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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik 
İlişkisi: Türkiye Örneği 

 

Ph. D. Bekir PAKDEMİRLİ 

Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry 

 

 

Özet  

Ar-Ge yatırımları inovasyonda, verimliliğin arttırılmasında ve ekonomik büyümenin 
artmasında önemli bir rol oynamaktadır. OECD ülkelerinin tamamına yakınında Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri sektöründe şirketler tarafından yapılan Ar-Ge harcamaları toplam Ar-Ge 
yatırımlarının yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Özellikle Finlandiya, İsrail, Güney Kore ve 
ABD gibi ülkelerde bu oran %40’tan başlayarak %50’nin üzerine kadar çıkmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe yapılan Ar-Ge yatırımları 
ve ekonomik büyüme arasındaki Granger nedenselliğini incelemektir. Son yıllarda Türkiye’de 
Ar-Ge harcamalarının büyük bir bölümünü Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün 
oluşturduğu göz önüne alınacak olursa, ekonomik büyüme ve Ar-Ge yatırımları arasındaki 
ilişkiyi incelemek önemli bir konudur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ar-Ge yatırımları ve 
ekonomik büyüme arasında iki yönlü Granger nedensellik gözlenmesi beklenmektedir. Bu 
sonuç, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ar-Ge yatırımlarının ekonomik büyümeden kaynaklandığı 
ve bunun tersinin de geçerli olduğu anlamına gelir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ar-Ge 
yatırımları kamu sektörü ve özel sektör şeklinde sınıflandırılacak ve sonuçlar hangi tarafın 
ekonomik büyüme ile daha güçlü ilişkisi olduğunu ortaya koyacaktır.  

 

Anahtar Kelimler: Ar-Ge, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ekonomik Büyüme, Granger 
Nedensellik, Türkiye. 
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The Use of Infographics as a Tool to Build and Improve Awareness 

 Asst. Prof. Dr. Şaha BAYGÜL ÖZPINAR 

Üsküdar University  
İstanbul, Turkey 

 
 

Abstract 

Humans started to draw pictures on the walls of caves over thirty thousand years ago. Since 
then the pictures ruled as an effective way to communicate. The literature contains 
numerous claims that people are more likely to recognize and comprehend messages, 
relationships and patterns when the information transmitted to our brains is visual. The 
term information graphic, also infographic, infograph or infogram, refers to a new method 
of visualisation tool and to an informational genre.   

Infographics blend information with visuals to improve audience engagement with message 
content. They make the data easily understandable at a glance. Some other benefits 
associated with using infographics includes the opportunity to develop relationships with 
individuals and to help decipher difficult concepts.  

In the digital age, the use of visual comminication is prominent and its use continues to 
grow.  This paper starts with a brief look at the history of infographics and then investigates 
the importance, benefits and use of infographics in public relations. This study also attempts 
to describe the characteristics of an effective infographic that may stimulate stakeholder 
interactions in the social media era. 

Key Words: Awareness, Infographic, Information Visualization, Public Relations. 

Bir Farkındalık Yaratma ve Geliştirme Aracı Olarak İnfografikler 

Özet  

İnsanlar otuz bin yıl önce mağara duvarlarına resim çizmeye başladılar. O zamandan bu yana 
resimler iletişim kurmanın etkili bir yolu olarak görülmüştür. Yazında, beyine iletilen bilgiler 
görsel olduğunda insanların mesajları, ilişkileri ve kalıpları tanıma ve anlama olasılıklarının 
daha yüksek olduğunu ileri süren çok sayıda çalışma görülmektedir. Bir bilgi aktarma türü ve 
yeni bir görselleştirme aracı olan infografikler iletişimde etkili sonuçlar vermektedir.  

İnfografik, bilgilerin, analizlerin ve rakamların uzun metinler yerine grafikler ile aktarıldığı bir 
sunum şeklidir. İzleyicilerin ileti içeriğine ilgisini artırmak için bilgileri görsellerle 
harmanlamaktadır. Verilerin bir bakışta kolayca anlaşılmasını, tek tek bireylerle ilişki kurmayı 
ve zor kavramların daha kolay kavranmasını sağlar. 

Dijital çağın en önemli konularından biri görsellerin kullanımıdır ve görsel iletişimin önemi 
her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümü infografiklerin ortaya çıkışı ve 
gelişimini özetlemekte, ikinci bölümü ise bu sunum biçiminin halkla ilişkilerdeki yerini, 
yararlarını ve kullanımını incelemektedir. Çalışma aynı zamanda sosyal medya çağında 
paydaş etkileşimlerini teşvik edebilecek etkili bir infografiği tanımlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, İnfografik, Bilginin Görselleştirilmesi, Halkla İlişkiler.  
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İki Gelir Tuzağı 

Asst. Prof. Dr. Vehbi KARA 

İstanbul Üniversity 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 

Özet 

Kadınların çalışma hayatına atılmaları ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak ABD’de birçok 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan ikisi “The Two-Income Trap” yani “İki Gelir Tuzağı” 
ismini taşımaktadır. 

Elizabeth Warren ve Suzanne Venker isimli yazarlar yazmış oldukları bu eserler vasıtası ile 
ABD kamuoyunda oldukça iyi olarak tanınmaktadır. Özellikle Warren, başarılı bir 
akademisyen olmasının yanı sıra Demokrat Parti Senatörü olarak bu kitapla adını 
duyurmuştur. Bununla birlikte 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçiminde Demokrat 
Parti’nin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmektedir. İki Gelir Tuzağı başlıklı iki kitap 
ne yazık ki Türkiye’de bulunmamaktadır. Bu çalışmada iki yazarın eserleri mercek altına 
alınarak kadınların çalışma hayatında karşılaştığı zorluklar incelenmiştir. Türkiye’de de 
kadınların benzer zorluklarla karşılaştığı düşünülürse, bu makalenin çalışma ekonomisi 
alanında yapılacak araştırmalara yeni bir bakış açısı kazandırabileceğini söyleyebiliriz. 
Kadınların çalışma hayatı ile birlikte karşılaştığı zorlukların bu ve benzeri çalışmalar sayesinde 
daha gerçekçi olarak ele alınması ve bazı önyargıların terk edileceği ümidi ile konuya 
yaklaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İki Gelir Tuzağı, Çalışan Kadınlar, İşgücüne Katılım, Çalışma Hayatı, 
Çalışma Ekonomisi. 

Two-Income Trap 

Abstract 

There are various studies about women who pursue careers and resulted challenges in their 
lives. Two of these studies shares the same name: “Two-Income Trap”. Elizabeth Warren and 
Suzanne Venker are two well-known authors in US public because of these two works. 
Currently, Warren who has a successful academic career is a Senator from Democrat Party. 
She is considered as one of the most probable candidates of Democrat Party in presidency 
for 2020 presidency elections. These two works are still not available in Turkey. By examining 
these two books, this study focuses on the possible obstacles women face in their careers. 
We can say that women in Turkey face same problems as faced in US.  This study aims to 
present new perspectives from US. It is expected to be beneficial for researchers in labor 
economics. The ideas presented in this article hopes to provide a more realistic ground when 
evaluating the challenges of women in their careers.  

Keywords: Two-İncome Trap, Working Women, Labor Force Participation, Career, Labor 
Economics.  
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Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı Döneminde Ortaöğretimde Tarih Eğitimi 

Asst. Prof. Dr. Cengiz ŞAVKILI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam University  

İbrahim TAŞKIN, M.A 
Kahramanmaraş Sütçü İmam University  

 

Özet 

1938-1946 yılları arasında 7 yıl 7 ay uzun bir süre Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten 
Hasan Ali Yücel, Atatürk’ün “Türk Tarih Tezi” ile bilimsel altyapısını oluşturmaya çalıştığı millî 
kültür inşası eksenli politikasından uzaklaşarak, kültürel zeminde hümanizma eksenli yeni bir 
kültür politikasını uygulamayı istemiştir. Yücel, uygulanmaya çalıştığı bu yeni anlayışa “Türk 
Hümanizmi” adını vermiştir. Milli Şef İsmet İnönü tarafından da desteklenen hümanizm 
anlayışı, Atatürk Dönemi’nin milliyetçi telakkisinden uzaklaşarak; genel anlamda eğitim ve 
kültür alanında, dolayısıyla da tarih anlayışında kendini göstermiştir. Bu değişimin en somut 
göstergesi tarih alanında ortaöğretim müfredat programlarındaki düzenlemelerdir. Yücel’in 
Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ortaokul ve liselerdeki müfredat programlarına tarih dersi 
perspektifinden bakıldığında Yunan ve Roma tarihlerine ait konuların tarih derslerindeki 
konu, içerik ve ağırlıklarının fazlalaştırıldığı dikkatleri çekmektedir. Yunan ve Roma tarihlerini 
öğrenciye öğreterek, bir nevi batılılaşma düşüncesi üzerinde durulmuş, bunun aksine olarak 
Arapça ve Farsçadan uzak durulmuştur. Batılılaşma, batıya yaklaşma, başka bir ifadeyle batıyı 
anlamanın yolu Latin-Yunan eserleri ve batı eserlerini tercüme etmek olarak düşünülmüş ve 
bu yolda çeviriler yapılmıştır. Bu dönemde Doğu-İslam eserlerinin çevirisine ise çok az yer 
verilmiştir. Bu çalışmada Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde hümanizma 
eksenli telakkinin etkisinde ortaöğretimde tarih eğitimi bağlamında müfredat, muhteva ve 
ders içeriklerindeki değişimler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, Tarih Eğitimi, Hümanizm.  

 

History Education in High School During The Time of National Education Minister, Hasan 
Ali Yücel 

 

Abstract  

Hasan Ali Yücel was the former minister of education for Turkey, serving from December 
1938 to August 1946 with 7 years, 7 months service reputation throughout the ministerial of 
education history. In this process, isolating “The Turkish History Thesis” of Atatürk, in which 
he tried to establish scientific background of a national culture,  he tried to form a new 
cultural policy based on the view called “Turkish Humanism”. The concept of humanism, 
which was supported by the National Chief İsmet İnönü (Millî Şef), in contrary to the 
nationalist period of Atatürk mostly focused on the fields of education,  culture and in 
particular history. The paragon of this view was that the changes were made in the Turkish 
history curriculum in high school (Secondary School). In this process Greek and Latin courses 
were included into the curriculum of high schools, also Translation Office was established by 
the state to translate ancient Greek and Latin literature and the works of humanist authors 
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of the West into Turkish. The “Turkish Humanism” argued that What the West means is 
adopting the basis and foundations, which created the Western civilization and thus 
excluded Arabic and Persian. This study deals with the changes made in high school 
curriculum, content and courses based on the concept of humanism during the period of 
National Education Minister, Hasan Ali Yücel. 

Key Words: İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, History Education, Humanism. 
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Zayıf Hadisi Makbul Kılan Unsurlar 

Ph.D. Fethullah YILMAZ 
M.E.B 

 

 

Özet 

Hadis ilminin en önemli meselelerinden biri kuşkusuz hadisin sahihini ve zayıfını birbirinden 
ayırmaktır. Hadis âlimleri bu konuda çok titiz çalışmalar yaparak önemli kriterler ortaya 
koymuş ve hadisleri sıhhat açısından sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üçlü bir taksime tabi 
tutmuşlardır. Bunlardan sahih ve haseni amel noktasında makbul, zayıf hadisi ise merdud 
olarak değerlendirmiş ancak kendisiyle ihticac edilmeyen zayıf hadisin bazı durumlarda 
hasen-sahih seviyesine yükselerek makbul hadis olabileceğini belirtmişlerdir. İşte bu 
çalışmada, mütabi‘ veya şâhid rivayetin bulunması, hadisin muhtevasıyla amel edilmesi ve 
başka bir hadis münekkidi tarafından tashih edilmesi gibi unsurlarla zayıf hadisin 
desteklenerek sıhhat açısından hasen-sahih derecesine nasıl yükseldiği gösterilmiş ve onu 
makbul kılan bu unsurlar örneklerle incelenmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Sahih, Hasen, Zayıf, Makbul, Şahid, Mütabi‘. 

 

Elements That Make Weak Hadith Acceptable 

Abstract 

Certainly, one of the most important issues in the science of Hadith is distinguishing the 
sound and weak hadith. In this subject scholars of hadith have done meticulous researches 
and set forth important criteria and classified ahadith into three categories as sound (sahih), 
good (hasan), weak (daif) with regard to authenticity. Among these, they have regarded 
hadith sahih and hasan as acceptable and daif as rejected with regard to acts, yet they have 
pointed out that daif hadith which is not evidenced (ihtijaj) in some cases can be elevated to 
the level of hasan-sahih and become acceptable hadith. In this study, how a daif hadith is 
elevated to the level of hasan-sahih through the support of elements such as existence of 
concordant reports (mutabi or shahid), implementation of the content of the hadith or 
revision of the hadith with another hadith critic and these elements which regards it 
acceptable are analyzed with examples.  

Keywords: Hadith, Sound, Good, Weak, Acceptable, Shahid, Mutabi’. 
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Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması ve İşletme Açısından Önemi 

 

Asst. Prof. Dr. Hakan ARACI 
Manisa Celal Bayar Üniversity 

 
Vildan ŞEN  

Manisa Celal Bayar Üniversity 
 

Özet 

Bu çalışmada, Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin muhasebe süreçlerine etkisi 
araştırılmıştır. Muhasebe bilgi sisteminin temeli, işletmede bölümler arasında 
koordinasyonun sağlanması, toplanan verilerin ortak bir veri setinde değerlendirilmesi ve 
elde edilen bilgilerin tüm kullanıcılara ihtiyaç duyulduğu anda anlamlı bir şekilde 
sunulmasıdır. Muhasebe sistemi tarafından üretilen bilgilerin; doğru, zamanlı, tam ve uygun 
nitelikler taşıması gerekmektedir. Bu anlamda işletme yöneticileri stratejik önemi olan ERP 
sistemleri ile kayıt ve raporlama değil aynı zamanda analiz ve stratejik kararlarda 
alabilmelidir. ERP sistemleri, bir işletmenin bütün kaynakları, bilgi ve fonksiyonların 
paylaşılan bilgi depolarından yönetilebilmesi ve koordinasyonunu sağlayan ve kurumsal çaplı 
ve entegre bilgi sistemleridir. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi, lojistik, üretim, 
finans, muhasebe ve insan kaynakları gibi bir kurumun fonksiyonel alanlarını kapsayan 
tamamen entegre işletme yönetim sistemidir. ERP sistemi işletmenin birden çok 
fonksiyonunu (satın alma, satış,  üretim planlama, satış, depo yönetimi, muhasebe ve insan 
kaynakları) bir araya getirerek, tek bir veri tabanı üzerinden verilere ulaşımı sağlayarak, 
işletmenin tüm birimleri ile koordineli çalışan entegre bir üretim sistemini mümkün hale 
getirir. Çalışma sonucunda, ERP projesinin işletmeye adaptasyonu beş aşamada gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi, Entegre İşletme 
Yönetimi, Entegre Bilgi Sistemi. 

 

New Generation Enterprise Resource Planning and İts İmportance for Business 

 

Abstract  

In this study, the effect of Enterprise Resource Planning systems on accounting processes is 
investigated. The basis of the accounting information system is to provide coordination 
between departments in the enterprise, to evaluate the collected data in a common data set 
and to communicate the obtained information to all users at the required time. The 
information generated by the accounting system; it must be accurate, timed, complete and 
appropriate. In this context, business managers should be able to give not only records and 
reporting with the strategic systems of strategic importance, but also analysis and strategic 
decisions. ERP systems are an enterprise-wide and integrated information systems that 
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manage and coordinate all resources, information and functions of a business from the 
shared information repositories. Enterprise resource planning (ERP) system is a fully 
integrated business management system covering the functional areas of an organization 
such as logistics, production, finance, accounting and human resources. The ERP system 
integrates multiple functions of the enterprise (procurement, sales, production planning, 
sales, warehouse management, accounting and human resources), enabling access to data 
through a single database, enabling an integrated production system that works in 
coordination with all units of the enterprise. It brings. As a result of the study, it has been 
determined that the ERP project is adapted to the business in five stages. 

Key Words: Accounting, Enterprise Resource Planning System, Integrated Business 
Management, Integrated Information System. 
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Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı Konusunun Çeşitli Yönlerden Değerlendirilmesi 

 

Asst. Prof. Dr. Gökhan Yaşar DURAN 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversity  

 

Özet 

Ceza hukukunda temel ilke failin kusuru oranında cezalandırılmasıdır. Akıl hastalığı Türk Ceza 
Kanunu (TCK)’nda failin kusur yeteneğine etki eden bir neden olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle fiili işlediği sırada akıl hastası olduğundan şüphe edilen failin öncelikle akıl hastası 
olup olmadığının, psikiyatri biliminin uzman görüşlerinden yararlanılarak tespit edilmesi 
gerekecektir. Yine fiil işlendikten sonra hakkında yapılan yargılama esnasında akıl hastalığına 
yakalandığından şüphelenilen sanık hakkında da, savunma hakkının kısıtlanmadan adil bir 
biçimde yargılanabilmesi açısından, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi önemlidir. 
Yapılan yargılamada, hüküm kesinleştikten sonra failin cezasının infazı sırasında akıl 
hastalığına yakalandığından şüphelenilmesi halinde, hükümlünün akıl hastası olduğunun 
belirlenmesi halinde bu kez hakkındaki infaz rejimi değişmektedir. Ülkemiz Ceza Muhakemesi 
Kanunu (CMK)’nda sanıklar dışında, akıl hastası olduğundan şüphelenilen tanıklar 
bakımından akıl hastası olup olmadığının tespiti kabul edilmemekle birlikte, bazı ülke 
kanunlarında tanıkların da akıl hastası olup olmadığının tespiti konusunda yasal 
düzenlemelere rastlanılmaktadır. Bu konu CMK’da tanıklık müessesesi ile birlikte 
değerlendirilecek, konuya ilişkin görüş ve önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Akıl Hastalığı, Kusur, Kusur Yeteneği, Duruşma Yeteneği. 

