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Abstract 

 
 

        History of the first known civilizations of human kind is in jeopardy. This is the very reason why 

it should be pointed out that the artifacts in danger should be protected and work is required for 

prevention of any further damage. All of the human civilizations are just a fraction in the history of 
our earth. The main factors of destruction of the human history are wars, extremist religious groups, 

gentrification, lootings and natural disasters (earthquakes, fires, etc).  

As one of the results of major advancements in science and technology in the 20th century, the 
risk of nuclear wars and global climate change is affecting the life on earth. Endless wars and 

economical crises has become a part of human history but humanity has not learnt a lesson from the 

past. The history isn‟t only stories and conclusions of wars but also the progress of science, art, and 

enlightenment combined. Examining the history is the key to understand the present and having sight 
of the future. 

The relationship between cultural heritage and humankind is not always based on destruction, 

there are many scientists and researchers working to protect what remains. Researches show that the 
area around rivers Tigris and Euphrates host ancient civilizations dated back to 5500BC. The area, also 

called „The Cradle of Civilization‟ and „The Fertile Crescent‟, was home to Sumer, Assyria, Babylonia 

and many other civilizations built on each other where first examples of writing, art, science and 
medicine were forged in. Every new discovery brought to daylight reveals new information about 

human history and proves how little is known even today. 

Consequently, archaeological site called Göbeklitepe was first noticed in 1963 but it took until 

1995 to start the excavations. Hence the discoveries show that the history books need to be rewritten. 
So the study touches to the importance of the protection of the artifacts in the context of knowledge 

enlightening future fed by the past. 

 
 

Keywords: Artifacts, History, Culture 
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Şirvan Bölgesinin Aşık Sanatında Peşrov Janrının Muzik Gelenekleri 
 

Hanim Aliyeva* 

Azerbaycan Milli Konservatuarı, 

Azerbaycan 

 

 
Özet 

 

Azerbaycan'ın eski aĢık müziğinin önemli bilimsel meselelerinden biri de lokal aĢık areallarına ait 
farklı ve benzer gelenekleri öğrenmekten ibarettir. Bu çalıĢmada amaç Azerbaycan'ın tarihi ġirvan 

bölgesinin aĢık müziğinde peĢrov türün sınıflandırılması, melodi, ritm ve ifa özelliklerinin 

incelenmesidir. Makalede kaldırılan bu sorun aĢıq havaları aspektinde çözüm bulmuĢtur.  

Azerbaycan'ın çok eski bir tarihe sahip aĢık seneti Türk soylu halk kültürüdür. AĢık sanatının tarihi 
köklerinde Türk etnoslarının ġaman, Ozan, Dede, BaxĢı, Manasçi kültürü dayanır. AĢık halk-

profesyonel musiqiçidir.  

Azerbaycan'da eski aĢık sanatı çeĢitli bölgelerde yaĢıyor. Her bölgenin kendi aĢık gelenekleri vardır. 
Örneğin, Erivan-Göyçe, Çıldır, Borçalı, Karabağ, Kelbecer, Gedebey, Gazah, Tovuz, Nahçivan, 

ġirvan, Salyan və baĢqa regionlar eski zamanlardan çağdaĢ günümüze kadar aĢık musiginin 

mekanıdırlar. Bu aĢıq ortamlarının her birinin kendi usta sanatçıları, hava ve destan repertuarı, çalgı 
tarzları, ifa kuralları, sanat gelenekleri mevcuttur.  

ġirvan bölgesi aĢık geleneklerine, hava ve destan repertuarına, saz çalma kurallarına, lokal melodi ve 

tonlama ifadesine göre farklıdır. ġirvan bölgesinin aĢık sanatında lokal hava türlerinden biri de 

"peĢrov" denir. Bu bölgede ustad aĢıqların geleneksel ve çağdaĢ ifaçılığında peĢrovlar esas yerlerden 
birini tutuyor. PeĢrov tür melodi tarzı hem folklor müziğine, hem de muğamlara bağlıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Halkının Geleneksel Aşık Sanatı, Aşık Bölgeleri, Şirvan Bölgesinin 
Aşık Muzigi, Peşrov Türü, Peşrovun, Ritm ve İfa Mediözellilokleri 

 

 

Music Traditions Of Genre Peshrov In Ashik Art Of Shirvan Region 
 

Abstract 

 

Studying of different local features of the most ancient ashik art of Azerbaijan people is topical issue 
of ashik music traditions. This article is devoted to the most ancient traditional genre peshrov in 

Shirvan region. The main objective in article is to analyze melodic and performing originality of this 

genre, studying its traditional and musical features. This problem is considered in aspect of national 

ashik musik.  
One of areas of Azerbaijan national culture is most ancient traditional ashik music. Ashik is a people-

professional musician. Ashik art can compare similarly to Ozan of Turkey, Bakshi and Manaschi of 

Central Asia.  
The most ancient traditional ashik art is functioned in different regions of Azerbaijan. For example, 

Irevan-Koyche, Chyldyr, Borchali, Kazakh, Tovuz, Karabakh, Kelbedzhar, Kedebek, Nakhchivan, 

Shirvan, Salyan and other regions are the centers of ashik music since ancient time. Each region has 
rich and peculiar songs, melodic styles, repertoire, performing traditions, eposes, vocal and 

instrumental genres.  

Peshrov as a traditional song genre functions only in repertoire of ashik of Shirvan region. This genre 

is executed by different melodies. Everyone the melody, is a kind of this genre. Melodic and 
performing styles of a peshrov are connected with a folklore melodics and rhythmics, and also with 

mughams. 

 
Keywords: Traditional Ashik Art Of Azerbaijan People, Regions Of Ashig Art, Aşık Music Of Shirvan 

Region; Genre Peshrov, Melodic, Rhythmic and Performing Features Of A Peshrov 
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Viyolonsel Başlangıç Metotlarının Giriş Konuları Açısından 

Değerlendirilmesi 
   

ġebnem Yıldırım Orhan* 

Gazi Üniversitesi, 

Türkiye 

 

Murat Gök 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Türkiye  

 

 

 

Özet 

 

Bir çalgıya baĢlama, ilerleme ve yetkinleĢme o çalgı için uzun soluklu bir süreci gerektirmektedir. 
Yaylı çalgı eğitimine yönelik yapılmıĢ araĢtırma ve yazılmıĢ pek çok metot bulunmaktadır. Keman 

ailesinin geliĢimi ile Ġtalya‟da baĢlamıĢ olan bu süreç, daha sonra bütün Avrupa‟ya yayılmıĢ ve yazılı 

bir kültürün doğal sonucu olarak kuĢaktan kuĢağa aktarılarak günümüze kadar gelmiĢ, önümüzde bir 
hazine olarak durmaktadır (Aydar, 2002: 1). Klasik müzik dünyası, ihtiyaç duyulan bu yetkinleĢme 

için bir çalgıda uzmanlaĢmayı sağlayacak pedagojik bir yaklaĢıma çok uzun yıllardır sahiptir. Bir 

çalgıya baĢlangıç düzeyinde kullanılan metotlar, çalgıya yeni baĢlayan kiĢinin çalgısında doğru bir 
baĢlangıç yapabilmesi açısından son derece önemlidir. Çalgı metotları, genellikle bir çalgıyla ilk 

karĢılaĢmadan, yani çalgıya baĢlama evresinden; o çalgıda yetkinleĢme evresine kadar olan süreçte bir 

dizi teknik beceriyi bireye kazandırmayı hedefler.  

Viyolonsel eğitiminde de çok çeĢitli metotlar kullanılmaktadır. Bazı viyolonsel eğitimcileri ülkelere 
göre kalıplaĢmıĢ ekollerin izini sürerken (Rus, Fransız, Alman), modern eğitimciler öğrencinin hazır 

bulunuĢluk düzeyine göre çeĢitli metot ve etüt kitaplarını baĢlangıç düzeyinde birlikte 

kullanabilmektedirler.  
Bu araĢtırmada viyolonsele baĢlangıç düzeyinde en çok kullanılan viyolonsel metotları incelenerek, 

metotların baĢlangıç konuları, ele alınan ilk davranıĢlar, sağ el ve sol ele yönelik olarak kategorize 

edilerek analiz edilmiĢtir. AraĢtırma, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi ABD‟larında verilen 
viyolonsel eğitimi ve Eğitim Fakülteleri, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında baĢlangıç düzeyinde 

sıklıkla kullanılan viyolonsel metotlarıyla sınırlıdır. Türkiye‟de müzik eğitimi anabilim dallarında en 

çok kullanılan baĢlangıç metotlarının Friedrich Dotzauer, Sebastian Lee ve Joseph Werner olduğu 

(Felek,Demirci;2013) belirlenmiĢtir.  
AraĢtırma, alan araĢtırmasına dayalı, betimsel bir çalıĢmadır. ÇalıĢmada, içerik analizi ile elde edilen 

verilerin karĢılaĢtırmalı analizi yapılarak iliĢkisel tarama yöntemi uygulanmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Viyolonsel eğitimi, başlangıç metotları, içerik analizi, Joseph Werner, Sebastian 

Lee, Friedrich Dotzauer 

 

 
 

Analysis of the Beginner Methods in Cello in Terms of Introduction 

Subjects 

 
Abstact 

 

Starting to play an instrument, improving and gaining competency requires a long process. There are 
numerous researches and methods suggested on the education of string instruments. This process was 

initiated in Italy with the development of violin family and was followed by its spread around Europe. 

As a natural consequence of written culture it was passed down to generations. Today, it lies like a 
treasure before our eyes (Aydar, 2002: 1). For this required competency, the world of classical music 

has long had the pedagogic approach which enables mastering in an instrument. Methods used at the 

beginner level of an instrument play a significant role for the accurate start to an instrument. 

Instrument methods usually aim the individual to gain a range of technical skills as of introduction to 
the instrument, until the phase of competency.  
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There are various methods used in cello education. Depending on the country, some cello instructors 

pursue conventional trends (Russian, French, German); while modern instructors utilize different 

beginner level method and etude books together, depending on the readiness of the student.  
In this research, most commonly used beginner level cello methods are reviewed; and introduction 

subjects of methods and first behaviors to be handled are analyzed by categorizing them according to 

right hand and left hand. The study is limited within cello instruction offered at Faculties of Education 
Departments of Music Education; and commonly used beginner level cello methods adopted at these 

departments. The most commonly used beginner methods adopted at the departments of music 

education in Turkey are determined to be Friedrich Dotzauer, Sebastian Lee and Joseph Wener (Felek, 

Demirci: 2013). 
This is a descriptive study based on field research. Data acquired through content analysis is applied a 

relational screening method upon its comparative analysis. 

 
Keywords: Cello education, beginner methods, content analysis, Joseph Werner, Sebastian Lee, 

Friedrich Dotzauer 
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İspanyol Keman Yapıtında Doğu Müziği Etkenleri 
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Özet 
 

Kemanın oluĢumu günümüzde genellikle Avrupa, özellikle Ġtalya ile iliĢkilendirilmektedir. Fakat 

tarihte ilk olarak yaylı çalgıların Doğu dünyasında ortaya çıktığı görülmektedir. Bilindiği gibi yaylı 

çalgıların kökenleri uzak geçmiĢe dayanmaktadır. Ġslam'ın Altın Çağı'nın bilim adamı Farabi‟nin ve 
Ġbn-i Sina‟nın eserlerinde bu kanıtlanmıĢtır (VIII.-X.yy.). Öyle ki, bu eserlerde yaylı aletlerden 

bahsedildiğine rastlanılmaktadır. Yaylı çalgılar yüzyıllarca geliĢim göstererek farklı halkların 

uygulamalarında değiĢik ölçü ve formlarda yeni boyut kazanmıĢ, aynı zamanda keman ailesinin 
oluĢumuna da yol açmıĢtır. Bu da yaylı çalgıların Müslümanlar aracılığıyla Avrupa‟ya gittiğinin bariz 

kanıtıdır. 

 

Arap halklarının Ġspanya‟ya göç etmelerinden, daha doğrusu bu toprakların Müslümanların eline 
geçmesinden dolayı Ġspanya kültürünün bundan yüksek ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Nüfus 

bakımından Ġspanya'nın en büyük bölgesi olan Endülüs de bu topraklar içerisinde yer almaktadır. 

Bilindiği gibi Müslüman Arap devletinin egemenliğinde olan Endülüs, Emevî hanedanlığı zamanında 
en parlak çağını yaĢamıĢtır. Kültür, bilim ve sanatın kalbi burada atmıĢtır. Fakat farklı hanedanlıkların 

egemenliği altına girmesi, bazı ayaklanmalar yüzünden güçlerini gün geçtikçe yitiren Müslümanların 

siyasî hâkimiyetlerini kaybetmesi sonucu 1492'de Ġspanya'daki 781 senelik Ġslâm egemenliği sona 
ermiĢtir. Böylece Müslümanların Ġspanya'daki izi büyük oranda silinmiĢtir. Siyasi egemenlik sona erse 

bile Ġspanya halkının kültüründe, sanatında, özellikle müziğinde Arap kültürünün büyük etkisi yine de 

görülmekte olup, aynı zamanda bu kültürde derin izini bırakmıĢtır. ġöyle ki, Ġspanya kültürünün büyük 

isimlerinden olan, döneminin ünlü kemancı ve bestecisi Pablo de Sarasate‟nin çalıĢmada araĢtırılan 
keman eserinde Doğu müziği etkenleri, melodi ve motifler büyük ölçüde tespit edilmektedir. 

