar taşları yazıları arasındaki bazı benzer ve farklı yönler ortaya konmuştur. Taşların yapı özellikleri
konumuzun dışındadır. Amaç buradaki yazıları doğru okuyarak mezar taşları ile ilgili genel
değerlendirmede bulunacaklara az da olsa örnek sunmaktır.
Anahtar kelimeler: Mesudiye cami haziresi, taş yazıları, kıtalar, tarih düşürme

Mesudiye district central mosque burial ground tombstones inscriptions
Abstract
One of the cornerstones of history are tombstones. A place is given to him in honor of the deceased
to remember his name. In this narrow space, a narrow stone allows this person to communicate with
the rest. This stone has a fez cap and belongs to a man or rose plant motif and belongs to a lady.
Those who remain behind after the death of a person only write their name on the tombstone that
the deceased put on the bedside. Sometimes they express their feelings and thoughts on behalf of
the deceased in different prose or poetry. The rest actually tell their feelings and thoughts in the face
of death. In the writings, the deceased asks God for forgiveness, on the other hand, he advises
people and asks them to pray to him. Sometimes these wishes are expressed in historical verses with
chronogram on the deceased's tombstone. People go to the graves and pray for reasons such as
taking lessons and remembering their loved ones, while they also read the tombstones. In the
academic paper to be presented, eight tombstones, one of which has a chronogram, in the burial
ground of the Central mosque in Mesudiye district (Ordu province) will be discussed. Some of these
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graves are headed, some are headless, and all are rectangular. Two of the headless tombstones have
a plant-folded top, one has a triangular top, and one has a broken top. The poems found on the
tombstones, the structure of the poems, words, word groups, dates, the culture of indicating the
date and special names (differentiation of the district name on the stones) will be determined, and
the gravestone cult in the mosque's graveyard will be revealed. Some similar and different aspects
between the inscriptions here and the gravestones inscriptions in other mosque cemeteries will be
published. Structural characteristics of the stone is out of the question. Our aim is to present a few
examples to those who will make a general evaluation about tombstones by reading the articles here
correctly.
Keywords: Mesudiye mosque burial ground, stone inscriptions, verses, chronogram
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Bilinçli Farkındalık ve Sürdürülebilir Tüketim İlişkisi Üzerine Bir Literatür Taraması
Dr. Öğr. Üyesi Melis KAYTAZ YİĞİT
Avrasya Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Özet
Kişinin şimdiki anda kalarak, mevcut durum ve koşulları yargılamadan kabul etmesine dayanan bilinçli
farkındalık son zamanlarda pazarlamanın çeşitli alan araştırmalarında kendini göstermektedir. Benzer
şekilde, değişen günümüz koşullarında ekolojik dengenin giderek daha önem kazanması tüketicilerin
ve işletmelerin sürdürülebilir ürün üretimi ve tüketimi konusunda daha duyarlı olmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada, derin literatür taraması yapılarak, öncelikle bilinçli farkındalık kavramına değinilmiş
daha sonra sürdürülebilir tüketim kavramına değinilerek her iki kavram arasındaki ilişki kavramsal
açıdan incelenmiştir. Güncel literatürde konuyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapılmamış olduğu
için sonuç bölümünde araştırmacılara gelecek çalışma önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, bilinçli tüketim mindfulness, sürdürülebilir tüketim,
sürdürülebilir pazarlama
Abstract
Mindfulness which is based on one’s acceptance of the current situation and state without judging
has recently manifested itself in various field studies of marketing. Similarly, in today’s changing
conditions, the importance of ecological balance has made consumers and businesses more sensitive
to sustainable product production and consumption. In this context, in this study, with deep
literature review, first the concept of mindfulness and sustainable consumption was mentioned, then
the relationship between mindfulness and sustainable consumption has been conceptually
examined. Since there is no in-depth research in the subject in the current literature, in the
conclusion section future study suggestions to the researchers were presented.
Keywords: Mindfulness, mindful consumption, sustainable consumption, sustainable marketing
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Uluslararası Örgütlerin Yapıları ve Geleceklerinin Analizi
Asst. Prof. Dr. Ersoy ÖNDER
Girne American University

Özet
Tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının doğal bir sonucu olarak, imparatorluk ve
krallık dönemlerinin sonlanmasının ardından, ulus-devletler ortaya çıkmıştır. Ulus-devlet yapısı
varlıklarını sürdürebilmek için sürekli bir tehdit anlayışı içerisinde hareket etmiştir. Zamanla ulusdevletler güvenlik ve ekonomik nedenlerle uluslararası örgütler kurmaya ihtiyaç duymuşlardır.
Kurulan uluslararası örgütler, zaman içerisinde kuruluş amacını yerine getirme durumuna göre ya
sonlandırılmış (Milletler Cemiyeti, Varşova Paktı), ya da zamanın değişimlerine uygun olarak önce
düşünce, sonra yapı boyutunda değişimler geçirmiş ve varlığını sürdürmeye devam etmişlerdir. Bu
çalışmada, halen varlığını sürdüren örgütlerden Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün öncelikle genel olarak tarihsel olarak ortaya çıkışı,
genel hatları ile yapısı, kuruluş amacına göre başarılı ve başarısız olduğu konular ortaya konmuştur.
Sonrasında ise gelecekleri ile ilgili değerlendirilmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Örgütler, Teoriler, Gelecek

Structures and Future Analyis of International Organizations
Abstract
As a natural consequence of the nationalist movements that emerged in the historical process, after
the end of the empire and kingdom periods, nation-states emerged. The nation-state structure has
acted in a constant sense of threat in order to survive. Over time, nation-states needed to establish
international organizations for security and economic reasons. The international organizations
established either terminated (League of Nations, Warsaw Pact) in accordance with the status of
fulfilling the purpose of establishment in time, or they have undergone changes in the dimension of
thought and then in accordance with the changes of time and continued to exist. In this study, it has
been revealed that the United Nations, the European Union, the North Atlantic Treaty Organization
and the Shanghai Cooperation Organization, which are still existing, have been generally successful in
terms of their history, their general structure and structure, and their successes. Afterwards,
evaluations were made about their future.
Keywords: International Organizations, Theories, Future
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İhsan Oktay Anar’ın “Amat” Romanında Gerçek ve Kurmaca Kaynaklar
Arş. Gör. Merve MENTEŞE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk romanında postmodernizm etkisi oldukça rastlanılan bir
durumdur. Kurmacanın ön planda olduğu postmodern romanlarda, somut gerçeklikle soyut gerçeklik
iç içe geçmiştir. Bu tarz romanlarda yazarın adeta kendi bireyselliğini hakim kıldığı gözlemlenmiştir.
Konu ve olay bütünlüğünün aksine, bireylerde ve olaylarda adeta parçalanmışlık hâkimdir. Bu
romanların en belirgin bir diğer özelliği ise tarihten fazlaca faydalanılıp, adeta tarihin yeniden
üretilmeye çalışılmasıdır. Bu noktada Türk edebiyatında akla ilk gelecek örnek yazarlardan biri de
İhsan Oktay Anar’dır. İhsan Oktay Anar romanlarıyla Türk edebiyatında postmodern romanın
öncülerindendir. Puslu Kıtalar Atlası, Kitabü’l Hiyel gibi romanları Türk edebiyatında postmodernist
edebiyatın en önemli ürünlerindendir. Bunlara ek olarak İhsan Oktay Anar’ın yazdığı Amat romanı da
postmodern romanın en güzel örneklerindendir. Gemicilik terimlerinin fazlasıyla yer aldığı romanda
metinlerarasılık yazarın sıkça başvurduğu tekniklerden olmuştur. Romanda olay örgüsü içinde yer
alan gerçek ve kurmaca eser isimlerine oldukça fazla yer verilmiştir. Bu çalışmada İhsan Oktay Anar’ın
Amat romanında adı geçen gerçek ve kurmaca eserler yazarları ile birlikte belirlenip, metinde hangi
şekillerde yer aldığı ve okura hangi amaçlarla sunulduğu postmodern romanın gözlemcisi bakış
açısıyla incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Postmodernizm, roman, İhsan Oktay Anar, kaynak eserler
Fact And Fiction In Ihsan Oktay Anar's Novel “Amat” References
Abstract
20. since the second half of the century, the influence of postmodernism in the Turkish novel is quite
common. In postmodern novels, where fiction is at the forefront, concrete reality and abstract reality
are intertwined. In such novels, it has been observed that the author almost dominates his own
individuality. In contrast to the integrity of subjects and events, almost fragmentation prevails in
individuals and events. Another characteristic of these novels is that they are used more than history
and try to reproduce history. In addition, the Amat novel written by Ihsan Oktay Anar is one of the
most beautiful examples of the postmodern novel. In the novel, where shipping terms are abundant,
intertextuality has been one of the techniques that the author often refers to. In the novel, the
names of real and fictional works contained in the plot of events are given quite a lot. In this study,
Ihsan Oktay Anar's true and fictional works mentioned in the Amat novel will be determined together
with the authors and examined from the point of view of the observer of the postmodern novel, in
which ways they are included in the text and for what purposes they are presented to the reader.
Keywords: Postmodernism, novel, Ihsan Oktay Anar, source works
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Klasik Türk Şiirinde Aşk Kahramanlarının Yeri: Sünbülzâde Vehbî Divanı Örneği
Arş. Gör. Merve MENTEŞE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet
13. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürmüş olan Klasik Türk şiiri, bu
uzun sürecin neticesi olarak beslendiği kaynaklar bakımından oldukça zengindir. Din, tarih, kıssalar,
mucizeler, efsane ve menkıbeler, sosyal ve kültürel hayat, masal, destan, fantastik ve mitolojik
unsurlar, mucizeler, dinî ilimler, Kur’an-ı Kerim vb. çeşitli kaynaklar Klasik Türk şiirinin
zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bu kaynakların oluşumunda etkin olmuş varlık insandır.
Dolayısıyla Klasik Türk şiirinin en önemli kaynaklarından biri de insanla ilgili görünüşlerdir. Klasik Türk
şiirinde yer alan insanla ilgili görünüşler tipler ve kişilikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tipler,
gerçek hayatta var olan kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle kurgulanmış sembolleridir. Kişilikler ise,
gerçek hayatta var olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada yaşamış kişilerdir. Tipler kendi içinde
tahayyülî/tasavvurî ve sembolik tipler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Çalışmamızda
değinecek olduğumuz aşk kahramanları, Klasik Türk şiirinde karşımıza çoğunlukla âşık ve sevgili tipleri
olarak çıkması münasebetiyle, tahayyülî/tasavvurî tipler başlığının altında değerlendirilmektedir.
Kişilikler de kendi içinde dinî, tarihî/efsanevî, edebî, sanatkâr, mutasavvıf ve bilgin kişilikler olarak
gruplara ayrılmaktadır. Bu çalışmada 18. yüzyıl şairlerinden Sünbülzâde Vehbî’nin divanında adı geçen
aşk kahramanları, tahayyülî/tasavvurî tipler bahsinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın
metoduna bakılacak olursa öncelikle tiplerin geçtiği beyitler tespit edilecektir. Beyitlerde yer alan
tipler hakkında genel bilgiler verildikten sonra beyitlerde hangi anlamlarda, ne şekilde ele alındığı
aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca şayet varsa başka hangi tipler ile bir arada anıldıkları da tespit
edilmesi hedeflenen konular arasındadır. Sonuç itibariyle yapılacak olan çalışmanın, Sünbülzâde
Vehbî divanı örneği üzerinden Klasik Türk şiirinde tipler ve kişilikler bahsine bir nebze olsun katkı
sağlaması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Klasik Türk şiiri, Sünbülzâde Vehbî, tipler, aşk kahramanları

The Place of Love Heroes in Classical Turkish Poetry: The Example of Sunbulzade Vehbi Divan
Abstract
Classical Turkish poetry, which survived from the end of the 13th century to the second half of the
19th century, is rich in terms of the resources it feeds as a result of this long process. Religion,
history, stories, miracles, legends and legends, social and cultural life, fairy tales, epics, fantastic and
mythological elements, miracles, religious sciences, Quran etc. various sources contribute to the
enrichment of Classical Turkish poetry. Human beings have been active in the formation of all these
resources. Therefore, one of the most important sources of Classical Turkish poetry is human
appearances. The human appearances in classical Turkish poetry are divided into types and
personalities. Types are symbols that are constructed in idealized aspects of people who exist in real
life. Personalities, on the other hand, have existed in real life and have lived in a certain geography at
a certain date. The types are divided into two main groups: imagination / imagination and symbolic
types. In our study, the love heroes that we will mention are evaluated under the title of
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imaginary/imaginary types, on the occasion of their appearance as lovers and lovers in Classical
Turkish poetry. Personalities are divided into groups as religious, historical / legendary, literary,
artistic, sufi and scholar personalities. 18 in this study love heroes mentioned in the divan of
Sunbulzade Vehbi, one of the poets of the century, will be evaluated in the mention of
imaginary/imaginary types. If we look at the method of the study, firstly the couplets in which the
mythical types are passed will be determined. After giving general information about the types in
couplets, it will be tried to clarify in what meaning and how the couplets are handled. In addition, if
there are any other types with which they are mentioned together are among the topics to be
determined. As a result, it is aimed that this study will contribute a little bit to the mention of types
and personalities in Classical Turkish poetry through the example of Sunbulzade Vehbi Divan.
Keywords: Classical Turkish poetry, Sunbulzade Vehbi, types, love heroes
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The Status of Women In Middle Age Islamic Societies
Ar. Gör. Cansu KOÇ BAŞAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Abstact
Islam is not only a belief system but also brings a social and administrative system with it. Therefore,
it is inevitable that the status of women would change with Islam. In the Arabian peninsula where
was in turmoil before Islam, the understanding of woman and their positioning were quite different
after Islam. However, in terms of the status and rights of women and their social existence, the postIslamic period should be evaluated separately as the period of Hz. Muhammad and the Rashidun
Caliphate and after this period. In the Arabian peninsula, in the pre-Islamic period, when is called the
period of ignorance, women were seen as the most worthless and inferior creature in the society.
This period was a time when even animals were considered more valuable, girls were buried alive,
and it was debatable whether a woman was a human or not. With Islam, the woman got rid of this
situation, gained the status of a Muslim Arab woman with half the rights of a Muslim Arab man, and
it was declared that staying in that status would be beneficial for her. Although this point of view
showed itself relatively during the period of Hz. Muhammad and the Rashidun Caliphate, it became
distanced from its essence and degenerated after the death of these leaders of Islam. Even in terms
of the status of women, it has been a matter of going back even from the age of ignorance. Nearly a
century after the birth of Islam, the woman withdrew from society and was locked at home. The idea
or assumption of paramountcy of Muslim Arab man to the Muslim Arab woman also suited the
pragmatism and aspirations of the Arab merchants of that period.
Keywords: Middle Age, Islam, Status of Women, Equality.
Orta Çağ İslam Toplumlarında Kadınların Statüsü
Özet
İslamiyet, sadece bir inanç sistemi olmayıp toplumsal ve yönetsel bir sistemi de beraberinde getirir.
Dolayısıyla İslamiyet’le beraber kadının statüsünde değişim olması kaçınılmazdır. İslamiyet öncesinde
kargaşa içerisindeki Arap yarımadasının, İslamiyet sonrasındaki kadın anlayışı ve onu konumlandırışı
oldukça farklıdır. Bununla beraber kadının statüsü ve hakları ile toplumsal varlığı açsından İslamiyet
sonrası dönemi de Hz. Muhammed ve Dört Halife dönemi ve bu dönemin sonrası olarak ayrı ayrı
değerlendirmek gerekmektedir. Arap yarımadasında, cahiliye dönemi olarak adlandırılan İslamiyet
öncesi dönemde kadın, toplum içerisinde en değersiz, en aşağı varlık olarak görülmekteydi. Bu
dönem, hayvanların dahi daha değerli sayıldığı, kız çocuklarının ise diri diri gömüldüğü, kadının insan
olup olmadığının bile tartışılabilir olduğu bir dönemdi. İslamiyet ile birlikte kadın, içerisinde
bulunduğu bu durumdan kurtulmuş, Müslüman Arap erkeğinin yarısı kadar haklara sahip Müslüman
Arap kadını statüsünü kazanmış ve söz konusu statü içinde kalmanın kendisi için hayırlı olacağı ilân
edilmiştir. Söz konusu anlayış, Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde görece kendini göstermiş
olsa da İslamiyet’in bu önderlerinin ölümünden sonra özünden uzaklaşmış ve yozlaşmıştır. Hatta
kadınların statüleri bakımından, cahiliye döneminden bile geriye gidilmesi söz konusu olmuştur.
İslamiyet’in doğuşundan yaklaşık bir yüzyıl sonra kadın, toplumdan geri çekilmiş ve eve kapanmıştır.
Müslüman Arap erkeğini, Müslüman Arap kadınından üstün tutmak ya da öyle varsaymak fikri,
dönemin Arap tüccarlarının pragmatizmine ve isteklerine de oldukça uygun düşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Orta çağ, İslamiyet, Kadınların Statüsü, Eşitlik
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Tercüme-İ Acȃ’ibü'l Mahlȗkȃt'tabazı Kelime Etimolojileri, Terimler, Deyimler Ve Özlü Sözler
Dr. Öğr. Üyesi Bekir SARIKAYA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID ID: 0000-0002-9842-237X