Evaluation of Various Aspects of the Mental Illness in Criminal Law 

Abstract 

The basic principle in criminal law is the punishment to be given due to offense is 
determined according to the negligence of the offender. Mental illness is regarded as 
affecting the offender’s criminal negligence in Turkish Criminal Code (TCC). Therefore, 
examination by a psychiatric expert is necessary about whether the suspect has a mental 
illness or not while committing a crime. Also, it is important to determine whether a 
defendant suspected of having mental illness is competent to stand trial or not. In trial, 
during the execution of sentence, there will be changes on criminal execution procedure if 
the defendant suspected of having mental illness determined as having mental illness. Apart 
from the defendants, it is not possible to examine the witnesses who are suspected of 
having mental illness in Criminal Procedure Code (CPC), but there are regulations in some 
laws of other countries about the possibility of determination. 

Keywords: Mental Illness, Negligence, Criminal Negligence, Competency to Stand Trial. 
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Dijital Oyunların Belgesel Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme 

 
Assoc. Prof. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU 

Ordu University 
 

Özet 

Belgesel sinemanın ilk örnekleri sinemanın başlangıç yıllarında, sinema sanatının hem 
teknolojik hem de anlatım olanakları açısından yeni unsurların denendiği ve keşiflerin 
yapıldığı bir dönemde verilmiştir. Bu ilk örneklerin içerisinde, çeşitli sokak görüntüleri, ünlü 
kişilerin evlenmeleri, cenazeler, taç giyme törenleri, askeri geçit törenleri gibi haber 
içeriklerinin yanı sıra egzotik ülkelerde yaşayan halkların geleneksel uygulamalarını kapsayan 
seyahat filmleri de yer almaktadır. Bu kısa filmlerde kamera gerçek olaylara yönelmekte ve 
seyircisine aktarmaktadır.   

Belgesel yapımlar, tarihsel süreç içerisinde ilk örneklerini verirken bir yandan da alana katılan 
insanların ele aldıkları konulara yaklaşımlarının farklı olması ve teknolojik gelişmelerin bir 
sonucu olarak türsel bir çeşitlilik ortaya koymuşlardır. Teknolojik gelişmelerin belgesel 
yapımcılarına sağladığı olanakların içerisinde görece olarak maliyetlerde düşüş ve farklı 
platformlarda yapımların dağıtımının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Belgesel yapım 
alanına ilgi duyanların katılımı dijital teknolojilerin daha ulaşılabilir hale gelmesiyle 
artmaktadır. Ayrıca farklı anlatım özelliklerine sahip olan yapımlar da yine dijital 
teknolojilerin sağladığı fırsatlar sayesinde seyircisiyle buluşmak için yeni iletişim 
platformlarında yerlerini almaktadır.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada yeni teknolojik gelişmelerin belgesel alanına olan etkileri dijital 
oyunlar odağında ele alınmaktadır. Bu oyunların içerisinde, geçmişte gerçekleşmiş olan 
olayların gerçeğe uygun bir biçimde canlandırılarak hedef kitlesine sunanlar bulunmaktadır. 
Oyunların içeriğinde, belgesel yapımlarda yer alan gerçek olaylardan yola çıkılması unsuru 
yer almaktadır. Bu oyunlar da gerçekte var olmuş olan olaylardan yola çıkmakta, oyunun 
içeriğinde bu olaylar gerçekliğe uygun bir biçimde canlandırılmaktadır. Bu oyunları oynayan 
kişilere, o olaylara dâhil olmuş olan kişilerin neler deneyimlemiş olabilecekleri hissettirilmeye 
veya yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu oyunlar aracılığıyla oyuncular, bazı tarihi 
gerçekler ya da güncel politik sorunlar üzerine var olan tartışmaların içerisine çekilmeye 
çalışılmaktadır. Çalışmada dijital oyunların belgesel niteliği var olan örnekler üzerinden 
tartışılmaktadır. bu amacı gerçekleştirebilmek için de çalışmada yöntem olarak literatür 
taraması kullanılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Dijital Oyunlar, Belgesel Sinema, Dijital Teknolojiler ve Belgesel Sinema, 
Etkileşim Ve Belgesel Sinema. 

An Evaluation on Documentary Quality of Digital Games 

Abstract 

The first examples of documentary cinema were given throughout the early years of cinema, 
during the period when discoveries were made and new elements were tried in terms of 
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both the technological and expression possibilities of the cinema. In the first examples, there 
are various street images, marriages of celebrities, funerals, coronation ceremonies, military 
parades, as well as travelogues covering the traditional practices of the people living in 
exotic countries. In these short films, the camera focuses on real events and conveys it to 
the audience. 

While documentary productions give their first examples in the historical process, they have 
shown a diversity of species as a result of the technological developments and the different 
approaches of the people involved in the field. Digital technological developments include 
the reduction of costs and the distribution of productions in different platforms within the 
opportunities are ensured to the documentary filmmakers. The participation of those who 
are interested in documentary production is increasing as digital technologies become more 
accessible. In addition, the productions with different narrative features also take their 
places on new communication platforms to meet with the audience thanks to the 
opportunities provided by digital technologies. 

In this study, the effects of new technological developments on the documentary are 
discussed in the focus of digital games. Within these games, there are those who present the 
events that took place in the past in a true manner and present them to their target 
audience. In the content of the games, there are elements of the actual events taking place 
in documentary productions. These games are based on the events that have actually come 
into existence, and these events are played out in a way appropriate to reality. Those who 
play these games are tried to make people feel what they may have experienced. In 
addition, through these games, players are being drawn into the existing debates on some 
historical facts or current political issues. In the study, the documentary quality of digital 
games is discussed through existing examples. In order to realize this aim, literature review is 
used as a method in this study. 

Keywords: Digital Games, Documentary Cinema, Digital Technologies and Documentary 
Cinema, Interaction and Documentary Cinema. 
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Kadın Sünneti: Ataerkil Toplumların Dini ve Kültürel Ritüeli 

 Çiğdem Aydın Yılmaz 

Gaziantep University 
 Master Student 

 

Özet 

Bu çalışmada, özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ve küreselleşme sürecinde ulaşım 
şartlarının kolaylaşması, ayrıca öğrenim, iş, ticaret, göç ile birlikte neredeyse tüm dünyada 
uygulamanın görüldüğü kadın sünneti incelenmiştir. Literatür taramasında adı female genital 
mutilation olarak geçen kadın sünnetinin tanımı yapılmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tanımına göre 4 farklı uygulama şeklinden bahsedilmiştir. Ataerkil toplum içerisinde ikincil 
konuma itilen kadının maruz kaldığı bu uygulamaya dini ve kültürel anlamlar yüklenmiştir. 
Kültürel farlılıklar çerçevesinde incelendiğinde kadın sünnetinin bir insan hakkı ihlali olduğu, 
toplumların bilinçlenmesi için çalışmalar yürüten kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından 
düzenlenen faaliyet raporlarından anlaşılmaktadır. Kadına yönelik şiddetin bir türü ve en ağırı 
olan uygulama ataerkillik bağlamında ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Sünneti, Kültür, Din, Ataerkillik. 

Female Genital Mutilation: Religious and Cultural Ritual of Patrıarchal Societies 

Abstract 

This study examines female genital mutilation, which has been practiced in almost whole of 
the world, that particular in the African and Middle Eastern countries and in the course of 
globalization, as well as facilitation of transport conditions, as well as education, work, trade, 
migration. In the literature search, female circumcision, which is called female genital 
mutilation, has been described and 4 different application forms have been mentioned 
according to the definition of World Health Organization. Religious and cultural meanings 
have been imposed on this practice, which has been exposed to a woman who has been 
pushed into secondary position within a patriarchal society. When examined in the context 
of cultural differences, it is understood that women's circumcision is a violation of human 
rights, the institutions that work to raise awareness of the societies and the activity reports 
organized by these organizations. A type of violence against women and the most severe 
application is dealt with in the context of patriarchy. 

Keywords: Female Genital Mutilation, Culture, Religion, Patriarchy. 
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Ethnocultural Features of the Uygur Dance “Sama” 

Prof. Dr. Saifullah ABDULLAEV 
İssyk-Kul State University  

Kyrgyzstan  
 
Abstract 

We live in the 21st century. Now our world is very dynamic. He will not be able to keep the 
borders of individual countries. Yes, we see that in some countries the idea of ethnocentrism 
is brought to the forefront. But today is not the time of imperial ambitions. Undoubtedly, the 
problem of ecology, security, human rights, communication, mixed marriages, cultural 
diversity and other issues are now of an international nature. What does the word 
"international" mean to us? In the world there are only about 200 countries, but over 5000 
peoples. For all of them, our planet is a common home. All have the right to do so. But 
everyone should be responsible for this house. Otherwise, the future will not be. You can not 
lock yourself in your national apartment or try to destroy your neighbor's apartment. 
Therefore, I consider myself a global citizen and try to think first of all about the interests of 
all people in the world. We need to learn each other’s culture and ethnocultural experience. 
Below we want to describe the features of the Uyghur dance "Sama". 

The dance "Sama" came from antiquity. Such a dance was performed by the ancestors 
before the hunt and the fighting. At present, it is preserved in East Turkestan (XUAR of the 
People's Republic of China) and is being performed by Eastern Turks. The etymology of the 
term "Sama" is still unclear. This dance is different in that it is similar to sports 
exercises. Some authors of scientific studies call it the dance of warriors. Sports and cult 
dance "Sama" reflects the energy of life. It resembles a circle and cycles of life. During the 
dance, its performers are filled with vital energy. In our report we consider two aspects of 
the dance "Sama". The first is integrative and social. The second is wellness. 

The dance "Sama" is currently performed mainly during the holidays. Men line up in a circle 
and dance. It makes a big impression. People feel part of a powerful team. In East Turkestan, 
dance performance in the form of numerous rows is sometimes encountered. But these are 
not Turkic traditions. It is mixing with other traditions.  During the dance "Sama" the joints 
and muscles of people get the optimal load. They become flexible and strong.  

The dance "Sama" helps people to become strong and dexterous. It is indispensable for 
general physical development. Currently, the dance "Sama" is used in many kinds of 
traditional games of the Turkic peoples. 

Keywords: Globalization, International, Ethnos, Culture, Uigurs, Dance "Sama" 
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İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar: Turizm Sektörü Örneği 

Lect. Dr. Funda YORULMAZ 
Zonguldak Bülent Ecevit University 

 
Asst. Prof. Dr. Öznur YAVAN TEMİZKAN 

Faculty of Economics and Administrative Sciences  
 

 

Özet 

İşveren markası kavramının yaratıcısı Ambler ve Barrow (1996) işveren markası kavramını 
“işveren tarafından sağlanan işlevsel, ekonomik ve psikolojik faydaların paketi” olarak 
tanımlamakta ve istihdamla özdeşleştirilebilir olduğunu ifade etmektedir. Her işletmenin bir 
işveren markası bulunmaktadır. İşveren markası işletmenin kimliğini “işveren” olarak ortaya 
koymaktadır. İşveren markalaşması, kurumun “çalışmak için harika bir yer”  olduğunun 
mevcut ve potansiyel çalışanlara iletilmesine ilişkin çabalarının bütünü olarak ifade 
edilmektedir.  

Bu çalışmada işveren markası oluşumunu etkileyen unsurları belirlemek amacıyla Antalya 
ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı oteller incelemeye alınmıştır. İşveren markası oluşumunu 
etkileyebileceği düşünülen sosyo-demografik unsurlardan cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma durumuna göre bir farklılığın 
olup olmadığı incelenmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen verilerin puan dağılımları normal 
dağılmadığından non-parametrik istatistiklerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri 
ile değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda turizm sektöründe faaliyet gösteren beş yıldızlı 
otellerde işveren markası oluşumunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olmadığı, ancak 
yaş, eğitim durumu, mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma durumuna 
göre anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Sosyo-Demografik Unsurlar, Turizm Sektörü, Beş Yıldızlı 
Oteller. 
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Yunan İsyanı 

Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ  
Muğla Sıtkı Koçman University 

 

Özet 

Rumlar, Osmanlı Devleti içerisinde hemen hemen her tarafa yayılmış olup, yoğun olarak 
Mora, Teselya ve Ege adalarında yerleşmişlerdir. Yeniçağların başından itibaren Hümanizma 
ve Rönesans hareketlerinin etkisiyle Avrupalı aydınlar eski Yunan kültürü ile temasa geçtiler. 
Bu temas Avrupa’da bir Yunan hayranlığı oluşturmuştur. Avrupalı aydınlar Yunanlılar lehinde 
Osmanlı aleyhinde yazılar yazmışlardır. Fırsatı iyi değerlendiren Ruslar ’da Yunanlılar üzerinde 
milliyetçilik kışkırtmalarında bulundular. Milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle Osmanlı Devletinden 
ayrılan ilk azınlık Rumlar olmuştur.1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile 
savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plan olarak “Grek projesi”  devreye 
sokulmuştur. Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya`ya 
verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina`nın torunu 
getirilecekti.  Bu proje sonraları Yunanlıların, Büyük Yunanistan kurma hayaliyle birleşmiş ve 
Yunanlılar Osmanlı Devleti içerisinde ayaklanmaya başlamışlardır. Mart 1821'deki Yunan 
ayaklanmasının patlak vermesi ile birlikte Yunan isyanı Avrupa’nın da desteğiyle büyümüş ve 
Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecini başlatmıştır. Bu araştırmada Yakınçağda meydana 
gelen Yunan isyanı ve bağımsızlıklarını kazanma konusu ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Osmanlı Devleti, 1821, Rum. 

Greek Revolt 

Abstract 

The Greeks spread almost all over the Ottoman State and settled intensively in the Mora, 
Thessaly and Aegean islands. From the beginning of the Modern Age, the influence of 
Humanism and Renaissance movements, European intellectuals contacted ancient Greek 
culture. This contact created a Greek admiration in Europe. The European intellectuals wrote 
against the Ottoman in favor of the Greeks. The Russians, who evaluated the opportunity 
well, provoked nationalism on the Greeks. The first minority Greeks who left the Ottoman 
State under the influence of nationalism ideas were the Greek Cypriots. Between 1787-1792, 
the “Greek Project” was put into effect as a secret plan that was carried out by Austria and 
Russia fighting the Ottomans. According to this plan, a part of the Ottoman lands will be 
given to Austria, the Byzantine Empire will be re-established and the second. Katerina's 
grandson would be brought. This project was later reunited with the Greeks' dream of 
establishing the Great Greece and the Greeks began to rebel in the Ottoman State. With the 
outbreak of the Greek uprising in March 1821, the Greek uprising grew with the support of 
Europe and started the disintegration process of the Ottoman State. In this study, the Greek 
rebellion and independence in the Near East were discussed. 

Keywords: Greece, Ottoman State, 1821, Greek. 
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II. Dünya Savaşına Genel Bir Bakış 

Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ  
Muğla Sıtkı Koçman University 

 
Özet 

II. Dünya Savaşı, dünyada büyük güçlerin ortaya çıkardığı diğer bir toplu savaştır. Büyük 
yıkımlara ve insanların toplu ölümüne neden olan bu savaş 1939-1945 yılları arasında sürmüş 
ve tüm dünyayı etkilemiştir. Bu çalışma da İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkış sebepleri ve 
İkinci Dünya Savaşı’nın yayılışı hakkında genel bilgiler yer almaktadır.  Çalışmada; çok 
kapsamlı ve geniş bir konunun kısa bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmaktadır. 
Almanya’nın Hitler vasıtasıyla yükselişe geçişi, dünyada ikinci ve büyük bir gerilime neden 
olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği silahlanma yarışı II. Dünya Savaşı’nda da hızını 
kaybettirmeden sürmüştür. Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri modern 
silahlar kullanarak insanlığın toplumu ölümüne neden olmuştur. Özellikle Japonya’nın Pearl 
Harbour olayının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi, savaşın boyutlarını 
değiştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin nükleer silah kullanması ve bunu sivil halkın 
üzerinde uygulaması insanlık için utanç kaynağı olmuştur. Bunun yanında Hitler, Musolini gibi 
diktatör liderlerin dünyayı sürüklediği gerginlik, silah teknolojisini geliştirirken, dünya barışını 
tehdit eden unsurlar haline gelmişlerdir. Kısaca araştırmada II. Dünya Savaşı’nın genel seyri 
ve gidişatı tetkik eserler vasıtayla kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya savaşı, Amerika, Almanya, Hitler, 1939. 

An Overview of World War II 

Abstract 

World War II is another mass war that the great powers in the world have revealed. This 
war, which caused great demolitions and mass death of the people, continued between 
1939-1945 and affected the whole world. In this study, general information about the 
emergence of the Second World War and the spread of the Second World War are included. 
Study; a very comprehensive and broad review of the subject is attempted to be made. The 
rise of Germany through Hitler caused a second and great tension in the world. World War I, 
the race of arms World War I also continued without losing speed. Air Force, Navy, Land 
Forces have caused the death of humanity society by using modern weapons. Particularly 
after Japan's Pearl Harbor incident, the United States' entry into the war changed the 
dimensions of the war. The use of nuclear weapons by the United States and its application 
over the civilian population has been an embarrassment for humanity. In addition, the 
tension that dictator leaders such as Hitler and Musolini have dragged the world into, have 
become the elements that threaten world peace while developing weapons technology. 
Briefly, the general course and course of World War II were tried to be explained briefly by 
means of investigations. 

Keywords: World War II, America, Germany, Hitler, 1939. 
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Has There Been Adequate Level of “Survival Anxiety” at the UN Staff, Regarding the 
Security Council Reform? 