Bestelerindeki Ġspanyol ezgilerinin yanı sıra Arap müziği kültürüne ait melodilerin yer alması 

Ġspanyada yüzyıllarca egemen olan Arap kültürünün izinin silinmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu 
çalıĢmanın amacı Müslüman Ġspanya‟dan, özellikle kültür ve bilimin merkezi olan Endülüs „ten, bu 

kültürün P. Sarasate‟nin yaratıcılığındaki yerinden bahsetmek, onun besteleri içerisinde önemli yere 

sahip olan ve dünya keman repertuarının gözde eserlerinden olan “Endülüs Romansı” nı incelemek, bu 
eserdeki Doğu motiflerini ortaya çıkarmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Keman, Sarasate, Yapıt, Doğu Müziği Etkenleri 

 
 

 

Abstract 
 

The formation of the violin today is generally associated with Europe, more precisely, Italy. But it is 

seen to emerge from history of the stringed instruments in the Eastern World. As is known, the origins 

of stringed instruments are based on distant past. This has been proven in the works of Farabi and Ibn 
Sina, the scientist of the Golden Age of Islam (VIII-X centuries). Such that, it is seen that spring 

instruments are mentioned in these works. The stringed instruments have developed for centuries and 

have gained a new dimension in various measures and forms in the practice of 
 

different peoples. It also led to the formation of the violin family. This is the obvious proof that went 

stringed instruments to Europe through Muslims. 
 

It is known that Spanish cultures are highly influenced by the fact that the territory of Spain is in the 

hands of Arab peoples. Andalusia is also located in these lands. As it is known, the Andalusian, which 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

6 

 

is under the domination of the Muslim Arab state, has lived the brightest era in the time of the 

Umayyad dynasty. Culture, science, arts heart‟s that pulsed in here. But the domination of different 

dynasties has lost Muslims' political sovereignty because of some rebellions. As a result, in 1492 the 
781-year-old Islamic rule in Spain ended. Thus, the footprint of Muslims in Spain has been largely 

erased. Political sovereignty, even after the end, is seen in the culture of the Spanish people, especially 

in the music, the great influence of Arabic cultures. At the same time he left a deep impression on 
Spanish culture. That is, the influences of eastern music, melodies and motifs are extensively detected 

in the violin work investigated in the work of the famous violinist and composer Pablo de Sarasate, 

one of the great names of the Spanish cultural genre. Namely, the Eastern musical factors, melodies 

and motifs to a great extent is detected in violin work investigated in the work one of the great names 
of Spanish cultures, by the famous violinist and composer Pablo de Sarasate. The inclusion of Spanish 

melodies as well as Arabic melodies in their compositionsIt is the greatest proof of the fact that the 

traces of Arabic cultures in Spain are not erased. The purpose of this study is to talk about Muslim 
Spain, especially from Andalusia, where this cult is the creativity of P. Sarasate. And same time to 

analyze the "Andalusian Romance", the one of the favorite works of the world's violin repertoire, to 

reveal the Eastern motifs in this work. 
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Özet 
 

Eğitim fakülteleri, konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerinde yaylı çalgı eğitiminde temel 

tekniklerin öğrenilmesine yönelik yapılmıĢ lisansüstü tezler ve çeĢitli araĢtırmalar bulunmaktadır. 
Bu çalıĢma, Otakar Sevcik metotlarının yaylı çalgı eğitimi açısından önem ve gerekliliğini 

vurgulamak, günümüz yaylı çalgı eğitiminde kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma eğitim fakültelerinde verilen yaylı çalgı eğitimiyle sınırlıdır. 
Eğitim fakülteleri, ana çalgı ve ana çalgının öğretimi dersleri, yaylı çalgı eğitiminde kullanılan sevcik 

metotlarını belirlemeye yönelik yapılan bu araĢtırma durum saptamaya yönelik betimsel bir 

çalıĢmadır. 

AraĢtırmada verilere ulaĢmak amacıyla “kaynak tarama” ve “görüĢme” yöntemi kullanılmıĢtır. Bu 
amaçla eğitim fakültelerinde okuyan yaylı çalgı öğrencileri ve yaylı çalgı öğretmenlerine hangi amaçla 

ve ne sıklıkta bu kitapların eğitim sistematiklerinde kullanıldığına dair görüĢlerini almak için anket ve 

görüĢme formu uygulanmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formları ve anketlerden elde edilen 
sonuçların nicel veriler yüzde frekans, nitel veriler ise “tema ve kod” tablolarıyla sunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaylı Çalgı Eğitimi, Otakar Sevcik, Keman, Viyola, Viyolonsel 

 
 

 

Student and Teacher Opınıons On The Use Of Otakar Sevcık Methods In 

Strıngs Educatıon 
 

Abstract 
 

There are various postgraduate theses and dissertations prepared at faculties of education, 

conservatories and faculties of fine arts, on the learning of basic techniques in strings education. 
This study is conducted in order to emphasize the necessity and significance of Otakar Sevcik methods 

in terms of strings education, and to draw attention on their use in today‟s string education. The study 

is limited within the strings education offered at the faculties of education. Based on situation 
determination, this is a descriptive study seeking to identify sevcik methods used at faculties of 

education, courses of main instrument and its practice, and strings education. During the research, 

“source scanning” and “interview” methods are adopted in order to access relevant data. For this 

purpose, strings students and teachers are applied a questionnaire and an interview form to reveal their 
opinions on the purpose and frequency of the use of these books in education system. Quantitative 

data acquired through semi-structured interview forms and questionnaires is provided in percentage 

frequency; while qualitative data is presented as “theme and code” tables. 
 

Keywords: Viyolonsel - Strings Education, Otakar Sevcik, Violin, Viola, Cello 
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Özet 

 
Lisansüstü eğitim, lisans mezunu öğrencinin ilgi duyduğu bilim dalında yüksek lisans veya doktora 

öğrenimi yaparak uzmanlaĢma imkanı veren, alınabilecek en üst eğitim programı seviyesidir. 

Eğitim Fakülteleri, Müzik Eğitimi ABD‟dan mezun olan öğrenci “ müzik öğretmeni” ünvanı alır. 
Genel müzik eğitimi konusunda donanımlı öğretmenler, daha özel alanlara yönelmek maksadıyla 

lisans üstü programa devam ederler. Kimi zaman bu uzmanlık bir çalgı üzerine olduğu gibi kimi 

zaman eğitim müziği besteciliği, ya da okul öncesi de olabilir.  
Bu çalıĢma, Gazi eğitim fakültesinde verilen lisansüstü program ile sınırlıdır. Gazi Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü güncel ders programında yer alan yaylı çalgılar ailesini 

ilgilendiren derslerin içerikleri, içerik analizi ile incelenmiĢtir. Durum saptamaya yönelik betimsel bir 

çalıĢmadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yaylı Çalgı, Lisansüstü Program, Keman, Viyola, Viyolonsel 

 
 

 

Analysıs of Postgraduate Courses for Specializing in String Instruments 

and Its Education 
 

Abstract 
 

Postgraduate education is the highest level of education program enabling students who finished 

undergraduate degree to specialize in a scientific field they are interested in, by means of pursuing 

master or doctoral degree studies.  
A student who graduates from Faculties of Education Departments of Music Teaching is awarded the 

title of “music teacher”. Teachers who are equipped in general music teaching, continue post graduate 

programs for more specific fields. This specialty may be in an instrument as well as the possibility to 
be in the area of educational music or pre-school.  

This research is limited within the post-graduate program offered by Gazi Faculty of Education. 

Contents of course related to strings and present in the current curriculum of Gazi Faculty of 
Education, Graduate School of Educational Sciences Postgraduate program are analyzed by means of 

content analysis method. This is a descriptive study based on situation determination. 

 

Keywords: Strings, Post-graduate Program, Violin, Viola, Cello 
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Özet 

 

Sanat eğitimi; okul öncesi dönem ve sonrası dahil olmak üzere eğitimin her kademesinde yaĢam boyu 

kesintiye uğramadan devam eden; sanat tarihi, estetik, eleĢtiri ve uygulama boyutları olan, bilim, 
teknik, felsefe, sosyoloji eğitimleriyle birlikte desteklenen bireysel, toplumsal ve bazı alanlarda meslek 

eğitimin vazgeçilmezlerindedir.  

Bu çalıĢmada, moda tasarımı alanında ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarında, öğrencilerin 
yaratıcı yönlerini keĢfetmelerini teĢvik ederek hayal gücünü kullanılabileceği, görsel estetik değerler 

üretebileceği ortamlar yaratan sanat eğitimi dersleri irdelenerek, paralelinde elde edilen bilgi ve 

becerinin “Bitirme Projesi” dersi kapsamında ürüne dönüĢtürülmesi süreci disiplinlerarası bir 

uygulama ve bir eğitim modeli niteliğinde bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır.  
ÇalıĢmada, M.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‟nda Moda Tasarım Programı baĢta olmak 

üzere farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya geldiği tematik bir uygulama süreci ve çıktıları 

(tasarım ve ürün, katalog vb), öğrencilerin ve eğitimcilerin kazanımları, kültürel taĢıyıcılık, 
sürdürülebilirlik ve yaratıcılık kavramları üzerinden değerlendirilerek çeĢitli görseller eĢliğinde 

sunulacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Moda Tasarımı, Meslek Yüksekokulları 

 

The Importance of Art Education in Fashion Design Associate Degree 

Programs and Interpretation of Projects 
 

Abstract 
 

Art education which is progressing a lifetime in every stage of education without interruption 

including before and after school periods, has the dimensions of art history, aesthetics, criticism and 

practice ,and supported by science, technic, philosophy and sociology education, is irreplaceable for 
the individual, public and some vocational education. 

This paper handled the education model of a foundation degree of in fashion design, discovering the 

creativity of students, creating spaces where they can use their creativity and create visual values with 
aesthetic aspects, also through analyzing the art studies, students are supported to use the information 

and the ability within the context of “dissertation”. In this process students create a product within 

interdisciplinary studies. Within the period, as a center of culture and history. In this conceptual 
application process, students from different disciplines come together in M.Ü Technical Sciences of 

Vocational High School and the outcomes (printouts, designs etc.) will be evaluated in terms of 

cultural heredity, maintainability, creativity concept and they will be presented with various visuals. 

 
Keywords: Art Education, Fashion Design, Vocational High Schools 
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Benim Asıl İşim Nedir? 
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Özet 

 
Bu araĢtırmada, Türkiye‟de müzik öğretmeninin yetiĢtirilme amacı ile okul içindeki rolü, öğrenci- 

müdür ve velilerin müzik öğretmeninden beklentileri tartıĢılmıĢtır. Bu amaçla farklı mesleki deneyime 

sahip, farklı müzik öğretmenliği anabilim dalı lisans programından mezun 30 müzik öğretmeni ile 5 

okul müdürü, 10 müzik öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi , 30 öğrenci ve 30 öğrenci velisi ile 
görüĢme yapılmıĢtır. AraĢtırma farklı bakıĢ açılarından müzik öğretmeninin toplum içindeki rolü- 

görevi konusunu irdelemektir. Elde edilen sonuçlarla Türkiye‟deki müzik öğretmenliği anabilim dalı 

öğretim programı karĢılaĢtırılarak, programın beklentiyi karĢılayıp karĢılamadığı tartıĢılacaktır. 
AraĢtırma için araĢtırmacının hazırladığı yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Betimsel 

tarama modelinde nitel bir araĢtırmadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni, Okul, Müzik Dersi, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları, 

Öğretim Programı 

 

 
 

What Is My Actual Job? 
 

Abstract 
 

In this reasearch, the aim of educating music teachers, their role within the school, and the 

expectations of students, principals and parents from the music teachers have been examined. Within 

this context 30 music teachers, who graduated from different divisions of music teaching 
undergraduate programs with different professional backgrounds, 5 school principals, 10 academicians 

from the division of music teaching, 30 students and 30 student parents have been interviewed. The 

study seeks to provide an insight to the role of music teachers within the society in terms of different 
perspectives. With the results obtained, division of music teaching curriculum in Turkey will be 

compared and discussed whether it meets the expectation or not. 

The semi-structured interview form prepared by the researcher was used for the research. It is a 

qualitative research in descriptive scanning model. 
 

Keywords: Music Teacher, School, Music Lesson, Divisions of Music Teaching, Curriculum 
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Özet 

 
Anlamlandırdıklarını içeren ve bu anlamlarla ilgili her türlü kabulleniĢleri ve pratikleri kapsayan 

toplumsal cinsiyet kavramı, son yıllarda pek çok bilim insanının ilgi alanına girmiĢtir. Bir toplumdaki 

kadın ve erkeğin sosyal ve kültürel olarak belirlenen rol ve sorumlulukları anlamına gelen toplumsal 
cinsiyet, ilk kez Ġngiliz sosyolog, feminist ve aynı zamanda bir yazar olan Ann Oakley tarafından 

1970‟li yıllarda sosyolojik çalıĢmalara dahil edilmiĢtir. Toplumların sahip oldukları sosyo-ekonomik 

ve kültüre göre değiĢiklik gösteren toplumsal cinsiyet algısı, bireyin doğumdan itibaren belirmeye 

baĢlar. ġüphesiz ki, zamanla bu roller ve sorumluklar toplumun kadına ve erkeğe bakıĢ açısını da 
yansıtır.  