Özet
Türkçe yazılan tercüme eserler Arapça ve Farsça eserlerdeki bilgi hazinesini, kültürünü ve inancını
aktarırken, o eserlerin kelimelerini, birleşik şekillerini ve cümlelerini de alır. Bazen de kelimelerin şekil
ve lafzını olduğu gibi alabilir. Bu yapılar anlamıyla katma değer sağlarken öte yandan kendini o millete
lafzen de kabul ettirebilir, artık her şeyiyle, o millete mal olur. Doktora tezim olan Tercüme-i Acaibü’l
Mahlukat; Çelebi Mehmet zamanında yazılan astronomiden jeolojiye, siyasetten ekonomiye,
felsefeden edebiyata, dini konulardan magazine, haberleşmeden teknolojiye bütün genel kültür
konularını içeren geniş hacimli ansiklopedik bir kitaptır. Bu acâibü’l-mahlȗkât türü, günümüzün
ilginçlik içeren internet sayfalarının veya magazin dergilerinin yaptığı görevi yürüten türlerdir. Bu
kitaplar bir senelik dergilerin toplandığı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesinde birçok örneği bulunan kalın
ciltli mecmualara benzerler. Şu anda bile dünyadan enteresan olaylar başlığı altında anlatılan
olayların bir şekli mutlaka altı yüzyıl önce yazılan ve Osmanlıda okunan acâibü’l-mahlȗkât kitaplarında
bulunur. Bu çalışmada ele alınacak konu; farklılık arz eden bazı kelime etimolojileri, terimler,
deyimler, özlü sözler, mesel, güzel söz ve atasözleridir. Bunların bazıları, Türkçe, Arapça ve Farsça
kültürünün ortak ürünü olup, tercüme yoluyla bize aktarılan yapılardır. Kitapta yaklaşık 5400 kelime
vardır. Bunların içinden 41 kelime veya kelime grubu ele alınıp açıklama yapılırken, 55 cümle ise
vecize ve atasözü olarak kabul edilebilir. Ele alınan kelimelere, birleşik şekillere, terimlere ve
deyimlere metne göre açıklama yapılmıştır. Bu çeşit bilgilerin bir kısmı etimoloji çalışmalarına, bir
kısmı özlü söz, mesel, güzel söz, atasözü vb. çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Zaten geniş hacimli
olan bu eser; dil çalışmalarında araştırmacılara iyi örnekler sunmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Acaibü’l Mahlukat, etimoloji, deyimler, özlü sözler
Some Word Etymologies, Terms, Idioms and Aphorisms in Tercüme-i Acȃ’ibü'l Mahlȗkȃt
Abstract
Translation works written in Turkish convey the wealth of knowledge, culture and belief in Arabic and
Persian works, as well as taking the words, combined forms and sentences of those works.
Sometimes it could take the form and spelling of words as they are. While these structures provide
added value in their own sense, on the other hand, they could impose themselves on that
community in the language of speech and belong to that community with everything. My doctoral
dissertation, Tercüme-i Acaibü'l Mahlûkat, is a large-volume encyclopedic book written in the time of
Çelebi Mehmet, which includes astronomy, geology, politics, economy, philosophy, literature,
religious issues, magazine, communication, technology and all general culture. This acâibü'l-mahlȗkât
type is the types that carry out the task of today's interesting internet pages or journals. This acâibü'lmahlȗkât type is the types that carry out the task of today's interesting internet pages or journals.
These books are similar to bold-bound journals in which one-year journals are collected and many
examples are found in the Beyazıt State Library. Even now, some form of the events described under
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the heading of interesting events from around the world is definitely found in acâibü'l-mahlȗkât
books written six centuries ago and read in the Ottoman Empire. The subject to be dealt with in this
study is some different word etymologies, terms, idioms, quotations, parables, good words and
proverbs. Some of these are common products of Turkish, Arabic and Persian culture, and they are
structures transferred to us through translation. There are about 5400 words in the book. Among
them, 41 words or phrases can be considered and explained, while 55 sentences can be considered
as aphorisms and proverbs. Explanations were made according to the text for the words, compound
figures, terms and idioms.
Some of this kind of information contributes to etymology studies, some to studies such as aphorism,
parable, eloquence, proverb. This large volume work continues to offer good examples to
researchers in language studies.
Keywords: Acaibü’l Mahlûkat, etymology, idioms, aphorisms

53

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey

Akşemseddin Divanından Örnekler–XI
Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ
Bartın Üniversitesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı
Özet
Bir seri halinde, farklı uluslararası platformlarda on tanesini sunmuş olduğumuz Akşemseddin
Divanından Örnekler serisinin on birincisi bu kongrede sunulmuştur. Yaklaşık 50 yıl kadar önce
Ankara Milli Kütüphanesi Müdiresi Müjgân Jumbur tarafından keşfedilen Akşemseddin’e ait olduğu
mahlaslarından açıkça belli olan Akşemseddin’e ait 38 adet şiirin 2 tanesini bu sempozyumda
sunmayı arzu ediyoruz. Daha önceki 10 bildirilerde sunmadığımız Akşemseddin’in iki adet yeni
şiirinin latinizesi, günümüz Türkçe’sine dil içi çevirisi ve kısa bir tasavvufi değerlendirmesi
sunacağımız bildirinin içeriğini oluşturacaktır. Yedincisini Fransa’nın başkenti Paris’te 11-13 Ekim
2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Erasmus Uluslararası Akademik Araştırmalar
Sempozyumunda sunmuş olduğumuz Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin diğer dokuz
serisini Türkiye’de düzenlenen çeşitli uluslararası sempozyumlarda sunduk. Hedefimiz,
Akşemseddin’e ait 38 adet şiirin çeşitli uluslararası sempozyumlarda sunumu tamamladıktan sonra,
‘Akşemseddin Divanı’ başlığı altında Akşemseddin’in tüm şiirlerinin orijinal nüshası, latinizesi ve
günümüz Türkçesine dil içi çevrilerini toplayan bir kitap çıkarmaktır. Çıkaracağımız bu kitaba özel
‘Akşemseddin Divanı Sözlüğü’ başlığında bir özel bölüm eklemeyi de tasarlamaktayız. Çaba bizden
muvaffakiyet ise Allah’tandır.
Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Şiir, Tasavvuf, Divan, Latinize.
Examples From Akşemseddin Court–XI
Abstract
We are planning to present the 11th of the Series of Examples from Akşemseddin Court, of which
we have presented ten of them on different international platforms in a series, at the 5th
International Congress of Management and Social Sciences, which will be held online on 17-18
September 2020. We wish to present 2 of 38 poems belonging to Akşemseddin, whose
pseudonyms were clearly discovered by Müjgan Jumbur, Ankara National Library Director, about
50 years ago, at this symposium. The latin of two new poems of Akşemseddin, which we did not
present in the previous 10 papers, will constitute the content of the paper that we will present with
an intra-linguistic translation into modern Turkish and a brief Sufism evaluation. We present the
seventh of the capital of France held between 11-13 October 2019 date in Paris 2. Erasmus
International Academic Research other nine series of offers from Akşemseddin Court Examples
series in the symposium held in various international symposium in Turkey. Our goal is to publish a
book that collects the original copy of Akşemseddin's poems, their Latin and their intra-linguistic
translations into contemporary Turkish, under the title of "The Divan of Akşemseddin", after
completing the presentation of 38 poems belonging to Akşemseddin at various international
symposiums. We are also planning to add a special chapter titled "Akşemseddin Divan Dictionary"
to this book we will publish. If effort is from us, success is from God.
Keywords: Akshemseddin, Poetry, Sufism, Court, Latinise.
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Liberalizm Çerçevesinde Immanuel Kant’ın Demokratik Barış Teorisi’nin Değerlendirilmesi
Alpcan ACAR
İnönü Üniversitesi İİBF
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Doktora Öğrencisi

Özet
Liberalizm modern çağın bir ürünü olmasıyla beraber özü bakımından siyasi bir doktrin niteliği
taşımaktadır. Liberalizmin siyasi bir öğreti olarak 19. Yüzyılda ortaya çıktığı belirtilse de önceki
yüzyıllarda tedrici olarak gelişmeye başladığı bilinmektedir. Bu bağlamda liberalizm, feodalizmin
yıkılması ve beraberinde kapitalist toplumun gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Liberalizm, genel
manada üç temel kaynaktan beslenmektedir. Bu bakımdan liberalizme büyük katkısı olanlar arasında;
John Locke, İskoç Aydınlanması ve Immanuel Kant’ın görüşleri yer almaktadır. Liberalizmin temelinde
bireycilik, özgürlük, özel mülkiyet ve rasyonellik, insan hakları, anayasacılık, hukukun üstünlüğü, sınırlı
devlet müdahalesi ve piyasa ekonomisi kavramları bulunmaktadır. Savaş ve barış kavramları tarihsel
süreçte birbirini takip eden ve her dönemde önemli sonuçlar doğuran durumları ifade etmektedir.
Savaş ve barış birçok felsefi düşünürün dikkatini çeken ve üzerinde çalışmalar yaptıkları konuların
başında gelmektedir. Siyaset ve uluslararası ilişkilerde Immanuel Kant’ın eserleri ve söylemleri önemli
bir yere sahiptir. Kant’ın fikirleri liberalizmi de derinden etkilemiş ve temel yaklaşımları
oluşturmuştur. Kant’ın barış üzerine temellerini attığı teori olan“Demokratik Barış Teorisi” bu
bağlamda “barış”ın tesis edilmesi ve devam ettirilmesi bakımından öncü yaklaşımları içerisinde
barındırmaktadır. Immanuel Kant, bir dünya devletinin kurulmasından ve kurulacak bu yapının
cumhuriyetlerden oluşan bir federasyon devleti niteliği taşıması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla
beraber Kant, savaşların sonlandırılması ve barışın uluslararası ilişkilere sonsuz egemenliğinin
oluşmasında demokrasinin büyük etkisinin olacağını ifade etmiştir. Bu yaklaşımı ise, demokrasilerin
birbirleri ile savaşmayacakları tezi ile desteklemiştir.

Liberal söylemler arasında, devletin

küçültülmesi, bireyin haklarının öne çıkması ile Kant’ın savaş-barış üzerine yaklaşımları arasında
liberal öğreti üzerinden bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, uluslararası ilişkilerde devlet üstü bir
yapılanmayı öngördüğünden, ulus ötesi bir dünya kurgusu planlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Bireycilik, Demokrasi, Barış.
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Katalonya ve İskoçya Bağımsızlık Referandumlarının Karşılaştırılması
Alpcan ACAR
İnönü Üniversitesi İİBF,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Doktora Öğrencisi
Özet
Soğuk savaş sonrasında dünyada ayrılıkçı hareketlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu ayrılıkçı
hareketler kendi bünyesinde farklı metotlar kullanarak şekillenmiştir. Bu anlamda çatışma ve terör
bağlantılı ve daha demokratik yolların benimsendiği ayrılıkçı hareketler gündeme gelmiştir. Bu
ayrılıkçı hareketlerin yaşandığı ülkelere İspanya (Katalonya) ve Birleşik Krallık (İskoçya) örnek
verilebilir. Bu iki ülkede meydana gelen ayrılıkçı girişimler nitelik ve gerekçeler bakımından
birbirinden farklılıklar göstermektedir. Girişimlerin niteliklerinin farklı olmasına rağmen Avrupa için
sonuçları ise, birbirine yakın olarak değerlendirilebilmektedir. İspanya’da Katalonya, bağımsızlık
söylemlerini ve girişimlerini terör ekseninden uzakta dile getirmeye özen göstermiştir. Katalonya
bölgesi çeşitli özerkliklere sahip olmasına rağmen tarihsel süreç içerisinde inişli-çıkışlı özerk yapıyla
karşı karşıya kalmıştır. Katalanların bağımsızlık duygusunu kültürel ve toplumsal parametler etkilese
de asıl bağımsızlık dürtüsünü oluşturan neden ekonomik boyutlardır. İspanya’nın üniter devlet
niteliğine sahip olması ve özellikle bu hususun Anayasalarında belirtilmiş olması Katalonya’nın
bağımsızlık referandumu üzerindeki en büyük engel olmuştur. Katalonya’nın resmi statüye haiz
olamayan referandum girişiminde halkın belli bir kesimi oy kullanmış ve bağımsızlık yönünde kanaat
belirtmişlerdir. Fakat merkezi yönetim bu girişimleri tanımamış ve diğer bölgelere de örnek teşkil
etmesinden çekinerek bastırmıştır. İskoçya’nın düzenlediği bağımsızlık referandumu en temelde
resmi ve hukuki bir uzlaşıya dayanan bir referandum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağımsızlık
girişiminin temel dayanağını ekonomik beklentiler oluştururken, referandumdan “hayır” kararının
çıkmasının temel noktaları arasında Birleşik Krallık kimliği etkili olmuştur. İki referandumun ortaya
çıkış süreci, temel parametreleri, referandum sonuçları ve resmiyeti farklılıklar arz etmektedir. Sonuç
olarak Katalonya’da yapılan bağımsızlık referandumu gayri resmi olması ile beraber halkın belli bir
kesimini harekete geçirebilirken, İskoçya’da referandum resmi niteliğe sahip olmasıyla beraber halk
desteğini arkasına alamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Bağımsızlık, Özerklik, Referandum, Ayrılıkçı Hareketler.
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Alisher Navoi'nin Biyografisinin Yazılmasında, Suyima Ganieva Çalışmasının Önemi
Öğr. Sohiba UMAROVA
Nizami Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi
Taşkent, Özbekistan
sohibahon@mail.ru