Assoc. Prof. Dr. Sefer YILMAZ  
Çukurova Üniversity 

 
Prof. Dr. Azmi YALÇIN  

Çukurova Üniversity 
 

Özet  

Schein (1980, 1995, 2004) argues that unless adequate level of “survival anxiety” associated 
with some certain degree of “psychological safety” is created, it is hardly possible to launch a 
successful change in organizations. The answer of the question of: “Has adequate level of 
survival anxiety been felt by the staff of the UN with respect to the Security Council (SC) 
reform?” is searched in this paper. The data, regarding the dispositions of UN diplomatic 
staff working in Geneva, toward the SC reform, were obtained via a survey. The 
questionnaire of 15 questions was constructed on the basis of theoretical prepositions of 
Schein, regarding organizational change. It was revealed that, although there existed 
plentiful information regarding the need for change of the SC around, the level of both 
psychological safety and survival anxiety were appeared to be quite short. Findings also 
revealed that there existed a significant relationship between the psychological safety and 
survival anxiety felt by the participants. In light of these findings and Schein’s presumptions, 
it is concluded that, because psychological safety had not been provided, the criticisms 
which had been levelled at the SC for the last three decades have not been adapted as 
disconfirming information and thus, survival anxiety has not been attained. Through 
combining change management and international relations disciplines together in a body, it 
is expected that this paper would add novel insights to the literature.    

Anahtar Kelimeler: Change Management, Organizations, International Organizations, 
International Relations. 
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John Wyclif’in XIV. Yüzyıla Etkisi 

 

Ph. D. Student, Banu ÜNAL 
Tokat Gazi Osman Paşa University   

 

Özet 

John Wyclif 1330-1384 yılları arasında İngiltere’de yaşamıştır. Oxford üniversitesinde eğitim 
gören Wyclif bir teolog ve filozof olarak görev yapmıştır. Oxford’da öğretmenlik yapmış ve 
aynı zamanda vaazlar vermiştir. Ortaçağ Avrupa’sının en belirgin özellikleri farklı egemen 
güçlerin bir arada bulunmasıydı. Bunlardan en baskın olanı da Katolik kilisesiydi. John Wyclif, 
Avrupa için kilise hakimiyetinin en baskın sayılabileceği yüzyılda kiliseyi eleştirerek ön plana 
çıkmıştır. John Wyclif halkın sadece İncil’i anlayarak eğitilebileceğine inanıyordu. Bu yüzden 
kutsal kitap olan İncil’i halk diline çevirerek halkın anlamasını sağlamış ve halkı 
bilinçlendirmiştir. Halkın fakirliğine karşı kilisenin zenginliğini eleştiren Wyclif reform 
anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiş ve kendinden sonra gelen Martin Luther, Kalvin gibi 
reformistlere öncü olmuştur. Çalışmamızda Wyclif’in XIV. yüzyılda Avrupa’ya olan etkisinden 
ve kendisinden sonraki heretik olarak adlandırılan grupları nasıl etkilediğinden bahsetmeye 
çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler:  Wyclif, Reform, Orta Çağ, Heretik, Lollardlar. 

Effect of John Wyclif's XIV. Century 

Abstract 

John Wycliffe lived in England between 1330-1384. Studied at Oxford University, Wyclif 
served as a theologian and philosopher. He taught at Oxford and gave sermons at the same 
time. The most distinctive features of medieval Europe were the coexistence of different 
sovereign powers. The most dominant of these was the Catholic church. John Wyclif stood 
out by criticising the church in the century when the church could be the most dominant for 
Europe. John Wyclif believed that people could only be trained by understanding the Gospel. 
That’s why he translated the holy bible to public’s common language and made them 
understand and raised awareness. Criticizing the church's richness against the poverty of the 
people, Wyclif brought a different perspective to the conception of reform, and Martin 
Luther, who came after him, became a pioneer of reformists such as Calvin. In our study, 
Wyclif’s in the  XIV. century, we will try to talk about the effect on Europe and how it affects 
the called heretic groups. 

Key Words: Wycliffe, Reform, Medieval Age, Heretic, Lollards      
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Nazarbayev’in Avrasya Konsepti Bağlamında Avrasya Topluluklarının Birlik Konseptinde Dil 
Faktörü 

 

Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU 
 İstanbul Aydın University 

  
 

Özet 

Avrasya’nın önemli dillerinin Türkçe, Rusça ve Çince olduğu bilinmektedir. Bu tarihi, coğrafi, 
kültür mekânında başka dillerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak yaygınlık ve Avrasya 
konsepti açısından bu üç dilin vurgulanması tamamen politik, stratejik ve ekonomik şartlara 
da uygundur. Türk dünyasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, 
Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra sunduğu, üzerinde basa basa durduğu ve zaman zaman 
tekmilleştirdiği Avrasya konsepti; son şekli, birleştirici özelliği, barışçıl içeriği ve tarihi- 
stratejik gerçekliğiyle dikkat çekmektedir. Amaç, bölge ve dünya egemenliği olmadığı için 
Nazarbayev konsepti büyük devletleri de tedirgin etmemektedir ve nispeten küçük Avrasya 
devletlerinin dili için de tehlike arz etmemektedir çünkü burada herhangi bir dilin asimile 
edilmesi söz konusu edilmemektedir. Burada önemli husus küreselleşen dünyada Avrupa 
dillerine ve dünya dili rolünü üstlenen İngilizceyle beraber Avrasya dillerinin iletişim gücünü 
ortaya koymak ve İpek ile Baharat yollarının dil ve kültür dilleri sapağında oynadığı rolü ve 
önemi açıklığa kavuşturmaktır.  

Nazarbayev konseptinin temel özelliği salt karşı durmadan kaçınmak ve dünyadaki kültür 
bağıntıları ekseninde küreselleşme modelinin Avrasya halklarının ve devletlerinin bütünlüğü 
bağlamında optimal, stratejik dil politikası projelerini ortaya koymaktır. Bu konsept her türlü 
tartışmaya, tamamlanmaya, kuramsal ve deneysel açıdan hem eleştiriye hem de uygulamaya 
açıktır.  

Anahtar Kelimeler: Nazarbayev, Avrasya, Birlik Konsepti, Dil. 
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Fransız Bir Misyonerin Gözüyle Şah Süleyman ve Sarayı 

 

Ph. D. Eralp ERDOĞAN 

Namık Kemal University  
 

 

Özet 

Fransız bir misyoner olan Sanson 1683 yılında Safevi Devleti’ne gönderilmiş ve 1691 yılına 
kadar İran’da kalmıştır. Gözlemlerine göre, halkın “saye-i âlem” veya “âlem-penâh” olarak 
adlandırdığı Şah Süleyman, Asyada bulunan diğer hükümdarlardan daha iyiydi. Zira 
yabancılara karşı çok lütufkâr ve misafirperverdi. Tahta ilk olarak Şah Safi adıyla geçmişti. 
Ancak Yahudilerin yapmış olduğu büyü dolayısıyla ölümle yüzyüze geldiği için ismini Şah 
Süleyman olarak değiştirmiş ve büyüyü bozmuştu. Şah Süleyman 48 yaşındaydı. Saltanatının 
ise 27. senesiydi.  

Verilen bilgilere göre güzel ve yakışıklı bir yüzü vardı. Burnu kartal burnu gibi biraz kavisliydi.  
Gözleri iri ve mavi renkliydi. Boyu orta boydan biraz uzundu. Azametli bir görünüşü ve hoş bir 
sesi vardı. İyi tabiatlı, ılımlı ve şefkatli biriydi. Kan dökmekten ve vahşetten nefret 
etmekteydi. Fiziksel gücü çok iyiydi. Hatta Sanson ülkede Şah’ın sırtını yere getirecek ve 
onunla güreş tutabilecek güçte kimsenin olmadığını eklemektedir. Bunun yanısıra çok iyi ok 
atıyor ve kılıç kullanıyordu.   

Safevi sarayı çok ihtişamlıydı. Sarayda verilen ziyafetler çok gösterişliydi. O günlerde ülkenin 
tüm emirleri ve büyükleri saraya akın ediyordu. Şah’ın sarayı halkın alışveriş yaptığı 
diktörtgen şeklinde büyük bir meydanın batısında yer almaktaydı. Bu meydanda, emirler 
çevgan ve kabak oyunu oynamakta ve bazı talimler yapmaktaydı. Bu meydandan saraya 
girilen iki muhteşem kapı bulunmaktaydı. Bu iki kapının ortasına, Şah Abbas’ın Hürmüz’ü 
aldığı zaman Portekizlilerden ele geçirdiği, çok sayıda top yerleştirilmişti. Sarayın üst katında 
meydanın tümüne hâkim olan büyük bir salon vardı. Şah, bu salondan meydanda yapılan 
çeşitli eğlence ve gösterileri izlerdi.  

Anahtar Kelimeler: Safevi, Şah Süleyman, Saray, Sanson. 
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Performans Yönetim Sistemi olan Kurumsal Karne ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulanması 

 Asst. Prof. Dr. Emine Mesiha SAAT ERSOY                   

Ankara Hacı Bayram Veli University (Gazi University)                                                                                               
                                

  Selin Begüm ÖNAL                  
Ankara Hacı Bayram Veli Universiy (Gazi University)                       

Master Student 
 Özet  

Kurumsal karne işletmenin yalnızca finansal verilerine dayalı bir performans ölçüsüne ek 
olarak finansal olmayan ölçütleri de kullanarak daha kapsamlı ve entegre bir performans 
ölçümü sunmaktadır. Günümüzde işletmelerin sadece finansal performansına dayalı ölçüm 
sistemleri yeterli olmamakta, hızla artan rekabet ortamında, işletme performansının 
ölçülmesinde son yıllarda klasik ölçütler olarak isimlendirilen finansal ölçütlerin yanı sıra, 
daha bütüncül ve finansal olmayan verilere de ağırlık veren yöntemlerin kullanılması 
yaygınlaşmıştır.  

Dengeli sonuç kartı olarak da bilinen kurumsal karne, 1990’lı yıllarda finansal strateji ve 
metriklerin yetersiz kalması sonucu, finansal amaçlarını diğer boyutlara da indirgeyerek, 
daha dengeli bir şekilde ele alıp yürütmelerini sağlayan bir stratejik yönetim aracı olarak, Dr. 
Robert S. Kaplan ve Dr. David P. Norton tarafından geliştirilmiştir. İşletmeler için finansal 
boyut, öğrenme, müşteri ve iç verimlilik kriterlerine dayanan stratejiler geliştirmeyi 
hedefleyen yöntemlere verilen addır. Uzun dönemde başarının yakalanması için tüm bu 
boyutların dengeli bir şekilde kontrol edilmesi bu yöntemin temelini oluşturmaktadır.  

Birden fazla performans bileşeninin ölçülmesi ve her bir performans ölçüm sonucuna belirli 
bir ağırlık verilerek özet bir şekilde raporlanmasına dayanan kurumsal karne, performans 
yönetimine bütüncül bir yaklaşım getirmiştir. Performans karnesi, kurumun misyonunu ve 
stratejilerini kapsamlı bir performans ölçütleri setine dönüştürerek stratejik performans 
ölçümü ve yönetimi için bir çerçeve oluşturan, ölçme esasına dayalı bir stratejik performans 
yönetim sistemidir.  

Bu çalışmada örgüt performansına ilişkin tarihi gelişmeler ele alınarak kurumsal karnenin 
ortaya çıkışı incelenmiştir. Daha sonra bir otomobil kiralama firmasında kurumsal karnenin 
geliştirilmesi sağlanarak uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak 
geliştirilen strateji firma yöneticileri ile paylaşılarak ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Karne, Stratejik Yönetim, Performans Yönetim Sistemi, 
Otomobil Kiralama Firması. 

Corporate Scorecard as Performance Management System and İmplementation on a 
Service Company 

Abstact  

The scorecard provides a more comprehensive and integrated performance measurement 
by using non-financial criteria in addition to an only performance measure based on the 
financial data of the entity. Today, only financial performance-based measurement systems 
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are not sufficient, and in the rapidly increasing competitive environment, in the recent years, 
the measurement of operational performance, besides the financial criteria called as 
classical criteria, has become more widespread and the use of methods that focus on more 
holistic and non-financial data has become widespread.    

The corporate scorecard, also known as a balanced result card, is a strategic management 
tool that allows financial strategies to be managed in a more balanced way by reducing their 
financial objectives to other dimensions as a result of the lack of financial strategies and 
metrics in the 1990s. which was developed by, Dr. Robert S. Kaplan and Dr. David p. Norton. 
It is the name given to methods aimed at developing strategies based on the financial 
dimension, learning, customer and internal efficiency criteria for businesses.  A balanced 
control of all these dimensions is the basis of this method in order to achieve success in the 
long term.  The scorecard is based on the measurement of multiple performance 
components and a summary report of each performance measurement result, giving a 
holistic approach to performance management.    

A performance scorecard is a strategic performance management system based on 
measurement, which forms a framework for strategic performance measurement and 
management by transforming the organization's mission and strategies into a 
comprehensive set of performance measures.   

In this study, the historical developments related to the organization performance were 
examined and the emergence of the institutional report was examined. Later on, the 
development of the corporate report card at a car rental company was applied to the 
company and the results were analyzed. Based on these results, the strategy developed was 
shared with the company managers.    

Keywords: Balanced scorecard, Strategic Management, Performance Management System, 
Car Rental Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

31 
 

 

Does Price Pay for the Damage? 

 

Pranvera Backlund / M.Sc. 
Research and Lecturing Assistant 

Department of Economics and Finance 
Faculty of Economics, Business and Development 

European University of Tirana 
 

 

Abstract 

Under the veil of economic efficiency it can lay the welfare of a community. While working 
on this overview study of the literature and peer work, it is this particular duo which is held 
as a backbone. Specifically, here it is attempted to project into a picture the negative 
externality created by alcohol consumption and consequent behavior which generates 
“infected” costs at the expense of the public. It is viewed the scale of these costs referred to 
the previously conducted statistical studies. Further on, it is shed light on the fiscal 
instruments used in some specific countries in order to correct costs accompanying the 
alcohol consumption behavior. Sweden, Balkan region and Albania have been chosen to be 
overlooked at due to their particular policies and the way they are conducted, as subjects to 
qualitative study. This work aims to view the gap created between the attempt to cover for 
and the occurred costs as a result of negative externality. The comparison results in Sweden 
to considerably having succeeded in correcting the negative externality attributed to its 
particular public policy and regulations compared to Balkan region and Albania the latter 
two manifesting similarities with each other. The results as such, address reforms in fiscal 
policy and discouragement of the informal economy responsible for the correction of the 
negative externality created by alcohol consumption behavior, in Balkan region and to a 
bigger scale in Albania.  The suggestions aim economic efficiency and consequently welfare 
of the public due to the sensitive nature of the issue.  

Keywords: Negative Externality, Taxes, Regulations, Alcohol Consumption Behavior.  
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Semiotics in Kyrgyz Culture 

Assoc Prof. Dr. Gulmira Satybaldieva  
Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan                                

 
Assoc Prof. Dr. Guljamal Ryskulova 

Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan                                  
          

Abstract  

This paper deals semiotics, the science of signs and symbols. Semiotics of culture and 
language in linguistics. The semantical meanings of the concept “fire” in Kyrgyz culture.  

Semiotics is, literally speaking, the science of signs. The word semiotics comes from the 
Greek root semeion, or sign, and is used to describe a systematic attempt to understand 
what signs are and how they function. Semiotics is probably the more commonly used term, 
but some students of signs use the term semiology, literally "words" (togas) "about signs". 
Semiotics is associated with the work of the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. Language 
is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, 
the alphabet of deaf-mutes, military signals, etc. But it is the most important of all these 
systems.  A science that studies the life of signs within society is conceivable it would be part 
of social psychology and consequently of general psychology; I shall call it semiology (from 
Greek, semeion "sign") Semiology would show what constitutes signs, what laws govern 
them. 

Key words: Semiotics, Culture, Semantics, Fire, Sign, Symbol, Society, Customs, Traditions, 
Nature. 
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Child-Friendly Cities: A Local Government Initiative Dedicated itself to the Implementation 
of the Rights of Children 

 

Asst. Prof. Dr. Zuhal Önez ÇETİN 

Uşak University 

 

Abstract 

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) is generally adopted as a step for the application of 

this UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The concept of Child Friendly City 

(CFC) is asserted to include communities and other local administrative systems in the light 

of a series of experiences that have emerged under that related initiative. In CFCI, it is mostly 

designated that children are active participants in the city administration and their ideas are 

taken into account by the local administrators of the municipal administrations. In the study, 

at the first step, the statistics towards the children in Turkey are examined, and the legal 

framework related to children has been analysed. Secondly, CFCI has been deeply searched 

with focusing its determination, objectives and development. Lastly, CFCI phases and the 

main targets of those phases, and recent outcomes have been examined in Turkey. 

Key Words: Children, Child-friendly City, Local Government, Municipality 
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Social Effects of the Oiz Based Planned and Economic Development in Turkey and New 
Perspectives in Industrialization 

 

                                                                                   Nurdan SÖNMEZ
                       Ph.D. POLS and IR/Yeditepe University 

     
Assoc. Prof. Dr. Erkut AKKARTAL 

.   Dep. of Int. Logistics and Trans/Yeditepe University 
 

Abstract 

Organized Industrial Zones is one of the most important organized and production-based 
industrial areas established by the semi-government semi-private sector in order to support 
national industrialization and socio-economic development. The aim of this study is to 
evaluate the social transformative effect of industrialization and development provided by 
OIZs. The question of the study; Instead of a disorganized industrialization of the Organized 
Industrial Zone in Turkey regularly, even though it is the impact on economic development, 
why not create an industrial society, but rather that it is disruptive of the environmental 
impact, distorted, leading to squatter, intermediate culture (arabesque). The study suggests 
that one of the reasons for environmental degradation has been due to its introverted and 
imported substitution structure since 1962. The aim of this study is to present a 
methodological study on the fact that the distorted construction and intermediate culture 
and import substitution caused by OIZs will not be enough to evolve into a next generation 
structure, a fundamental structural transformation will be expensive and difficult, but it is 
vital to develop national policies. 