Ġnsan hayatının ilk ve önemli bir evresini oluĢturan çocukluk dönemi, aynı zamanda toplumsal cinsiyet 

tohumlarının da atıldığı bir dönemi kapsar. Çocukluk döneminde, özellikle çocuklar arasında oynanan 
oyunlarda ve çocuk oyuncaklarında, toplumsal cinsiyet izlerini görmek mümkündür. Bu çalıĢmada 

günümüzdeki çeĢitli çocuk oyunlarından ve oyuncaklarından örnekler verilerek, çocuk oyunları ve 

oyuncakları üzerinden toplumsal cinsiyet algısı hakkında bir değerlendirilme yapılması 

hedeflenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Çocuk, Oyun, Oyuncak 

 
 

 

Children Game And Toys In Terms Of Social Gender 
 

Abstract 
 

In recent years many social scientists has been in the interested in the concept of social gender, which 

means how society define women and men in terms of social and cultural roles. The British 
sociologist, a writer and a feminist Anna Oakley is the first scientist who approached gender from the 

point of social and cultural aspects in the 1970s. Social gender which emerges from birth may be 

different in societies accoriding to their socio-economic and cultural structures.  
As the first and the most important stage of human life, childhood also encompasses a period that 

gender roles appears. It is very possible to observe the social gender roles specifically in children‟ 

games and toys. In this study, it is aimed to make an evaluation about gender perception through 

children's games and toys by giving examples from various children's games and toys today. 
 

Keywords: Social Gender, Child, Game, Toys 
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Türkiye 

 

 

Özet 
 

GeliĢen teknoloji, değiĢen değer yargıları ve tüketici yaĢam standartlarının yükselmesiyle, giyim 

ihtiyaçlarının karĢılanmasında bir dizi karmaĢık etkileĢim ortaya çıkmıĢtır. Bu etkileĢim giyimde, 

tüketicilerin iyiyi ve güzeli seçme eğilimlerinde optimum düzeyde çeĢitli alternatifler oluĢturmuĢtur. 
 

Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Haute Couture, Giyim 

 
 

 

Clothıng Shoppıng Preferences Of Consumers On Haute Couture and 

Readymade 
 

Abstract 
 

A range of complicated interaction existed in supplying people‟s needs of clothing as a result of 

developing technology, changing value judgments and increase in customers‟ life standards. This 
interaction has created a tendency in choosing various good and beautiful alternatives at a maximum 

level. 

In this study first of all clothing is examined as a whole. The historical development stage of Haute 

Couture and Ready-made clothing, their product process and their current situation are explained in a 
detailed way. 

 

Keywords: Ready-made clothing, Haute Couture, Clothing 
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Özet 

 

Profesyonel hayatta etki yaratmanın en önemli belirleyicisi kuĢkusuz kiĢilik özelliklerimizin yanı sıra 
giyim tarzımız ve seçtiğimiz renklerle verdiğimiz mesajlardır. ÇalıĢma hayatında dıĢ görünüĢ ve giyim 

tarzı, baĢarıya etki eden önemli bir sözsüz iletiĢim aracıdır. ĠĢ hayatında bireylerin giyim tarzını 

öncelikle çalıĢtıkları sektör, kiĢinin yaĢı, çalıĢtığı pozisyon ve çalıĢılan kurumun kültürü 
belirlemektedir. 

Evrensel bir sözcük olan moda, daha çok giyinmek eylemiyle, giysi ile ilgili bir terim olarak algılansa 

da bir olgu olarak en geniĢ anlamıyla, insanın yaĢam biçimiyle bütünleĢen kültürel etkinliklerin adıdır. 
Dolayısıyla moda, sosyal statü ve baĢarıyı yansıtmak için kullanılan tüm araçları kapsayabilmektedir.  

Ġnsanlar; kiĢilik özellikleri, sosyal statüleri ve çevreye vermek istedikleri mesajları doğrultusunda 

marka ve renk tercihlerini yapmaktadırlar. Marka; tüketiciyi motive edip ürünü satın almasını sağlayan 

hatta tüketicide bağlılık oluĢturup tüketiciyi ürünün sürekli alıcısı yani müĢterisi haline getiren bir 
unsurdur. Demografik faktörleri oluĢturan yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve meslek gibi bireysel 

özellikler giysi markası seçiminde ve giysinin satın alınmasında etkili olan faktörlerdir. 

Renklerin ise insan hayatına yön verdiği, kiĢilerin çoğu kez farkında olmadan renkler tarafından 
yönlendirildiği bilinmektedir. KiĢilerin çevresi ile iliĢkilerini, iĢ faaliyetlerini, günlük stres ve moral 

durumunu, tüketim ve üretim durumunu, etkinlik ve yaptırım gücünü etkileyebilen renk olgusunun, 

çalıĢan kadınların yaĢamında da önemli yeri vardır. 
Bu çalıĢmada 25-50 yaĢ aralığında kamu ve özel sektörde eğitmen olarak görev yapan kadınlar; moda-

marka seçimi ve renk olgusu konularında irdelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Moda, Marka, Renk Olgusu, Eğitim, Çalışan Kadın 
 

 

 

Fashion Brand Selection and Color Characteristics Of Working Women 
 

Abstract 

 

The most important determinant of making an impact in professional life is, of course, the messages 
we give with our personality traits as well as our clothing style and colors we choose. Outward 

appearance and clothing style in working life is an important means of nonverbal communication that 

has an effect on success. In the business life, clothing style of the individuals are firstly determined by 
the sector which they work in, age of the person, business position, and the culture of the institution.  

Fashion, which is a universal word, is the name of cultural activities that integrate with human life 

style in the widest sense as a phenomenon even though it is perceived as a term related to clothing, 

mostly by dressing action. Therefore, fashion can include all means used to reflect social status and 
achievement.  

People make brand and color preferences in accordance with their personality traits, social status and 

messages they want to give to the environment. Brand; is a factor that motivates the consumer to buy 
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the product and even creates a loyalty on the consumer and makes them a permanent buyer, in other 

words the customer of the product. Individual characteristics such as age, gender, education status, 

income and profession that make up the demographic factors are the factors that are effective in 
choosing cloth brands and buying clothes. 

It is known that colors lead the human life, and the people are often guided by the color without being 

aware of it. Color phenomenon which can affect the relations of people with their surroundings, 
business activities, daily stress and morale, consumption and production status, efficiency and sanction 

power have an important place in working women's lives. 

In this study, women working in the public and private sectors between 25-50 years of age as 

educators were questioned in terms of fashion brand selection and color characteristics. 
 

Keywords: Fashion, Brand, Color Characteristics, Education, Working Women 
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Özet 
 

GiriĢimcilik, kiĢinin fırsatları görüp risk alarak bunları bir iĢ fikrine dönüĢtürmesi ve kendi iĢini 

kurması sürecini ifade etmektedir. Günümüzde giriĢimcilik, ülkelerin ve toplumların ekonomik değer 

üretmelerine sağladığı destek nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. 
Hızlı değiĢim gösteren dünya koĢullarını etkileyen ve o koĢullardan beslenen bir sektör olan Moda 

sektörü yapısal olarak giriĢimcilik faaliyetlerine açıktır. 

Geleneksel kültürümüzün içinde de var olan terzi, moda evi, butik gibi kiĢisel giriĢimcilik kavramı 
içinde gerçekleĢen iĢ yerlerinin geliĢen ve değiĢen dünya koĢullarında kurumsal kimlik kazanarak 

yerini tasarım ofislerine bıraktığı görülmektedir. 

Moda Tasarım Programları, son yıllarda Ülkemizin yükseköğretim programları arasında çok popüler 
bir program olmuĢtur. Bu Programlardan mezun olan öğrenciler hem kurumsal hem de bireysel üretim 

yapan iĢyerlerinde istihdam imkanları bulurken bir kısım mezun da kendi kiĢisel iĢyerlerini kurarak 

istihdam imkanları yaratmaktadırlar. 

Bu çalıĢmada Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programlarında öğrenim gören öğrencilerin 
“GiriĢimcilik YaklaĢımları” incelemeye alınmıĢtır. Öğrencilerin mevcut demografik özelliklerinin 

giriĢimcilik unsurlarını karĢılama dereceleri sorgulanmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Girişimcilik, Girişimciliği Etkileyen Faktörler, 

Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Unsurları, Moda Tasarımı 

 

Entrepreneurıal Approaches Of Fashıon Design Students 

 
Abstact 

 

Entrepreneurship is the process by which one sees opportunities, takes risks, transforms them into 

business ideas, and builds self-employment. Today, entrepreneurship is becoming increasingly 
important due to its support on countries and societies to produce economic value. 

Fashion sector, which is a sector both influencing and getting influenced by the rapidly changing 

world conditions, is structurally open to entrepreneurial activities. 

It is seen that the places of business that are realized within the concept of personal entrepreneurship 
such as tailor, fashion house, boutique which exist in our traditional culture have acquired the 

corporate identity in developing and changing world conditions and left their place to design offices. 

Fashion Design Programs have been a very popular program among the higher education programs of 
our country in recent years. While the graduates of these programs have employment opportunities in 

both institutional and individual production establishments, some graduates also create employment 

opportunities by establishing their own personal workplaces. 
In this study, "Entrepreneurial Approaches" of the students studying in Design Department Fashion 

Design Programs were taken into consideration. The current demographics of the students have been 

questioned on the level of meeting entrepreneurship elements. 

 
Keywords: Vocational School Students, Entrepreneurship, Factors Affecting Entrepreneurship, 

Entrepreneurship Approaches, Entrepreneurship Elements, Fashion Design 
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Özet 
 

Yirminci yüzyılın baĢlarından itibaren, toplum yapısında ve teknolojide yaĢanan hızlı değiĢimler ürün 

kalitesi ve kalite yönetimine bakıĢ açısının da değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu değiĢiklikler 

neticesinde müĢterilerin görüĢlerine önem veren ve kalite yönetimini örgütün tüm birimlerini ve tüm 
süreçlerini kapsayan bir süreç olarak gören yeni bir yönetim anlayıĢı geliĢmiĢtir. Bu geliĢmeler sadece 

ticari kuruluĢlarla kalmamıĢ kamu kurumlarının ve sosyal amaçlı örgütlerinde hizmet kalitesine daha 

çok önem vermesine neden olmuĢtur.  
Bu çalıĢmanın amacı, hizmet kalitesini anlayabilmek ve değerlendirebilmek üzere belirlenmiĢ olan 

hizmet kalitesi boyutlarını dikkate alarak, kâr amacı gütmeyen bir anlayıĢla hizmet veren sosyal 

yardım kurumlarının hizmet kalitesini değerlendirmektir. Ayrıca hizmet sunumunda önemli olduğu 

düĢünülerek, yeni bir hizmet kalite boyutu olarak “bilgilendirme” nin de önemi araĢtırılmıĢtır. Bu 
çalıĢmada uygulama alanı olarak Van ilinde hizmet sağlayan sosyal yardım kurumları seçilmiĢtir.  

ÇalıĢmada önce hizmet kalitesini ölçmeye yönelik olarak geliĢtirilen ServQual ve ServPerf yöntemleri 

kısaca açıklanmıĢ ve Türkiye‟de sosyal hizmet sağlayan kurum ve kuruluĢlara değinilmiĢtir. 
ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ise, Van ilinde sosyal hizmet sağlayan kurum ve kuruluĢlardan 

sosyal yardım alan bireylerle gerçekleĢtirilen anket çalıĢmalarından elde edilen veriler doğrultusunda 

yapılan analizler ve yorumlara yer verilmiĢtir.  
ÇalıĢmanın sonucunda önem düzeyi verilerine göre bilgilendirme boyutunun, sosyal hizmet 

kurumlarındaki hizmet kalitesi açısından gerekli bir boyut olduğu sonucuna varılmıĢtır. Mevcut durum 

değerlendirmelerinde sosyal yardım kuruluĢlarının sunduğu hizmet kalitesinin yetersiz olduğu 

anlaĢılmaktadır. Kalite memnuniyeti açısından vakıfların diğer kuruluĢlardan daha iyi olduğu 
görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Sosyal Yardım Kurumlar 
 

 

 

Quality Of Social Aid;An Aplication At Van City 
 

Abstract 

 

From the beginning of the twentieth century, the rapid changes on social structure and technology 
have led to fundamental changes in view of product quality and quality management. As a result of 

these changes, a new management perspective that considers customers‟ opinions and quality 

management as a process comprises whole units and processes had developed. These developments 
are not only limited with to mercantile establishments but also caused to pay more attention to service 

quality of public enterprises and social aimed organizations. 

The aim of this study is, by considering service quality dimensions that identified to understand and 

evaluate service quality, to evaluate the service quality of non-profit social aid organizations. 
Moreover, as assumed important in service quality, the importance of “informing” is examined as a 

new service quality dimension. In this study the social aid organizations in Van are chosen to study. 

In the study, first, ServQual and ServPerf methods are used to evaluate service quality of public 
assistance organizations in Turkey. In the empirical section, utilizing questionnaires of people who 
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receive help from institutions and organizations in Van, estimation findings and comments are 

presented.  

 
In the conclusion, taking the importance level of questions into consideration, it is found that the 

“informing” stands as a remarkable dimension for evaluating the service quality of social aid 

organizations. Summing up, it can be stated out that services provided by social aid organizations in 
city of Van are inadequate. On the other hand, the service quality of private foundations is more 

preferable than the others. 

 

Keywords: Service Quality, Social Aid Organizations 
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Özet 

 
Terzi; kumaĢ, deri ve buna benzer malzemelerden kadın, erkek, çocuk ve aynı zamanda evde 

kullanılan, perde, yatak örtüsü, koltuk örtüsü, masa örtüsü gibi ürünleri dikerek meydana getiren 

kiĢidir. Çok eski tarihlere dayana terzilik, ilk insan ve ilk peygamber zamanından beri insanların 
giyinme ihtiyacı ile ortaya çıkmıĢ, ağaç yaprakları, deri, dokuma ve buna benzer Ģeylerden giysiler 

oluĢturulmuĢtur. KumaĢ dokuma sanatının geliĢmesiyle terzilik sanatı ile ilgili ilk adımlar atılmıĢtır. 