Özet
Makale, edebiyat eleştirmeni Suyima Ganieva'nın bilimsel ve edebi etkinliği, Özbek Navoi çalışmaları
için araştırma yöntemleri ile ilgilidir. Suyima Ganieva, klasik edebiyatımızın geleneklerini sürekli
araştıran, en güvenilir ve yenilikçi bilimsel görüşleri sunan, 60 yılını bilime adamış, klasik
edebiyatımızın yaşamını ve eserlerini incelemenin önemli ve güncel yönlerini gösteren bir edebiyat
eleştirmenidir. “Meclis un-nafois” tenkidi metnini ve şairin pek çok eserini yayına hazırlayan,
Navoi'nin eserlerini Rusça'ya tercüme ettiren, Özbek TV ve Radyo Şirketi "Özbekistan" kanalının
"Navoi'yi Anlamak" programı ile büyük şairi halkımıza büyük bir sevgi ve şefkatle tanıtan, "Ilmı
baloga", "Navoi eserlerinin metni" gibi bilim programları geliştiren cömert bir öğretmendir. Hiç şüphe
yok ki, bir bilim insanı ve her yönden yetkin bir kişidir. Suyima Ganieva'nın araştırması, Navoi'nin
bilimsel biyografisinin oluşturulmasında özel bir rol oynuyor. Şairin hayatı ve eserleri üzerine yaptığı
kapsamlı çalışma sırasında, özellikle düzyazı çalışmaları sırasında, "Alisher Navoi: yaşam ve çalışma"
(1961), "Navoi sözleri" (1967), "Navoi'nin eserleri" (1981), "Navoi nesrinin özü" (2000 ), "Navoi'nin
imzası" (1991), "Navoi'nin anısına eserler" (2004) gibi Navoi araştırmalarının güncel konuları üzerine
10'dan fazla kitap, 100'den fazla bilimsel ve popüler makale yayınladı. Bilim adamının bu alandaki
araştırması, yabancı edebiyat eleştirmenleri tarafından yeni bilimsel keşifler olarak bile kabul
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alisher Navoi, Suyima Ganieva
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Komşuluk/Mahalle Kavramının Geçirdiği Dönüşüm ve Geleceği
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Özet
Konuşmak, birlikte yakın yerlere konmak (yerleşmek) anlamlarına gelen, Türkçe komşuluk kelimesi,
bir yere inmek, konmak, yerleşmek kökünden türetilmiş bir mekân ismi olan Arapça asıllı, mahalle ile
aynı anlama sahiptir. Günümüzde bu kavramın sadece ikamet etmek için kurulan küçük yerleşim
birimi olarak anlaşılıyor olması, kavramın temelindeki, mekân ve insan unsurlarının yeterince dikkate
alınmadığı anlamına geliyor olsa gerek. Tarihi olarak bakıldığında, sokakların mahalleli tarafından
müştereken temizlenmesi ve benzeri işlerin zorunluluğu, komşuların birbirini tanıma, yakından takip
ve ilgilenme, mahallelinin birbirine kefaleti, sosyalleşme ve dayanışmanın zirvesini göstermekteydi.
Öte yandan, mahallenin, aynı mescitte ibadet eden bir cemaat, din ve geleneksel kültürün yaşandığı
bir kurum olarak tanımlanması, bazı kesimlerde, mahalle kavramıyla ilgili, ferdi özgürlük açısından
endişelere neden olmaktaydı. Bununla birlikte, Osmanlı devrinde farklı dinlere mensup insanların,
çoğunluğu Müslüman olan mahallelerde, ikamet edebildikleri de bir hakikatti. Tanzimat döneminde,
merkezileşme/modernleşmenin mahalli düzeydeki görünümü klasik mahalle yönetiminin yerine
muhtarlık teşkilâtının kurulmasıydı. Erken Cumhuriyet döneminde, yeni değerler sisteminin taşıyıcısı
olarak belediye kurumu öngörülerek, 1934 yılında mahalle muhtarlığı kaldırılmıştı. Ancak on yıl kadar
sonra mahalle muhtarlıkları yeniden ihya edilmekteydi. Mahalle kavramı, tarihi anlam ve
fonksiyonunu kaybetmekteyken, mevzuatta daha fazla yer bulmaktaydı. 2009 yılında kapatılan bazı
büyükçe beldelerin mahalleye dönüştürülmesi ve bazı büyükşehirlerde mahallelerin birleştirilmesi,
fiziki olarak ve nüfus bakımından mahalle/komşuluk birimi ölçeğini sorgulamanın bir başka
gerekçesidir. Metropollerde, bazı il nüfuslarını aşan mahalle nüfuslarıyla, aslında tarihi dönüşüm ve
büyükşehirlerde köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, ismi mahalle, mahiyeti köy olan
oluşumlar yeni bir değerlendirmeyi hak etmektedir.
Anahtar kelimeler: Mahalle, Komşuluk, Kent, Sosyalleşme, Büyükşehir Yönetimi.
The Stages of the Neighborhood, the Neighborhood Concept and Its Future
Abstract
The Turkish word neighborhood, meaning to talk, to settle down together, has the same meaning as
the neighborhood of Arabic origin, which is a place name derived from the root of getting down,
settling down. The fact that today this concept is understood as a small settlement built only for
residence means that space and human factors are not taken into consideration enough. Historically,
the necessity of collective cleaning of the streets by the locals and similar works, the neighbors
getting to know each other, following and taking care of each other, the neighborhood's surety to
each other, showed the peak of socialization and solidarity. On the other hand, the definition of the
neighborhood as a community worshiping in the same mosque, an institution where religion and
traditional culture are experienced, raised concerns about the concept of the neighborhood, in terms
of individual freedom in some segments. However, it was a fact that in the Ottoman period, people
of different religions were able to reside in the predominantly Muslim neighborhoods. During the
Tanzimat period, the local level view of centralization / modernization was the establishment of the
mukhtar organization instead of the classical neighborhood administration. In the early Republican
period, the municipal authority was envisaged as the bearer of the new value system and the
neighborhood mukhtar was abolished in 1934. However, after about ten years, neighborhood
mukhtars were being revived again. While the concept of neighborhood was losing its historical
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meaning and function, it was finding more place in the legislation. The transformation of some large
towns closed in 2009 into neighborhoods and the merging of neighborhoods in some metropolitan
cities is another reason to question the scale of the neighborhood / neighborhood unit in terms of
physical and population. In metropolises, with the population of neighborhoods exceeding some
provincial populations, in fact the historical transformation and the transformation of villages into
neighborhoods in metropolitan cities, the formations that are named neighborhoods and the nature
are villages deserve a new evaluation.
Keywords: Neighborhood, Neighborhood, City, Socialization, Metropolitan Management.

59

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey
Şehir Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerinde Belediyelerin Yüz Elli Yıllık Döngüsü; Hizmetin Yürütülmesinde
Değişen Yöntemler
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Özet
Belediye denildiğinde belki de ilk akla gelen hizmet, katı atık ve sokak temizliği işleri olsa gerek.
Modern belediyenin kuruluşu öncesi döneme ait sokakların temizlenmesiyle ilgili pek çok
talimatname mevcuttu. Şehrin temizlik ve düzeni, kadıların en fazla dikkat ettikleri yerel hizmetler
arasında bulunmaktaydı. Modern belediyenin kurulmasıyla birlikte, belediyelere tevdi edilen ilk görev
de sokak temizliği ve düzenine riayet edilmesi idi. Cumhuriyet döneminin ilk belediye kanununda da
belediyelere verilen ilk görev şehrin temizlik ve düzeniyle ilgili olacaktı. 1980’li yıllarda temizlik ve çöp
toplama hizmetleri, taşeronlaştırılmaya başlamıştı. Bu da bir tür özelleştirme yöntemi olarak kabul
edilmekteydi. 1990’lı yılların başlarında çöp ve temizlik işçilerinin greve gitmesi sonucu büyük
şehirlerde oluşan çöp dağları, bu hizmetin taşere edilmesini yaygınlaştırmıştı. Öte yandan bu tercihte,
hizmetin daha etkin yürütülmesi düşüncesi de etkiliydi. 2017 yılına gelindiğinde yapılan
düzenlemeyle, kamu kuruluşlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yasaklanmaktaydı.
Temizlik ve katı atık toplama işinde çalışan taşeron personel tekrar kamu işçisi olmakta, belediye
şirketlerine aktarılmaktaydı. Belediye kurumunun en önemli kuruluş gerekçesi olan sokak temizliği ve
katı atık hizmetlerinin, doğrudan kurum personeli eliyle yürütülmesi yerine, özel sektöre
gördürülmesi dikkate değer bir husustu. Hizmetin yürütülmesindeki bu değişimin sebeplerinin
tamamen ideolojik olmadığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Sokak temizliği, Katı atık, Kamu hizmeti, Belediye, Özelleştirme, Taşeron.
Hundred and Fifty-Year Cycle of Municipalities in City Cleaning and Solid Waste Services; Changing
Methods of Service Execution
Abtract
When the municipality is mentioned, perhaps the first service that comes to mind is solid waste and
street cleaning works. Before the establishment of the modern municipality, there were many
regulations on the cleaning of the streets. The cleanliness and order of the city were among the local
services that Kadı’s paid the most attention to. With the establishment of the modern municipality,
the first task entrusted to the municipalities was to respect street cleaning and order. In the first
municipal law of the Republican era, the first duty assigned to the municipalities would be about the
cleanliness and order of the city. In the 1980s, cleaning and garbage collection services started to be
subcontracted. This was considered as a kind of privatization method. In the early 1990s, as a result
of the strikes of garbage and cleaning workers, the garbage mountains in the big cities made it
widespread to subcontract this service. On the other hand, the thought of conducting the service
more effectively was also effective in this choice. With the regulation made in 2017, public
institutions were prohibited from receiving services based on personnel employment. Subcontracted
personnel working in cleaning and solid waste collection were again becoming public workers and
transferred to municipal companies. It was noteworthy that the street cleaning and solid waste
services, which are the most important foundation reasons of the municipal institution, were
provided to the private sector instead of being carried out directly by the personnel of the institution.
It is understood that the reasons for this change in the execution of the service are not entirely
ideological.
Keywords: Street cleaning, Public service, Municipality, Privatization, Subcontractor.
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Türk Kökenli Giyim Adları Nahçıvan Folklor Örneklerinde (Türkiye Folkloru İle Karşılaştırmalı)
Dr. Çinara RZAYEVA
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nahçıvan Bölümü
Özet
Folklor türleri incelendiğinde, bu örneklerin Türk kökenli bir takım giyim isimleri ile zengin olduğunu
görüyoruz. Anneannelerimizden ve dedelerimizden süzülen bu hazinenin Türk kökenli kelimeler
açısından zengin olması ve kullanım sıklığının yüksek olması, folklor metinlerinin ağırlığını ve değerini
biraz daha artırmıştır. Makalede Nahçıvan folklor metinlerinde kullanılan Türk kökenli giyim
isimlerinin bir kısmı incelendi ve çalışmaya dahil edildi. Naxçıvan folklor metinlerinde dahil etdiyimiz
Türk kökenli giyim adları bunlardır: ayakkabı, gömlek, papak, şalvar, arhalık, çekme, etek, örpek,
çuha, börk, kurşak vb. Araştırma yaptığımız bu giyim isimleri ayrıca Türkiye Türkçesinde de incelendi
ve folklor metinlerinden verilen örneklerle karşılaştırmalar yapıldı. Bu da gösterdi ki, Türk halklarının
giyim kültürü birçok yönden aynıdır. Makalede araştırma yaptığımız giyim isimlerinin her birinin
önünde sözlükte gösterilen anlamı verilmiştir. Bir kısım kelimelerin de arkaizm ya da tarihizm olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu makalede de gösterilmiştir. Aynı zamanda araştırma sırasında giyim adlarında
fonetik deyişime de rast geldik. Bu bakımdan “kurşak” giyim ismi dikkatimizi çekti. Azerbaycan
sözlüğünde “kurşak, Türkiye Türkçesinde ise “kusak”- kibi verilmişdir. r harf düşümü kendini
gösteriyor. Çok az fark olmasına bakmayarak her ikisi de aynı kıyafeti temsil ediyor. Mekalede bu
giyim adıyla bağlı hem Azerbaycan, hem de Türkiye folklorundan örnekler verilmiştir. Folklor
metinlerinde çok sayıda Türk kökenli giyim isimlerinin olması halkımızın Türkçülüğe, soyuna, köküne
verdiği değerin bir göstergesidir. Araştırmaya dayanarak, bunun devam edeceğini söyleyebiliriz.
Anahtar Sözcükler: Nahçivan, Türkiye, Türk, folklor, giyim isimleri
Clothing Names of Turkish Origin in Nakhchivan Folklore Texts
Abstract
Analyzing the genres of folklore, it becomes clear that these examples contain a number of names of
clothing of Turkish origin. The richness of this treasure, which comes to us from our grandmothers
and grandfathers, with words of Turkish origin, the high frequency of usage has increased the value
of folklore texts. In the article some of the clothing names of Turkish origin processed in
Nakhchivan folklore texts were investigated and analyzed. Names of clothing of Turkish origin
derived from Nakhchivan folklore materials are as following: ayaqqabi (shoes), koynek (shirt), papag
(hat), shalvar (trousers), arkhalig (back-wears), chekme (boots), etek (skirt), orpek (head-cover),
chukha, bork, qurshag (belts), etc.These clothing names involved in the study were also studied in
Turkic Turkish and compared with samples given in folklore texts. It also showed that the clothing
culture of the Turkic peoples is identical in many aspects. In the article, in front of each the names of
clothing involved in the study is given its dictionary meaning. Some words have also appeared to be
archaism or historism. This is also indicated in the article. During the study, we also encountered a
phonetic change in the names of clothes. From this point of view, "Gurshak" (belt) clothing part
attracted our attention. For example, in the explanatory dictionary of the Azerbaijani language it is
presented as "gurshag", and in Turkic turkish as "kushak". The name of this dress the sound "r" is
dropped . Although there is a slight difference, they both denote the same dress. The article
provides examples of both Azerbaijani and Turkish folklore in connection with the name of this dress.
The presence of a large number of clothing names of Turkish origin shown in folklore texts is an
indicator of the value of our people to Turkism, its root. Based on the studies, we can say that this
will continue to be investigated.
Keywords: Nakhchivan, Turkey, Turkish, folklore, clothing names.