Also in the study; It tries to establish a theoretical framework by associating the independent 
variables and its transforming effects as the dependent variable and associating the existing 
OIZ Is with the “New Generation” (OIZ II) evolution. To understand the accelerated social 
transformative effects of planned industrialization and development-based OIZs: First; that 
until 1950 "Development Period in the State Pioneering" Secondly, the 1950-2019 period 
and that still continues "Private Sector-Led Development Period as Turkey's Republican era 
of development with the Ottoman late is considered to be two different periods. 

Keywords: Organized Industrial Zone, Industrialization, Planned Development, Social 
Transformation (Squatters) New Generation OIZ. 

 

Türkiye'de OSB Tabanlı Planlı ve Ekonomik Gelişmenin Sosyal Etkileri ve Sanayileşmede 
Yeni Perspektifler 

Özet 

Organize Sanayi Bölgeleri ulusal sanayileşmeyi ve sosyo- ekonomik kalkınmayı desteklemek 
amacıyla yarı hükümet yarı özel sektör tarafından kurulmuş en önemli örgütlü planlı ve 
üretim ekonomisine dayalı sanayi alanlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, OSB'nin sağladığı 
sanayileşme ve kalkınmanın toplumsal dönüştürücü etkisini değerlendirmektir. Çalışmanın 
sorusu; Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin dağınık bir sanayileşme yerine düzenli, 
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ekonomik kalkınmaya etkisi olduğu halde, niçin sanayi toplumunu yaratmadığını, aksine 
çevresel etkisinin bozucu olduğunu, gecekondulaşmaya yol açarak çarpık, ara kültüre 
(arabesk) yol açtığıdır. Çalışma, çevresel bozulmaların nedenlerinden birinin 1962 yılından 
beri içe dönük ithal ikameci yapısından dolayı olduğunu belirtmektedir. OSB’lerin yol açtığı 
çarpık yapılaşma ve ara kültür ve ithal ikameci alt birikimlerinin bu günkü gelecek nesil bir 
yapıya evrilmesine yetmeyeceğini, kökten bir yapısal dönüşümün pahalı ve zor olacağını 
ancak topyekün, ulusal politikalar geliştirilmesinin zorunlu olduğunu üzerine yöntemsel bir 
çalışma ortaya koymaktır. 

Ayrıca çalışmada; OSB’leri bağımsız değişken ve onun dönüştürücü etkilerini ise bağımlı 
değişken olarak ele alıp, mevcut OSB I’lerin  “Yeni Nesil” (OSB II) evrilmesi ile ilişkilendirirek 
teorik bir çerçeve kurmayı deniyor. Planlı sanayileşme ve kalkınma temelli OSB’lerin 
hızlandırılmış toplumsal dönüştürücü etkilerini anlamak içinse: Birincisi 1950 yılına kadarki 
"Devlet Öncülüğünde Kalkınma Dönemi”  İkincisi ise, 1950-2019 dönemi ve halen içinde 
bulunduğumuz, "Özel Sektör Öncülüğünde Kalkınma Dönemi olarak Türkiye'nin Osmanlı geç 
dönemi ile Cumhuriyet dönemi kalkınmasını iki farklı dönem olarak inceleniyor. 

Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi Bölgesi, Sanayileşme, Kalkınma- Sosyal Dönüşüm 
(Gecekondulaşma) Yeni Nesil OSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

36 
 

Meslek Seçiminde Turist Rehberliği Kararı: Neden? 

Ph.D. Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN 

 

 

Özet 

Türkiye’de turist rehberliği mesleğinin, 6326 Numaralı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile 
usul ve esasları düzenlenmiş ve tanımlanmıştır. Turist rehberliği hizmeti, birey veya turist 
gruplarının önceden seçtikleri dil kullanılarak ülkenin sosyal, kültürel, çevresel, tarihsel ve 
turizm değerlerinin ve varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılmasını ve 
gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından yürütülecek gezi programına uygun ve 
tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acente adına yönetilmesidir. Turist rehberliği mesleğine 
ilgi son yıllarda artmıştır. Bu yönüyle de meslek daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. Bu 
doğrultuda bu çalışmanın amacı, turist rehberliği mesleğini seçen ve eylemli olarak yapan 
kişilerin bu mesleği tercih etme nedenlerini saptamaktır. Bu amaca yönelik nitel araştırma 
yöntemi uygulanmıştır ve veri toplama yöntemi bakımından ise yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Toplam 17 turist rehberiyle 14.12.2019-24.03.2019 tarihleri arasında 
yüz yüze görüşülmüştür. Katılımcılara ‘‘Neden/nasıl turist rehberliği mesleğini seçtiniz?’’, ‘‘Bu 
seçiminizde sizi etkileyen faktörler nelerdi?’’ soruları yöneltilmiştir. Ham verilere 
kodlamaların yapılması, kodların kategori ve alt kategorilere yerleştirilmesiyle analiz süreci 
gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma sonucunda toplam altı kategori ortaya çıkarılmıştır. Eğitim kategorisinde ‘‘bölüm dışı 
üniversite tercihinde puan düşürülmesi’’ ve ‘‘turizm üzerine eğitim almak’’ şeklinde iki alt 
kategori; içsel faktörler kategorisinde ‘‘kişiliğe uygunluk ve liderlik özelliği’’, ‘‘mutlu olmak’’, 
‘‘ilgi duymak’’, ‘‘ideal’’ şeklinde adlandırılan dört alt kategori; mesleğin çalışma şartları 
kategorisi kapsamında ‘‘kazanç durumu’’, ‘‘esnek çalışma durumu’’, ‘‘eğlenceli ve aktif olma 
durumu’’, ‘‘işbaşı yapabilme olanağı’’ olarak dört alt kategori; yaşanılan bölgede turizm 
avantajı kategorisinde ‘‘yaşanılan coğrafyanın turizm faaliyetlerine uygunluğu’’, ‘‘bölgedeki 
turist rehberi açığını kapatmak’’ olmak üzere iki alt kategori; sosyal rol kategorisinde 
‘‘itibar’’, ‘‘sosyal olmak’’, ‘‘ülkeyi sevme ve başkalarına anlatma arzusu’’ adıyla üç alt 
kategori; aile/akraba kategorisinde ise ‘‘aile mesleği’’, ‘‘aile yönlendirmesi’’, ‘‘akraba 
tavsiyesi’’ olmak üzere toplam üç alt kategori ve bu bağlamda toplam 18 alt kategori tespit 
edilmiştir. Bu mesleğin seçilme nedenlerinin ayrıntılı incelenmesi ve turist rehberi rolleri için 
çalışmanın katkı sunduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberi, Turist Rehberliği Mesleği, Rol, Hizmet. 

Tourist Guidance Decision in Choosing a Profession: Why? 

Abstract 

The tourist guidence profession in Turkey, principles and procedures of it are defined and 
regulated by 6326 Number of Tourist Guiding Profession Act. The tourist guidance service is 
to promote and show around the social, cultural, environmental, historical and tourism 
values and assets of the country in accordance with the culture and tourism policies of the 
country by using the language of the individual or tourist groups, and also is to manage as it 
is sold to the consumer on behalf of the travel agency in accordance with the travel 
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program. The interest in the tourist guidance profession has increased in recent years. With 
this aspect, the profession has started to attract more attention. In this direction, the aim of 
this study is to determine the reasons of prefered this profession by the people who select 
and act as tourist guidance profession. For this purpose, a qualitative research method was 
applied and a semi-structured interview form was used for data collection method. A total of 
17 tourist guides were interviewed face-to-face between 14.12.2019-24.03.2019. As the 
questions, ''Why did you choose the tourist guidance profession?'', and ''What were the 
factors that affected you in your choice?'' were inquired to participants. Analyzing has been 
performed as making the coding on raw data and by placing the codes in categories and 
subcategories. 

A total of six categories were revealed in the result of the study. Under the education 
category two sub-categories named as ‘‘reduction of points in out-of-department university 
preference’’ and ‘‘getting tourism education’’; under the internal factors category, 
‘‘relevance of personality and leadership trait’’, ‘‘take an interest in tourist guidence’’, ‘‘being 
happy’’, ‘‘ideal’’ shaped four sub-categories; in the category of working conditions of the 
profession ‘‘having status’’, ‘‘flexible working status’’, ‘‘situation of being fun and active’’ and 
‘‘possibility to work’’  contained as four sub-categories; in the category of tourism advantage 
in the region two sub-categories like ‘‘the suitability of the geography to the tourism 
activities’’, and ‘‘to close the tourist guide gap in the region’’; in the social role catogory 
‘‘reputation’’, ‘‘being social’’, ‘‘love of country and desire to tell others’’, as three sub-
categories; in the family/relatives category ‘‘family profession’’, ‘‘referral from family’’, and 
‘‘relatives advice’’, in three sub-categories were identified, and in this context a total of 18 
sub-categories were determined. It is believed that with the study contrubute of the reasons 
for the preference of this profession and tourist guide roles examined in details. 

Key Words: Tourist Guide, Tourist Guidance Profession, Role, Service. 
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Umut Kavşağı’nda Kadın ve Kadın Sorunları 

 

                                       Prof. Dr. Zeki TAŞTAN  
Van Yüzüncü Yıl University  

 
Ph. D. Student,  Mehmet TÜTAK 

Van Yüzüncü Yıl University  
Özet 

Kadın sorunları tiyatronun toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldığı Tanzimat 
döneminden başlayarak günümüze kadarki süreçte ele alınan önemli konulardan biri olma 
özelliğine sahiptir. Cinsiyet ayrımcılığı, eşitsizlik, baskı, cinsiyet rolleri, ataerkil toplum yapısı, 
kadının baskı altına alınarak ezilmesi, toplumun kadına ilişkin olumsuz bakış açısı gibi 
hususiyetleri odağa alan oyunlarda kadın kimliği, toplumdaki kadın gerçeği ve kadın sorunları 
pek çok boyutta ele alınmıştır.  

Serap Işık da Umut Kavşağı (Kurtarılmış Topraklar) adlı oyununda yaşam tarzları, hayatı 
algılayış biçimleri, düşünsel ve bireysel kimlikleri birbirlerinden oldukça farklı üç kadının 
yaşamlarına ayna tutar. Yazar, yaşadıkları olaylar, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve düşünce 
biçimleri birbirinden tamamen farklı olan oyun kişileri aracılığıyla toplumun değişmeyen 
olumsuz değer yargıları ile çevrelenen kadının evlilik, aile, çalışma hayatı, eğitim ve annelik 
durumlarını mercek altına alır. Biz bu çalışmamızda Serap Işık’ın Umut Kavşağı adlı oyununda 
kadın ve kadın sorunlarının izlerini araştıracağız.  

Anahtar Kelimeler: Serap Işık, Umut Kavşağı, Kadın Kimliği, Kadın Sorunları. 
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Bir Duyarlılığın Eseri: Engelsizsevda.com 

 

                                       Prof. Dr. Zeki TAŞTAN  
Van Yüzüncü Yıl University  

 
Ph. D. Student,  Pınar ALÇİÇEK 

Van Yüzüncü Yıl University  
 

 

Özet  

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan 
“Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, ülkemizde özürlülerin nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Bu oran yaklaşık olarak 9 (dokuz) milyon kişiye karşılık 
gelmektedir. Dokuz milyonluk bu tablo, aileleri, akrabaları, yakınları ve çevreleriyle 
değerlendirildiğinde söz konusu sayının inanılmaz bir rakama ulaştığı görülecektir.  

Bu devasa tabloyla ilgili gerek kurumsal gerekse özel olarak birçok araştırma faaliyetleri, 
iyileştirme çabaları görülse de edebiyat dünyası içinde bu tablonun büyük bir karşılık 
bulduğunu söylemek zordur. Oysa edebiyatın toplumu dönüştürme, sorunları canlı tutma ve 
herkesi bu büyük sorun hakkında düşünceye sevk etme, sorumluluk olarak bazı 
yükümlülükler getirtme gibi etkileyici bir gücünün olduğunun düşündüğümüzde birçok yazar 
ve şairimizin bu büyük problemle ilgili hassas davranmalarını beklemek gerekir. Tabii bu 
durum aynı zamanda edebiyat dünyasının sanat anlayışı ve tercih meselesidir. Turgay Yıldız 
sanat anlayışı olarak bu tercihini meseleye eğilerek gösteren yazarlarımızdan. 2010 tarihinde 
yazdığı Engelsizsevda.com adlı oyununu, tamamen engelli duyarlılığı üzerine kaleme alır. 
Yazıldığı günden bu yana birçok kez sahne alan iki perdelik oyun, içinde engellilerin de olduğu 
genç bir arkadaş grubunun yaşadıkları sorunları dile getirir. Biz bu bildiride Turgay Yıldız’ın 
Engelsizsevda.com adlı oyununu yapısal olarak inceleyecek ve engelsizlerin yaşadıkları 
problemlerin nasıl dile getirildiğini değerlendirmeye çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Turgay Yıldız, Engelsizsevda.com, Engelli, Özürlü, Tiyatro, Sahne. 
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Hatay’da Yaşayan Efsaneler 

 

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN  
Van Yüzüncü Yıl University  

 
Master Student, Sümeyra NAİM 

Van Yüzüncü Yıl University  
 

Özet  

Hatay, kültürü, tarihi, doğası ve insanlarıyla Türkiye’nin hatta dünyanın en güzel ve en renkli 
şehirlerinden biridir. Kadim bir geçmişe sahip olan Hatay, binlerce yıllık tarihiyle günümüze 
kadar birçok kültürü bir arada yaşatmış canlı bir şehirdir. Bugün de kültür ve hoşgörü şehri 
olarak anılan Hatay’da farklı inançlara, dinlere, milletlere mensup insanlar bir arada 
yaşamaktadır. Türk milletinin bir hoşgörü örneği olan bu kentte, çok sayıda cami, kilise ve 
havrayı bir arada bulmak mümkündür. 

Hatay’ın kadim geçmişi ve sağlam kültürel yapısı, zaman içinde etrafında birçok öykü, efsane 
ve mitlerin yaşamasına da vesile olmuştur. Hatta bugün Hatay’da yaşayan birçok kişiyle 
sohbet ettiğinizde Hatay’a ve kültürel özelliklerine dair birçok efsane dinleyebilirsiniz. Biz de 
bu çalışmamızda Hatay’da yaşayan bu kişilerle görüşüp Hatay efsaneleri üzerine bir derleme 
çalışması gerçekleştirmek istedik. Yapacağımız alan çalışmasında 30-70 yaş arası 23 kişi tespit 
edilmiştir. Bu kişilerle ilk etapta Hatay’ın renkli ve kültürel yönlerini yansıtan Hızır ve İlyas, 
Defne ve Apollon (Harbiye Şelaleleri), Amanos Dağları, Antakya’nın Kuruluşu, Habib-i Neccar, 
Musa Ağacı, Lokman Hekim efsaneleri derlenecektir. Daha sonra bu efsanelerde öne çıkan 
bazı mitolojik unsurlara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hatay, derleme, efsane, mit, Apollon, Amanos, Antakya, Habib-i Neccar, 
Musa Ağacı. 
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Weimar Constitution and Rise of As a Ruling Power of National Socialism 

 

Lect. Büşra ÇELİKÖZ 

Karamanoğlu Mehmetbey University, Turkey 

 

 

Abstract 

The young German democracy born with the declaration of the Republic of Weimar 
collapsed in a definite manner with the Nazi power coming in 1933. One of the main issues 
discussed since that day is what kind of relationship is between the collapse of democracy 
and the Weimar Republican regime. It is not realistic to anticipate the institutionalization of 
democracy alone in a society where the political / legal text, which is defined as the 
Constitution, doesn’t have previous experience of democracy. The collapse of the Weimar 
democracy can be understood, and this collapse can only be established in a correct way in 
relation to the constitution, but only through the historical context and holistic consideration 
of the political, economic, social and cultural conditions of Germany. For this reason, 
important historical developments affecting the German society and politics on the way to 
the Republic of Weimar and the examination of the conditions in which the Republic is 
proclaimed are important. Indeed, National Socialism came to power in a period when the 
ideological, sectarian and classically divided German people, who were defaced by the lost 
war and then the peace treaty signed, tended to extremes in response to the economic and 
political instabilities that lived. The purpose of working in this context is; The text of the 
Constitution is to be evaluated in a general framework with its political, economic and social 
appearance, and ultimately to examine the effects of the power of National Socialism in the 
collapse of democracy. 

Keywords: Weimar Constitution, National Socialism, Democracy. 