Peygamber mesleği olarak ta adlandırılan terzilik mesleği, içinde yaĢadığımız zaman diliminde 
teknoloji ve endüstriyel geliĢmeler ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuĢ sanatlar içerisinde 

adlandırılmaktadır. BaĢta en basit kavramla, insanların örtünmesini, ihtiyaçlarından doğan giyinmesini 

ve süslenmesini sağlayan bir zanaat olan terziliğin sanat olarak algılanması uzun yıllar sonra 

gerçekleĢmiĢtir. Terzilik, sanayi devrimi ile model, kesim, dikim ile giysinin bedene uyumunun 
gösterildiği sanata dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmada amaç, yüzyıllardır usta çırak iliĢkisi ile 

sürdürülen terzilik sanatının, hazır giyim endüstrisinin doğuĢundan önce geçirdiği süreç ve 

günümüzdeki durumunu genel hatlarıyla anlatmaya çalıĢmak olacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Terzi, Terzilik, Terzilik Sanatı, Moda, Giyim 

 
 

 

Historical Process of Tailoring 
 

Abstract 
 

Tailor is the person that makes clothes to fit men, women, children as well as making curtains, bed 

lining, and table clothes by sewing the fabrics, leather and similar materials.  
Dating back to ancient times, tailoring emerged with the need to dress since the times of prophets and 

dresses have been composed of leaves of trees, leathers, weaving and similar materials. With the 

development of the craft of fabric weaving, the craft of tailoring has made strides. Also known as the 

profession of prophets, tailoring is considered among the crafts that tends to become obsolete, due to 
the technological and industrial advances presently. Initially regarded as a craft that enables people to 

be covered, then getting dressed and dressing up, it took years for tailoring to be seen as an art. 

Tailoring started to convert into an art in which the fit-for-body concept was made possible by means 
of modeling, cutting, and sewing with the rise of industrial revolution.  

The main objective of this study is to outline the historical progress of tailoring before the emergence 

of ready-made clothes sector and its present situation. 

 
Keywords: Tailor, Tailoring, The Art Of Tailoring, Fashion, Clothing 
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Özet 
 

Eskiçağ tarih yazıcılığında Herodotos sözlü gelenekleri kullanarak baĢkalarının anlattıkları olaylar 

hakkında yorum yapmaktan sakınmakta duyduklarını aktararak konu hakkında iki farklı görüĢü de 
belirtip yorumlamasını okuyucuya bırakmaktadır. Bununla birlikte Herodotos eserinde ders verme 

amacıyla ahlaki değerlere iliĢkin konulara da yer vermiĢtir. Herodotos bunu yaparken eserinde 

tanrıların insan davranıĢlarına müdahale etmesi konularına yer vermektedir. Tanrılar insanların ahlaki 

davranıĢlarında rol oynamaktadır.  
Bu çalıĢmanın amacı Herodotos‟un hybris olarak ifade ettiği kibirin insan davranıĢlarını etkilediğini ve 

buradan yola çıkarak kibirlerine yenilen kralların hırslarının insanların mutsuz olmalarına neden 

olduğu konusunu ele almaktır. Ayrıca kralların güçlerini sınırsız bir Ģekilde kullanamayacakları 
vurgulanmaktadır. Bu amaca yönelik kentlerin ve krallıkların yükseliĢ ve düĢüĢü arasındaki bağlantı 

hybris kelimesiyle kurulabilmektedir. Büyük kentler zamanla gücünü yitirmiĢken daha küçük kentler 

de zaman içinde büyümüĢtür. Aynı Ģekilde Pers krallarından Kyros, Dareios ve Kserkses de yükseliĢ 
ve düĢüĢü yaĢamıĢlardır. Kralların kibir ve intikam duygularıyla davranıp diğer halkları yok etmeye 

çalıĢmasını tanrılar cezalandırmaktadır. Herodotos kibir ve tanrıların cezalandırmalarını açıklarken 

eserinde ders verme amacıyla hikayelere de baĢvurmuĢtur. 

 
Anahtar Kelimeler: Antikçağ Tarih Yazıcılığı, Kibir, Herodotos 

 

 

 

 

Hybrıs In Ancıent Hıstorıography: The Case Of Herodotos 

 
Abstract 

 

Herodotos in ancient historiography avoids commenting on situations heard from others by using oral 

traditions, narrates what he hears by indicating two different perspectives and makes reader to 
interpret. Besides, Herodotos mentions ethics in his works with the aim of giving a lesson. While 

doing this, Herodotos mentions about the gods interfering in human behaviors. Gods play a role in 

humans‟ ethical behaviors.  

The aim of the study is that arrogance which is depicted as hybris by Herodotos influences human 
behaviours. From the point of view, greed of the kings who are defeated by their arrogance causes 

people to be unhappy is approached. Additionally, it is emphasized that kings cannot use their forces 

limitlessly. In accordance with this purpose the connection between the decreases and increases of 
cities and kings can be established by the word Hybris. Whereas big cities fall from power, small cities 

expands in time. Similarly, Kyros, Dareios and Kserkses being Persian Kings experience falling and 

expanding processes. Gods punish the kings who behave arrogantly and revengefully and effaces the 

community. While Herodotos expresses the way how Gods punish the kings and arrogance, he uses 
short stories to give a lesson. 

 

Keywords: Ancient Historiography, Hybris, Herodototos 
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Özet 

 
Toplumların giysi ve giyinme Ģekilleri; yaĢam koĢul ve tarzlarını, maddi ve manevi kültürlerini, sosyal 

ve ekonomik koĢullarını ortaya koyan önemli unsurlardır. Ayrıca giyim; güzel görünme, kendini ve 

kiĢiliğini gösterme, ifade etme gibi özellikleri içinde barındıran arzu ettiren bir sanattır. Tarihi bir 
miras olan Ehram; tamamıyla koyun yününden yapılmıĢ, kadınların dıĢ giysi olarak kullandıkları, 

ayaklara kadar inen ve gözler açıkta kalacak Ģekilde el yardımıyla yüzün kapatılması sağlayan 

geleneksel bir sokak giysisidir. Erzurum yöresine ait bu geleneksel giysi ince yün iplikten özel el 
tezgahlarında dokunur. Ehramlarda kullanılan nakıĢların ayrı bir dili vardır. Bu nakıĢlar, doğadan 

esinlenerek veya eski kilim, halı ve çorapların dokumaya kopya edilmesiyle yapılır. Bu araĢtırma da 

tarihten kalma kültürel bir miras olan ehramın genel özellikleri incelenmiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ehram, Dokuma, Erzurum, El sanatları 

 

 
 

Erzurum’s Historical Heritage “Ehram”  

 

Abstract 

 
The clothing and dressing styles of societies are the important facts that reveal their life conditions and 

styles, moral and material cultures, social and economic conditions. Besides dressing is a kind of art 

that includes some features such as looking beautiful, showing one's personality and oneself and self 
expression.  

Ehram, a cultural heritage, is comletely made of sheep's wool and used by women as an outerwear. It 

is long enough to cover women's ankles and it also provides the women to cover their faces, except 
eyes, with their hands. This traditional dress, belongs to Erzurum region, is weaved with handlooms 

using thin wool yarns. The embroideries used on ehrams have different meanings. These embroideries 

is made taking inspiration from the nature or copying the old rugs, carpets and socks on the textile. In 

this research, the general features of ehram, which is the cultural heritage, are examined. 
 

Keywords: Ehram, Weaving, Erzurum,Handicrafts 
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Üzerinden Bir Analiz 
 

Ebru Özgen* 

Marmara Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

 

 

 

 
Özet 

 

Sosyal medya hayatımızda pek çok iĢ olanağı ve farklı bir bakıĢ açısı geliĢtirmemizi zorunlu kıldı. En 
çok da bize, bu platformlarda takipçilerimizin dikkatini çekebilmek ve viral bir etki yaratarak daha 

fazla sayıda takipçiye ulaĢabilmemiz için “iyi içerik” üretmemiz gerektiğini öğretti. Öyle ki artık 

reklamın etkisi azalmaya, ve iyi içerik üreticileri reklamın yerini almaya baĢladı. Belki de geleneksel 
anlamda reklam Ģekil değiĢtirdi ve bireylerin birer reklam içerik üreticisi haline gelmesine olanak 

sağladı.  

Facebook beğeni sayfaları, Youtube kanalları, Instagram sayfaları, Twitter ve Snapchat gibi pek çok 

ortam kendi influencer‟larını baĢka bir deyiĢle fenomenlerini yarattı. Her bir ortamın kendi dinamikleri 
ve davranıĢ biçiminin birbirinden farklı olması, her bir ortamdaki fenomenlerin de birbirinden farklı 

kimlik ve kiĢilikte olması durumunu arkasından getirdi.  

AraĢtırmanın Amacı: Bu çalıĢmada, Instagram üzerinde içerik üreten ve bu sayede marka tercihlerini 
etkileyen fenomelerin bir aylık içerikleri incelenecek, markalara ve ürünlere iliĢkin ürettikleri 

içeriklerin marka kimliği ile uyumu gözlemlenecek, takipçilerin bu içeriklere iliĢkin yorumları 

değerlendirilerek, yaratıcı içeriklerin etkililiği açısından kıyaslama yapılacaktır. 
AraĢtırmanın Yöntemi: Moda, yemek, dekorasyon, life style ve sağlık alanında belirlenen Instagram 

fenomenlerri 30 gün boyunca takip edilerek, marka ve onların ürünlerine iliĢkin yarattıkları içerikler 

ve takipçileri tarafından bu ieriklere verilen tepkiler takip edilecek ve yorumlanacaktır. 

ÇalıĢmada beklenen olası sonuç; takipçilerin, fenomelerin oluĢturdukları içerikte markayı, içeriğe 
uyumlayarak, çok göze batmadan yarattıkları içerikleri, reklam kokan içeriklere nazaran daha çok 

tercih edecekleri ve kabul edecekleri yönündedir. Bu Ģekilde içerik oluĢturabilen fenomeleri 

markaların daha çok tercih ettikleri de ikinci bir sonuç olarak beklenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Instagram, Instagram Fenomenleri, Marka, İçerik Yaratmak 

 

 
 

Becoming A Brand At The Instagram By Creating Content: An Analysis 

On Instagram Phenomena 
 

Abstract 

 
The social media urged us to develop a different perspective by bringing various job opportunities in 

our lives. Most of all, it taught us that we must create “good content” in order to attract the attention of 

our followers in such platforms and to reach more followers by creating viral effects. Thus already the 
influence of advertisement has started to diminish and good content producers started to replace 

advertisement. Perhaps advertisement in its conventional sense changed form and enabled the 

individuals to become advertisement content producers.  
Various environments such as Facebook Liking pages, Youtube Channels, Instragram pages, Twitter 

and Snapchat created their own influencers, in other words their own phenomena. As the dynamics 
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and behavioural manners of each of the environments are distinct from each other, this causes the 

phenomena in every environment to have different identities and personalities.  

Aim of the Study: In this study, a month‟s content of the phenomena who create content at Instragram 
and thanks to this who influence the brand preferences shall be examined; the adaptation of the content 

they create about brands and products with the brand identity shall be observed; the comments of their 

followers about such content shall be assessed and a comparison shall be made about the effectiveness 
of these creative contents.  

Method of the Research: Instagram phenomena that are determined in the areas of fashion, food, 

decoration, life style and health shall be followed for 30 days; the contents they create about the 

brands and their products and the reactions of their followers about such content shall be observed and 
shall be interpreted.  

A possible conclusion expected from the study is that the followers shall rather prefer and accept the 

brand with the content which the phenomena create, the content they create without offending the eye 
by tuning with the content more, in comparison with clear-cut advertisement contents. As the second 

conclusion, it is expected that such phenomena that can create content in such a way are rather more 

preferred also by the brands. 
 

Keywords: Instagram, Content Creating, Instagram Phenomena, Brand 
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Islam Düşüncesinde Din Ahlak Ayrılmazlığı 
 

Ali Yıldırım* 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

 

Özet 
 

Ahlak, insan doğasını diğer canlılardan ayıran en temel öğelerden biridir. Ġnsanın iyi ya da kötü ahlaklı 

olup olmamasıyla ilgili durum ise ağırlıklı olarak ahlaki eylemlerle belirlenen bir süreçtir. Bu anlamda 
ahlaklı olmakla ilgili insan düĢüncesinin arka planında yer alan yaptırımların dikkate alınması önem 

arz etmektedir. Diğer birçok etkenin yanında insan düĢünce ve eylemlerinde en etkin yaptırım gücüne 

sahip kurumun din olduğunu değerlendirmekteyiz. 

Ġslam‟ın tüm referanslarıyla bir ahlak dini olduğu kabul gören bir gerçektir. Peygamberin yüce bir 
ahlak üzere yaratılmıĢ olması ve kendisinin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmesi bu durumu 

ortaya koyan en net iddialardır. Ġslam dininde ahlaklı olmak adeta dindar olmakla eĢdeğer 

addedilmektedir. Ancak bu değerlendirme Batıda karĢılığı bulunan, dinin metafizik unsurlarından 
soyutlanarak ahlaka indirgendiği fonksiyonalist yaklaĢımdan ayrı olarak değerlendirilmelidir. Zira 

Ġslam‟da din, ne sadece bir hikâyeler bütünü ne de sadece insan hayatına çeki düzen veren bir ideolojik 

yaklaĢım olarak ortaya konmamıĢtır. Belki tüm bunları da içeren ve kadir-i mutlak bir Tanrı inancını 

benimseyen Ġslam dini, insan hayatının hiçbir yönünü dıĢarıda bırakmayan bir kurum olarak ortada 
durmaktadır.  