61

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey

Teknoloji Transfer Ofislerinin Yeniden Yapılandırılması

Seda YILMAZ
Atılım Üniversitesi,
İşletme Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
ORCİD: 0000-0001-8000-181X
Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR
Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Özet
Teknokentlerin oluşum sürecine baktığımız zaman ilk kez 1950 yıllarında ABD’nin Stanford
Üniversitesinde bir çalışma grubunun yapmış oldukları araştırmaları ticarete dönüştürme
düşüncesiyle hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kavramı ise, dünyada
ilk kez soğuk savaş döneminde görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde savunma teknolojilerinin ağırlık
kazanmasıyla birlikte, üniversitelerde ortaya çıkan buluşların sanayiye aktarılması için profesyonel ara
yüzlere ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye’de 2013 yılında TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi iş birliğini
geliştirmek ve destek sağlamak amacıyla “Teknoloji Transfer Ofisi Programı” başlamıştır. Teknoloji
transfer ofisleri üniversitede üretilen bilgi ve teknolojiyi, pratiğe dönüştürerek ticarileşmesine katkıda
bulunmayı misyon edinmiştir. KOBİ’ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek
üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli büyümesi, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları
açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal
kalkınmasında temel taşları oluşturmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde, KOBİ’lerin daha verimli
çalışması ve karlılığının artması, ülke ekonomisine büyük bir katma değer oluşması anlamına
gelmektedir. KOBİ’lerde üniversite-sanayi iş birliğinin verimin artması, ülkemize büyük bir katma
değer oluşturulması demektir. Türkiye’de her yüz işletmeden doksan sekizinin KOBİ olduğu
düşünüldüğünde, ekonomimizin bel kemiğini KOBİ’ler oluşturmaktadır ancak KOBİ’ler, TTO’larda
sunulan hizmetlerden istenilen düzeyde ve verimlikte faydalanmamaktadır. Bu durum hem
üniversiteden kaynaklı hem de KOBİ’lerden kaynaklı problemlerden meydana gelmektedir. Bu
çalışmayla, Teknoloji Transferinde faaliyet gösteren en önemli ara yüz konumundaki TTO’ların
yeniden yapılandırılması ve bu sayede KOBİ’lerin Ar-Ge ekosisteminde etkin bir şekilde yer alması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Teknoloji Transfer Ofisleri, Kobi, Ar-Ge, Teknokent
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Puşkin’in Eserlerinin Retorik Açısından Değerlendirilmesi: Paul Valery’nin Sanat Anlayışı Bağlamında Bir
İnceleme
Doç. Dr. Uğur KESKİN
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
Öğr. Gör. Rahmetullah UZUN
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Doç. Sancar TUNALI
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Özet
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799-1837), edebiyatta romantizmin etkili olduğu yıllarda yaşamıştır.
İçinde yaşadığı bu dönemin baskın karakterine rağmen Puşkin, gerçekçi edebiyat alanında öncül
yapıtlar vermiştir. Tek bir edebi tür ile yetinmeyen Puşkin, çeşitli yazın alanlarında eserler kaleme
almıştır. Kendi ülkesinde şair yönü öne çıkan Puşkin, çeviri zorluklarından kaynaklanan nedenlerden
dolayı diğer ülkelerde, şiirlerinden ziyade düzyazı eserleriyle tanınmaktadır. Bu çalışmada, Puşkin’in
eserleri incelemeye konu edilmiş olup; söz konusu eserler, şairliğinin yanı sıra sanat eleştirmeni yönü
de olan Paul Valery’nin sanat anlayışı bağlamındaki bir teorik çerçevede ele alınmıştır. Puşkin, anlatı
sanatlarının sahip olunması gereken niteliklere ilişkin çeşitli görüşler öne sürmüştür. Bu çalışmada ise
söz konusu görüşlerin sistemli bir biçimde ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Amaçlanan sistemli
izahlar için ise Paul Valery’nin teorik yaklaşımları esas alınmıştır. Nitel araştırmaya konu edilen
çalışma verileri, doküman incelemesi yöntemiyle ele alınmıştır. Puşkin’in eserlerindeki anlatı
içerikleri, Valery’nin sanatsal bakış açısı doğrultusunda ve “retorik” çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bu sayede, Puşkin’in retorik yetkinliklere dair görüşleri, teorik desteği olan anlatımlarla ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Retorik, Puşkin, Paul Valery.
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The Relations of Marital Adjustment with Forgiveness, Perfectionism and Ruminative Thought Style

Asst. Prof. Emine Sevinç SEVİ TOK
Izmir Katip Çelebi University
Department of Psychology

Abstract
The aim of this study is to examine the relationships between marital adjustment with forgiveness,
perfectionism and ruminative thought style. Another aim is to question the possible mediator roles
of perfectionism and rumination in the relationship between forgiveness and marital adjustment.
The sample consists of 270 adults and married participants reached by the snowball technique. The
ages of the participants vary between 23-69 and 62.22% are women. The Heartland Forgiveness
Scale, the Multidimensional Perfectionism Scale, the Ruminative Thought Style Questionnaire and
Marital Adjustment Test were used as data collection tools. According to the results of the
correlation analysis, a positive correlation was found between the total score of marital adjustment
and the total score of forgiveness (r=.31, p<.001). There were significant negative relationships
between perfectionism total score and ruminative thought style total score with marital adjustment
(respectively; r=-.28, p<.001 and r=-.26, p<.001). In addition, it was observed that the regression
model in which total scores of forgiveness, perfectionism and ruminative thinking were analyzed
together were statistically significant. It was found that this model explained 33% of the variance of
marital adjustment. Finally, according to the results of Sobel Mediation Analysis, it has been
observed that there are partial mediations of perfectionism and ruminative thinking in the
relationship between forgiveness and marital adjustment.
Keywords: Marital adjustment, forgiveness, perfectionism, ruminative thought
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Mediated Structure of Thriving at Work between Work Civility, Innovative Work Behavior and Burnout
Dr. Edip Sabahattin METE
Delta Electronics Trading and Industry Company Ltd.
ORCID: 0000-0002-8950-0006

Abstract
In business today, organizations need to maintain a thriving workforce through different strategies to
remain competitive and sustain their performance. When the individuals experience thriving at work,
they can have energy and adaptability to learn new things and they can be more encouraged to fulfill
their work demands with novelty. The innovative work behavior depends on the supportive work
environment and such organizational climates are perceived as being oriented towards creativity and
innovation. Workplace civility refers to interpersonal relationships and it is related positively to
thriving at work which constitutes a resource that provides employees with the energy necessary to
effectively deal with the challenges of their work, resulting in reduced burnout but strengthening the
innovative work behavior. The objective of this study is to investigate thriving at work with civility,
innovative work behavior and burnout since they are all associated with the behavioral outcomes.
The results of the present study provide managers and employees with a mechanism to enable
thriving at the workplace so that the organization can also thrive in tough competitive environments.
By applying hierarchical linear modeling on a sample composed of 312 employees from a stateowned enterprise undertaking R&D projects, strong empirical support has been found for all the
theory-driven hypothesized statements, including the mediating mechanism of thriving at work. This
study provides insights into the dynamic mechanism of thriving at work in the behavioral and
organizational context and it concludes by succeeding theoretical and practical implications for
employees’ thriving and suggesting directions for further empirical investigations.
Keywords: thriving at work, workplace civility, innovative work behavior, burnout, R&D personnel
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Adaletin Toplumsal Hayattaki Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZ
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ORCID: 0000-0001-9212-8084
Özet
Adalet kavramı; her şeye tam hakkını vermek, hakkınca düzeltmek, doğru ve dürüst olmak, istikamet
ve hakkaniyet üzerinde olmak anlamlarına gelmektedir. Adalet, toplumda yapılan her işte ve eylemde
adil olmak demektir. Öyleyse adaletin toplumsal hayatta bir karşılığının olması beklenir. Günümüzde
birçok toplumda adalet; söylemde ve yazı dilinde kalmakta, genel olarak insan hayatı boyunca
eylemlerine yansımamaktadır. Bu durum bir ikilem olmaktan öte toplumsal hayatın kurgusunu ve
manasını yok eden bir yapı durumundadır. Günlük hayatta adaletin yok olması veya tam manasıyla
uygulanamaması, güç sahiplerinin şekillendirdiği bir sosyal hayatın varlığına işaret etmektedir. İktidarı
elinde bulunduranların hayatta söz sahibi olduğu ve adaletin sağlanamadığı bir dünyada illegal yapılar
ortaya çıkmakta ve toplumsal sorunlar devasa boyutlara ulaşabilmektedir. Bu durumda insanın en
temel hakkı olan adil yaşam hakkı elinden alınmış olmaktadır. Antik Yunandan günümüze kadar birçok
düşünür adaleti anlatmıştır. Diğer yandan tüm ilahi kitaplarda adalet vurgusu yapılmıştır. Hayek,
Nozick, Rawls, Marks, Kant başta olmak üzere bu konuda otorite kabul edilen düşünürlerin kuram ve
düşünceleri de yazım dilinden öteye gidememiştir. Hayek özgürlük ile ilişkilendirmiş, Nozick bireyin
hakları olduğunu vurgulamış, Marks adaleti ahlak ile kurgulayıp ekonomik nedenlere bağlamış, Rawls
ise Kant gibi adaleti özgürlük temelinden alarak ahlaki bir ilke olarak kabul etmiştir. Ancak tüm
bunlara rağmen 21. Yüzyılda dünyanın yaşadığı sorunlara bakıldığında sorunların hemen hepsinde
adaletsizliklerin olduğu görülmektedir. Dünyada yaşanan yıkım, savaş ve saldırılara bakıldığında ise
adalet kavramından söz etmek mümkün olmamaktadır. İnsanın adalet arayışında düşünceler, yazılar,
öğretiler ve kuramlar sıklıkla yer almış ancak uygulamada adalet yerini zulümlere bırakmıştır. Bu
nedenle adaletin sosyal hayatta karşılığını kuracak sistematik çalışmalara ve yapılara ihtiyaç
duyulduğu aşikârdır. Adaletin olmadığı yerde zulüm oluşmaktadır. Toplumsal refahın ancak adalet ile
hüküm verilerek kurulacağı unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Adalet, Toplumsal hayat, Adil olmak, Toplumsal refah
An Evaluation on the Existence of Justice in Social Life
Abstract
The concept of justice; It means to give everything the full right, to correct properly, to be right and
honest, to be on direction and fairness. Justice means being fair in every job and action done in
society. So justice is expected to have a counterpart in social life. Justice in many societies today; It
remains in discourse and written language, and generally does not reflect on human actions
throughout his life. This situation is more than a dilemma, it is a structure that destroys the fiction
and meaning of social life. The disappearance of justice in daily life or its inability to fully implement
it points to the existence of a social life shaped by the power holders. In a world where those in
power have a say in life and justice cannot be achieved, illegal structures emerge and social problems
can reach enormous proportions. In this case, the most basic human right to a fair life is taken away.
Many thinkers have spoken about justice since ancient Greece. On the other hand, justice is
emphasized in all divine books. The theories and thoughts of thinkers who are accepted as
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authoritative in this regard, especially Hayek, Nozick, Rawls, Marks, and Kant, could not go beyond
the language of writing. Hayek associated it with freedom, Nozick emphasized that the individual has
rights, Marx constructed justice with morality and linked it to economic reasons, and Rawls, like Kant,
accepted justice as a moral principle based on freedom. However, despite all these, when looking at
the problems experienced by the world in the 21st century, it is seen that there are injustices in
almost all of the problems. When looking at the destruction, wars and attacks in the world, it is not
possible to talk about the concept of justice. Thoughts, writings, teachings and theories frequently
took place in the pursuit of justice, but in practice, justice gave way to oppression. Therefore, it is
obvious that systematic studies and structures are needed to establish the counterpart of justice in
social life. Where there is no justice, persecution occurs. It should not be forgotten that social
welfare can only be established by judgment with justice.
Keywords: Justice, Social life, Being fair, Social welfare
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Siyasi Parti ve Adaylarının Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAZ
İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ORCID: 0000-0001-9212-8084

Özet
Siyaset, yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin kurulmasını, işletilmesini ve devamlılığını sağlayan
bir araçtır. Toplumu bir bütün olarak bir arada tutacak yapı ve sistemler, siyaset aracılığı ile
oluşabilmektedir. İktidarın elde edilmesinde ve topluma hizmet sunulabilmesinde kurulacak siyasal
sistemlerin etkisi oldukça büyüktür. Siyasi partiler ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için
kurulmuş siyasal yapılardır ve bundan dolayı iktidarın elde edilmesi adına faaliyet gösterirler.
Demokrasilerin temel araçlarından bir olan siyasal partilerin genel ve yerel seçimlerde seçtikleri
adaylar ise bir bakıma ilgili partinin topluma yansıyan yüzüdür ve parti vizyonunu temsil etmektedir.
Bu açıdan siyasal parti ve seçimlerdeki adaylarının seçmenle olan ilişkisi önem kazanmaktadır. Bu
süreçte klasik halkla ilişkiler yöntemlerinden ve alışagelmiş propagandalardan öte, seçmene güven
duygusu aktarabilme ve onu temsil edebilme inancını oluşturma çabası önem kazanmaktadır. Temsili
demokrasilerde temsiliyet bağının sağlam bir zeminde kurulması adına siyasi partiler ve adayların
çalışmaları önem taşımaktadır. Seçmen ile güçlü bir bağ kurmak için etkili bir halkla ilişkiler çalışması
yapılmalıdır. Bireyler sadece reklam çalışmalarına inanmamakta ve diğer kitle iletişim araçlarında
karşılaştıkları konuları incelemektedirler. Bu incelemelerde çıkan tüm haber ve duyurular adaya ve
partisine olumlu ve olumsuz katkı oluşturabilmektedir. Bu nedenle siyasal partilerin halkla ilişkiler
çalışmasını, işletmelerdeki pazarlama kavramı ile karşılaştıran birçok bilimsel yayın çıkmaktadır.
Siyasetçiler ise bilimsel çalışmaların da etkisiyle lobicilik, propaganda ve reklam gibi halkla ilişkiler
çalışmalarını etkili kullanmaktadır. Özellikle lobicilik faaliyetleri genel olarak “Machiavel tarzı
pazarlama” olarak bilinmektedir. Bu durum ise siyaseti ahlak çizgisinden ayıran Machiavelli ile
pazarlama stratejilerini birleştiren bir görüşü yansıtmaktadır. Sonuç olarak siyaset yapıcılar halkla
ilişkilerin kendilerine sundukları araçları kullanmaktan çekinmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Temsili Demokrasi, Pazarlama, Halkla İlişkiler
Marketing Oriented Public Relations Studies of Political Parties and Their Candidates
Abstract
Politics is a tool that ensures the establishment, operation and continuity of the relationship
between the ruler and the managed. Structures and systems that will keep society as a whole can be
formed through politics. The effect of the political systems to be established in obtaining power and
providing services to the society is quite great. Political parties are political structures established to
have a say in the administration of the country, and therefore they operate in order to gain power.
The candidates elected by political parties in general and local elections, which are one of the basic
tools of democracies, are in a way the face of the relevant party reflected in the society and
represent the party vision. In this respect, the relationship of political parties and electoral
candidates with voters becomes important. In this process, beyond the classical public relations
methods and the usual propaganda, the effort to convey a sense of trust to the voter and to create
the belief of representing him gains importance. It is important that political parties and candidates
68