Weimar Anayasası ve Nasyonal Sosyalizmin İktidara Gelişi  

Abstract 

Weimar Cumhuriyeti’nin ilanı ile doğan genç Alman demokrasisi, 1933 yılında Nasyonal 
Sosyalizmin iktidara gelişi ile çökmüştü. O günden bu yana tartışılan temel meselelerden biri 
demokrasinin çöküşü ile Weimar Cumhuriyet Rejimi -Anayasası- arasında ne tür bir ilişki 
olduğudur. "Anayasa" olarak tanımlanmış siyasal/hukuki metnin, önceden demokrasi 
deneyimi olmayan bir toplumda -15 sene gibi insan ömrü için bile uzun sayılamayacak bir 
sürede- tek başına demokrasiyi kurumsallaştırmasının beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. Weimar demokrasisinin çöküşünün anlaşılabilmesi ve bu çöküşün anayasa ile 
ilişkisinin doğru bir biçimde kurulabilmesi ancak Almanya'nın siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel koşullarının tarihsel bağlamda ve bütünsel olarak ele alınması ile mümkün olabilir. 
Bu nedenle Weimar Cumhuriyetine giden yolda Alman toplum ve siyasetine etki eden önemli 
tarihsel gelişmeler ve Cumhuriyet ilan edildiği sıradaki koşulların incelenmesi önem arz 
etmektedir. Nitekim Nasyonal Sosyalizm, kaybedilen savaş ve ardından imzalanan barış 
anlaşması ile onuru kırılan, ideolojik, mezhepsel ve sınıfsal olarak bölünmüş Alman halkının 
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yaşanan ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklara tepki olarak aşırı uçlara meylettiği bir dönemde 
iktidara gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Anayasa metninin, uygulandığı dönemin 
siyasal, ekonomik ve toplumsal görünümü ile birlikte genel bir çerçevede değerlendirilmesi 
ve nihayetinde demokrasinin çöküşünde Nasyonal Sosyalizmin iktidara gelmesinin etkilerinin 
incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Weimar Anayasası, Nasyonal Sosyalizm, Demokrasi. 
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Senior Lecturer  
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Özet 

Çalışanların ve mezunların istihdam edilebilirliği konusu son yıllarda özellikle bilgi 
ekonomisiyle birlikte daha da önem kazanmıştır (Griesel & Parker, 2009; Noe vd., 2010; 
Coetzee, 2012; Guilbert vd., 2016). İş yaşamına girmek üzere olan mezunlar, artık iş 
güvencesizliği, hızlı değişim ve sürekli gelişim için bireysel sorumluluk gibi birçok farklı 
problemle karşılaşmaktadır (Marock, 2008; Pool & Sewell, 2007). Artık sadece akademik 
bilgiye sahip olmak istihdama ulaşmak için yeterli değildir (Fallows & Stevens, 2000). 
Günümüzde gelinen nokta, mezunların hem istihdam edilebilir olmaları hem de 
sürdürülebilir kariyere sahip olmalarıdır (Marock, 2008; Pool & Sewell, 2007). Bunun için, 
özellikle günümüzün belirsizlik ortamında, kariyerle bağlantılı bir şekilde belli bazı bilgi, 
beceri ve yetkinliklere sahip olmak gerekmektedir (Bezuidenhout, 2011; Coetzee, 2012; 
Fugate vd.; Rothwell vd., 2009; Schreuder & Coetzee, 2011).  

Teorik olarak istihdam edilebilirlik önermesi kabul edilmiş birçok farklı özelliği içermektedir 
(Hillage & Pollard, 1998; Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999; Tamkin & Hillage, 1999; Lane 
et al., 2000). Bu özellikler arasında bilgi ve beceriler (Hillage and Pollard, 1998), öğrenme 
kapasitesi (Bagshaw, 1996; Lane et al., 2000), kişisel kariyer yönetiminde ve iş aramada 
uzmanlık kazanmak (Hillage & Pollard, 1998) ve profesyonel (mesleki) bilgi (Van der Heijden, 
2002) sayılabilir. Bu çerçevede esneklik (Iles, 1997; Rajan, 1997) ve kişisel özyetkinlik (Eades 
& Iles, 1998) gibi kavramlara da gönderme yapılmış olur.  

Bu çalışmada, istihdam edilebilirlik kavramının bireysel ve genel anlamlarından bireysel 
istihdam edilebilirlik algılaması tercih edilecektir. Bireylerin kariyer gelecek algılarında, 
kendilerini başarılı gördükleri gelecek pozisyonlarla ilgili algılamaları ve bu algılamayı 
etkileyen değişkenler üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam Edilebilirlik, Bireysel Kariyer Planlaması, Mezunlar. 

Perception of Personal Employability: A Theoretical Framework 

Abstract 

The issue of employability of employees and graduates has become more important in 
recent years, especially with the knowledge economy (Griesel & Parker, 2009; Noe et al., 
2010; Coetzee, 2012; Guilbert et al., 2016). The graduates, who are about to enter business 
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life, face many different problems such as job insecurity, rapid change and individual 
responsibility for continuous development (Marock, 2008; Pool & Sewell, 2007). Only 
academic knowledge is not enough to reach employment (Fallows & Stevens, 2000). 
Nowadays, graduates would like to be both employable and have a sustainable career 
(Marock, 2008; Pool & Sewell, 2007). For this, it is necessary to have certain knowledge, skills 
and competencies especially in the context of today's uncertainty, in relation to career 
(Bezuidenhout, 2011; Coetzee, 2012; Fugate et al., Rothwell et al., 2009; Schreuder & 
Coetzee, 2011). 

Theoretically, the employability proposition includes many different accepted features 
(Hillage & Pollard, 1998; Kirschenbaum & Mano-Negrin, 1999; Tamkin & Hillage, 1999; Lane 
et al., 2000). These include knowledge and skills (Hillage and Pollard, 1998), learning capacity 
(Bagshaw, 1996; Lane et al., 2000), gaining expertise in personal career management and job 
search (Hillage & Pollard, 1998) and professional (professional) knowledge (Van der Heijden, 
2002). In this framework, concepts such as flexibility (Iles, 1997; Rajan, 1997) and personal 
self-efficacy (Eades & Iles, 1998) are referred. 

In this study, individual employability perception will be preferred from the individual and 
general meanings of the concept of employability. In the perceptions of future career of 
individuals, the perceptions about future positions that they consider themselves successful 
and the variables that affect this perception will be emphasized. 

Key Words: Employability, Personal Career Planning, Graduates. 
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Gündoğmuş İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi 

Asst. Prof. Dr. Engin DERMAN 
Akdeniz University 

  
Master Student, Yasemin KÜÇÜK 

Akdeniz University  
 

Özet  

Gündoğmuş İlçesi Antalya sınırları içinde yer alır. Batı Toros Dağlarının Geyik Dağı eteklerine 
kurulmuş bir ilçedir. Bölgede bulunan mağaralar ilçe tarihinin Yontma Taş Devrine kadar 
uzandığını söylese de, günümüze kadar ulaşan eserler Genç Roma- Bizans ve Selçuklu dönemi 
eserlerinin karakteristik özelliğini taşır. Sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerle kırsal 
turizm potansiyeli yüksek bir yerleşim yeridir. Ali köprüsü, Kemer Köprü, Cem Paşa Cami gibi 
tarihi değerlerin yanı sıra, Alara Çayı üzerindeki Uçansu Şelalesi, Kırk Dönme Tarihi Kervan 
yolu ve sahip olduğu 52 yayla ile yayla-sehil hayatının en güzel örneklerini sunar.  Kırsal 
turizm, ülkemizde son yıllarda önemi giderek artan, deniz, kum, güneş üçlüsünü tamamlayıcı 
bir turizm türüdür. Yöre halkı ve turist arasında kültürel alışveriş sağlamasının yanı sıra yöre 
halkına ve bölge ekonomisine katkıda bulunarak, bölgenin gelişmesine, bölgeler arası 
dengesizliğin giderilmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu araştırma ile 
Gündoğmuş İlçesinin kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, yörede yer alan tarihi, 
doğal ve kültürel değerlerin tanıtılması ve turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği uygulanmıştır. Bu bağlamda Gündoğmuş Belediye Başkanı ile mülakat yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda ilçenin kırsal turizm potansiyeli betimsel analiz yöntemi ile 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Kırsal Alan, Alternatif Turizm. 

Determination of Rural Tourism Potential of Gündoğmuş District 

Abstract  

Gündoğmuş District is located within the borders of Antalya. It is a district established on the 
skirts of Geyik Mountain of Western Taurus Mountains. Although the caves in the region say 
that the history of the district dates back to the Chipped Stone Age, the artifacts that have 
survived today are characteristic of the works of the Young Roman-Byzantine and Seljuk 
period. It has a high potential of rural tourism with its cultural and natural riches. . Along 
with historical values such as Ali Bridge, Kemer Bridge, Cem Pasha Mosque, Uçansu Waterfall 
on the Alara Stream, Forty-Turn History Caravan Road and the 52 plateaus offer the best 
examples of the life of plateau. Rural tourism is a kind of tourism which has increased 
importantly and complemented the sea, sand and sun trio in our country recent years. . In 
addition to providing cultural exchange between local people and tourists, it contributes to 
the development of the region, the elimination of imbalance between the regions and rural 
development by contributing to the local people and the regional economy. With this 
research, it is aimed to reveal the rural tourism potential of Gündoğmuş District, to 
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introduce the historical, natural and cultural values in the region and to gain tourism. 
Qualitative research methods were used in the research. Document analysis and semi-
structured interview technique were applied. In this context, an interview was conducted 
with Gündoğmuş Mayor. As a result of the research, the rural tourism potential of the 
district was presented with descriptive analysis method. 

Keywords: Rural Tourism, Rural Development, Rural Area, Alternative Tourism. 
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Türk Dillerinde Olumluluk-Olumsuzluk ve Pozitif-Negatif Kavramları Arasındaki İlişki 

Res. Asst., Şebnem ABBASOVA 

                                      Baku State University 

             

 

Özet 

Olumlu ve pozitif kavramları, aynı zamanda olumsuz və negatif kavramları arasında büyük 
paralellik var. Bu kendini onların her ikisinin idraki ve milli-kültürel özellikler taşımasına, her 
ikisinin kiplik ifade etmesinde, her ikisinin birey tarafından dünyanın algılanması için  önemli 
araçları olmasında gösteriyor. Bu kavramlar bir çok durumda birbirine uygun olsa da, bazı 
durumlarda onlar arasında farklılıklar görülmüştür.  

Pozitif anlayışı ile olumlu, negatif anlayışıyla ise olumsuzluğun ilişkisinde "varlık" ve "yokluk" 
kavramlarının da rolünü belirtmek gerekir. Bilindiği gibi, felsefi yaklaşımda olumlu kavramı 
"varlık", olumsuz kavramı ise "yokluk"la yakın ilişkide incelenir, buraya hem eşya ve olayların, 
hem de onlar arasındaki nesnel ilişkilerin varlığı ve yokluğu ait edilebilir. Bu husus olumlu ve 
olumsuz değerler için de yaygındır. Öyle ki, olumlu değerin ifadesi insan ve onun mensup 
olduğu topluma ait değerleri, negatif değerin ifadesi ise bu değerlerin yokluğunu 
göstermektedir. Belirtildiği gibi, olumlu ve olumsuz kavramları gibi, pozitif ve negatif 
kavramları da mantıksal önem taşıyor. Bu kategoriler de öncelikle tefekkürde belirir, daha 
sonra dilde yer bulur. Her bireyin dünyayı kavraması öncelikle onun değerler sistemine 
bağlıdır. İnsan kavradığı ve bilinçinde yansıttığı her nesneye değerlendirici bir tutum besler, 
onun kendisi için iyi ya kötü, hayırlı veya zararlı, olduğunu belirler. Olumlu/olumsuz ve 
pozitif/negatif kavramlar arasında bazı farklılıklar da var. Örneğin, olumsuz biçime ve içeriğe 
sahip cümle pozitif anlam ifade ediyor. 

Yukarıda belirttiğimiz konuları Oğuz grubu Türk dillerinden seçdiğimiz sözcükler ve 
eserlerden örnekler vererek ele alacağız.  

 

Anahtar kelimeler: Olumluluk, Olumsuzluk, Pozitif, Negatif, Oğuz Grubu Türk Dilleri, Kavram. 
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Kendi Benine Sığınan Birey: Sisler Bulvarı 

Ph. D. Hamza Aydoğdu 

M.E.B 

 

Özet 

Son dönem Türk edebiyatında farklı türlerde eser vererek kendine özgü bir söylem 
geliştirmeyi başaran Attilâ İlhan, imgeci bir tarzı benimsediği şiirleriyle de Türk şiirine önemli 
katkılar yapmış sanatçılar arasında anılmaktadır. Şiirinin kapılarını toplumsal meselelere açan 
şair, aşklarını, hayal kırıklıklarını, yalnızlığını da ele almaktan geri durmamıştır. Nitekim elli 
dört yıllık yazın hayatı boyunca tek bir düşünce veya sanatsal söyleme bağlı kalmak yerine 
kendisini ve şiirini geliştirerek yeni söylemlere, yeni seslere açık bir şiir meydana getirmiştir. 
Bu yönüyle İlhan, Türk şiirinde açtığı çığırla kendisinden sonra gelen birçok genç şairi de 
etkilemiştir. Bu çalışmada Attilâ İlhan’ın sanat anlayışını yansıtan ve onunla özdeşleşen Sisler 
Bulvarı adlı şiiri çözümlenerek şiirin anlam katmanları ortaya konacaktır. Bu bağlamda şairin 
yalnızlaşan bireyin kendi ben’ini bir sığınak olarak algılama şekli ve kendi ben’ine yönelişi 
irdelenecektir. Ayrıca İlhan’ın bireyin aşk ve maceraya düşkünlüğünü, gerilim ve korku 
öğesini şiirsel atmosferde ne şekilde yarattığına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Attilâ İlhan, Şiir, Sisler Bulvarı, Şiir Çözümlemesi, Birey, Ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

49 
 

 

Edip Cansever Şiirinde Politik Bir Söyleme Gönderme: Ölü mü denir? 

Ph. D. Hamza Aydoğdu 

M.E.B 

 

 

 

Özet 

Türk edebiyatının tartışmasız en önemli edebi hareketlerinden olan II. Yeni şiiri, getirdiği 
yeniliklerle Türk şiirini yeni bir çehreye kavuşturmuştur. Ortaya çıktığı dönemde anlamsız 
olmakla, toplumun sorunlarına uzak kalmakla suçlanan II. Yeni şairleri kendi poetik 
anlayışlarından taviz vermeden edebi faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Çağdaşlarından farklı 
olarak şiirlerini tek bir temaya indirgemeyen II. Yeniciler gerek şahsi duyuşlarından kaynaklı 
karamsarlık, melankoli, mutsuzluk, bıkkınlık gibi duygulardan gerek içinde bulundukları 
toplumsal koşullardan dolayı ölü/ölüm/ölüm arzusu gibi konulara ilgi duymuş ve zaman 
zaman şiirlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Bu çalışmada öncelikle II. Yeni şiirinin önemli 
temsilcilerinden olan Edip Cansever’in ölüm/ölü konusunu hangi açılardan ele aldığı 
incelenecektir. Daha sonra da Edip Cansever’in yazmış olduğu “Ölü mü Denir?” şiirinde dile 
getirdiği politik ögelere yer verilerek II. Yeni hareketinin politik/toplumcu bir şiire 
dönüşemeyeceği yönündeki düşüncelerin aslında çok da geçerli olmadığı gösterilmeye 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: II. Yeni Şiiri, Edip Cansever, Ölü-Ölüm, Politik Şiir. 
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Atasözlerin Yapısal Özellikleri 

Prof. Dr. Jazira Isayeva Isakızı  
Hoca Ahmet Yesevi International Turkish University  

Kazakhistan 
 

Özet 

Bu makalede bizim dilimizdeki atasözler dünyasının anlamsal gelişiminin iki aşamalı 
gelişmeye sahip olduğu ele alınmıştır; bunlardan birincisi, atasözlerin ortaya cıktığındaki ilk 
anlamı ve ikincisi, onların gelişme sırasında aldığı mecazi anlamları somut örneklerle analiz 
edilmiştir. Başka bir deyişle, atasözlerin ilk ortaya cıkış nedeni ve onların yapısal karakteri 
örneklerle ispatlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Paremiyoloji, Atasözleri, Etno-Linguistik, İfade, Mantıksal İlişki, Temel Ve 
Mecaz Anlam. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада   тіліміздегі мақал-мәтелдердің дүние бейнесінің мағыналық дамуында 
екі кезеңді басынан кешіретіндігі қарастырылып, оның біріншісі – мақал-мәтелдердің 
әуел бастағы дүниеге келу сәтінде білдірген алғашқы мағынасы, екіншісі – даму 
барысында қалыптасқан ауыспалы мағынасы екендігі нақты мысалдар арқылы 
талданады.  Басқаша айтқанда,  мақал-мәтелдің дүние бейнесінің о бастағы жасалу 
уәждері, ішкі құрылымдық сипаты  нақты мысалдармен делелденген.   

 Кілт сөздер: паремиология, мақал-мәтелдер, этнолингвистика, уәж, логикалық, 
мотивтік байланыс, тура және ауыспалы мағына т.б. 

Structural Characteristics of Proverbs 

Abstract 

he proverbs and sayings in our language which have two stages in the context of the 
meaningful development of the world, the first of which is the analysis of the first meaning 
of proverbs and sayings at the time of birth, and the second, the variable meaning that is 
evolving during the development were analyzed with concrete examples in this article. In 
other words, the foregoing motives of the proverbial world of the proverb, and its inner-
structural character are given with examples. 

Keywords: Paremeology, Proverbs and Sayings, Ethnolinguistics, Motivation, Logical and 
Motivational Connection, Direct and Variable Values. 
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Suriyeli Mültecilere Yönelik İnce Önyargılar 

Asst. Prof. Dr. Süleyman YURTTAŞ 
Bayburt Üniversity  

 

Özet  

Önyargı ve ayrımcı davranışların bir türü olan ince önyargı, açık önyargılarla ilişkilidir fakat 
ondan farklıdır. İnce önyargılar, ayrımcılığın açık bir şekilde değil de kültürel değerlerin 
korunması, iç grup ve dış grup arasındaki farklılıkların abartılması ve dış grupla ilişkili olumlu 
duygulara yer verilmemesi şeklinde kendini gösterir. Bütün gruplar arası ilişkilerde olduğu 
gibi Türk toplumunda da bir dış grup olarak görülen Suriyeli mültecilere yönelik açık ve ince 
önyargılar bulunmaktadır. Açık önyargılar kendilerini mültecilere yönelik, dışlama ve olumsuz 
duyguları ifade etme gibi eylemlerde gösterirken, ince önyargılar kendini daha çok kültürel 
ve evrensel değerlerin korunması amacı altında yapılan eleştirilerde ve davranışlarda 
göstermektedir. Bu bilgilerden hareketle,  çalışma Suriyeli mültecilere yönelik günlük hayatta 
çok da fark edilmeden varlığını sürdüren ince önyargıları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Bu amaçla Suriyeli mültecilere karşı açık önyargılarının olmadığını ve onların Türkiye’de 
bulunmasından rahatsızlık duymadığını belirten 60 üniversite öğrencisi ile derinlemesine 
görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Suriyeli mültecilere yönelik açık 
önyargıları bulunmayan katılımcılar, Suriyeli mülteciler hakkında, eğitim, sanat, çocuk bakımı, 
temizlik, görgü kuralları vb. konularda olumsuz tutumlara sahiptir. Ayrıca, katılımcılar Suriyeli 
mültecilerin, Türk kültürel değerlerinin varlığını devam ettirmesi konusunda da toplum ve 
aile yapısının bozulması, Türkçenin yozlaşması gibi sorunlara neden olabileceğini belirtmiştir. 
Diğer taraftan katılımcılar, Suriyeli mülteciler ile ilgili olumsuz özellikleri dile getirmedikleri 
gibi olumlu duygu belirten ifadeler kullanmaktan da çekinmişlerdir. Sonuç olarak, 
araştırmada, Suriyeli mültecilere yönelik açık önyargılarının bulunmadığını belirten 
katılımcıların, insani, kültürel ve evrensel değerler örtüsü altında, mültecilere yönelik ince 
önyargılara sahip olduğu görülmüştür.     