Bu bildiride, ne dinin ahlaka ne de ahlakın dine indirgenemeyeceği ortaya konmaya çalıĢılacak ve din 

ahlak ayrılmazlığını ifade eden somut örneklere yer verilecektir. Ayrıca Batıda ortaya konan 
indirgemeci yaklaĢımlarla da yeri geldikçe karĢılaĢtırmalar yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Islam, Bati, Indirgemecilik 

 

 

 

The Inseparabılıty Of Moralıty And Relıgıon In Islamıc Thought 

 
Abstract 

 

Morality is one of the most basic elements that distinguish human nature from other living things. The 

situation regarding whether or not a person is good or bad is mainly a process determined by moral 

actions. In this sense, it is important to consider sanctions in the background of human thinking about 
being ethical. In addition to many other factors, we consider that the institution having the most 

effective sanction power in human thoughts and actions is religion. 

Islam is a religion that is regarded as a moral religion with all its references. The fact that the Prophet 
was created by a supreme morality and that he was sent to complete the good morals is the clearest 

assertion of this situation. Being ethical in Islamic religion is almost equivalent to being religious. 

However, this evaluation should be regarded separately from the functionalist approach, which is 
abstained from religion metaphysical elements and reduced morally. Because in Islam, religion is not 

presented as an ideological approach, not merely a collection of stories, nor merely ordering human 

life. Maybe the religion of Islam, which includes all these and embraces an absolute belief in God, 

stands as an institution that does not exclude any aspect of human life. 
In this declaration, it will be tried to show that neither religion nor morality can be reduced and 

concrete examples expressing the inseparability of religion and morality will be given, In addition, 

comparisons will be made with the reductionist approaches put forward in the West. 
 

Keywords: Religion, Morality, Islam, West, Reductionism 
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Tabii Olana Rucu; Siyonizmin Politik Felsefesi 
 

ġir Muhammed Dualı* 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

Özet 
 

Yahudi Halkı ve Yahudi Dini, zaman içerisinde oluĢturulan kutsal tarih etrafında Ģekillenen bir 

inançtır. Bu kutsal tarih içerisinde yaĢayan ve onun bir parçası olduğuna inanan kiĢiye Yahudi 
denmektedir. Bu bağlamda kendini tarihin öznesi olarak gören Yahudiler, bu inanç etrafında bir dünya 

görüĢü inĢa etmiĢtir. Nitekim Yahudiliğin temelini Yaratıcıyla olan antlaĢma oluĢturmaktadır. Buna 

göre Yahudiliğin ve dolayısıyla da Siyonizmin politik felsefesi, kiĢisel Tanrı ile “seçilmiĢ halk” 
arasındaki antlaĢmanın dini ilkesine dayanmaktadır ki bu antlaĢmaya da Eski Ahit denmektedir. Bu 

antlaĢma uyarınca Yahudiler, tek yaratıcı Tanrı olan Yahve‟den baĢkasına kulluk etmeyeceklerdir. 

Bunun karĢılığında Yahve de Yahudilere merkezinde Kudüs olan vaadedilmiĢ toprakları verecekti. 

Özetle Yahudi politik felsefesinin temelinde Yahudilerle evrenin Yaratıcısı arasında varılan antlaĢma 
yatmaktadır. Aslında, bütün hikâye Yhaudilerin bu antlaĢmaya sadık kalıp kalmamaları üzerine 

kurgulanmıĢtır. Ancak miladi 70 yılında Yahudiler ahitlerine sadık kalmadıklarından dolayı Tanrı 

tarafından cezalandırılmıĢtır. ĠĢte Siyonizmin politik felsefesi tabi olana yani vaade dilene yeniden 
dönüĢü esas almaktadır. Biz bu sunumumuzda bir yandan Yahudiliğin politik felsefesini irdelerken, 

diğer taraftan da Siyonizmin hareket noktasını oluĢturan tabi olana rucu (Küdüs) düĢüncesinin 

temelleri üzerinde durmaya çalıĢacağız. Ayrıca siyonizm düĢüncesi ile birlikte 1800‟lü yılların 

ortalarından itibaren yaĢanan Filistin'e yönelik göç hakkında bilgi verilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Siyonizm, Mabet, Yahudilik, Felsefe, Kudüs 

 
 

 

Return To Natural; Political Philosophy Of Zionism 
 

Abstract 
 

The Jewish People and the Jewish Religion are beliefs that have shaped around the sacred history 

created over time. It is called the Jew who believes that this sacred history lives and is a part of it. In 
this context, the Jews who saw themselves as the subject of history built a worldview around this 

belief. Indeed, the basis of Judaism is the treaty with the Creator. Judaism and therefore Sionizmin's 

political philosophy is based on the religious principle of the treaty between the personal God and the 
"elected people," which is called the Old Testament. According to this treaty, the Jews will not serve 

anyone but Jehovah, the only creative God. In return, God would give the Jews the promised land of 

Jerusalem in the center. In summary, the basis of the Jewish political philosophy lies in the treaty that 

comes between the Jews and the Creator of the universe. In fact, the entire story is based on whether 
the Yhaudians faithful to this treaty. But the Jews were punished by God for not being faithful to their 

covenants in the seventy years of the millennium. Here, the political philosophy of Sionizmin is based 

on the reversion to what is to be promised. In this presentation, we will try to focus on the basis of the 
underlying philosophy of the Zionist movement, while examining the political philosophy of Judaism. 

It will also provide information on the migration to Palestine that emerged from the mid-1800s along 

with Zionist thought. 
 

Keyworks: Additional Liquidation, The Additional Liquidation Procedure, Shareholders' Obligation 

To Repay 
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Kavram Karikatürlerinin Din Öğretiminde Kullanılması 
 

Mehmet Ayas* 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

Özet 
 

Din, milli birlik ve beraberliğin korunmasında, toplumsal barıĢa katkı sağlamasında, sosyal ahlak ve 

değerlerin verilmesinde en önemli unsur olarak durmaktadır. Din öğretimi, dinin bu fonksiyonlarını 

sağlıklı Ģekilde yerine getirmesi için anlamlı öğrenme boyutuyla öğretimini gerçekleĢtirmelidir. 
Öğrencilere, içerik ve amaçlarından habersiz sunulan her türlü bilgilendirmeler, beklenilen 

kazanımları sağlamayacaktır. Eğitim ve öğretimde yöntem ve materyal çeĢitliliği, öğrenmenin 

anlamlılığı açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine aktif 
olarak katılımını sağlayabilecek, onlara bilginin yanında beceri kazandırabilecek, kendi deneyim ve 

yaĢantılarıyla öğrendikleri konuları iliĢkilendirerek akademik baĢarılarının artmasını sağlayabilecek 

yöntem ve tekniklerden biri olarak kavram karikatürlerinin kullanılması metodu da ön plana 

çıkmaktadır.  
20. yüzyılın sonlarında tanıĢtığımız kavram karikatürleri, gerek görselliğiyle gerekse düĢündürücü 

yönüyle öğrencilerin derslerde biliĢsel ve duyuĢsal olarak geliĢimlerine katkı sağlayan bir yöntemdir. 

Bu nedenle derse aktif katılımı sağlama, konuyu günlük yaĢamla iliĢkilendirme, argümantasyon 
amaçlı kullanılabilme gibi pek çok özelliği bulunan kavram karikatürlerinin kullanımının alan yazın 

için önemli bir katkısı olacağı düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 

kavram karikatürlerinin kullanılmasının önemi ve hâlihazırdaki ders kitaplarının (ilköğretim) konu 
açısından incelenmesi amaçlanmıĢtır. Ders kitaplarında kavram karikatürlerinin kullanılması üzerine 

bir takım öneriler getirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Anlamlı Öğrenme, Kavram Karikatürü, İlköğretim 

 

Use of Concept Cartoons in Religious Education 
 

Abstract 
 

Religion stands as the most important element in the protection of national unity and co-existence, in 

contributing to social peace, in giving social morality and values. Religious education should carry out 

teaching with a meaningful learning dimension in order to fulfill these functions of religion in a 
healthy way. Any information provided to the students without informing them about their content and 

objectives will provide the expected achievements. The variety of methods and materials in education 

and training is important for the meaning of the learners. The method of using concept cartoons as one 
of the methods and techniques which can provide active participation of the learners in the courses of 

Religion Culture and Moral Information, which can acquire skills in addition to their knowledge and 

associate them with their own experiences and experiences, is one of the methods and techniques that 
can increase the academic achievements. 

The concept cartoons that we have met in the late 20th century are a way of contributing to the 

cognitive and affective development of the learners in the lessons, both visually and imaginatively. For 

this reason, it is considered that the use of concept cartoons, which have many features such as active 
participation in the lesson, connection with the daily life, and use for argumentation, will be an 

important contribution to the literature. In this study; It is aimed to examine the importance of the use 

of concept cartoons in the course of Religion Culture and Moral Education and the current textbooks 
(primary education). A number of suggestions have been made on the use of concept cartoons in 

textbooks. 

 

Keywords: Religion Culture and Moral Information, Meaningful Learning, Concept Caricature, 
Primary Education 
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Emir Bi’l-Maruf ve Nehiy Ani’l-Münker: Niçin? Ne ile? ve Nasil? 
 

Ramazan Diler* 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 
 

Özet 

 

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten yasaklayan bir grup bulunsun. KurtuluĢa erenler 

iĢte bunlardır." (Ali Ġmran 3/104)  
Emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-münker ilkesi Kuran baĢta olmak üzere Hz. Peygamberin (s) sünnetinde 

de vurgulanmıĢ bir ilkedir. Ġslamiyet‟in ilk zamanlarından itibaren bu ilkenin bazı bilginler, kurumlar 

ve disiplinler tarafından farklı anlamlarda anlaĢıldığı ve pratik hayata da yansıdığı anlaĢılmaktadır. 
Özellikle klasik literatürde emir bil maruf ve nehiy anil münker çoğunlukla imamet ve usul 

bağlamında ele alınmıĢtır. Bir kısım bilginler emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-münker ilkesini 

bilgilendirmek, öğüt vermek ve sözlü uyarıda bulunmak ile birlikte, ilkenin icrasında bazı sert 

yöntemlerin de uygulanabileceğini belirtmiĢtir. Bazı bilginler de emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-
münkeri bir ahlak ilkesi olarak görmüĢtür. Onlardan bazıları da bu ilkenin bir ıslah ve eğitim faaliyeti 

olarak görülmesi gerektiğini ileri sürmüĢtür. Ancak, bu faaliyeti yapacak kiĢilerin hangi bilgiye sahip 

ve onlarda hangi niteliklerin olması gerektiği de önemli bir meseledir. Emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-
münker görevini yerine getirecek öğreticilerin sahip olması gereken alan bilgisi, kiĢilik ve öğreticilik 

niteliklerinin sorgulanması gerektiği düĢünülmektedir. Bununla birlikte emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-

münkerin eğitim ve din eğitimi açısından değerlendirilmesi ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalıĢmada emir bi‟l-maruf ve nehiy ani‟l-münker ilkesinin, niçin? Hangi bilgi ile? ve hangi 

vasıflardaki kiĢiler tarafından nasıl? yapılması gerektiğine iliĢkin bir tartıĢma yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Maruf, Münker, Eğitim, Din Eğitimi 

 

Emir Bi'l-Maruf and Nehiy Anı'l-Munker: Why? With What? and How? 

 
Abstract 

 

"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining what is right, and 
forbidding what is wrong: They are the ones to attain felicity" (Ali Ġmran 3/104) 

Emir bil-maruf and nehiy ani'l-münker are the first of the Qur'an, It is also a primitive in the 

circumcision of the Prophet (s). From the earliest times of Islam, it has been understood that this 
principle has been understood by different scholars, institutions and disciplines in different meanings 

and reflected in practical life. Particularly in the classical literature, emir bil maruf and nehiy anil 

münker are mostly handled in the context of imam and cuir. Some scholars have stated that some hard 
methods can also be applied in the practice of the first, as well as informing, giving advice and verbal 

warning to emir bi'l-maruf and nehiy ani'l-münker principles. Some scholars have also seen the 

commander al-maruf and nehiy ani'l-as a morality principle. Some of them argue that this principle 

should be seen as a breeding and educational activity. However, it is also a matter of which knowledge 
the people who will carry out this activity have and what qualities they should possess. It is thought 

that the qualifications of the teachers who will fulfill the mandate of Emir bil-maruf and nehiy ani'l-

münker should be questioned about the qualities of personality and teaching that should be possessed. 
However, there is a need for the evaluation of emir bi'l-maruf and nehiy ani'l-münker in terms of 

education and religious education. In this study a discussion will be held that the commander emir bil-

maruf and the nehiy ani'l-münker principle, why? With what information? And by what kind of 
person? And how? 

 

Keywords: Maruf, Münker, Education, Religious Education 
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İnsanlığın Kurtuluşu için: ASR Suresi 
 

Hüseyin Çelik* 

Hakkari Üniversitesi, 

Türkiye  

 

Özet 
 

Kur‟ân-ı Kerîm, Ġnsan hayatının bütününü kuĢatan ve insanlara en doğru yolu gösteren ilâhî bir 

rehberdir. Yüce Allah ile insanlar arasındaki ve insanların birbirleriyle olan münasebetleri düzenleyen 
bu mükemmel sistem, getirmiĢ olduğu ilahi kurallar ile insanları ve toplumları terbiye eder, onları 

yüceltir, iyi davranıĢlarda bulunan inanmıĢ mü'minlere büyük mükâfatlar müjdelerken, inanmayan 

kâfirlere de elim bir azabın olduğunu haber verir .  

Yüce Allah Kur‟ân‟da, insanları birbirleriyle tanıĢmaları için milletlere ve kabilelere ayırdığı gibi, 
inanç bakımından da insanları: Ġnananlar, inanmayanlar ve bu iki sınıf arasında nev-i Ģahsına münhasır 

özellikleri olan bir üçüncü sınıf olarak da Münafıkları bize aktarıyor.  