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey
work in order to establish the representation bond on a solid ground in representative democracies.
Effective public relations work should be undertaken to establish a strong link with the voter.
Individuals do not only believe in advertising work and examine the issues they encounter in other
mass media. All the news and announcements in these investigations can contribute positively and
negatively to the candidate and his party. For this reason, there are many scientific publications that
compare the public relations work of political parties with the concept of marketing in businesses.
Politicians, on the other hand, use public relations activities such as lobbying, propaganda and
advertising, with the influence of scientific studies. Lobbying activities in particular are generally
known as "Machiavel style marketing". This situation reflects a view that combines marketing
strategies with Machiavelli, which separates politics from the moral line. As a result, policy makers do
not hesitate to use the tools offered to them by public relations
Keywords: Political Party, Representative Democracy, Marketing, Public Relations
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Pozitif Ayrımcılık Biçimi Olarak Seçimlere İlişkin Cinsiyet Kotaları ve Örnek Uygulamalar
Dr. Öğr. Üyesi Tijen DÜNDAR SEZER
Dokuz Eylül Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacı, siyasi temsilde kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanması için bir pozitif
ayrımcılık biçimi olarak cinsiyet kotalarının gerekliliğini ortaya koymak, farklı ülkelerdeki kota
uygulamalarından örnekler vermek, kotaların etkili biçimde sonuç vermesi için önerilerde
bulunmaktır. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren, fiili ya da maddi eşitliğin sağlanması ve sistematik
dezavantajların kaldırılabilmesi için kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması/özel tedbirler
alınması gerekliliği kabul edilmeye başlanmıştır. Seçimlere ilişkin cinsiyet kotaları da bu yaklaşımın bir
uzantısı olarak, kadınların siyasal yaşamdaki dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan pozitif
ayrımcılık uygulamalarıdır. Seçimlerde uygulanan cinsiyet kotaları her daim demokratik değerler ve
eşitlik ilkesi açısından tartışmalı olsa da, bugün gelinen noktada dünyada yaklaşık 130 ülkede
uygulanmaktadır. Bu durum, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların temsil edilmesinin
demokrasiye katkı sağlaması ve eşitlik ilkesinin kavranış biçimindeki dönüşümle açıklanabilir.
Seçimlere ilişkin kota uygulamakta olan ülkelere bakıldığında, bunların yaklaşık 30 tanesinde kotalar
anayasal düzeyde öngörülmüştür; diğerlerinde ise kotalar ya yasa ile düzenlenmiştir ya da yasal
düzenleme olmadan siyasi partilerin insiyatifiyle uygulanmaktadır. Kotalar, son 20 yılda kadın temsil
oranını önemli ölçüde arttırmakla birlikte, bugün dünya genelinde parlamentolarda kadın temsil
oranı halen yüzde 24’tür. Cinsiyet kotaları kadın temsil oranını kural olarak arttırmakla birlikte,
kotalarla birlikte başka unsurların da bir arada düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir. Bu
bağlamda en önemli unsur seçim sistemlerine ilişkin ögelerdir. Kadınların temsil oranlarının artması
için, özellikle temsil oranlarının düşük olduğu ülkelerde kotaya ilişkin anayasal ya da yasal
düzenlemeler getirilmeli; kota ile birlikte seçim sistemlerine ilişkin uygun unsurlar seçilmeli; listeler
oluşturulurken kadınların alt sıralarda kalması engellenmeli; kota düzenlemelerine uymayan siyasi
partilere yönelik yaptırımlar, uyanlara ise avantajlar getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kotaları, pozitif ayrımcılık, eşitlik, seçim sistemleri
Electoral Gender Quotas as a Form of Positive Discrimination and Sample Practices
Abstract
The aim of this study is to set forth the necessity of gender quotas as a form of positive
discrimination in order to ensure equality between women and men in political representation, to
give examples from quota practices in different countries and to make suggestions for quotas to be
effective. Especially since the 1970s, the necessity of positive discrimination towards women has
been accepted in order to ensure de facto or substantive equality and to eliminate systematic
disadvantages. As a result of this approach, electoral gender quotas are positive discrimination
practices aiming to eliminate the disadvantages of women in political life. Although electoral gender
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quotas are always controversial in terms of democratic values and the principle of equality, today
they are applied in approximately 130 countries around the world. This situation can be explained by
the transformation of the understanding of the principle of equality and the contribution of women's
representation to democracy. Among the countries applying electoral quotas, quotas are
constitutionally regulated in about 30 countries; in others, quotas are either regulated by law or
implemented on the initiative of political parties without legal regulation. Although the quotas have
significantly increased the female representation rate in the last 20 years, the representation rate of
women in parliaments worldwide is still 24 percent. While gender quotas, as a rule, increase female
representation rate, other factors such as elements of electoral systems should be considered and
planned together with quotas. In order to increase the representation rate of women, constitutional
or legal regulations regarding quotas should be introduced; along with quota, appropriate elements
of electoral systems should be selected; women should be prevented from remaining in the lower
ranks while creating the lists; sanctions should be imposed on political parties that do not comply
with quota regulations and advantages should be given to political parties that comply with the rules
on quotas.
Keywords: Gender quotas, positive discrimination, equality, electoral systems
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Tek Kuşak Tek Yol Girişimi ve Orta Doğu: Bir Mekânsal Sabite Aygıtı
Dr. Öğr. Üyesi Evrim Görmüş
MEF Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Özet
Bu bildiri Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait Tek Kuşak Tek Yol (TKTY) Girişimi’ni küresel ekonomi politiğin
mekânsal ilişkileri bağlamında David Harvey’in mekânsal sabite (spatial fix) teorisinden yola çıkarak
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi özelinde incelemeyi amaçlamaktadır. Harvey (2001,24) mekânsal
sabite kavramını, kapitalizmin kendi iç çelişkilerinden kaynaklan kriz eğilimlerini mekânı yeniden
organize ederek çözme konusundaki yeteneğini açıklamak için kullanır. Çin devletinin 1970'lerin
sonlarından itibaren gerçekleştirdiği kademeli liberal açılımın ardından ihracata yönelik büyüme
stratejisi izlemesi ile birlikte Çin, küresel iş bölümü ve pazar rekabetine entegre olmuştur. Bu
dönüşüm Çin kapitalizminde aşırı sermaye birikimi, aşırı üretim ve aşırı endüstriyel / finansal kapasite
gibi içsel sorunları beraberinde getirmiştir. Bildiri, TKTY girişiminin Çin kapitalizminin içsel
çelişkilerinde gördüğü mekânsal sabite işlevini Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne odaklanarak
inceleyecektir. Bildiri, TKTY Girişimi’ni Çinli karar alıcıların amaç ve stratejilerine indirgeyerek
açıklamak yerine, Kuşak ve Yol Girişimi’nin bölgenin yerel politik ve ekonomik ağlarıyla etkileşimini
analiz ederek girişimin bölgede karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik riskleri değerlendirecektir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Tek Kuşak Tek Yol Girişimi, ekonomi politik, Orta Doğu

China’s Spatial Fix in the Middle East and North Africa: The Belt and Road Initiative
Abstract
This paper provides a political economy of the BRI, and particularly analyzes its presence in the
Middle East and North Africa within the context of the spatial relations of global political economy.
The paper sees China’s BRI as a ‘state-led spatial fix.’ Harvey (2001, 24) uses the term ‘spatial fix’ to
“describe capitalism’s insatiable drive to resolve its inner crisis tendencies by geographical expansion
and geographical restructuring.” The transformation of the Chinese state following the gradual liberal
opening from the late 1970s, which integrated China into the global division of labor and market
competition through an export-oriented growth strategy led to the creation of anomalies of Chinese
capitalism, such as over-accumulation of capital, overproduction and excess industrial/ financial
capacity. The BRI serves as a spatial fix by reorganizing external economic space across space and
time. Rather than only focusing on the goals and strategies of Chinese decision makers, the paper
analyses the BRI within the local political and economic context of the Middle East and North Africa,
and to evaluate the political and economic risks faced by the BRI projects in the region.
Keywords: Çin, Tek Kuşak Tek Yol Girişimi, ekonomi politik, Orta Doğu
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Abstract
Today, as student mobility in higher education is increasing, university environments are hosting
more students with different races, cultures and backgrounds. Differences either negatively affect
higher education institutions or add a surplus value. One of the best ways to understand how
differences are perceived and what they mean in a higher education institution is to measure
students' perceptions of differences, which are the basic elements of the education system. Because
the structure of universities is mostly designed in accordance with the culture of white students,
white students are generally not very interested in the issues of differences and their general
perception of differences is low. However, African-origin black students, who have had an experience
of differences in a period of their lives, are more interested in issues related to differences and their
general perception of the differences they experience in the campus environment is higher. The aim
of this study is to reveal the challenges and opportunities arising from being in an international
educational environment and to try to understand students' perceptions of differences. For this
purpose, at an international university in Turkey, which has increasingly been the scene of
differences, 192 students' perceptions related to differences were measured via questionnaires and
the results were analyzed. The findings of the study show similarities to the perceptions of white and
black students in higher education environments mentioned in the literature. However, interestingly,
female students' general perceptions of the differences they experience in the campus environment
and their perception of fair treatment regarding the campus management and environment were
found to be high.
Key Words: Diversity Management, International Student Mobility, Multiculturalism.
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Modern Migration Crisis and its Impact over the European Demographic and Political Challenges
Assoc. Prof. Emilia ALAVERDOV
Faculty of Law and International Relations,
Georgian Technical University

Abstract
The problem of migrants in Europe in all its aspects and completeness is currently one of the most
urgent topics, it is given special attention in political circles and international clubs, as the migration
crisis has taken the character of a long-term factor that determines the socio-economic and political
development of most European countries. The migration is closely connected to the demographic
crisis because migrants are mostly from the Middle East, the followers of Islam with high birth, as for
Europe, for 200 years, the birth rate in Europe has been slowly and steadily declining, and in the last
two decades, the region has stopped reproducing its population. Thus this fact arises certain
concerns among the European society and policymakers which lead to the “Specific anti-Muslim”
prejudice. The current represents a process with an open end date and according to certain
politicians and scholars thoughts if it continues Europe could plunge into chaos: it would face the
pressure from migrants who dictate their rules and right-wing European radicals; it is assumed that in
the nearest future the number of Muslims in Europe will rise steadily and will exceed the European
population. The study mainly uses an analysis method based on the study of modern, documents,
and empirical material. The basis of source – scientific articles, empirical and press materials, official
websites, as well as papers dedicated to the migration process dealing with the problems of
migrants’ integration and the implementation of multicultural policies; studies criticizing approaches
in this field.
Keywords: Modern migration, European Union, Islam, Crisis, Birth Rate.
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19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Sanayinin Gelişimi4
Ahmet ERTAN
Kırıkkale Üniversitesi SBE. Maliye Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
Özet
19. yüzyılda bir yanda Sanayi Devrimi’nin etkisiyle kalkınan ve kentleşen Avrupa diğer yanda ise
nüfusunun büyük kısmının köylerde yaşadığı, geleneksel üretim metotlarından henüz ayrılmamış olan
bir Osmanlı İmparatorluğu vardı. Dünyanın Osmanlıya biçtiği rol tarımsal üretime dayalı olarak
hammadde üretmesiydi. Osmanlı Devleti’nde tarım ve hayvancılıktan sonra dokuma sektörü
gelmekteydi. Bu dönemde devlet bu sektörü ilerletebilmek için fabrikalar kurmuş fakat bunların
sadece bazıları başarılı olabilmişti. Bu fabrikalardan düşük seviyede verim alınmasının en büyük
sebebi ise mühendis ve ara elaman eksikliğiydi. Osmanlı imparatorluğu özellikle yüzyılın ikinci
yarısıyla beraber, güçlü aleyhtarlara rağmen sanayileşme çabasını artırmıştı ve Mithat Paşa
öncülüğünde kurulan sanayi mektepleri sayesinde önemli ilerlemeler kat etmişti. Öyle ki bu
mektepler kısa sürede ülkenin genelinde kurulacak ve devletin sanayi için ihtiyaç duyduğu personel
talebini karşılayacak seviyeye gelecekti. Ancak II. Abdülhamid’le beraber bu mekteplerin devlet
politikası gereği dönüştürülmesiyle fayda uzun sürece yayılamamıştır. 17.yy’a kadar Devletin teknik
personel talebini karşılayan Lonca örgütlenmeleri, merkezi yönetimin zayıflaması ile birlikte
işlevselliğini yitirmişti. 19. Yüzyılla beraber ilk fabrikaların kurulmasıyla beraber ise Osmanlı’da işçi
sınıfı ortaya çıkmıştır. Özellikle Tanzimat Fermanı’nın etkisiyle işçi sınıfı tam anlamıyla ortaya çıkmış,
yüzyılın son çeyreğiyle beraber de işçi sayılarında artışlar meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Osmanlı Sanayisi, Sanayi Mektepleri, Osmanlı İşçi Sınıfı,
Abstract
In the 19th century, on the one hand Europe, which developed and urbanized under the effect of the
Industrial Revolution, on the other hand there was Ottoman Empire where the majority of its
population lived in villages, which had not yet deviated from traditional production methods. The
role the world gave to the Ottomans was to produce raw materials based on agricultural production.
Weaving industry comes second after agriculture and animal husbandry in the Ottoman Empire. In
that times, the Empire built factories in order to improve this industry but only a few made it
successfully. Main reason for the low efficiency from these factories was the lack of engineers and
intermediate staff. Especially in the second half in the century, despite strong opponents, Ottoman
Empire increased its industrialization efforts and made significant progress thanks to the industrial
schools established under the leadership of Mithat Paşa. In fact these schools would be established
throughout the Empire in a short period of time and would reach the level to provide the personnel
demand of the empire for the industry. However, with the transformation of these schools, as
required by the state policy, the benefit could not be extended to a long time of period, with
Abdulhamid II. Until the 17th century, guild organizations that provided the empire’s demand for the
technical personnel lost their functionality with the weakening of the central administration. With
the establishment of the first factories in 19th century, working class developed in the Ottoman
Empire. Especially with the virtue of the Tanzimat Edict, working class has developed completely, and
the number of workers has increased with the last quarter of the century.
Keywords: Tanzimat, Ottoman Industry, Industrial Schools, Ottoman Worker Adjective
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Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur
tarafından yönetilen İttihat ve Terakki Döneminde İktisadi ve Mali Politikaların Sosyoekonomik Sonuçları isimli
tezden üretilmiştir.
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Uluslararası Halkla İlişkiler Alanının Teorik Bir Betimlemesi
Doktora Öğrencisi Gülcan ÇEVİKYİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi Fadimana TANACI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Özet
Küreselleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak sosyal, ekonomik, fiziksel ve siyasal gibi birçok alanda
meydana gelen değişimler uluslararası halkla ilişkileri ön plana çıkarmaktadır. Halkla ilişkiler ve
uluslararası ilişkiler alanlarını tek bir çatı altında toplayan uluslararası halkla ilişkiler; kurumların,
kuruluşların, hükümet ve ülkelerin diğer ülke ve halklarıyla karşılıklı yarar ilişkileri kurmaları temeline
dayanmaktadır. Medya ile ilişkiler, lobicilik, sponsorluk, sosyal sorumluluk, kurumsal reklamlar,
pazarlama, imaj ve itibar yönetimi, algı yönetimi, stratejik iletişim yönetimi gibi çeşitli hizmet
alanlarını kapsamaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren çok uluslu kuruluşların çeşitli hedef
kitleleriyle gerçekleştirdiği ilişkiler, beklentiler, iletişim uygulama ve tekniklerinin kullanımı farklı
kültürleri ve halkları kapsadığından dolayı, söz konusu alanda uygulanan halkla ilişkiler faaliyetleri
uluslararası ve kültürlerarasıdır. Uluslararası halkla ilişkiler diğer halkla ilişkiler çevrelerine göre
yönetimi daha zor, karmaşık, öngörülemeyen, daha riskli, entegre ve çok çeşitli bir yapıya sahiptir.
Buna ek olarak uluslararası halkla ilişkiler ajanslarının sayısının giderek artması konunun önemini
daha fazla arttırmaktadır. Tüm bu ön kabullerden yola çıkılarak çalışma kapsamında uluslararası
halkla ilişkilere yönelik genel bir çerçeve çizilecektir. Uluslararasılık, kültürlerarasılık, küreselleşme,
uluslararası halkla ilişkiler uygulama alanları ve faaliyetleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler
Faaliyetleri.
A Theoretical Description of The Field of International Public Relations
Abstract
Depending on globalization and globalization, changes occurring in many areas such as social,
economic, physical and political bring international public relations to the fore. International public
relations, which gathers the fields of public relations and international relations under one roof; ıt is
based on establishing mutually beneficial relations with other countries and peoples of institutions,
organizations, governments and countries. It covers various service areas such as media relations,
lobbying, sponsorship, social responsibility, corporate advertising, marketing, image and reputation
management, perception management, strategic communication management. Since the relations,
expectations, communication practices and techniques used by multinational organizations
operating in the international arena with various target audiences cover different cultures and
peoples, the public relations activities applied in this field are international and intercultural.
International public relations have a more difficult, complex, unpredictable, risky, integrated and
diverse structure compared to other public relations circles. In addition, the increasing number of
international public relations agencies increases the importance of the issue. Based on all these preassumptions, a general framework for international public relations will be drawn within the scope of
the study. Internationality, interculturalism, globalization, international public relations application
areas and activities will be discussed.
Keywords: Public Relations, International Relations, International Public Relations, Public Relations
Activities.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Covid-19 Pandemi Döneminde Youtube Kullanımı: Türk Kızılay ve Türkiye
Yeşilay Cemiyeti Üzerine Betimsel Bir Analiz
Doktora Öğrencisi Fadimana TANACI
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi Gülcan ÇEVİKYİĞİT
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Özet
Küresel bir krize sebep olan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) kurum ve kuruluşları yeni bir
dönemle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu süreçte bireylerde farkındalık oluşturma konusunda geniş
kitlelere ulaşma önem taşımaktadır. Dijital ortamların yoğun olarak tercih edildiği pandemi
döneminde Youtube, bireylerle etkileşim sağlama ve bireyleri bilgilendirme amacıyla çoğu kurum /
kuruluş tarafından önemsenmektedir. Bu durum çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Türkiye’de sağlık alanının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Türk Kızılay ve Türkiye Yeşilay
Cemiyeti çalışmada örneklem olarak belirlenmiştir. Örneklem olarak seçilen kurumlara ve hesaplarına
bakıldığında; Türk Kızılay, 152 yıllık bir geçmişe sahiptir. Youtube hesabı 2011 yılında kullanılmaya
başlanmış ve 21 bin 600 abonesi yer almaktadır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruluşunun 100. yılındadır.
2011 yılında Youtube hesabı aktif olmuştur ve 6 bin 320 abonesi bulunmaktadır. Ele alınan
kuruluşların kriz dönemindeki Youtube kullanım düzeylerinin ortaya çıkarılması amaç edinilmiştir.
Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ilk bir aylık süreç değerlendirme
kapsamına alınacaktır. Söz konusu hesapların genel künye bilgileri sunularak; incelenen tarih
aralığında hesapların kullanım yoğunluğu, günlük paylaşım sayıları, videoların ortalama süresi ve konu
dağılımları, izlenme oranları, paylaşım başlıkları analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi Dönemi, Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Kızılay, Türkiye Yeşilay
Cemiyeti.
The Use of YouTube by Non-Governmental Organizations During the Covid-19 Pandemic: A
Descriptive Analysis on the Turkish Red Crescent and the Turkish Green Crescent Society
Abstract
A New Coronavirus Disease (COVID-19) that has caused a global crisis is facing a new era for
institutions and organizations. In this process, it is important to reach a wide audience in order to
create awareness in individuals. During the pandemic period, when digital media are heavily
preferred, Youtube is considered important by most institutions / organizations for the purpose of
interacting with individuals and informing individuals. This is the main starting point of the study. The
Turkish Red Crescent and the Turkish Green Crescent Society, one of the leading non-governmental
organizations in the field of health in Turkey, were identified as samples in the study. Looking at the
institutions and accounts selected as a sample; the Turkish Red Crescent has a 152-year history. The
Youtube account was launched in 2011 and has 21,600 subscribers. 100th anniversary of the
establishment of the Green Crescent Society of Turkey year. In 2011, the Youtube account was active
and has 6,320 subscribers. It is aimed to identify the levels of Youtube usage of the organizations
discussed during the crisis period. As of March 11, 2020, when the first case was detected in Turkey,
the first one-month process will be covered by the evaluation. General imprint information of these
accounts will be presented; density of accounts usage, number of daily shares, average duration of
videos and topic distributions, viewing rates, share titles will be analyzed in the date range studied.
Keywords: Covid-19, Pandemic Period, Non-Governmental Organizations, Turkish Red Crescent,
Turkish Green Crescent Society.
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Türkiye ve Yunanistan’ın NATO Üyeliğinin ABD ile İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi
Dr. Zülfükar Aytaç KİŞMAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Elazığ