Anahtar kelimeler: İnce Önyargı, Açık Önyargı, Ayrımcılık, Suriyeli Mülteciler, Kültürel 
Değerler. 

Subtle Prejudices for Syrian Refugees 

Abstract 

Subtle prejudice, a form of prejudice and discriminatory behavior, is related to, but different 
from blatant prejudices. In distinction from blatant discrimination, subtle prejudices are 
manifested as the protection of cultural values. They are also expressed through the 
exaggeration of cultural differences between the in-group and the out-group and the 
absence of positive feelings associated with the out- group. There are clear and subtle 
prejudices against Syrian refugees, who are seen as an out- group in Turkish society, as in all 
groups. While blatant prejudices towards refugees show themselves in actions such as 
exclusion and expressing negative emotions, subtle prejudices show themselves in the 
criticisms of behaviors that aim to preserve cultural and universal values. Based on this 
information, the study aims to uncover the subtle prejudices, that continue to exist in daily 
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life of Syrian refugees. The qualitative data for the study were collected through in-depth 
innterviews with 60 college students who didn’t show blatant prejudices towards Syrian 
refugees and who reported, that they are not disturbed from the presence of Syrian 
refugees in Turkey. According to the results of the research, participants who do not have 
blatant prejudices towards refugees, show negative attitudes towards Syrian refugees about 
issues such as education, art, child care, cleanliness, etiquette, daily life etc. In addition, the 
participants stated that Syrian refugees may cause problems, such as the the continued 
existence of Turkish cultural values, the deterioration of the society and family structure and 
the dilution of the Turkish language. On the other hand, the participants did not express the 
negative characteristics related to the Syrian refugees but they were also afraid to use 
positive expressions. The results of this qualitative study show, that the participants who 
did’nt have blatant prejudice towards Syrian refugees, had subtle prejudices against 
refugees under the cover of human cultural and universal values. 

Keywords: Subtle prejudice, blatant prejudices, Discrimination, Syrian refugees, Cultural 
values. 
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Determining the Performance Indicators and the Relationships of its Determinants 

Lala Muradzade 
Yeditepe University 

 
Assoc. Prof. Dr. Erkut Akkartal 

Yeditepe University 
 

Abstract 

Personal performance and it is importance have been one of the most important issue in the 
service industry. The companies need to be successful in order to survive and to be able to 
resist the ever-changing economic, social, political and technological developments. In large-
scale organizations that are successful and based on certain traditions and principles, it can 
be seen performance is one of the main elements for them. Each person and organization 
possessing high performance and can manage performance in each sector is always 
successful. This means that it is necessary to evaluate performance and success. However, 
while performance is such a valuable fact, it is so difficult to measure, evaluate and present 
this phenomenon. The aim of this study is to evaluate the performance indicators and to 
investige the relationships among them. Undoubtedly, human resources are one of the most 
important sources for enterprises in an increasingly competitive environment. Therefore, 
the performance of this human resource in terms of enterprises is an important factor. 
Businesses should also continuously evaluate the performance of employees and increase 
their efficiency by measuring their level of doing business. For this reason, performance 
evaluation studies for enterprises include findings related to the productivity of employees 
and they are indispensable functions for businesses. As a method; Pearson Moment 
Correlation Coefficients have been calculated in this study. Results have shown that nothing 
can be evaluated without measuring. Every individual and organization that has 
performance and performance management in every sector is always successful. This means 
that it is necessary to evaluate performance and success. 

Keywords: Performance, Indicator, Service Sector. 
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Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Öğretim Elemanı Yetiştirme Sorunu ve Öneriler 

Assoc. Prof. Dr. Ümit YILDIZ 

Akdeniz University 
 

 
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında alan yazını taramak ve 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi süreçlerinde görev alan/alacak öğretim elemanlarının 
sahip olması gereken niteliklere yönelik kuramsal çerçeveyi tartışmak, öğretim elemanı 
boyutuna yönelik sorunları ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Çalışmada, alan yazın 
taraması sonucu ortaya konan bilgilere ek olarak yazarın deneyim, kişisel görüş ve 
değerlendirmeleri ışığında ele alınan konular tartışılmaya çalışılmıştır ve bilimsel araştırma 
yöntemlerinden nitel araştırma tekniği bağlamında tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmada, 
yabancılara Türkçe öğretiminde alan uzmanı bağlamında mevcut durum,  Türkçenin yabancı 
dil olarak öğretimi ve nicelik ve nitelik açısından öğretim elemanı sorunu, yabancılara Türkçe 
öğretimi alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmenin gerekliliği,  alanda görev yapacak 
öğretim elemanın alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür bağlamında sahip olması gereken 
nitelikler, alanda nitelikli öğretim elemanı eksikliğinin nedenleri, nitelikli öğretim elemanı 
yetiştirmek için yapılması gerekenler kuramsal ve uygulama boyutları bağlamında tartışılarak 
çözüm önerileri sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Öğretim Elemanı, Alan 
Uzmanı İhtiyacı. 

Problems and Suggestions for the Issue of Training Staff in the Context of Teaching  
Turkish to Foreigners  

Abstract 

The aim of this study is to examine the literature in the context of teaching Turkish 
toforeigners and to discuss the theoretical framework for the qualifications of the lecturers. 
In the study, the survey design was used in the context of qualitative research technique. In 
addition to the information presented as a result of the literature review, the issues 
discussed in the light of the author's experience, personal opinions and evaluations have 
been discussed. In the study, the issues of the current situation in the context of the field 
expert in teaching Turkish to foreigners, the teaching of Turkish as a foreign language and 
the problem of teaching staff in terms of quantity and quality were discussed. The issues and 
problems of the necessity of traning qualified instructors in the field of teaching Turkish to 
foreigners, were also discussed and made necessary sugesstions. 

KeyWords: Teaching Turkish, Turkish as a Foreign Language, Teaching Staff, Field Expert 
Needs. 
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Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Türkçe Öğretmeni Adaylarının 
Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma 

 

Assoc. Prof. Dr. Ümit YILDIZ 

Akdeniz University 
 

Master Student, Gülsüm SERTOĞLU 

Akdeniz University 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türkçe 
öğretmeni adaylarının dil bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesidir. 
Araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. Çalışmada veriler nitel veri toplama 
tekniklerinden görüşme yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği lisans 
programına devam etmekte olan 68 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 
veriler amaçlı örneklem bağlamında belirlenen 68 öğretmen adayından yapılandırılmış yazılı 
görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından içerik 
analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada toplanan veriler, öğretmen adaylarının ana dili ve 
yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğretiminde kendilerini yeterli hissetme durumları 
bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın, bu bağlamda ilgili alan 
yazına katkı sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türkçe Öğretmenliği, 
Dil Bilgisi Öğretimi, Öz Yeterlik Algıları. 

A Study on the Determination of Self-Efficacy Perceptions of Turkish Teacher Candidates in 
Grammar Teaching in the context of Turkish as a Native and Foreign Language  

Abstract 

The aim of this study is to examine the self-efficacy perceptions of Turkish teacher 
candidates in thecontext of teaching Turkish as a mother tongue and foreign language. The 
research is a descriptive study. The data were collected through qualitative data collection 
techniques. The study group of the study consisted of 68 Turkish teacher candidates who 
have been studying at the department of Turkish Language Teaching at Akdeniz University, 
Faculty of Education in 2018-2019 academic year. The data were collected through a 
structured written interview form from 68 pre-service teachers. The data were analyzed by 
content analysis. The data collected in this study were evaluated comparatively in the 
context of the teacher candidates' proficiency in teaching Turkish language as a mother 
tongue and foreign language. It is hoped that the study will contribute to the relevant 
literature in this context. 

KeyWords: Teaching Turkish as a Mother Tongue and a Foreign Language, Turkish Student 
Teachers, Teaching Grammar, Self-efficacy Perceptions. 
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Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Antalya’da İkamet Eden Ana Dili/İkinci Dili Rusça 
Olan Ailelerin ve Çocuklarının Türkçe Öğrenme Nedenlerinin, Türk Kültürüne Yönelik Bilgi 

ve Farkındalık Durumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma 

Assoc. Prof. Dr. Ümit YILDIZ 

Akdeniz University 
 

Master Student, Gülsüm SERTOĞLU 

Akdeniz University 
 

Özet 

Bu çalışmada, Antalya ilinde sürekli ve/veya geçici ikamet eden ana dili/ikinci dili Rusça olan 
Rus, Ukraynalı ve Beyaz Rus ailelerin ve çocuklarının Türkçe öğrenme nedenlerinin, Türk 
kültürü bağlamında bilgi ve farkındalık düzeyine yönelik mevcut durumlarının ve Türk dilini 
öğrenmenin Türk kültürünü tanımaya/öğrenmeye katkısına yönelik görüşlerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.  

Son yıllarda, Doğu Avrupa ve Rusçanın ana dili/ikinci dil olarak konuşulduğu ülke 
vatandaşlarının yoğun bir şekilde Türkiye’ye yerleşmeye başladığı ve/veya yılın büyük bir 
kısmını Türkiye’de geçirdikleri görülmektedir. Söz konusu yabancıların sayısı Antalya il 
merkezinde her geçen gün artmaktadır. Bahse konu ailelerin ve çocuklarının Türkiye’ye ve 
Türk kültürüne uyum sağlama süreçleri de göz önünde bulundurulduğunda ana dili/ikinci dili 
Rusça olan ailelerin ve çocuklarının Türk kültürüne yönelik bilgi, farkındalık seviyelerinin 
belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların gerekliliği daha da önem kazanmaktadır. 
Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örneklem bağlamında belirlenen 15 aile ve aynı ailenin 
üyesi 15 çocuk oluşturmaktadır. Veriler katılımcılardan ve çocuklardan 6 soruluk bir sormaca 
ve yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar genel olarak günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla Türkçe öğrenirken katılımcıların çocukları ise Türkiye’de eğitim almak 
için Türkçe öğrenmektedir. Ayrıca, aileler ve çocukları Türk kültürüne yönelik bilgi ve 
farkındalıklarını “orta düzey” olarak ifade etmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ana Dili/İkinci Dil Olarak Rusça, Türk kültürü, Antalya’da İkamet Eden 
Yabancılar, Kültür. 

 

Determination of the Reasons of Learning Turkish, Knowledge, Knowledge Status of 
Turkish Culture, Cultural Awerness of Families that Live in Antalya, and Their Children 

Whose Native/Second Language is Russian in the Context of Teaching Turkish as a Foreign 
Language: Case of Antalya  

Abstract 

In this study, the main reasons of learning Turkish by Russian, Ukrainian and Belarussian 
families, that live in Antalya, and their children whose native / second language is Russian, 
Ukrainian and Belarussian. In the study, the knowledge and awareness status of participants 
in terms of Turkish culture were also examined. Another dimensions that was investigated in 
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the study was the participants’ self efficacy in terms of the contribution of learning Turkish 
to learn Turkish culture. 

In recent years, economic, political and cultural developments are observed together with 
increased interest in Turkey. In recent years,, Eastern European and Russian mother tongue / 
citizens of the countries where it is spoken as a second language intensively began to settle 
in Turkey and / or a spend the large part of the year in Turkey. The number of foreigners in 
question increases day by day in the city center of Antalya. In the study, the study group 
consisted of 15 families and 15 children from the same family. The data were collected 
through a 6-question questionnaire and interviews from participants and children. 

According to the results obtained from the study, the parents learn Turkish in order to meet 
their daily needs wheraas the childeren learn Turkish with the aim of getting education in 
Turkey. In addition, families and children have expressed their knowledge and awareness of 
Turkish culture as ‘intermediate level’. 

 

Key Words: Mother Tongue / Russian As A Second Language, Turkish Culture, Foreigners 
Residing in Antalya, Culture. 

 

  



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

58 
 

 

Türkçe’nin Almanya’da Anadili Olarak Varlığını Sürdürmesi Durumu 

Asst. Prof. Dr. İlhan Karaca 
Bayburt University  

 
Özet 
Dünya üzerinde prestijli dillerden biri olarak kabul edilen ve 220 milyon insan tarafından 
konuşulan Türkçenin, Almanya ortamında anadili kimliğini koruyabilme şansı, bu dili ülkede 
konuşanların sayısına ve bu sayıyı oluşturanların vermesi gereken anadilinde eğitim 
mücadelesine bağlıdır. Alman dil politikaları, Türkçenin okullarda anadili olarak öğretilmesi 
için gereken zemini hazırlamaya niyetli görünmezken, Türkçenin köken dili ya da yabancı dil 
eğitimi olarak öğretilmesine tüm isteksizliğine rağmen daha fazla yanaşmakta ve olanak 
sağlamaktadır. Bununla birlikte 2000 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren Alman Vatandaşlık 
Kanunuyla birlikte, Almanya artık ülkede doğmuş tüm göçmen çocuklarına Alman 
vatandaşlığını vererek çocukların eğitim sorumluluğunu (Alman diline ve kültürüne 
ulaşmalarını) tamamen üstlenmiş durumdadır. Bu süreci yerleşikliği kanıksamış ve Almanca 
öğrenmenin gerekliliğinin yaşamsal bir zorunluluk olduğunu anlamış olan Türk aileleri de tüm 
yönleriyle desteklemektedir. Ailelerin eğitime biçtiği değer ve eğitim dilinin Almanca olması, 
bunun başlıca nedenlerindendir. Buna paralel olarak Türk topulmunun verdiği yarım asırlık 
anadili mücadelesinin vites düşürerek, Türkçeyi okullarda yabancı dil statüsüne kavuşturmayı 
yeni hedef olarak belirlediği gözlenmektedir. Bu durum sürecin dil değiştirimine doğru 
evrildiğinin açık bir göstergesidir.  Zira okullara devam eden bir buçuk milyon Türk 
çocuğunun anadillerini yabancı dil statüsüne ‘yükseltmek’, Türkçenin artık Almanya’da 
yaşayan yeni kuşakların anadilleri olmadığı ya da olmaması gerektiği anlamına gelmektedir. 
Bu bağlamda baskılanmış toplulukların bir çok şeyin farkında oldukları ve herşeyi olduğu gibi 
kabul etmedikleri bilinse de onların çoğunluk toplumu oluşturanlara kıyasla kendi 
bildiklerinden çok daha fazla şeye maruz kaldıkları ifade edilmelidir.  

Çalışmada bir durum analizi yapılarak, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun Türkçeyi 
anadilleri olarak koruma ve sürdürebilme imkanlarına cevap aranmıştır. Dilin kültür ve kimlik 
üzerindeki belirleyici etkisi bulunurken ve bireyler kimlik tercihlerini özgürce seçme hakkına 
sahipken, dil arayışının neden hak temelli ve anadili odaklı olarak sürdürülemediğinin 
nedenleri ortaya konmuştur. Olası çözüm arayışlarına da ışık tutmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Anadili, Yabancı Dil, Dil Değiştirimi, 

 

The Case of the Existence of Turkish Language as a Mother Tongue in Germany 

Abstract 

Turkish, which is regarded as one of the prestigious languages on the world and spoken by 
220 million people, depends on the number of speakers in the country and the struggle for 
education in their native language. While German language policies do not seem to intend to 
prepare the ground for the teaching of Turkish as a mother tongue in schools, they provide 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

59 
 

more opportunities for Turkish language as a language of origin or foreign language 
education. However, with the German Citizenship Law, which came into force in January 
2000, Germany has fully undertaken the responsibility of children's education (reaching the 
German language and culture) by giving German citizenship to all immigrant children born in 
the country. This process is also supported by Turkish families, because they know, that 
learning the German language is a vital necessity for their existence in Germany. As a matter 
of fact, it is observed that the half-century native language struggle given by the Turkish 
community has shifted its gear: Turkish as foreign language education at German schools. 
This is a clear indication that the process has evolved towards language shift. This means, 
that Turkish is no longer the mother tongue of the new generation living in Germany.  

This study aims to analyse what do the mother tongue takes in the live of Turkish society 
living in Germany, as well about the possibilities to protect and preserve Turkish as their 
mother tongue. While the language has a decisive influence on culture and identity and 
individuals have the right to freely choose their identity preferences, it is interesting to look 
after the reasons why language seeking cannot be pursued as rights-based and mother-
tongue. The study also shed light on the search for possible solutions. 

Keywords: Foreign Language, Mother Tongue, Language Shift 
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Dokuma Kumaş Tasarımı 

Lect. Sultan ERDOĞAN 
Haliç University, Turkey 

 

Özet 

Arkeolojik buluntulardan dokumanın Neolitik döneme kadar uzun bir tarihi olduğunu 
öğreniyoruz. Dokuma; tasarım, malzeme ve tekniğin uyum içerisinde biçimlendiğini 
görmekteyiz. Sanayi devrimi ile evrimleşip gelişmiştir.  Geçmişte zanaat olarak ustadan çırağa 
aktarılan bilgiler daha sonraları tasarım ve uygulamalı olarak okullarda eğitimi verilmiştir. 
Günümüzde ise Tekstil ve Moda tasarımı eğitiminde teorik ve uygulama yapılan derslerden 
biri de dokuma kumaş tasarımı dersidir.  