Kur‟ân-ı Kerîm, inanç bakımından insanları bizlere tanıtırken mü‟minlerin Allah‟a inanan, namaz 
kılan, infakta bulunan, hayasızlıktan kaçınan ve bağıĢlayıcı kimseler onduğunu , kafirlerden söz 

ederken onların; Allah‟a inanmadıklarını, O‟na eĢ (Ģirk) koĢtuklarını, çocukları öldürdüklerini ve 

Kur‟an‟a inanmayan kimseler olduğunu ve Kur‟an iki yüzlü olan münafıklardan söz ederken ise 
onların; inanmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını iddia ettiklerini, Allah'ı ve 

müminleri aldattıklarını, sözlerinde durmadıklarını ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkardıklarını ifade 

etmektedir. 

BeĢerî toplumlarda meydana gelen olayların kaynağını iĢte bu üç tip insan sınıfının kendi Ģahsiyetleri 
ve eylemleri oluĢturmaktadır. Biz bu çalıĢmamızda günümüz insanlığına bir ıĢık tutmak amacıyla 

Allah‟ın göndermiĢ olduğu son din Ġslâm‟ı benimsememiĢ, Ģu veya bu sebepten ötürü yoldan çıkmıĢ, 

Allah‟ın kendileri için seçmiĢ olduğu ilkeleri bilerek veya bilmeyerek terk etmiĢ, ziyana uğramıĢ olan 
insanların yeniden dünya ve ahiretlerini mamur edip, kurtuluĢa ermek isteyen insanlara merhem/çare 

olabilecek kurtuluĢ reçetelerini Asr suresi ıĢığında ortaya koymaya çalıĢacağız. Zira Asr suresi 

insanlığın kurtuluĢ reçetesini öz, veciz ve çok kısa ve beliğ bir Ģekilde ortaya koyan bir suredir. 

Anahtar Kelimeler: Asr, Hüsran, İman, Salih Amel, Hak, Sabr 
 

For the Salvation of Humanbeing; Asr Sura 
 

Abstract 
 

The Holy Qur'an is a divine guide that surrounds the whole of human life and shows people the right 

way Between people and Almighty God and the people of this great system to regulate the relations 

with each other, the training of people and communities with the divine rules that have brought them 
to promote, believed found in good behavior the believers a great reward and hailed that, do not 

believe unbelievers also informs that the hands of a punishment. 

Holy Qur‟an defines Muslims in terms of faith; they (muslims) faith in Allah, give charity, avoid evil 
of shamelessness, and they are forgiver. Despite that it descibe infidels; they don‟t believe in Allah, 

claim followship to Allah, kill their own children, not to believe Holy Qura‟an but hypocrites because 

of saying that we are believe in Allah and next day even if they really don not. Besides that it is stated 
that they deceive Allah and believers, they don‟t keep their words and they are causes corruption and 

succumb in the earth.  

The sources of events that occur in human societies are the personalities and actions of these three 

human classes. The last complaint that God has sent us to give a glimpse into the present day 
humanity that we have worked with has been rejected by Islam, the people who have gone astray 

because of this or that reason, who have abandoned the principles that God has chosen for them, 

knowingly or unknowingly, Salvation that may be an ointment / remedy for the people who want to 
prosper and salvation. Because Asr is said to have emerged as a simple, fast, and concise, human 

sincerity. 

Keywords: Asr, Frustration, Faith, Righteousacts, Accurate, Patience 
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Abstract 

The concept of Pedagogical Content Knowledge (PCK), which is currently used in the restructuring of 

many countries‟ teacher training programs, was renamed as Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK) with the integration of teaching technologies in teacher training studies. 
TPACK, developed by Mishra and Koehler (2006), defines the relationship between technological 

knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge. TPACK includes technological, 

pedagogical and content knowledge and replaces these types information (Harris, Mishra & Koehler, 

2009). It was stressed in many studies in the literature that pre-service teachers should particularly be 
aware of and recognize that TPACK includes different types of knowledge that are interrelated and 

interconnected (Bilgin, Tatar & Ay, 2012; Öner, 2010; So & Kim, 2009). The abovementioned studies 

also emphasized that teacher training programs should be developed within the framework of TPACK 
(Angeli & Valanides, 2008; Cox, 2008; Harris & Hofer, 2009; Niess, Sadri & Lee, 2007). Thus, it is 

significant to study TPACK of pre-service teachers to identify the principal points that need to be 

considered in teacher training. In this research study utilized the survey method, pre-service science 
teachers‟ technological pedagogical content knowledge involving the topic of celestial bodies were 

investigated. The study group consisted of 37 (31 females and 6 males) pre-service science teachers 

who were the fourth (final) year of their undergraduate degree in the Department of Science Education 

Program in 2013-2014. We collected data from the vignette-based semi-structured individual 
interview (35 minutes duration) for determining the pre-service teachers‟ technological pedagogical 

content knowledge involving the topic of celestial bodies. A vignette is a short study with no ending 

that has been created based on the findings of previous studies (Carlson, 1996) and real life stories 
(Jeffries & Maeder, 2004). In the present study, the data obtained from the interviews were analyzed 

via the content analysis method. The results showed that the pre-service science teachers‟ 

technological pedagogical content knowledge was inadequate on the topic of celestial bodies.   

 

Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge, Pre-Service Teacher Education, Celestial 

Bodies 

                                                   
1 This study was created from the first author's doctoral dissertation. 
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Abstract 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) is defined as knowledge that includes content knowledge and 

pedagogical knowledge, which need to be acquired by teachers (Shulman, 1987). It is stated in the 

literature that the notion of PCK, which has been adopted recently in the process of re-structuring 

teacher training systems in many countries, provides a basis for teacher training studies. In the model 
defined as the teaching knowledge base by the author, Shulman (1987) categorized PCK as one of the 

types of knowledge that a teacher needs to acquire. Many studies emphasized that PCK is as important 

as the content knowledge and pedagogical knowledge (Boz, 2004; Shulman, 1987; Van Driel, De Jong 
& Verloop, 2002). Thus, a study on pre-service science teachers‟ pedagogical content knowledge and 

classroom teaching practices is significant in that it would provide concrete examples of future studies 

and activities that would be conducted in the field of teacher training. Furthermore, it is important that 
the present study would investigate pre-service science teachers‟ pedagogical content knowledge and 

classroom teaching practices in relation to a current topic such as the phases of the Moon. The purpose 

of this study was to explore the pre-service science teachers‟ pedagogical content knowledge and their 

teaching practices in real classroom settings involving the topic of moon phases. In this study, 37 pre-
service science teachers who were final (fourth) year of their undergraduate degree in Science Teacher 

Education Program in 2013-2014 participated. We collected data from the vignette-based semi-

structured individual interview (30 minutes duration) for the pre-service science teachers‟ pedagogical 
content knowledge. Vignette is a short study that has been created based on the findings real life 

stories (Jeffries & Maeder, 2004). All interviews were audio taped and then transcribed verbatim by 

the first author. In order to examine the classroom practices of seven pre-service science teachers who 

were randomly selected video records, classroom observation protocol and field notes were used as 
data collection tools. The results of this study showed that the pre-service science teachers‟ 

pedagogical content knowledge and classroom practices were inadequate on the topic of moon phases. 

 
Keywords: Pedagogical Content Knowledge, Classroom Practice, Pre-Service Teacher Education, 

Moon Phases 
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Abstract 

 

Hidden curriculum is the process of helping students acquire implicitly stated norms, values and 
beliefs by the help of the structures of rules organizing social relationships at school and class 

experiences and routine works. Although hidden curriculum is not included in the official curriculum, 

it points to those values, attitudes and behaviors that are systematically imposed to students by 
education. This study aims to highlight hidden curriculum in educational institutes and show concrete 

ways of implementing the hidden curriculum. One of the objectives of the hidden curriculum is 

shaping students‟ attitudes towards school as well as their emotions, habits and values in social life.  
However well prepared is the formal curriculum, what is more important on the learning process is in 

fact the views, ideas and behaviors of administrators, teachers and students. Therefore, students are 

extremely affected by the hidden curriculum. Hidden curriculum consists of a number of factors that 

form the socio-cultural structure of the school. This cultural structure involves a number of elements 
such as teachers‟ and students‟ behaviors, approaches, beliefs, value judgments, the quality of school 

atmosphere, values, interaction patterns which the school atmosphere provides for students, unwritten 

rules of school, routines, discipline , obedience to authority, Hidden curriculum comprises of all 
knowledge, values and beliefs that are part of the learning process in classes and at schools, mostly not 

realized and intentionally not directed. Such knowledge and values not only affect academic success at 

school but also individual‟s attitudes towards school. 
One of the most important steps for improving the quality of education systems is to assure that 

teacher candidates are educated well at faculties. How well qualified teacher candidates are educated is 

affected by the hidden curriculum of the faculty. The main aim of this study is to put forth the views of 

students who are undergraduate students at the faculties of Art and Science and also teacher candidates 
getting formation education at faculties of education about hidden curriculum and then present 

whether there is a meaningful difference between the two faculties according to the views of teacher 

candidates. This is a descriptive study putting forth teacher candidates‟ describing the universities‟ 
hidden curriculum. It is a scanning model study determining the views, attitudes, interests of the 

participants using big samples. As a data gathering instrument, “Hidden Curricul Scale” developed by 

Akbulut and Aslan (2016) was used. As for data analysis, t test was used for independent sample for 

comparison according to two-category variables, one way ANOVA test was used for comparison 
according to three and more category variables and basic correlation technique was used in order to 

determine whether there is a relationship between the means of hidden curriculum perceptions of 

students about undergraduate and formation education. Data was gathered from the study group of 329 
teacher candidates getting formation education given by the Faculty of Education in 2015-2016 

Academic Year. Students‟ perceptions about hidden curriculum were examined in terms of gender, 

age, marital status, department, whether their expectations related to undergraduate and formation 
education have been met and whether they find formation education necessary. The findings revealed 

that students‟ hidden curriculum perception levels differed meaningfully in terms of gender, marital 

status, department , whether their expectations related to undergraduate and formation education have 

been met and whether they find formation education necessary. 
 

Keywords: Teacher Candidates, Hidden Curriculum, Quantitative Technique 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

31 

 

Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşam Kalitesi Düzeyleri 
             

Nurgül Özdemir 

Adnan Menderes Üniversitesi, 

Türkiye 

 

AyĢe Elitok Kesici 

Adnan Menderes Üniversitesi, 

Türkiye 

 
 

BarıĢ ÇavuĢ 

Adnan Menderes Üniversitesi, 
Türkiye 

 

Özet 

 

Ġnsanoğlu yaĢam süreci boyunca kaliteli bir yaĢam sürdürmeyi ister. Kaliteli bir yaĢam bireyin mutlu, 
güvenli ve doyumlu bir ömür sürmesindeki en önemli etkendir. Ġnsanı biyo- psiko- sosyal bir varlık 

olarak değerlendirdiğimizde yaĢamı boyunca insanın bu alanlardaki ilgi, ihtiyaç ve beklentileri 

olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir. Ġnsanoğlunun biyolojik ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları 

ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yaĢam standardını yakalaması insani bir yaĢam 
sürmesini sağlar. Üniversite yaĢam kalitesi kavramı evrensel olarak üniversite yaĢamından alınan 

doyum; üniversitenin akademik ve sosyal yönünden memnuniyet olarak tanımlanır. Akademik ve 

sosyal yönden memnuniyet ise üniversitenin sunduğu hizmetler ve uygulamalar ile etkileĢim 
hâlindedir (Quality of College Life Survey Report, 2009). 

Ġnsan hayatının önemli bir bölümünü oluĢturan üniversitelerin amacı öğretim yoluyla insan kaynakları 

geliĢimine, araĢtırma ve danıĢmanlık yoluyla da insanların yaĢam kalitesini yükseltmeye katkıda 
bulunmaktır (Kabeta,1999). Üniversite öğrencileri 4 yıl boyunca lisans öğrenimlerine devam ederek 

uzunca sayılacak bir yaĢam sürecini fakültelerde geçirmektedirler. Okul yaĢam kalitesi, okulların 

öğrencileri, gerek akademik, gerek sosyal, gerekse psikolojik açıdan birçok alanda, hedeflenen 

kazanımlara maksimum düzeyde ulaĢtırabilmesidir (Sarı 2007). Öğrencilerin fakültelerde yaĢanan dört 
yıllık öğrenim sürecini yaĢarken kaliteli bir süreç geçirmeleri hem akademik baĢarılarını olumlu 

etkileyebilir hem de fakülteler öğrencilerin insan ömrünün en güzel yılları olarak kabul gören gençlik 

yıllarını insana yakıĢır bir Ģekilde sürmelerine yardımcı olabilirler. 
Nitelikli öğretmenler yetiĢtirmekle yükümlü olan fakültelerde alınan eğitimin kalitesi, öğretmen 

adaylarının hem mesleki doyuma ulaĢmalarını hem de gelecek nesilleri emanet ettiğimiz 

öğretmenlerimizin yetiĢtirdiği öğrencilerin niteliğini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Öğretmen 
adaylarının yaĢam kalitelerini arttırmak, eğitimin daha verimli olması açısından önemlidir. Bu 

araĢtırmanın amacı fen edebiyat fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının lisans eğitimi ve 

eğitim fakültesinden alınan formasyon eğitimlerinin üniversite yaĢam kalitesi düzeylerini belirlemek 

ve bu iki fakülteden alınan eğitimin yaĢam kalitesi düzeylerinin karĢılaĢtırılmasını sağlamaktır. Bu 
araĢtırmanın türü, öğretmen adaylarının var olan üniversite yaĢam kalitesi düzeylerini ortaya koyması 

açısından betimseldir. AraĢtırma, bir konuya iliĢkin katılımcıların görüĢlerinin, tutumlarının, ilgilerinin 

vb. belirlendiği, görece büyük örneklemler üzerinde yürütülen bir çalıĢma olduğundan tarama 
modelindedir. Veri toplama aracı olarak, EriĢ ve Anıl (2013) tarafından geliĢtirilen “Üniversite YaĢam 