Özet
Soğuk Savaş şartları içerisinde önemli bir savunma ittifakı olarak kurulan NATO’ya (Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü) Türkiye’nin üye olması, özellikle de ABD’nin etkisi ile, batı bloğu açısından önemli
görülmüştür. Türkiye de yine aynı şekilde örgüte kendi gerekçelerine dayanarak üye olmak istemiştir.
Bu çerçevede Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur. Türkiye, NATO’ya üye olmak suretiyle,
“Kuzey Atlantik Anlaşması”na ve “Kuzey Atlantik Anlaşmasına Katılan Devletler Arasında Kuvvetler
Statüsüne İlişkin Sözleşme - Statute of Forces Agreement (SOFA)”ya taraf olmuştur. Yunanistan da
yine batı ittifakı açısından Türkiye ile birlikte Sovyet tehdidine karşı önemli bir savunma hattı
oluşturacağından aynı yıl NATO’ya üye olarak kabul edilmiştir. Türkiye ve Yunanistan’ın üyeliklerinin
hemen ardından General Eisenhower NATO başkomutanı sıfatıyla 13. ve 14. Üye olarak NATO’ya
katılan Türkiye ve Yunanistan için Avrupa Müttefik Kuvvetleri Genel Karargâhı’ndaki bayrak törenine
bizzat katılmıştır ki bu da ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’ın üyeliğine bakış açısının anlaşılması
bakımından son derece belirleyicidir.
Türkiye ve Yunanistan’ın NATO üyeliğini hem iki ülke açısından hem de ABD’nin bakış açısıyla anlamak
önemlidir. Türk hükümeti genel politika olarak NATO ittifakına katılıp Sovyet tehdidinden daha emin
olmak ve batı ittifakındaki yerini belirginleştirmek istemiştir. Yunan hükümeti de benzer gerekçelerle
üye olmak istemişlerdir. ABD ise tamamen güvenlik odaklı yaklaşarak bu iki ülkeyi ittifak içine almak
ve tutmak amacıyla hareket etmiştir. ABD’nin NATO bağlamında Türkiye ve Yunanistan’a karşı olan
pozisyonu iki ülke arasında uzun yıllardır mevcut olan fakat o yıllarda alevlenen Kıbrıs meselesi ile çok
net ortaya çıkmıştır. ABD Kıbrıs krizi sırasında Türkiye veya Yunanistan’ın yanında yer almamış bu iki
ülke arasındaki krizin NATO ittifakına zarar vermesini engelleyecek politikalar geliştirmiştir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye, Yunanistan, NATO, Türk-Amerikan İlişkileri
Evaluating NATO Membership of Turkey and Greece Within the Context of the Relations With USA
Abstract
Established as an important defense alliance in the Cold War era, NATO (North Atlantic Treaty
Organization) has seen Turkey's membership, especially with the influence of the United States,
significant in terms of the western block. Turkey also want to join the organization, based on their
own grounds again similiarly. In this context, Turkey became a member of NATO in 1952. By
becoming a member of NATO, Turkey has been parties of "North Atlantic Agreement" and the
"Convention on the Forces Status Between the States participating in the North Atlantic Treaty - the
Statute of Forces Agreement (SOFA)". Greece again has been accepted as a member of NATO same
year with Turkey condsidered to create an important line of defense against the Soviet threat in
terms of the western alliance. Immediately after the membership of Turkey and Greece as 13th and
14th members of NATO, NATO supreme commander General Eisenhower has personally participated
in the flag ceremony at the General Headquarters of Europe Allied Powers for Greece and Turkey,
which is extremely decisive for understanding the perspective of the US towards Turkey and Greece's
membership.
It is important to understand Greece and Turkey's accession to NATO both from two countries’ and
United States’ perpectives. The Turkish government wanted to join the NATO alliance as a general
78

5th International Management and Social Research Conference
September 17-18 2020 İstanbul / Turkey
policy, to be more sure of the Soviet threat and to clarify its place in the western alliance. The Greek
government also wanted to become a member with similar reasons. The USA, on the other hand,
took a completely security-oriented approach and acted with the aim of including and keeping these
two countries in an alliance. US position towards Turkey and Greece in NATO context has been
revealed expllicitly amid the Cyprus crisis which existed between the two countries for many years
but flared up in that period. During Cyprus crisis US avoid to stand by Turkey or Greece and has
developed policies to prevent the crisis damaging the NATO alliance.
Keywords: Turkey, Greece, NATO, Turkish-American Relations
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Ziya Gökalp’in İktisadi ve Mali Bakış Açısı5
Burak ÖZGÜVEN
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye
Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet
Dünyada milletler her alanda daima yarış ve rekabet halinde olmuşlardır. Bu rekabetin sürdüğü en
büyük alanlardan birisi de iktisadi kısımdır. İktisadi olarak birbirlerine üstünlük kurmak isteyen
devletler ve milletler zaten birçok alanda da rekabette öne geçeceklerdir. Bu durumun farkında
olunması ve ayrıca milletlerin bireysel ve toplumsal olarak refahını üst düzeye çıkarma gayeleri
iktisadi rekabetin önemini arttırmıştır. Milletler diğer uluslar ile rekabetten başarılı çıkabilmek için her
alanda çalışmalar yapmış ve bu rekabette başarılı olunması amacıyla fikir sistemleri ortaya çıkmıştır.
Her milletin farklı adet ve gelenekleri bu fikirler ve ideolojileri etkilemiştir. Bundan dolayı birbirinden
farklı, özgün birçok ideoloji ortaya çıkmıştır. Türkler ise tarih boyunca bu rekabette çoğu zaman
başarılı olmuştur. Başarı veya başarısızlığın sebeplerini tahlil ederek, milletler arası mücadelede galip
gelebilmek için birçok fikir cereyan etmiştir. Bu fikirlerin en temeli ise Türk Milliyetçiliği olarak
karşımıza çıkmıştır. Türk Milliyetçiliği fikriyatı da hemen her alanda fikrini belirttiği gibi iktisadi
manada da fikir ve eylemlerini ortaya koymuştur. Türk Milliyetçiliği/Türkçülük/Turancılık fikriyatının
en önemi isimlerinden birisi de Ziya Gökalp’tir. Gökalp fikirleriyle birçok kişiyi etkilemiş, İttihat Ve
Terakki Cemiyeti’nin iktisadi politikalarını etkilediği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda fikri
anlamda önemli bir yer sahibi olmuştur. Çalışmada Gökalp’in birçok kişi ve kurumu etkilemiş iktisadi
fikirleri analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Milliyetçiliği, Ziya Gökalp, Turancılık, Türkçülük, İktisat
Abstract
Nations in the world have always been in a race and competition in every field. One of the biggest
areas in which this competition continues is the economic part. States and nations that want to
dominate each other economically will be ahead of the competition in many areas. The awareness of
this situation and the aim of maximizing the individual and social welfare of nations have increased
the importance of economic competition. Nations have worked in every field to be successful in
competition with other nations, and systems of idea have emerged for this purpose. Different
customs and traditions of each nation have influenced these ideas and ideologies. Therefore, many
different and original ideologies have emerged. Turks have often been successful in this competition
throughout history. By analyzing the reasons for success or failure, many ideas have come to light in
order to prevail in the international struggle. The most basic of these ideas has emerged as Turkish
Nationalism. The idea of Turkish Nationalism has expressed its opinion in almost every field, as well
as its ideas and actions in an economic sense. Ziya Gökalp is one of the most important names of
Turkish Nationalism, Turkism, and Turanism intellectuals. Gökalp has affected many people with his
ideas and influenced the economic policies of the Committee of Union and Progress, as well as has
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Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur
tarafından yönetilen Türk Milliyetçiliği Fikriyatının İktisadi Ve Mali Bakış Açısının Analizi isimli tezden
üretilmiştir.
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been significant place in the intellectual establishment in the Republic of Turkey. In the study,
Gökalp's economic ideas that influenced many people and institutions were analyzed.
Keywords: Turkish Nationalism, Ziya Gökalp, Turanism, Turkishism, Economy
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Uygarlıkların Oluşumu: “Gençler İçin Uygarlık Tarihi” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Orcid ID: 0000-0002-2764-3968