Dokuma tasarımın da; sanat, mimari,  bilimsel-teknolojik gelişmeler, astroloji-uzay ve 
ekonomik ve siyasi olaylar gibi faklı konulardan tema seçip faklı malzemeler ve tekniğin 
birlikte ele alınarak öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymaları hedeflenmektedir. Seçilen 
tema; tasarım, malzeme ve teknik ile uygulanır ve ürün elde edilir. Tasarım aşamasında 
öğrencilerin soyut bir fikri somut olarak kağıda aktarılması sağlanır; estetik değerler öne 
çıkarak eskizler, renk, malzeme, örgü ile dokuma kumaş yapısına dönüştürmeleri sağlanır. 

Dokuma tasarımı ve yaratım sürecinin temel tasarım öğeleri bağlamında yeniden ele almak; 
estetik ve görsel olarak dokuma tasarımı eğitimi ile ilgili temel bilgiler bildirinin amacıdır. 
Bildiri kapsamında Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım 
Bölümü’nde Serbest Tasarım Atölyesi I-II dersinde dokuma tasarımı alan öğrencilerin tasarım 
uygulamalarına yer verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Dokuma, Tasarım, Sanat, Eğitim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

61 
 

Avrasya ve Türkiye Örneğinde Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Gelişme ve Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar 

 
Assoc. Prof. Dr. Hayrettin KESKİNGÖZ 

Karabük University 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

  
Ress. Asst. Mustafa TORUSDAĞ 

Van Yüzüncü Yıl Universitesi 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 
Ph. D. Studnet,  İsa Yusuf SAYDAN 

Karabük University  
 

Özet 

1980 sonrasında ölçülmeye başlanan ekonomik özgürlük kavramı bireylerin herhangi bir 
müdahaleye uğramadan iktisadi faaliyetlerini serbestçe kullanmaları olarak ifade 
edilmektedir. Ekonomik özgürlükleri belirleyen ticari, vergi, parasal gibi birden fazla kriter 
bulunmaktadır. Bu kriterler aynı zamanda ülke ekonomik performanslarının 
karşılaştırılmasında önem arz eder. Ülkelerin nihai hedefi olan vatandaşlarının yaşam 
kalitesini artırma adına ekonomik özgürlükler ile ekonomik gelişme çabaları arasında karşılıklı 
etkileşim olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ekonomik gelişmenin itici gücü büyümeye 
ivme kazandıran unsurlardan biri doğrudan yabancı yatırımlar olarak görülmektedir. Bu 
çalışma kapsamında ekonomik özgürlükler, ekonomik gelişme ve doğrudan yabancı 
yatırımlar arasındaki ilişki 11 Avrasya ülkesi ve Türkiye olmak üzere toplam 12 seçili ülke 
örneğinde incelenmiştir. Pairwise Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger nedensellik analizinin 
yapıldığı ve 1990-2017 döneminin ele alındığı çalışmada ekonomik kalkınmadan ekonomik 
özgürlüklere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Gelişme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 
Avrasya. 
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Örgütsel Davranış Araştırmalarında Bibliyometrik Yöntemlerin Kullanımı 

Hasan Aykut KARABOĞA  
Yıldız Teknik University  

Faculty of Economics and Administrative Sciences 
 

Assoc. Prof. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU 

Yıldız Teknik University  
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 
 
 

 

Özet 

Bilgi üretimi ileri teknolojik gelişmelerin katkısıyla her geçen gün daha da hızlanmaktadır. 
İletişim araçlarındaki yenilikler ve iletişim kanallarının kullanımının yaygınlaşması bilimsel 
çalışmaların daha fazla insana ulaşmasını sağlamıştır. Özellikle uluslararası destekler ve 
bilimsel veri tabanlarındaki yaygınlaşma bilimsel iş birliğini tüm zamanların en üst seviyesine 
ulaştırmıştır. Bunun en somut örneği uluslararası projelerdeki ve ortak yazarlı çalışmalardaki 
hızlı artıştır. Bilimsel işbirliklerini ve akademik çalışmalardaki bilimsel, tarihsel ve fikirsel 
dönüşümü analiz etmek için bibliyometrik yöntemler yoğun olarak kullanılmaktadır. Google 
Scholar, Web of Science ve Scopus gibi veri tabanları bibliyometrik çalışmaların önemli 
kaynaklarındandır.  İşletme bilimi açısından bakıldığında genel olarak strateji, yönetim, 
organizasyon, insan kaynakları, pazarlama gibi alanlarda iş birliklerinin yoğun olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca işletme alanında etkin kaynakları ve araştırmalarda ilgi alanlarında 
değişimi inceleyen bibliyometrik çalışmalar mevcuttur. Ancak örgütsel davranış alanının 
bilinen zorlukları nedeniyle bu alanda yapılan çalışma sayısının oldukça kısıtlı olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmada “Journal of Organizational Behavior” dergisinde son 25 yılda Web 
of Science üzerinden yayınlanan makalelerin yazar - ortak yazar ilişkileri, atıf sayıları, ortak 
atıf yapıları ve çalışmaların entelektüel değişimi bibliyometrik yöntemler kullanılarak 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, Atıf Analizi, Bilimsel İşbirliği, Örgütsel Davranış 

 

Use of Bibliometric Methods in Organizational Behavior Research 

Abstract 

Knowledge creation is accelerating day by day with the contribution of advanced 
technological developments. Innovations in communication tools and the widespread use of 
communication channels have enabled scientific studies to reach more people. In particular, 
international support and the expansion in scientific databases have led scientific 
cooperation to the highest level of all time. The most concrete example of this is the rapid 
increase in international projects and co-authored studies. Bibliometric methods are used 
extensively to analyze scientific collaborations in academic studies and their scientific, 
historical and intellectual transformations. Google Scholar, Web of Science and Scopus 
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databases are important data sources of bibliometric studies. In the field of business 
administration, it is understood that there is a great deal of cooperation in the fields of 
strategy, management, organization, human resources and marketing. In addition, there are 
bibliometric studies in the field of business that examine effective business resources and 
the changes in the areas of interest. However, due to the known difficulties in the field of 
organizational behavior, the number of studies conducted in this area is very limited. In this 
study, the articles published in the Journal of Organizational Behavior through Web of 
Science over the last 25 years were used to examine the author - co-author relations, 
citation numbers, co-citation structures and intellectual changes with bibliometric methods. 

 

Keywords: Bibliometrics, Citation Analysis, Scientific Cooperation, Organizational Behavior 
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Cumhuriyet Döneminde Hakkâri’de Eğitimin Tarihi Gelişimi 

 
Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN 

Akdeniz University  
 

Master Student, Seda ALPASLAN 
Akdeniz University  

  

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde askeri, Enderun, Medrese şeklinde örgün, Lonca sisteminde ise yaygın 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında Gayrimüslimlerin kendi inanışlarına göre eğitim 
sistemleri yer alır. Bu sistem devlete memur, orduya subay, halkın inanışına din adamı 
yetiştirirken toplumun iktisadi faaliyetleri için lonca sisteminden kişiler yetişmiştir. Lale Devri 
ile beraber ordu teşkilatında Batılı tarzda okullar açılırken, II. Mahmut ve daha sonra 
Tanzimat Dönemi içinde Batılı tarzda eğitimin tüm kademelerinde okullar açılmıştır. Ancak 
taşrada her kademede okul ve bu okullarda okullaşma oranı görünmemektedir. Tanzimat 
Dönemi’nde ülkede yabancı okulların (Robert Koleji, Fransız Lisesi, Alman Lisesi gibi) açıldığı 
görülmektedir. Bu süreç ülkede Meşruiyet Dönemlerinde de devam etmiştir. 

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısında 
olduğu gibi eğitim alanında da önemli gelişmeler olur. Mustafa Kemal Atatürk, 
gerçekleştirdiği inkılapların halk tarafından anlaşılması ve benimsenmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması açısından eğitime daha büyük bir 
önem göstermiş, bu kapsamda ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için milli ve laik 
bir eğitimi hedeflemiştir. Ülkede Maarif Kongreleri düzenlenmiş, yabancı uzmanlar ülkeye 
davete dilmiştir. Öncelikle Arap harflerinden Latin harflerine geçiş, daha sonra ülkede okuma 
yazma seferberliği, Millet Mekteplerinin açılışı ve Halk Evleri’nin, askerde Ali Okulu’nu bu 
alanda çok önemli adımlar olmuştur. Ülkede üniversite reformu, teknik okulların açılması, 
Hukuk, DTCF gibi Yüksek Öğretim Kurumlarının açılışı sağlanmıştır. 1940 yılında çıkartılan KÖY 
Enstitüleri Kanunu ile kurulan enstitülerde yetiştirilen öğretmenlerle hem ülkede okuryazar 
oranı hem de kırsal alanda kalkınma sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu araştırma nitel araştırma deseninde doküman analizi metodu içinde tarama tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti sürecinde Devlet İstatistik 
Enstitüsü Nüfus Sayımı Verileri ve Devlet Planlama Teşkilatı verileri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Hakkari’de eğitimin tarihi gelişimi, 
okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, 
eğitim alanındaki gelişmeleri içeren verilerle sonuca varmak amaçlanmıştır. Çalışmanın 
sonunda Cumhuriyet Dönemi’nde Hakkari’de eğitim göstergelerinin Türkiye ortalamasına 
göre gelişimi ile bu göstergelerin Hakkari’nin gelişimine etkisine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Dönem, Hakkâri, Tarih, Eğitim, Gelişme. 
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The Historical Development of Education in the Republic Period in Hakkari 

 

Abstract 

The military in the Ottoman Empire, Enderun, Madrasa in the form of formal, in the guild 
system was carried out widely. Apart from these, non-Muslims have education systems 
according to their beliefs. This system was developed by the state officials, army officers, 
clergymen in the belief of the people and people from the guild system for the economic 
activities of the society. The Western era schools were opened in the army organization 
together with the Tulip Period, II. Mahmoud and later Tanzimat Period in all levels of 
education in Western style schools were opened. However, there is no schooling and 
schooling rate at all levels in the provinces. During the Tanzimat Period, foreign schools 
(Robert College, French High School, German High School) were opened in the country. This 
process continued in the country during the legitimacy period. 

With the proclamation of the Republic, there are important developments in the field of 
education as well as the political, social, economic and legal structure of the Turkish Nation. 
Mustafa Kemal Ataturk, the understanding by the public of the reforms carried out and 
adoption of the Republic of Turkey contemporary civilization has shown a greater emphasis 
on education in terms of the rise to the level aimed at a national and secular education to 
achieve the modern countries' level of the country in this regard. Education Congresses were 
organized in the country and foreign experts were invited to the country. First of all, the 
transition from the Arabic letters to the Latin letters, then the mobilization of literacy in the 
country, the opening of the Millet Schools and the People's Houses, the Ali School in the 
military, were very important steps in this area. Higher education institutions such as 
university reform, opening of technical schools, law, DTCF were opened in the country. 
Teachers who were raised in the institutes established by the Law on Resident Institutes in 
1940 tried to improve the literacy rate in rural areas as well as in rural areas. 

This research was carried out using the scanning technique in the document analysis method 
in the qualitative research design. Work process in the Republic of Turkey State Institute of 
Statistics Census was carried out using data and State Planning Organization data. In the 
study, it is aimed to conclude the historical development of education, literacy rate, number 
of schools and students, number of students per school and teacher, and developments in 
the field of education in Hakkari. education indicators in Hakkari in the end of the study 
period, with the development of the Republic of Turkey according to the average of this 
indicator is given to the impact on the development of Hakkari. 

Keywords: Republic, Period, Hakkâri, Education, Development. 
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Cumhuriyet Döneminde Muş’ta Sağlık Alanındaki Gelişmeler 

Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN 
Akdeniz University  

 
Master Student, Seda ALPASLAN 

Akdeniz University  
 

Özet 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi 
sağlık alanında da önemli gelişmelerin olduğu bilinmektedir. II. Dünya Savaş sonrasında 
dünyada başlayan gelişmişlik ölçütleri arasında sağlık alanındaki veriler de yer almıştır. 
Ülkede DPT sonrasında il ve bölgelerin gelişmişlik kriterleri arasında sağlık alanındaki 
göstergeler önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde Muş’ta sağlık personeli, hastane ve yatak sayıları, 
sağlık ocakları, tedavi merkezleri, sağlık personeli başına düşen kişi sayısı, yaygın hastalıklar, 
ölüm oranları DİE ve TUİK verilerine araştırılmış, ilin değerleri ile Türkiye ortalaması 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışma bir sosyal tarih çalışması niteliğinde olup Muş’un Cumhuriyet 
döneminde sağlık alanındaki gelişimi incelenerek sonuç ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Muş, Cumhuriyet, Dönem, Sağlık, Gelişme. 

 

Developments in The Field of Health in the Republican Period in Muş 

Abstract  

Proclamation of the Republic on 29 October 1923, along with Turkey, as is the case in 
many areas in the field of health is known to be an important developments. After World 
War II, starting in the world of development, the data in the field of health between the 
criteria. The provinces and territories in the country after the DPT of sophistication among 
the criteria for health indicators. 

In this study, the Republican period, in Mus health care providers, hospitals and beds 
numbers, health, treatment centers, the number of people per medical personnel, 
common diseases, mortality rates according to DİE and TUİK data researched, compared 
with the average values of the province of Turkey. This is a work of social history in the 
nature of the Republican period by examining the development of the field of health of 
Mus, the results revealed. 

Keywords: Muş, Republican, Term, Health, Development. 
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Cumhuriyet Döneminde Afyonkarahisar’da Eğitimin Tarihi Gelişimi 

Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN 
Akdeniz University  

 
Master Student, Seda ALPASLAN 

Akdeniz University  
 

 

Özet  

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısında 
olduğu gibi eğitim alanında da birtakım gelişmeler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 
gerçekleştirdiği inkılapların halk tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması açısından eğitime daha büyük bir 
önem göstermiş, bu kapsamda milli ve laik bir eğitimi hedeflemiştir.  

Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Afyonkarahisar’da eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar 
oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim 
alanındaki gelişmeleri içeren verilerle sonuca varmak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda 
Cumhuriyet Dönemi’nde Afyonkarahisar’da eğitim göstergelerinin Türkiye ortalamasına göre 
gelişimi ile bu göstergelerin Afyonkarahisar’ın gelişimine etkisine yer verilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Dönem, Afyonkarahisar, Tarih, Eğitim, Gelişme. 

 

Development of the History of Education in Afyonkarahısar in The Republic Period 

 

Abctract 

There have been some developments in the field of education as well as the political, social, 
economic and legal structure of the Turkish nation along with the declaration of the 
Republic. Mustafa Kemal Ataturk, the understanding by the public of the reforms carried 
out, adoption and education in terms of contemporary to go to the civilization level of the 
Republic of Turkey has demonstrated a greater significance, aimed at a national and secular 
education in this context. 

In this study, it is aimed to reach the final result of education in Afyonkarahisar during the 
Republican Period, including historical development, literacy rate, number of students and 
students, number of students per school and teacher, and developments in education. 
Afyonkarahisar education indicators in the end of the study period, with the development of 
the Republic of Turkey according to the average of this indicator is given to the effect on the 
development of Afyonkarahisar. 

Keywords: Republic, Period, Afyonkarahisar, History, Education, Development. 
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Reklam Kurulu’nun Gazete Reklamlarına İlişkin Verdiği Kararların Etik Açıdan 
Değerlendirilmesi 

 
Asst. Prof. Dr. Mehmet Hanifi GÖÇMEN 

Ankara Hacı Bayram Veli University 
  
 

Özet 

Reklam; reklamveren tarafından üretilen bir ürünün, hizmetin veya fikrin kitle iletişim 
araçları vasıtası ile tüketicilerde tanınırlılığını sağlayan ve satışını arttırmaya yarayan mesajlar 
bütünüdür. Günümüzde kişi, kurum veya kuruluşlar arasında yaşanan yoğun ekonomik 
rekabet; tüketicilere ulaşma konusunda farklı reklam politikaları izlenmesine neden 
olmuştur. Tüketicileri iletişim araçları vasıtası ile yanlış yönlendirip piyasada eşit olmayan 
sonuçların ortaya çıkmasına sebep olan reklamların sayısı giderek artmıştır. Tüketicilerin 
korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla reklamlar ile ilgili bir takım düzenlemeler 
yapılmış bu doğrultuda Reklam Kurulu oluşturulmuştur. Bu çalışmada Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve 
reklamların yasal denetiminden sorumlu kurumlardan biri olan Reklam Kurulu'nun kararları 
incelenecektir. Bu doğrultuda Reklam Kurulu'nun 2009–2018 yılları arasında gazete 
reklamlarına ilişkin verdiği kararlara odaklanılacaktır. Reklam Kurulu kararları içerik analizi 
yöntemiyle incelenecektir. Araştırma neticesinde Reklam Kurulu'nun 2009–2018 yılları 
arasında gazete reklamları ile ilgili olarak 214 karar verdiği belirlenmiştir. Bu çerçevede yıllara 
göre Reklam Kurulu kararlarının dağılımı, Reklam Kurulu'na en çok şikayet edilen kuruluşlar, 
ürün / hizmet türleri, en sık ihlal edilen yasal düzenlemeler ve gazete reklamları için 
belirlenen ceza miktarları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Reklam Kurulu'nun yaptırım kararı 
aldığı gazete reklamları ile reklam etiği arasında bir bağ kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Kurulu, Etik, Reklam Etiği, Gazete, Gazete Reklamı 

 

Ethical Evaluation of Advertising Board's Decisions on Newspaper Ads 

Abstract 

Advertisement; This is a set of messages that enables the advertiser to generate a product, 
service or idea that is advertised by the advertiser through the mass media and promotes its 
sales. Today, intensive economic competition between people, institutions or organizations; 
different advertising policies have been followed to reach consumers. The number of 
advertisements that led to misleading consumers through communication tools increased 
the number of advertisements in the market. In order to protect consumers and prevent 
unfair competition, a number of regulations have been made in relation to advertisements 
and in this direction, the Advertising Board has been formed. In this study, the decisions of 
the Advertising Board, which is one of the institutions responsible for the statutory audit of 
advertisements within the Ministry of Customs and Trade General Directorate of Consumer 
Protection and Market Surveillance, will be examined. In this respect, the advertising board 
will focus on the decisions of newspaper advertising between 2009 and 2018. Ad Board 
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decisions will be examined through content analysis. As a result of the research, it has been 
determined that the Advertising Board has made 214 decisions regarding the newspaper ads 
between 2009 and 2018. In this context, the distribution of the decisions of the Ad Board 
according to the years, the most complained institutions, product / service types, the most 
frequently violated legal regulations and the amount of punishments determined for 
newspaper advertisements were emphasized. In addition, a link has been established 
between the newspaper ads and advertising ethics, where the Ad Board has decided to 
impose sanctions. 