Kalitesi Ölçeği” (ÜYKÖ) kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde, ÜYKÖ‟ye ve alt boyutlarına ait 

ortalamaların iki kategorili değiĢkenlere göre karĢılaĢtırması amacıyla bağımsız örneklem için t testi, 

üç ve daha fazla kategorili değiĢkenlere göre karĢılaĢtırması amacıyla ise tek yönlü ANOVA testi, 
öğrencilerin lisans ve formasyon eğitimleri yaĢam kalitesi ortalamaları arasında iliĢki olup olmadığının 

belirlenmesi için basit korelasyon tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri 2015-2016 eğitim-öğretim 

yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde verilen formasyon eğitimi programına 
katılan toplam 329 öğretmen adayının bulunduğu çalıĢma grubundan toplanmıĢtır. Öğrencilerin 

üniversite yaĢam kalitesi düzeyleri cinsiyet, yaĢ, medeni durum, okudukları bölüm, lisans ve 

formasyon eğitimine iliĢkin beklentilerinin karĢılanma durumu, formasyon eğitimini gerekli görüp 
görmediklerine göre, incelenmiĢtir. Öğrencilerin üniversite yaĢam kalitesi düzeylerinin medeni durum, 

okudukları bölüm, lisans ve formasyon eğitimine iliĢkin beklentilerinin karĢılanma durumu, 

formasyon eğitimini gerekli görüp görmedikleri durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği 

bulunmuĢtur. 
Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşam Kalitesi, Öğretmen Adayları, Nicel Yöntem 
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University Life Quality of Teacher Candidates Who Attend Teacher 

Training Program 

 
Abstract 

 

Human beings wish to live a life of good quality throughout their life because it‟s the most important 

factor for them to live a happy, secure and satisfied life. When we consider human beings as bio-
psycho and social creatures, we have to admit that they also have interests, needs and expectations 

about these fields. To reach a life quality assuring biological, psychological and social needs leads a 

person live a humanitarian life. University life quality as a concept is defined as universal satisfaction 
in university life, satisfaction in academic and social aspects. Academic and social satisfaction is also 

in interaction with university‟s facilities and implementations (Quality of College Life Survey Report, 

2009). 
 

Universities, being an important part of human life, aim to improve human resources via education 

and improve the quality of life via research and counseling (Kabeta, 1999). University students 

generally receive undergraduate education for four years, which makes a considerable time spent in 
faculties. School life quality is the ability to get students to reach their academic, social and 

psychological goals at utmost level (Sarı, 2007). Good quality of students‟ university lives during 

these four years can affect their academic success positively and also faculties can help students live 
their undergraduate years which are accepted as the most beautiful years of a person in a more 

humanitarian way. 

 

The quality of education in faculties which are responsible for educating qualified teachers is a direct 
component effecting both professional satisfaction of teacher candidates and quality of students whom 

we trust teachers to educate. Improving life quality of teacher candidates is important to make 

education process more efficient. The purpose of this study is to determine university life quality of 
education taken from teacher training program and undergraduate degree of teacher candidates 

studying in faculty of arts and sciences and comparing levels of life quality for education taken from 

these two faculties. The kind of this research is descriptive in terms of revealing university life quality 
of teacher candidates. The research is in scanning model because it is carried on relatively large 

samples and it reveals participants‟ attitudes, interests and views on the subject. For data collection 

“University Life Quality Scale” (ULQS) by EriĢ and Anıl (2013) was used. In the analysis of data, t 

test was used for independent sample comparing ULQS‟s and its sub dimensions‟ means according to 
two categorized variables. One way ANOVA was used for independent sample comparing ULQS‟s 

and its sub dimensions‟ means according to three or more categorized variables. Simple correlation 

technique was used to determine if there is any relation between students‟ undergraduate and teacher 
training life qualities‟ means. Research data was gathered from work group consisting of 329 teacher 

candidates in Adnan Menderes University 2015-2016 academic year. Students‟ university life quality 

levels were examined according to gender, age, marital status, department of study, meeting students‟ 
expectations towards their undergraduate and teacher training programmes, what the students think 

about the necessity of teacher training program. It was found that there is a meaningful difference 

between students‟ university life quality levels and marital status, department of study, level of 

meeting students‟ expectations towards their undergraduate and teacher training programmes, and 
whether the students consider that teacher training program is necessary or not. 

 

Keywords: University Life Quality, Teacher Candidates, Quantitative Method 
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Abstract 

 
The quality of life at university and hidden curriculum are the most important components that make 

us acknowledge the impact of educational activities in schools. The quality of life at university and 

hidden curriculum are very broad concepts that have a strong impact on students and teachers, which 
express unscheduled and hidden values, and include extracurricular activities. By focusing on the 

quality of life and hidden curriculum in educational institutions, this research will try to take concrete 

steps in terms of increasing the quality of life at universities and implementing hidden curriculum. 

Together with the fact that the attitudes of the students towards the school, their emotions, the shaping 
of their social habits and values are influenced by the quality of life at university, the development of 

these qualities is also among the objectives of hidden curriculum. 

One of the most important steps of improving the quality of education systems is to ensure that teacher 
candidates are trained in faculties in an equipped manner. The training of teacher candidates in a 

qualified way is influenced by both the quality of life and hidden curriculum in the faculty. The aim of 

this research is to determine the relationship between university quality of life levels and hidden 
curriculum opinions of the teacher candidates having their undergraduate education at faculty of 

science and literature and attending formation education at faculty of education, and to reveal, 

according to the opinions of teacher candidates, whether there is a significant difference between their 

quality of life levels and their opinions about hidden curriculum. The type of this research is 
descriptive in that it puts forth the present quality of life at university and hidden curriculum 

perceptions of teacher candidates. The research is a screening model research as it is conducted on 

relatively large samples and as the opinions, attitudes, interests etc. of its participants in terms of a 
subject are determined. As the data collection tools, "Hidden Curriculum Scale" developed by Akbulut 

and Aslan (2016) and "University Quality of Life Scale" (UQLS) developed by EriĢ and Anıl (2013) 

were used. The data of the research was collected from the study group of 329 teacher candidates who 
participated in formation education programme given at Adnan Menderes University Faculty of 

Education in 2015-2016 academic year. In the analysis of the data, regression analysis technique was 

used so as to determine how the students' hidden curriculum perceptions predicted their university 

quality of life perceptions. As a result of the research, it was found that the perception of the students 
in terms of the hidden curriculum within the scope of teaching certificate program was a low level 

predictor of university quality of life perception. 

 
Keywords: Quality of Life at University, Hidden Curriculum, Teacher Candidates 
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Öğretmenlik Sertifika Programlarına İlişkin Yaşam Kalitesi Algısı ve Örtük 

Program İlişkisi 
 

Özet 

 
Üniversite yaĢam kalitesi ve örtük program okullardaki eğitim etkinliklerinin etki alanını anlamamızı 

sağlayan en önemli bileĢenlerdir. Üniversite yaĢam kalitesi ve örtük program öğrenciler ve 

öğretmenler üzerinde güçlü etkisi olan, planlanmamıĢ ve gizli değerleri ifade eden ve ders dıĢı 

etkinlikleri de içine alan çok geniĢ kavramlardır. Bu araĢtırma ile eğitim kurumlarındaki yaĢam 
kalitesine ve örtük programa dikkat çekilerek, üniversitelerin yaĢam kalitelerinin artırılmasına ve örtük 

programın uygulanmasına yönelik somut adımların atılmasına kaynaklık edilmesine çalıĢılacaktır. 

Öğrencilerin okulla ilgili tutumları, duyguları, sosyal hayattaki alıĢkanlık ve değerlerinin Ģekillenmesi 
üniversitenin yaĢam kalitesinin düzeyinden etkilendiği gibi bu niteliklerin geliĢtirilmesi de örtük 

programın hedefleri arasındadır.  

Eğitim sistemlerinin niteliğini artırmanın en önemli basamaklarından biri de öğretmen adaylarının 

fakültelerde donanımlı bir biçimde yetiĢtirilmelerini sağlamaktır. Öğretmen adaylarının nitelikli 
yetiĢmeleri ise fakültenin hem yaĢam kalitesinden hem de örtük programından etkilenmektedir. Bu 

araĢtırmanın amacı fen edebiyat fakültelerinde lisans eğitimi almakta olan ve eğitim fakültelerinde 

formasyon eğitimine devam eden öğretmen adaylarının üniversite yaĢam kalitesi düzeyleri ve örtük 
programa iliĢkin görüĢleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve öğretmen adaylarının görüĢlerine göre 

üniversite yaĢam kalitesi düzeyleri ile örtük programa iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu araĢtırmanın türü, öğretmen adaylarının var olan üniversitenin 
yaĢam kalitesini ve örtük programını ortaya koyması açısından betimseldir. AraĢtırma, bir konuya 

iliĢkin katılımcıların görüĢlerinin, tutumlarının, ilgilerinin vb. belirlendiği, görece büyük örneklemler 

üzerinde yürütülen bir çalıĢma olduğundan tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak, Akbulut 

ve Aslan (2016) tarafından geliĢtirilen “Örtük Program Ölçeği” ve EriĢ ve Anıl (2013) tarafından 
geliĢtirilen “Üniversite YaĢam Kalitesi Ölçeği” (ÜYKÖ) kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri 2015-2016 

eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde verilen formasyon eğitimi 

programına katılan toplam 329 öğretmen adayının bulunduğu çalıĢma grubundan toplanmıĢtır. 
Verilerin analizinde öğrencilerin örtük program algılarının, üniversite yaĢam kalitesi algılarını ne 

düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla regresyon analizi tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda öğretmenlik sertifika programı kapsamında yer alan örtük programa iliĢkin öğrenci 
algısının üniversite yaĢam kalitesi algısının düĢük düzeyde anlamlı bir yordayıcısı olduğu 

bulunmuĢtur. 
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımlamasına göre, annenin son adet tarihinin ilk gününden itibaren 37. 

haftasını veya 259. gününü tamamlamadan doğan bebekler prematüre olarak kabul edilmektedir. 
Dünya‟da her yıl yaklaĢık 15 milyon prematüre doğum gerçekleĢmektedir. Dünyada prematüre doğum 

oranlarının % 5-18 arasında değiĢtiği ifade edilirken, Türkiye‟de 2010 yılı canlı doğum sayısı 

1,298,300, prematüre doğum oranı ise %11,9 olarak bildirilmiĢtir. GeliĢimin olumsuz yöne doğru 

yönelmesi olasılığını arttıran ve geliĢim sorunlarına sebep olabilecek özellikler “risk etkenleri” olarak 
tanımlanır. Prematüre doğum geliĢimi etkileyebilen risk faktörlerinden biridir. Prematüre bebekler 

zamanından önce doğdukları için anne karnında tamamlamaları gereken geliĢimleri yarım kalmaktadır. 

Organlar yeterince geliĢmediği için bebekler dıĢ dünyaya zamanında doğan bebekler gibi uyum 
sağlayamamakta ve sağlık sorunlarıyla karĢılaĢmaktadırlar. Prematüre bebeklerde daha sonraki 

dönemlerde geliĢimsel problemlerde de artıĢ görülmektedir. 

 
Bu çalıĢmanın genel amacı geliĢim geriliği riski altındaki prematüre bebeklerin annelerinin bebek 

büyütmeye iliĢkin görüĢlerini belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde bebeğe iliĢkin değiĢkenlere 

(doğum haftası, kilo ve cinsiyet vb.) ve anneye iliĢkin değiĢkenlere (yaĢ, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, 

doğum öncesi bilgi alma, bilgi kaynakları vb.) göre prematüre bebek büyütmeye iliĢkin görüĢlerin 
farklılaĢıp farklılaĢmadığı yanıtı aranmıĢtır. AraĢtırma, nitel araĢtırma modelinde olup amaçlı 

örnekleme yöntemi ile Bitlis ilinde prematüre doğum yapan 12 anne ile yapılmıĢtır. Annelerden ilk 

doğumunu yapan, fiziksel ve ruhsal sorunu olmayan, çocuğu 1-5 yaĢ arasında olan, Bitlis il 
merkezinde ikamet eden ve araĢtırmaya katılmaya gönüllülük gösterenler alınmıĢtır. AraĢtırmada, 

araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen demografik bilgi formu kullanılmıĢtır. Veriler yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme yöntemi ile yüz yüze görüĢmelerle araĢtırmacılar tarafından toplanmıĢtır. Veriler, betimsel 
analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiĢtir. AraĢtırmanın veri toplama aĢaması sona ermiĢ ve analiz 

aĢaması halen devam etmektedir. Toplanan nitel veriler ıĢığında bu araĢtırmanın muhtemel 

sonuçlarının; prematüre bebek annelerinin bebek büyütmeye iliĢkin stres ve kaygılarının olduğu, 

bebeklerinin ölmesi veya hastalanması korkularının olduğu, bebek büyütmeye iliĢkin bilgi, sosyal ve 
psikolojik destek ihtiyacı içinde oldukları, bebeklerinin sağlığına iliĢkin gelecek kaygılarının olduğu, 

olması beklenmektedir. 