Özet
Uygarlık kavramının ortaya çıkışıyla uygarlık kavramı ve uygarlıkların oluşumu hep tartışılagelmiştir.
Tartışmalar, sözü edilen kavramlara siyasi ve ideolojik yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Mevcut
araştırmada medeniyetlerin oluşumu Hendrik Willem van Loon tarafından yazılan Gençler İçin
Uygarlık Tarihi kitabı örneğinde incelenmiştir. Gençlere yönelik olması sebebiyle akıcı ve anlaşılır bir
dile sahip olan kitapta medeniyetlerin oluşumunda Diffusion (Yayılma) teorisinin benimsendiği
saptanmıştır. Benimsenen diffusion (Yayılma) teorisi, daha özelde Mısır yayılmacılığıdır. Söz konusu
kitaba göre uygarlık önce Mısır uygarlığında ortaya çıkmış, Mezopotamya ve Ege Adaları üzerinden
batıya ilerlemiştir. Anılan kitaba göre daha sonra uygarlık meşalesi Hint-Avrupalı Yunanlılara, yine
başka bir Hint-Avrupalı olarak bilinen Romalılara devredilmiştir. Bununla birlikte Perslerin HintAvrupalı olduğu vurgulanmıştır. Denilebilir ki bahse konu kitapta uygarlıkların oluşumunda Mısır
yayılmacılığı ortaya atılmış ve daha sonra Hint-Avrupalı kavimler vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medeniyetlerin oluşumu, Gençler İçin Uygarlık Tarihi, uygarlık tarihi, yayılmacılık
Origion of Civilizations: An Evaluation on the Book "the Story of Mankind"
Astract
Since its emergence, the concept of civilization has always been a topic of discussion along with the
origin of civilizations. These discussions are based on political and ideological approaches to the said
concepts. In the present study, the origin of civilizations was examined in the case of The Story of
Mankind by Hendrik Willem van Loon. It was determined that in the book, which is fluent and easy to
comprehend due to being aimed at a younger audience, the Diffusion theory is adopted. In more
specific terms, this theory is Egyptian diffusionism. According to the said book, civilization originated
in Egypt and progressed towards the west through Mesopotamia and the Aegean Islands. It is also
stated that afterwards, the torch of civilization was handed over to Indo-European Greeks and
Romans, who are also known to be Indo-European. Additionally, it was emphasized that the Persians
were Indo-European as well. It can be said that in the aforementioned book, Egyptian diffusionism
was put forward within the context of the establishment of civilizations, followed by an emphasis on
Indo-European peoples.
Keywords: Origin of civilizations, The Story of Mankind, history of civilization, diffusionism
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Tarih ve Tarih Eğitimine Yönelik Bazı Yaklaşımlar
Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Orcid ID: 0000-0002-2764-3968
Özet
İnsanlık tarihi incelendiğinde tarih ve tarih eğitimine yönelik yaklaşımların zaman içinde değiştiği
görülmektedir. Bu araştırmanın amacı tarihe ve tarih eğitimine yönelik yaklaşımlardan bazılarını
incelemektir. Mevcut araştırmada araştırma konusu edilen yaklaşımlar, merak, din, kamu yararı,
diplomasi, vatandaşlık, ibret çıkarma ve epistemolojik inançlardır. Bu kapsamda tarihe yönelik saf
merakın tüm tarihe yönelik yaklaşımlar için itici bir girişim olduğu söylenebilir. Ancak merak tarihe
yönelik diğer yaklaşımları açıklamak için başlı başına yeterli değildir. Tarihe ve tarih eğitimine yönelik
din merkezli yaklaşımların ise daha çok milli devletlerin teşekküllerinden önce olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte kamu yararı ve diplomasi merkezinde tarihe ve tarih eğitimine yönelik yaklaşımların
geçmişi Yunan ve Romalı tarihçilere kadar uzanmaktadır. Tarihten ibret çıkarmaya dönük yaklaşım,
tarih ve tarih eğitiminde en eski ve hala kendisini gösteren bir yaklaşımdır. Diğer taraftan tarihe
yönelik epistemolojik yaklaşımların on altıncı ve on yedinci yüzyıl ile başladığı ve on dokuzuncu yüzyıl
ile bir olgunluğa eriştiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarihe yönelik yaklaşımlar, tarih eğitimine yönelik yaklaşımlar, tarih, tarih eğitimi
Certain Approaches to History and History Education
Abstract
When the history of humanity is examined, it is observed that the approaches to history and history
education have changed over time. The present study aims to examine some examples of
approaches to history and history education. The approaches included in the present study are
curiosity, religion, public interest, diplomacy, citizenship, drawing conclusions and epistemological
beliefs. Within this framework, it can be said that pure curiosity for history serves as the driving force
for all approaches to history. However, curiosity alone is not enough to explain other approaches to
history. It is also observed that religiocentric approaches to history and history education mainly
precede the organizations of nation-states. On the other hand, approaches based on public interest
and diplomacy date back to Greek and Roman historians. Drawing conclusions from history is the
oldest approach in history and history education, and it is still prominent. On the other hand, it is
observed that the epistemological approaches to history originated in the sixteenth and seventeenth
centuries, growing to maturity in the nineteenth century.
Keywords: Approaches to history, approaches to history education, history, history education
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Women’s Dignity at Work
Dr. Öğr. Üyesi, Seray TOKSÖZ
Istanbul Esenyurt Üniversitesi

Abstract
The objective of this study was to examine women’s dignity at hospitality industry. This research was
based on positivist philosophy and therefore quantitative research method was employed. For this
study, descriptive research was chosen, semi-structured questionnaire type was used and the sample
size was determined as 400. Questionnaires were distributed in Istanbul. Overall results of
conducted analysis suggest that women at work faces with wide variety issues in terms of sexual
harassments, discrimination as well as the issues involved in equal opportunities. However, it was
rather noticeable that most of the participant women employees faced with sexual discrimination
than the sexual harassments. In terms of sexual harassments issues was categorised into two in
which the work colleague related issues was in the first place while the customers related issues was
in the second place. In terms of discrimination at work most of the participants stated that in some
way they have discriminated. Results were mostly about salary level and career development in
which providing equal opportunities plays significant roles. In terms of equal opportunities point of
view, most of the answers were rather significant in showing the negative belief on equal
opportunities in the workplace. The results of the relationship between star ratings and sexual
harassment, discriminations and equal opportunities witnessed that sexual harassment,
discrimination and not commitment to equal opportunities was increasing in line with the star ratings
and decreasing in line with the star ratings of the hotels.
Key words: Women at work, Dignity, Hospitality Industry, Sexual Harassment
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Akşemseddin Divanından Örnekler –XII
Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ
Bartın Üniversitesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tasavvuf Anabilim Dalı
Özet
Bir seri halinde, sunmuş olduğumu Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin on birincisini, 17- 18
Eylül 2020 tarihinde online olarak düzenlenecek olan V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler
Kongresinde sunacağım. Bu uluslararası kongrede iki bildiri sunma hakkım bulunmaktadır. Bu
sebeple Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin on ikincisini de bu platformda sunmaya karar
vermiş bulunmaktayım. Akşemseddin Divanından Örnekler serisinin önceki ayaklarında olduğu
Akşemseddin’e ait daha önce sunulmamış birkaç yeni şiirinin latinizesi, günümüz Türkçe’sine dil içi
çevirisi ve kısa bir tasavvufi değerlendirmesi sunacağımız bildirinin içeriğini oluşturacaktır.
Hedefimiz, Akşemseddin’e ait 38 adet şiirin çeşitli uluslararası sempozyumlarda sunumu
tamamladıktan sonra, ‘Akşemseddin Divanı’ başlığı altında Akşemseddin’in tüm şiirlerinin orijinal
nüshası, latinizesi ve günümüz Türkçesine dil içi çevrilerini toplayan bir kitap çıkarmaktır.
Çıkaracağımız bu kitaba özel ‘Akşemseddin Divanı Sözlüğü’ başlığında bir özel bölüm eklemeyi de
tasarlamaktayız. Çaba bizden muvaffakiyet ise Allah’tandır.
Anahtar Kelimeler: Akşemseddin, Şiir, Tasavvuf, Divan, Latinize.
Examples from Akşemseddin Court –XIIAbstract
In a series, I will present the eleventh of the series, Examples from the Akşemseddin Divan, at the
5th International Congress of Management and Social Sciences, which will be held online on 17-18
September 2020. I have the right to present two papers at this international congress. For this
reason, I have decided to present the twelfth of the “Examples from the Akşemseddin Divan” series
on this platform. The latin of a few new poems of Akşemseddin, of which the series of Examples
from the Akşemseddin's Divan were in the previous leg, will form the content of the paper, where
we will present an in-language translation into contemporary Turkish and a brief Sufism evaluation.
Our goal is to publish a book that collects the original copy of Akşemseddin's poems, their Latin and
their intra-linguistic translations into contemporary Turkish, under the title of "The Divan of
Akşemseddin", after completing the presentation of 38 poems belonging to Akşemseddin at
various international symposiums. We are also planning to add a special chapter titled
"Akşemseddin Divan Dictionary" to this book we will publish. If effort is from us, success is from
God.
Keywords: Akshemseddin, Poetry, Sufism, Court, Latinise.
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Fizik Tedavi Merkezleri Hakkında Yapilan E-Şikâyetlerin İncelenmesi
Öğr. Gör. Dr. Haydar HOŞGÖR
Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Dr.Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağ. Bil. Fak. Sağlık Yönetimi Bölümü

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında hastalar ve hasta
yakınları tarafından yapılan elektronik şikayetleri incelemektir. Yöntem: Doküman incelemesi temelli
bu kalitatif çalışmada 2013-2019 dönemine ait 29 şikayet içerik analizi metoduyla araştırılmıştır.
Şikayet verileri, çevrimiçi şikayet portalı olan sikayetvar.com’dan toplanmıştır. Şikayetlerin
standardizasyonunu sağlamak için bir şikayet taksonomisinden faydalanılmıştır. Verilerin analizi
Microsoft Excel 2010 ofis programında sıklık, yüzde ve ortalamalar alınarak değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Çalışma sonucunda şikayetlerin çoğunlukla kadın hastalar tarafından 2018 yılında (%27,6)
yapıldığı saptanmıştır. Fizyoterapistler ve fizik tedavi merkezleri hakkında yapılan şikayetlerin, ilgili
şikayet portalında üçüncü kişiler tarafından ortalama 7993 kez görüntülendiği hesaplanmıştır. Şikayet
taksonomisine göre hasta ve yakınları tarafından en fazla şikayetin klinik (%34,5) ve yönetim (%34,5)
temalarına, kurumsal sorunlar (%24,1) kategorisine ve finans/faturalama (%13,8) alt kategorisine ait
olduğu tespit edilmiştir. Tartışma: Hastaların fizyoterapist kaynaklı şikayetleri tedavi, beceri ve
mesleki yetkinlik, hizmet/bakım kalitesi ve hasta güvenliği konularındayken; fizik tedavi merkezi
kaynaklı şikayetleri ise finans/faturalama, erişim/hasta kabul prosedürleri, fiziksel kapasite ve hijyen,
personel azlığı ve hasta haklarının suistimali ile ilgilidir. Sonuç olarak hasta tatmini ve sadakatinin
sağlanması açısından bu şikayetlerin hızlı ve etkili şekilde çözümlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Fizyoterapist; Rehabilitasyon; Çevrimiçi Şikayet; Şikayet Taksonomisi.
Investigation of E-Complaints on Physiotherapy and Rehabilitation Centers
Abstract
Purpose: The aim of this study was to investigate the electronic complaints made by patients and
their relatives about physiotherapists and physical therapy centers. Methods: In this qualitative
study based on document analysis, 29 complaints in the 2013-2019 period were investigated by the
content analysis method. Complaint data were collected from the sikayetvar.com online complaint
portal. A complaint taxonomy was used to ensure standardization of complaints. Microsoft Excel
2010 office program was used for data analysis (frequency, percentage and, mean). Results: As a
result of the study, it was found that the complaints were mostly made by female patients in 2018
(27.6%). It was calculated that the complaints made about physiotherapists and physical therapy
centers were viewed by the third parties on average 7.993 times in the related complaint portal.
According to the complaints taxonomy, it was found that most complaints were made by the patients
and their relatives in the clinical (34,5%) and management (34,5%) themes, corporate problems
(24,1%) category and finance/billing (13,8%) sub-category. Conclusion: Complaints of patients
related to physiotherapist are related to treatment, skills and professional competence, service/care
quality and patient safety, while complaints from physical therapy center are related to
financial/billing, access/patient admission procedures, physical capacity and hygiene, lack of
personnel and abuse of patient rights. In terms of patient satisfaction and loyalty, these complaints
must be resolved quickly and effectively.
Keywords: Physiotherapist; Rehabilitation; Online Complaint; Complaint Taxonomy.
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Regional Gender Inequalities in Turkish Labor Market: A Spatial Econometric Analysis
Assoc. Prof. Burcu TÜRKCAN
Ege University, Department of Economics