Keywords: Advertising, Advertising Board, Ethics, Advertising Ethics, Newspaper, Newspaper 
Advertising 
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Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları arasındaki Volatilite Yayılımının Belirleyenleri: 

DCC-MIDAS Yaklaşımı 

                                                                                                         Ph. D. Student, Arifenur GÜNGÖR 

Yıldız Teknik University 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN 

Yıldız Teknik University 
Faculty of Economics and Administrative Sciences 

 
Özet 

Bu çalışmada G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını belirleyen 
faktörler araştırılmıştır. Analizin ilk aşamasında, 1 Ocak 2002-19 Eylül 2018 döneminde 
ülkelerin günlük hisse senedi piyasa getirileri arasındaki dinamik koşullu korelasyon, DCC-
MIDAS (Mixed Data Sampling) modeli kullanılarak kısa dönemli (günlük) ve uzun dönemli 
(çeyreklik) bileşenlerine ayrılmıştır. Analizin ikinci aşamasında ise DCC-MIDAS modellerinden 
elde edilen çeyreklik korelasyonlar ile ülke çiftleri arasındaki ekonomik-finansal yakınlığı 
temsil eden çeyreklik makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki Sistem GMM (Generalized 
Method of Moments) modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Hisse senedi piyasaları arasındaki 
etkileşimi belirleyen makroekonomik faktörler olarak; karşılıklı ticaret, sanayi üretim endeksi, 
enflasyon oranı, term spread, CDS risk primi ve ekonomi politika belirsizlik endeksi 
kullanılmıştır. Analizin sonucunda, ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi değişim 
oranı, enflasyon oranı ve term spread farklarının hisse senedi piyasaları arasındaki 
korelasyonu açıklayan en önemli faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Piyasası, Volatilite Yayılımı, Makroekonomi, DCC-MIDAS. 

Determinants of Volatility Spillover between International Stock Markets: DCC-MIDAS 
Approach 

Abstract    

In this study, we investigate the factors determining the volatility spillover among the stock 
markets of the G7 countries. In the first stage, we decompose the conditional correlation 
between the daily stock market returns of the countries in the sample into the short-run 
(daily) component and the long-run (quarterly) component using the dynamic conditional 
correlations DCC-MIDAS (Mixed Data Sampling) method for the period January 1st, 2002 to 
September 19th, 2018. In the second stage, we estimate the relationship between the 
quarterly correlations derived from the DCC-MIDAS model and the quarterly macroeconomic 
variables representing the economic-financial proximity between country pairs using the 
System GMM (Generalized Method of Moments) method. We use bilateral trade, industrial 
production index, inflation rate, term spread, five-year CDS premium and economic policy 
uncertainty index as macroeconomics factors determining the interaction between stock 
markets. Empirical results suggest that the most significant variables explaining the co-
movement between stock markets are differences in the change in industrial production 
index, differences in inflation rate and differences in term spread between the country pairs.                                

 Keywords: Stock Market, Volatility Spillover, Macroeconomy, DCC-MIDAS. 
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Girişimcilikte Sosyal Sermayenin Rolü: Başarılı Girişimciler Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Ph.D. Levent VURGUN 

 

 

Özet 

Girişimciliği ekonomik büyüme ve yenilikçilik açısından ele alan çalışmalar dikkat çekmektedir 
(Audretsch ve Keilbach, 2004). Girişimcilik, yenilik yaparak kar elde edebilmek için yaratıcılık 
gerektirir (Schumpeter, 1942); ayrıca bir şeyler oluşturma  anlamında “yaratıcılık için 
kurulmuş olan organizasyonlar” (Gartner, 1988) ve “ekonomik faaliyetler için yeni oluşum” 
(Zahra et al., 2006) olarak ifade edilmektedir. Özellikle, yeni ekonomik faaliyetler bir 
dönüşüm anlamına gelir ve bazı girişimcilik türlerinde ekonomi ya da firma düzeyinde yeni 
fikir ve buluşlarla yenilikçiliğe vurgu yapılmaktadır (Schumpeter, 1942; Hessels vd., 2008). 
Diğer girişimcilik türlerinde ise mevcut şartlarda fırsatları değerlendirme (Kirzner, 1979), risk 
alma ve proaktif olmaktan bahsedilir (Covin ve Slevin, 1989; Lumpkin ve Dess, 1996; Hessels, 
2008). Bazı yazarlar ise girişimciliğin temelinde bilginin olduğunu ifade etmektedirler (Acs ve 
Audretsch, 2003; Florida and Goodnight, 2005; Acs, 2008).  

Günümüzde girişimcilikte başarılı olabilmek için bazı şartları dikkate almamız gerekir: 
Girişimcilik fırsatlarını görebilmek ve değerlendirebilmek, risk ve belirsizlikleri yönetebilmek 
ve yenilikçilik bu şartların başlıcalarıdır. Ülkemizdeki piyasalardaki belirsizlik ve yüksek risk 
oranları sebebiyle sosyal sermaye (ağlar) girişimciler için önem kazanmaktadır. Sosyal 
sermaye ve ağlar yardımıyla, girişimciler gerekli açık ve gizli (örtük) bilgiye ulaşabilir.  Sosyal 
sermayenin en önemli yansıması sosyal ağların gelişmesidir. Özellikle bilgi ekonomisinden 
dolayı sosyal sermayenin önemi giderek artmaktadır (Akın, 2010).  

Bu çalışmada başarılı olmuş ve büyük ölçekli işletme sahibi olan girişimcilerle yapılan yarı açık 
uçlu mülakatların analizi yapılacaktır. Bu analizlerde girişimcilerin başarılı olmak için 
kullandıkları kaynakların içerisinde sosyal sermayenin rolü değerlendirilecektir.  

Anahtar sözcükler: Girişimcilik, Entellektüel Sermaye, Girişimcilikte başarı faktörleri, Sosyal 
Sermaye ve Ağlar. 

The Role of Social Capıtal in Entrepreneurship: A Qualitative Research on Successful 
Entrepreneurs 

Abstract 

Studies on entrepreneurship in terms of economic growth and innovation are noteworthy 
(Audretsch and Keilbach, 2004). Entrepreneurship requires creativity to make a profit by 
innovation (Schumpeter, 1942); and organizations are established with creativity (Gartner, 
1988) and new formation for economic activities (Zahra et al., 2006). In particular, it means a 
new transformation with new economic activities, and some types of entrepreneurship 
emphasize innovation with new ideas and inventions at the level of economy or firm level 
(Schumpeter, 1942; Hessels et al., 2008). In other types of entrepreneurship, it is possible to 
evaluate opportunities under existing conditions (Kirzner, 1979), risk taking and proactive 
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(Covin and Slevin, 1989; Lumpkin and Dess, 1996; Hessels, 2008). Some authors state that 
there is knowledge on the basis of entrepreneurship (Acs and Audretsch, 2003; Florida and 
Goodnight, 2005; Acs, 2008). 

In order to be successful in entrepreneurship today, we need to consider some conditions: 
to see and evaluate entrepreneurship opportunities, to manage risks and uncertainties, and 
to innovate. Social capital (networks) is important for entrepreneurs because of the 
insecurity in the markets in our country and the high-risk rates. With the help of social 
capital and networks, entrepreneurs can reach the necessary explicit and confidential 
information. The most important reflection of social capital is the development of social 
networks. Especially, the importance of social capital is increasing due to knowledge 
economy (Akin, 2010). 

In this study, semi open-ended interviews with entrepreneurs who have been successful and 
have large-scale enterprises will be analyzed. In these analyses, the role of social capital will 
be evaluated within the resources used by entrepreneurs to be successful. 

Key Words: Entrepreneurship, Intellectual Capital, Entrepreneurship Success Factors, Social 
Capital and Networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UYSAD 2nd International Conference on Management and Social Sciences, April 20-22, 2019, Antalya 

 
 

73 
 

Kürt Toplumunda Kanaat Önderliği ve Barış Heyetleri 

Ph.D. Mehmet YANMIŞ 

Özet 

Kürtler tarihin uzun dönemlerinde kırsal ve göçebe yaşamlarını devam ettirdi. Ancak 19. 
Yüzyıldan sonra kitleler halinde yerleşik hayata geçiş başladı. Türkiye sınırlarında kalan 
Kürtler 1970’lerde tarımsal makineleşme ve kırsal nüfus yoğunluğu nedeniyle şehirlere göç 
etti. 1990’larda ise zorunlu göçlerle milyonlarca Kürt kırsal bölgelerden göçe zorlandı. Bu göç 
hareketleri geleneksel Kürt toplumsal düzenini bozdu. Klasik yapıda mirler, beyler, ağalar, 
şeyhler gibi önderler siyasi-ekonomik-sosyal ilişkileri yönetirken her değişim sürecinden 
sonra hiyerarşide roller yeniden belirlendi. Bugün “kanaat önderi” demeye alıştığımız bu 
aktörlerin bir kısmı zamanla rollerini kaybederken diğerleri farklı isimler ve şekiller altında 
varlığını sürdürdü. Merkezi devlet otoritelerinin denetiminden uzak yaşamaya alışmış Kürt 
toplumunda uzlaşı organizasyonlarını yürüten barış heyetleri de rol değişimden etkilendi. Bu 
araştırmanın amacı hem günümüz Kürt toplumunda kanaat önderlerinin rollerini ve 
konumlarını hem de barış heyetlerinin etkinliğini sorgulamaktır. Araştırma 2014-17 
döneminde yapılmış birçok gezi, gözlem, araştırma notu ve mülakata dayanmaktadır. Bu 
kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin’de çalışma yürütülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kürtler, Kanaat Önderi, Barış Heyetleri, Hegemonya. 

Opinion Leaders and The Peace Committees in The Kurdish Society 

Abstract 

Kurds continued their rural and nomadic ages in the long periods of history. However, after 
the 19th century, the transition to settled life began massively. The Kurds in Turkey have 
migrated to the cities because of the agricultural mechanization and rural population density 
in 1970s. In the 1990s, millions of Kurds were forced to move from rural areas through 
forced immigration. These migratory movements disrupted the traditional Kurdish social 
order. In the classical structure, elites such as mirals, gentlemen, aghas, sheiks ruled the 
political-economic-social relations. After each period of change, roles were re-determined in 
the hierarchy. Some of these actors, which we are used to saying today "opinion leader" 
have lost their roles over time and the others have existed under different names and 
figures. In the Kurdish society, accustomed to living away from the control of the central 
state authorities, peace committees carrying out reconciliation organizations were also 
affected by the change of role. 

The aim of this research is to question the roles and positions of opinion leaders in today's 
Kurdish society and the effectiveness of peace committees. The research is based on many 
trips, observations, research notes, and interviews conducted in 2014-17 period. In this 
context, work was carried out in Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, and Mardin. 

Keywords: Kurds, Kurdish Elites, Opinion Leader, Peace Committees, Hegemony. 
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Irak'ta Türk Dilinin Eğitimi 

   
        Prof. Dr. Emir İçhem İDBEN 

Kufa University, Iraq 

 

Özet 

Türk dili ve edebiyatı, Türkiye'nin dışında başta Irak olmak üzere, geniş bir alan sahip 

olmuştur. XI. yüzyıldan itibaren Türk dili ve edebiyatı, Irak'ta yayımlanmıştır. Selçuk 

İmparatorluğu döneminde Irak'ta Türk edebiyatı ve külturü büyük merkez olmuştur. Bu 

çalışmada Irak’ta Türk dili eğitiminin tarihsel gelişi açıklanmış olup, Türkçe örğetiminde 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili,  Irak, Eğitimi. 

 

Education of Turkish Language in Iraq 

Abstract 

Turkish language and it's literature occupied a broad territory outside Turkey. Turkish 

language has spread in Iraq since eleventh century. Iraq has become a cultural and literary 

center since the Period of Seljuk. In this study, the historical development of Turkish 

language education in Iraq has been explained and the problems and solutions in Turkish 

language teaching have been suggested. 

Keywords: Turkisk Language, Education, Iraq. 
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Development of Effective School Model for Malaysia: A Delphi Study 

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Faizal A. GHANI 

University of Malaya, Malaysia 

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to develop an effective school model based on the Malaysian 

context. To obtain experts' consensus, the Delphi technique has been chosen as the method 

of study. Fifteen experts from various fields with wide experience in school leadership have 

been chosen as respondents. The use of four rounds of Delphi Techniques in this study has 

successfully identified seven contributory aspects and their strategies to make a school more 

effective. Furthermore, the experts' consensus also agreed that all 138 items in the fourth 

round of the Delphi Technique can be used as the content of the Malaysian Effective School 

Model. 

Keywords: Effective School Model, Delphi Technique, Education, Malaysia. 
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Özet 

İkinci Dünya Savaşı sonrası düya barışını ve güvenliğini sağlamak, uluslararası alanda 
ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliği oluşturmak amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan 
ve Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler örgütü, 25-27 Eylül 2015’te, 2030 yılına 
kadar dünyadaki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortadan kaldırma, herkesin refah ve huzurdan 
pay alacağı güvenli bir ekosistem oluşturma ve insanlığın ortak refahını sağlama adına ‘17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ belirlemiştir. Türkiye, ‘Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef’ 
şeklinde sloganlaştırılan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmeye çalışan 
ülkelerin başında gelmektedir. Yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele 
etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi 17 Küresel Hedef’in gerçekleştirilebilmesi yalnızca 
ülkelerin siyasi iktidarlarına değil, toplumsal duyarlılığa da bağlanmıştır. Bu çalışmada, en 
önemli sivil toplum kuruluşlarından olan siyasi partilerin, parti programlarında, 17 Küresel 
Hedef’e yer verip vermedikleri incelenecektir. Çalışmanın önemi; bu konuda daha önce bir 
akademik çalışmanın yapılmamış oluşu ve çalışmanın siyasi partiler için yol gösterici 
olmasıdır. Araştırmanın kapsamı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik 
Partisi ile sınırlandırılmıştır. Kelime analizi tekniği ile yürütülen araştırmada literatür taraması 
yöntemine başvurulmuştur. Veriler karşılaştırmalı şekilde analiz edilerek bir senteze ulaşmış 
ve çalışma değerlendirme ve öneriler ile sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Parti Programları, Sürdürülebilir Kalkınma, 17 Küresel 
Hedef 

 

 
                                                           
1
1 Şubat 2019 tarihinde DergiPark üzerinden 521066 ID numarası ile TESAM AKADEMİ dergisine gönderilen ve 

halen hakem değerlendirme sürecinde olan “Türkiye’de Siyasi Parti Programlarının BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı çalışmanın genişletilmiş halidir. Söz konusu çalışmada 
TBMM’nde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi programları, BM’in belirlemiş 
olduğu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışma ise; AK 
Parti ve CHP’nin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokrat Partisi programlarıyla 
genişletilmiştir. 
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Comparative Analysis of Sustainable Development Goals in the Programs of Political 
Parties in the Turkish Grand National Assembly2 

Abstract  

The United Nations, of which Turkey is a founding member, was founded on 24th of October 
1945, after the Second World War to assure world peace and security, as well as establishing 
economic, social and cultural cooperation in the international arena. Between 25-27th of 
September 2015, it determined the so-called “17 Sustainable Development Goals” in order 
to eliminate global poverty in all dimensions, to cultivate a safe ecosystem where all may 
have their equal share from global welfare and peace, and to uphold the common well-being 
of humanity by 2030. Turkey is one of the leading countries seeking to achieve the 
aforementioned goals that are sloganized as the “17 Goals to Transform the World”. The 
realization of these goals; that include ending poverty, rehabilitating the climate change, 
combating inequality and injustice; is depended not only to the political power of the states, 
but also to the social sensitivity of the masses. In this study, whether political parties, which 
are considered as one of the most important non-governmental organizations, have included 
the 17 Global Goals in their party programs. The significance of the study is based on the fact 
that there is no academic study in this specific subject area, and the study could serve as a 
helpful guide for political parties. The scope of the study is limited in its scope by including 
the Justice and Development Party, the Republican People's Party, the Nationalist 
Movement Party, the IYI Party and the People’s Democratic Party since they are currently 
represented in the Turkish parliaments. The research was conducted by a literature review 
through the lexicon analysis technique. The data was comparatively analyzed and a synthesis 
was achieved accordingly. It was concluded with evaluations and suggestions at the end. 

 

Key Words: United Nations, Party Programs, Sustainable Development, 17 Global Goals 

 

 

  

                                                           
2
  Expanded version of the "Comparative Analysis of the Programs of Political Parties in Turkey in the Context of 

UN Sustainable Development Goals" study sent to the TESAM AKADEMI journal, through DergiPark, at the date 
of 1 February, with ID no 521066; which is currently in the peer review process. In the aforementioned study, 
the programs of the Justice and Development Party and the Republican People's Party, which are represented 
in the TGNA, were discussed comparatively within the scope of the UN's 17 Sustainable Development Goals. 
The hereby study, however, has been expanded to include the programs of the Nationalist Movement Party, 
the IYI Party and the People’s Democratic Party as well as the Justice and Development Party (JDP) and 
Republican People’s Party (RPP). 
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