Abstract
The role of women in labor markets has been an important factor for both gender development and
human development of countries. However, improving gender development rate is not an easy issue
especially for developing countries like Turkey. The main purpose of this study is developing a macro
perspective for the regional gender inequalities in current Turkish labor market. The contributions of
this study are expected to be twofold. Firstly, the recent regional data is analyzed with spatial
methods. Secondly, agricultural public investments and trade openness are added to the estimated
model as national and international factors. Hence a macro perspective is expected to be developed.
In this context, after a brief introduction, the first section is devoted to the main indicators of
regional gender inequalities in Turkey. Then, the empirical literature, data, method and estimation
results are given in the second section. Lastly, some policy implications for Turkey in line with the
empirical results are provided in conclusions.
Keywords: Gender Inequality, Labor Market, Regional Economics, Spatial Analysis
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Galileo’nun Bilim Anlayışı Üzerine Bir Sorgulama
Seçil ÖZDEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Doktora Öğrencisi
ORCİD: 0000-0001-7718-5718
Özet
Bilimsel düşüncenin günümüzdeki düzeye gelmesinde Galileo’nun birkaç bakımdan önemli rolü
vardır. Özellikle yöntem konusundaki çalışmaları, döneminde ve sonrasında bilimsel araştırmaların
ele alınış biçiminin sorgulanmasına neden olması ve bu sorgulanma sonucunda yeni bir bilim yapma
biçiminin gerekliliğinin anlaşılmasına yol açması bakımından dikkat çekmektedir. Onun yöntem
anlayışının esasını matematik oluşturmaktadır ve doğanın matematik ile kavratılmasının ve
kavranılmasının gerekliliğine büyük önem atfedilmektedir. Bunun sonucunda yeni bir doğa ve yeni bir
evren tasarımının doğması söz konusu olmuş ve geliştirdiği araştırma izlencesi doğrultusunda,
özellikle doğa bilimi olarak gördüğü fiziğin problemlerini matematiksel analiz yoluyla açıklamaya,
anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Galileo’nun, böyle bir tutum sergilemesinin bir diğer
nedeni de bilimsel olan ile bilimsel olmayanı net bir biçimde ayırmak isteğidir. Bilimsel olmayan fizik
problemlerine matematiğin uygulamasının mümkün olmadığını fark etmiş olan Galileo, bunu
yapamadığı sürece nicel verilere ulaşamayacağını ve sonuçta nicel veriler olmadan da evrensel
yasaların imkân dahilinde olamayacağını açıkça anlamıştır. Böylece Galileo sadece bilimsel
araştırmalarıyla değil, aynı zamanda yeni bir yöntem anlayışıyla da öne çıkmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı bildiride, öncelikle Galileo’nun Aristoteles’in doğayı anlama yöntemini birçok bakımdan
değişime uğratarak ve geliştirerek kendisine nasıl yeni bir yaklaşım inşa ettiği üzerinde durulacak,
ardından da Aristotelesçi bilimsel araştırma izlencesinin esasını oluşturan klasik mantığın yerine
matematiği geçirdiği açıklanacaktır. En sonunda ise Galileo’nun matematiğe dayalı yöntem anlayışı
ortaya konulacak, yaşadığı çağın bilime olan bakışına ve bilimsel çalışmalarına yer verilecek ve bir
değerlendirmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modern Bilim, Galileo, Matematik, Fizik, Astronomi
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Firma Vizyonu Geliştirmede Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü
Doç. Dr, Pelin ÖNDER EROL
Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Alper EROL MBA, BSc.
Özel Sektör Üst Düzey Yönetici
Özet
Toplum, karşılıklı olarak birbiriyle ve nihayetinde toplumun kendisiyle ilişki içinde olan birçok altsistemden oluşur. Bu alt sistemlerden biri de hiç kuşkusuz iktisadi işletmelerdir. İçinde pek çok sosyal
boyut barındıran işletmeleri toplumdan bağımsız ele almak mümkün değildir. İşletmeler, içinde
bulundukları toplum ile karşılıklı olarak etkileşmekte, ona hizmet etmekte ve toplumun getirileri ile
yeniden şekillenmektedir. İşletmelerin mal/hizmet sağladıkları toplumun kalkınmışlık düzeyi, o
işletmenin kazancını belirleyen en önemli parametrelerden biridir. Başta eğitim, sağlık ve çevre
alanlarında olmak üzere hemen her alanda yapılan çalışmalar vasıtasıyla yukarıya doğru dikey toplumsal
hareketlilik oluşturma girişimlerinde özel işletmeler önemli bir rol oynamaktadır. Bugün artık firmalar,
iktisadi kazanç elde ettikleri topluma sosyal fayda sağlaması gereken kuruluşlar olarak görülmektedir.
Firmalara ilişkin toplumsal beklenti, firmaların üretim ya da hizmet sağlama süreçlerinin neden olduğu
zararların tamamen ortadan kaldırılmasına ek olarak, geliştirdikleri sosyal sorumluk projeleri yoluyla da
sosyal faydayı maksimize etmektir. İşte bu temel mantığa dayanarak özellikle 20. Yüzyılın sonlarından
bugüne değin işletmelerin edindikleri kurumsal vizyonları, sahip oldukları sosyal sorumluluk
anlayışlarının derinliğine göre belirlenmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Tanımı Ve Kapsamı, Kurum
Vizyonu Geliştirmede Sosyal Sorumluluğun Yeri ve Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk alt
başlıklarından oluşan bu çalışmada, firmaların sosyal sorumluluk çerçevesinde geliştirdikleri rollerinin
kurumsal vizyon oluşturmalarına etkisi mercek altına alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, Firma vizyonu, Sosyal fayda, İş etiği
The Role of Corporate Social Responsıbılıty in Developing Corporate Vision
Abstract
Society is composed of a set of sub-systems which are interrelated with each other and the society
itself. One of the sub-systems is certainly economic corporations. It is almost impossible to take
corporations, which place a variety of social dimensions in itself, regardless of society. Corporations
interact with the society in which they take part, contribute to it and is shaped by its returns. The level
of development of the society in which corporations supply products and services is one of the most
important parameters of income a corporation gains. By the projects carried out in almost every area,
where education, health and environment are at the first place, corporations play an important role in
initiatives to promote the society through a vertical upward mobility. Today corporations are seen as
institutions which should provide social benefits to the society from which they gain income. The
expectation towards corporations is not limited to eliminate the harms they may cause throughout the
production process, but is to maximize the social benefits by projects of corporate social responsibility.
By drawing upon this ration, especially from the 20th century onwards, visions of corporations are
determined according to the depth of social responsibility insight they have. The effect of the roles of
corporations within the frame of social responsibility upon constitution of their visions is examined in
this study, which is composed of the sub-titles Corporate Social Responsibility: Definition and Scope,
The Role of Social Responsibility in Developing Corporate Vision and Corporate Social Responsibility in
Turkey.
Keywords: Corporate social responsibility, Corporate vision, Social benefit, Business Ethics
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Hileli Finansal Raporlamayı Etkileyen Faktörlerin Ampirik Analizi: Borsa İstanbul’daki İmalat
İşletmelerinde Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Muhasebe ve Denetim Bölümü
Özet
Hileli finansal raporlama, finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak üzere, kasıtlı olarak manipüle edilmiş̧
finansal tabloları düzenlemek ve kamuoyuna sunmak üzere yapılan girişimlerdir. Bu girişim şirketler
tarafından sunulan finansal bilgilerin gerçek durumu yansıtmaması ile sonuçlanmaktadır. Finansal
tablo hileleri, yatırım bankaları, kredi kuruluşları ve yatırımcılar gibi üçüncü şahısların şartlarının ve
beklentilerinin yerine getirilmesi için, yönetimin kendini aşırı baskı altında hissettiği durumlardan
kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilmesi oldukça zor olan finansal performans hedefleri
şirketlerin büyüme planlarının bir parçası olarak görülse de hedeflerin altında kalınması
durumu hileye yönelmeye neden olabilmektedir. İşletmelerin finansal raporlarında hile yapmasına
neden olabilecek diğer bir durum ise, işletmenin gelirlerinin maliyetlerini karşılayamaması nedeniyle
zor durumda kalarak finansal sıkıntı halinde olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, dış finansal baskının,
finansal hedeflerin ve finansal sıkıntının, finansal tablo hilelerine etkisini analiz etmektir. Oluşabilecek
finansal tablo hilelerinin belirlenmesinde Beneish M-Score modeli kullanılmıştır. Benish modeline
göre M-Puanı -2.22'den büyükse, şirketin finansal tablolarının hileli olma olasılığı bulunmaktadır. Bu
çerçevede yapılan çalışmada BIST-100 de işlem gören imalat sektöründeki şirketlerin 2019 verileri
incelenmiştir. Analiz, lojistik regresyon modelleri kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları,
finansal hedefler ve finansal sıkıntının, finansal tablolarda hile yapılma olasılığı üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı etkiye sahip olduğu, dış finansal baskının ise bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Tablo Hileleri, Finansal Sıkıntı, Dış Finansal Baskı, Finansal Hedefler
Empirical Analysis of Factors Affecting Fraudulent Financial Reporting: An Application on Borsa
Istanbul Manufacturing Companies
Abstract
Fraudulent financial reporting is an attempt to prepare and present financial statements that have
been intentionally manipulated to mislead users of these statements and the public. This initiative
results in financial information provided by companies not being accurate. Financial statement fraud
may result from situations where management feels under pressure to meet the requirements and
expectations of third parties such as investment banks, credit institutions and investors. Besides,
although financial performance targets, which are very difficult to achieve, are seen as a part of the
growth plans of companies, failure to meet these targets can lead to fraud. Another factor that may
cause companies to manipulate their financial reports to cause fraud is that the company is in a
financial distress due to the inability to meet the costs of its revenues. This study aims to analyze the
effects of external financial pressures, financial targets and financial distress on financial statement
fraud. The Beneish M-Score model has been used to determine the possibility of financial statement
fraud that may occur. According to the model, if the M-Score is greater then -2.22, the company’s
financial statements are likely to be fraudulent. In this research the 2019 data sample of
manufacturing companies has gathered and examined which were BIST-100 indexed by using logistic
regression models. According to the findings of the analysis, it has determined that financial distress
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and financial targets have a statistically significant impact on probability of financial statement fraud.
While the external financial pressure does not influence the probability of financial statement fraud.
Keywords: Financial Statement Fraud, Financial Distress, External Financial Pressure, Financial
Targets
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Müşteri İlişkileri Yönetiminin (MİY) Müşteri Memnuniyetine Etkisi
Fatma Gülşah DİZAR
İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet
Bu çalışmanın temel amacı müşteri ilişkileri yönetiminin (MİY) müşteri memnuniyetine etkisini
internet üzerinden mal ve hizmet sunan işletmeler kapsamında araştırmaktır. Bu anlamda, bu
çalışmada popüler alışveriş sitelerinden birisi olan Trendyol inceleme alanı olarak seçilmiştir. Bu
amaca ulaşmak için çalışmaya toplam 400 kişinin katılması hedeflenmiştir. Hedeflenen kitleye
ulaşmak için araştırmacı sosyal medyayı kullanmış olup “kartopu” örneklem yöntemiyle hedeflenen
sayıya ulaşmaya çalışmıştır. Anket dağıtım ve toplama işlemi için toplam 30 gün süre ayrılmış olup bu
sürenin sonunda toplam dönüş 370 olmuştur. Anket toplam 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler
sırasıyla demografik faktörler; kişiselleştirilmiş web sayfası ölçeği ve bağlılığa götüren memnuniyet
faktörleri ölçeğidir. Demografik faktörler olarak anket katılımcılarına cinsiyet, yaş, aylık gelir durumu,
eğitim durumu ve medeni durumu sorulmuştur. Kişiselleştirilmiş web sayfası ölçeği olarak akademik
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu gibi durumlarda Delfi metodunun kullanılmasının uygun
görüldüğünü savunan birçok akademik yazı bulunmaktadır. Delfi metoduna göre çalışmada sorulacak
sorular konu üzerinde uzman olan akademisyenler veya profesyoneller ile yapılacak görüşmeler
sonucunda çıkarılabilir. Bu anlamda araştırmacı uzman bir kadro tarafından hazırlanan
kişiselleştirilmiş web sayfası skalası bulmuştur. Bu skala Visilabs Araştırma ve Danışma kurumu
tarafından oluşturulmuş “E-ticarette Kişiselleştirilmiş Öneri Sunma Yolları” isimli çalışmadan
alınmıştır. Buna göre soru grubu oluşturulmuştur. Aynı soru grubu Trendyol özelinde de sorulmuştur.
Anketin son bölümünde ise, bağlılığa götüren memnuniyet faktörlerine ilişkin ölçek kullanılmıştır. Bu
ölçek Clifford ve Lang (2012) tarafından oluşturulmuştur. Anket öncelikle betimsel analize tabii
tutulmuştur. Bunu takiben bu sorulara faktör analizi yapılmış olup verilen cevapların ait oldukları
faktörlerin içinde yer alıp almadıkları ortaya konmuştur. Sonrasında ise anketin son sorusu olan
memnuniyet sorusu ile verilen tüm cevaplar regresyon analizine tabi tutulmuştur. Çıkan sonuçlar
genel olarak değerlendirildiğinde Trendyol’un kişiselleştirilmiş web sayfası performansının beklentinin
altında kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak, her ne kadar Trendyol’un kişiselleştirilmiş web sayfası
performansı beklentinin altında kalsa da Trendyol’dan duyulan memnuniyetin belirleyici
faktörlerinden biri olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak Trendyol’dan duyulan memnuniyetin
algılanan değer faktörü ile de ilişkisinin olduğu bu çalışmayla belirlenmiş bir diğer faktördür. Çıkan
sonuçlar değerlendirildiğinde kişiselleştirilmiş web sayfasının ve müşterilerin algısında değer
yaratmanın müşteri memnuniyeti üzerinde etkisinin büyük olduğu açıktır. Bu anlamda, Trendyol’nun
kendini geliştirmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri, Müşteri Memnuniyeti, E-Ticaret, Delfi Metodu
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Reşid Rıza’ya Göre Sahih-i Buhârî ve Sahih-i Müslim
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KAZAN
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bölümleri

Özet
Müslümanların nezdinde Kur’an-ı Kerim’den sonra en muteber iki kaynak; Sahihayn’dır. Bu iki kitapta
yer alan bazı hadislerin sıhhati noktasında geçmişten gelen ve günümüzde de devam eden tartışmalar
bulunmaktadır. Geçmişte Sahihayn’e yönelen tenkitler daha çok isnad merkezli iken günümüzde ise
metin odaklı olmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda Buhârî (256/870) ve Müslim (261/875)’in eserine
yönelik bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar ilmî olmaktan öte suçlayıcı bir nitelik
kazanmaktadır.
Reşid Rıza (1865-1935) İslâm dünyasında ıslah hareketinin öncülerinden biridir. O, Müslümanların
kurtuluşunu Kur’an ve Sahih Sünnet’i doğru anlama ve hayata sahih bir şekilde aktarmakta
görmekteydi. Reşid Rıza, sorun olarak gördüğü alanlarla ve bahusus hadislerle ilgili görüşlerini Menâr
dergisinde yayınlardı. Tenkitin ilk çağrışımı olumsuz olmakla birlikte Reşid Rıza’nın Sahihayn ile ilgili
müsbet ve menfî tüm değerlendirmeleri bu çalışmada ortaya konulacaktır. İslâm dünyasında tartışılan
bazı hadisler seçilip ele alınacak ve somut örnekler üzerinde Reşid Rıza’nın en sahih kitaplara bakış
açısını incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sünnet, Hadis, Sahîhayn, Tenkit, Reşid Rıza, Menâr.
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Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Kambiyo Senetlerinin Rehni
Arş. Gör. Hakan YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9483-0475
Özet

Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu
taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya
çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla
01.01.2017 tarihinde 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) yürürlüğe girmiştir
(TİTRK m. 1/1). Böylece 1971 yılında yürürlüğe giren 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yerini
TİTRK’e bırakmıştır. Bu kanun ile birlikte Türk Medeni Kanunu’nun benimsediği taşınır rehni
hükümlerinden farklı düzenlemeler getirilerek, diğer bir anlatımla “rehin” hususunda köklü
değişiklikler yapılarak yeni bir tescilli taşınır rehni sistemi benimsenmiştir.
Bu kanun hükümleri gereğince üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar sayılmış ve
sayılanların yanı sıra benzeri her türlü taşınır varlık ve hak üzerinde de rehin hakkı kurulabileceği
belirtilmiştir (TİTRK m. 1/3; m. 5/1). Buna karşılık sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin
finansal sözleşmeler, mevduat rehni (TİTRK m. 1/4), tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen
taşınırlar (TİTRK m. 1/5) ve diğer kanunlar uyarınca bir sicile tescili zorunlu olan taşınır rehinleri (TİTRK
m. 8/3) bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Dikkat edileceği üzere, TİTRK hükümlerinin
uygulanmayacağı rehin konuları arasında kıymetli evrakın rehni sayılmamıştır. Hatta TİTRK m. 5/1a’da alacakların, m. 5/1-p’de benzeri her türlü taşınır varlık ve hakkın ve m. 5/5’te her tür
sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacakların TİTRK kapsamında rehne konu edilebileceği
düzenleme altına alınmıştır.
Kambiyo senedi niteliğinde olan kıymetli evrakın rehni konusunun Türk Ticaret Kanunu ve Türk
Medeni Kanunu hükümlerinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olması karşısında TİTRK kapsamında
kambiyo senetlerinin rehnedilip rehnedilemeyeceği öğretide tartışılmıştır. Tebliğimizde kambiyo
senetlerinin TİTRK kapsamında rehne konu olup olmayacağı, başta TİTRK olmak üzere çeşitli
düzenlemeler ve uygulamalar esas alınarak etraflıca incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Rehin, Taşınır Rehni, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, Kambiyo Senetleri,
Kambiyo Senetlerinin Rehni.
Pledge of Bills of Exchange within the Framework of the Movable Pledge Law in Commercial
Transactions
Abstract
The Movable Pledge Law No.6750 in Commercial Transactions (TITRK) entered into force on
01.01.2017 to expand the employment of the undelivered movable pledge right as a guarantee, to
expand the scope of the movables subject to the present pledge, to confirm publicity within the
movable pledge and to facilitate access to financing by offering alternative routes to liquidate the
pledge (TITRK Art. 1/1). Thus, the Commercial Enterprise Pledge Law No. 1447, which entered into
force in 1971, has been replaced by TITRK. With this law, a brand new registered movable pledge
system was adopted by making radical changes within the subject of "pledge" by introducing
different regulations from the movable pledge provisions adopted by the Turkish Civil Code.
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Per the provisions of this law, movable assets that will be pledged are counted and it's been stated
that pledge rights may be established on all similar movable assets and rights additionally to those
listed (TITRK Art. 1/3; Art. 5/1). On the opposite hand, financial contracts are associated with capital
market instruments and derivative instruments, deposit pledge (TITRK Art. 8/3) has been excluded
from the scope of this law. Because it is noted, the pledge of valuable documents isn't considered
among the pledge issues where the provisions of TITRK aren't applicable. Even TITRK in Art. 5/1-a
receivables, in Art. 5/1-p, all similar movable assets and rights and in Art. 5/5, it's regulated that
existing or future receivables arising from any quite contract may be pledged within the scope of
TITRK.
It had been discussed within the doctrine whether the pledges of the bills of exchange may be
pledged within the scope of TITRK, despite the very fact that the problem of a pledge of valuable
documents, which could be a bill of exchange, is regulated intimately within the provisions of the
Turkish Commercial Code and Turkish Civil Code. In our communiqué, whether bills of exchange are
subject to pledge within the scope of TITRK are going to be examined intimately on the idea of varied
regulations and practices, especially TITRK.
Keywords: Pledge, Movable Pledge, Pledge of Movable Pledge in Commercial Transactions, Bills of
Exchange, Pledge of Bills of Exchange.
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