 
 
Anahtar Kelimler: gelişimsel risk, prematüre doğum, prematüre bebek, bebek büyütmek 

 
 

Child Raising Opinions Of Mothers Of Premature Infants That Are Risk Of 

Developmental Problems  

 

Abstract 

 
 

According to the definition of the World Health Organization (WHO), infants born before completing 

the 37th week or the 259th day from the first day of the mother‟s last menstruation are accepted to be 
premature. Approximately 15 million premature births occur in the world every year. While the rate of 

premature births is stated to range between 5-18% worldwide, the number of live births was reported 
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as 1,298,300 and the rate of premature births as 11.9% in Turkey in 2010. The features that increase 

the possibility of development towards the unfavorable direction and that may cause developmental 

problems are defined as “risk factors”. Premature birth is one of the risk factors that can affect 
development. Since premature babies are born before due time, the development they were supposed 

to complete in their mother‟s womb is left unfinished. As their organs have not developed sufficiently, 

these babies cannot adapt to the world outside like babies born in due time and face health problems. 
In premature babies, there is also an increase in developmental problems in their later periods. 

The general purpose of this study is to explore the child raising opinions of the mothers of premature 

babies that are at risk of developmental delay. Within the framework of this general purpose, we 

sought the answer to the question whether or not the opinions on raising premature babies differed 
with respect to the variables related to the baby (week of birth, weight, gender, etc.) and those related 

to the mother (age, education level, income level, prenatal education, sources of information, etc.). 

Using the purposive sampling method, this qualitative research was conducted with 12 mothers who 
gave premature births in the province of Bitlis. Those mothers who gave birth for the first time, who 

had no physical or mental problems, who had a child between 1 and 5 years of age, who lived in the 

provincial center of Bitlis and who volunteered to participate were included in the study. A 
demographic questionnaire that was developed by the investigators was used in the study. The data 

were collected by the investigators through face-to-face interviews using the semi-structured interview 

method. The data were analyzed using descriptive statistics. The data collection stage of the study has 

been completed and the analysis stage is still in progress. In view of the qualitative data collected, the 
probable results of this research are expected to be that mothers of premature babies have stress and 

anxiety about raising a child, they have the fear that their babies would die or become ill, they are in 

need of knowledge, and social and psychological support concerning child raising and they are 
anxious about the health of their babies. 

 

Keywords: Risk of developmental problems, premature birth, premature baby, child raising 
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Özet 

 

YaĢlılarla ilgili yapılan araĢtırmaların her geçen gün artması yaĢadığımız çağ gereği yaĢlanma 

döneminin önemini göstermektedir. YaĢlanma dönemi bu kadar önemliyken eĢ kaybı yaĢayan 
yaĢlıların tek baĢlarına kalıĢları yaĢlanma dönemini sağlıklı sürdürmeleri için hem bireysel hem 

toplumsal açıdan büyük önem arz etmektedir. YaĢlı için hayat arkadaĢının kaybı, hayatla tek baĢına 

mücadele etmeye baĢlamak, yalnızlık ve beraberinde gelen sağlık sorunları önemli etkenlerdir. EĢ 
kaybı yaĢamıĢ yaĢlılarda yılmazlık; kaybedilen bir eĢ olmasına rağmen hayata tutunabilmeyi, zorlu 

hayat Ģartlarıyla tek baĢına baĢ edebilmeyi kısacası baĢarılı olmayı sağlayan özellikleri 

barındırmaktadır. YaĢlılarda algılanan stresin incelendiği araĢtırmalarda; strese en çok sebep olan 

etkenin eĢ kaybı olduğu ortaya çıkmıĢtır. BaĢka bir anlamda hayat arkadaĢını kaybeden yaĢlı artık tek 
kalmıĢtır ve bu da algılanan stresi etkileyebilmektedir. YaĢlının; hayatı boyunca istediği hedefleri elde 

edebildiğine olan inancı, pozitif bir „ben‟e sahip olması ve yaĢlılığın eksikleri olmasına rağmen, 

kendini önemli bir birey olarak kabul etmesi yaĢam doyumunda önemli etkendir. EĢ kaybı yaĢayan 
yaĢlılarla ilgili çalıĢmaların yok denilecek kadar az oluĢu ve çalıĢmanın bu dönemdeki yaĢlıların 

yılmazlık, yaĢam doyumu ve algılanan stresini ele alması literatüre önemli bir katkı sağlaması 

açısından önemlidir. 
Bu çalıĢmanın amacı eĢ kaybı yaĢayan yaĢlılarda yılmazlığın, algılanan stres ve yaĢam doyumu 

üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. ÇalıĢma; Ankara‟da bulunan Keçiören Belediyesi Huzurevi, Özel 

Sefa Huzurevi ve YaĢlı Bakım Merkezi, Özel Vizyon Huzurevi, Özel Altınçatı Geriatrik Hizmet ve 

Aktif YaĢam Merkezi ile ulaĢılabilir sosyal çevredeki yaĢlılarla gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmaya 
katılmayı kabul eden yaĢlılara demografik bilgi formu, YetiĢkinler Ġçin Yılmazlık Ölçeği, Algılanan 

Stres Ölçeği ve YaĢam Doyumu Ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 65 yaĢ ve üstü eĢ 

kaybı yaĢamıĢ 115 kadın (%76,7), 35 erkek (%23,3) olmak üzere toplam 150 gönüllü katılımcı 
oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın verilerinin analizi SPSS 23 paket programında yapılmıĢtır. Mann-

Whitney U testi ve Spearman korelasyon uygulanmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre; yılmazlık düzeyi 

yüksek olanların yılmazlık düzeyi düĢük olanlara göre yaĢam doyumunun daha yüksek olduğu, 
yılmazlık düzeyi yüksek olanların ise yılmazlık düzeyi düĢük olanlara göre algılanan stresin daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Yılmazlık ile algılanan stres ve yaĢam doyumu arasında; yaĢam doyumu 

ile algılanan stres arasında pozitif bir iliĢki görülmüĢtür. Sonuç olarak; eĢ kaybı yaĢayan yaĢlılarda 

yılmazlığın hem algılanan stres hem de yaĢam doyumu üzerine etkisi olduğu bulunmuĢtur. 
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The Influence of Resilience on Perceived Stress and Life Satisfaction in 

Older People Experiencing a Partner Loss 

 
Abstract 

 

The researches about the ages are increasing day by day, and the age we are experiencing shows the 

importance of aging. While the aging period is so important, the survival of the older living alone and 
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the care of a healthy aging period are of great importance both in terms of individual and social 

aspects. Loss of life partner for the older, starting to struggle with loneliness, and the health problems 

that come with it are important factors for the older. Coping with the feeling of losing partner at an old 
age consists of surviving despite the loss, coming over the harsh life conditions, in short getting a 

success against the life. In researches on the perceived stress in the older; The most common cause of 

stress has been found to be the loss of partner. In another sense, the elderly is no longer alone, with the 
loss of one's life partner, which can affect the perceived stress. Belief in the attainment of the desired 

goals through the life, the acceptance of self as an important individual despite the lack of old age and 

having a positive ego are the significant influences on life satisfaction. It is important for the literature 

to make an important contribution to the study of the elderly who have lost their partners and the lack 
of studies and the study of the aging in this period. 

The aim of this study is to investigate the effects of aging on perceived stress and life satisfaction in 

the elderly who has experienced loss of consciousness. Scales was applied in Keçiören Municipality 
Nursing Home, Private Sefa Support Center and Older Care Center in Ankara, Private Vision Nursing 

Home, Private Altınçatı Geriatric Service and Active Life Center. It was applied the elderly accessible 

to in the social environment. The aged demographic information form, The Adult Resilience Scale, 
The Perceived Stress Scale and The Satisfaction With Life Scale were applied to participate in the 

study. The sample of the study consisted of 150 volunteers including 115 women (76,7%) and 35 men 

(23,3%) who had a loss of co-existence of 65 years or older. Analysis of the data of the study was 

made in SPSS 23 total programmes. Mann-Whitney U test and Spearman correlation were applied. 
According to the analysis results; It was found that those who had higher level of resilience had higher 

life satisfaction than those who had lower level of resilience and those who had higher level of 

resilience had higher perceived stress than those who had lower level of resilience. Between perceived 
stress and life satisfaction; a positive relationship was found between life satisfaction and perceived 

stress. As a result; it has been found out that the resilience in aged people with loss of partner has an 

effect on both perceived stress and life satisfaction. 

 
Keywords: Elderly, Loss Of Partner, Resilience, Perceived Stress, Life Satisfaction 
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Özet 

 

Hizmet odaklı konaklama endüstrisinde çalıĢanlar arasında örgütsel bağlılık oldukça önemlidir. 
Hizmet odaklı bir iĢletmenin yüksek hizmet kalitesi standartlarına ulaĢabilmesinin ve müĢteri 

memnuniyetini sağlayabilmesinin yolu nitelikli iĢgören istihdamına bağlıdır. Nitelikli iĢgören 

istihdamı ise iĢgören motivasyonundan ve örgütsel bağlılıktan geçmektedir. Ayrıca bir iĢletmede 

pozitif iĢleyen etik bir iklimin varlığı iĢletme karlılığı ve verimliliği açısından oldukça önemlidir. Bu 
yolla konaklama iĢletmesinin sektörel rekabet gücü kazanabilmesi mümkündür.  

ÇalıĢmanın amacı, konaklama iĢletmelerinde etik iklim ortamının çalıĢanların duygusal boyutlu 

örgütsel bağlılığa etkisini belirlemektir. ÇalıĢmada Victor ve Cullen (1993) tarafından geliĢtirilen etik 
iklim ölçeği ile Meyer ve Allen (1991) tarafından geliĢtirilen örgütsel bağlılık ölçeğinin duygusal 

örgütsel bağlılık boyutu alt ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri Antalya'da faaliyet gösteren 5 

yıldızlı altı farklı otelde çalıĢan toplam 340 iĢgörenden anket yöntemi ile elde edilmiĢtir. Anketin ilk 
kısmında çalıĢanların örgütsel etik iklim algıları (kiĢisel çıkar, kurum çıkarı, verimlilik, arkadaĢlık, 

ekip çıkarı, sosyal sorumluluk, kiĢisel ahlaklılık, firma kuralları ve prosedürleri ile yasalar ve mesleki 

etik kuralları) ile duygusal örgütsel bağlılıkları arasındaki iliĢkileri belirlemeye yönelik sorular 

bulunmaktadır. Ġkinci kısmında ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 
yer almaktadır. Henüz devam eden analizler, yapısal eĢitlik modellemesi ile test edilecektir. 

ÇalıĢmada, konaklama iĢletmelerinde çalıĢanların pozitif etik iklim algısı ile duygusal örgütsel 

bağlılıkları arasında pozitif bir iliĢki öngörülmektedir. Ayrıca çalıĢmada çalıĢanların duygusal örgütsel 
bağlılık düzeylerinin cinsiyete, medeni duruma, yaĢa, gelir düzeyine, eğitime, çalıĢma süresi ve 

departmanlara göre farklılık gösterip göstermediği de test edilecektir. 
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The Impact Of Ethical Climate On Emotional Organizational 

Commitment: A Survey In The Accommodation Industry 
 

Abstract 

 

Organizational commitment is crucial in the service-oriented hospitality industry. A service-oriented 
firm may achieve high quality service standards and customer satisfaction by employing qualified 

occupations. Employing qualified staff requires motivation and emotional organizational commitment. 
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In addition, having a positive working ethical climate in the firm is crucial for profitability and 

productivity. Thus, hospitality businesses can achieve industrial competitiveness.  

The aim of the study is to determine the effect of the ethical climate on the emotional organizational 
commitment in the accommodation enterprises. The study addresses ethical climate scale developed 

by Victor and Cullen (1993) and emotional organizational commitment subscale developed by Meyer 

and Allen (1991). The survey data were obtained from a total of 340 participants who employ at six 
different 5-star hotels operating in Antalya. The first part of the questionnaire covers questions that 

determining the relationship between employees' organizational ethical climate perceptions and 

emotional organizational commitment. In the second part, there are questions asked to determine the 

demographic characteristics of the participants. The ongoing analyzes will be tested by structural 
equation modelling. Research result will be show positive relationships between positive ethical 

climate and emotional organizational commitment in accommodation enterprises. In addition, the 

study examines whether the emotional organizational commitment levels of employees differ or not 
according to sex, marital status, age, income level, education, study period and departments. 

 

Keywords: Ethical Climate, Emotional Organizational Commitment, Accommodation Industry 
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Özet 

 
ÇalıĢanlardan elde edilen verimi artırabilmek ve bu sayede rekabet piyasasında avantaj sağlayabilmek, 

iĢletme yöneticilerinin yoğun olarak çaba sarf ettiği önemli örgütsel konular arasında yer almaktadır. 

Bahsedilen manada çalıĢan verimliliğine doğrudan etki ettiği bilinen faktörlerden birisi ise duygusal 
emek faktörüdür. Duygusal emek, kısaca, personelin hizmet sunarken sergilediği duyguların, 

çalıĢtıkları kurumların örgütsel politikaları ile müsemma biçimde Ģekillendirilmesi ve yönetilmesi ile 

iliĢkilendirilen bir kavram olarak açıklanmaktadır. Bu Ģekilde yönetilen duygular, ortaya çıkıĢ 

biçimleri itibarıyla yüzeysel davranıĢ, derin davranıĢ ve samimi davranıĢ olarak boyutlandırılmaktadır. 
Yöneticileri yakından ilgilendiren diğer bir önemli örgütsel konu da, örgütsel özdeĢleĢme olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Örgütsel özdeĢleĢme ise; çalıĢanların kendilerini kurumlarına ait hissetmeleri 

ve kurumun baĢarılarını ve baĢarısızlıklarını kendisi baĢarı ve baĢarısızlıkları gibi görmesi olarak izah 
edilmektedir.  

Önemli örgütsel konular olarak ele alınan bu iki kavramın personel verimliliği bağlamında ele 

alınması, araĢtırmamızın çıkıĢ noktasını oluĢturmuĢ ve çalıĢanların örgütsel özdeĢleme düzeylerinin, 
sergiledikleri duygusal emek üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 

yürütülen çalıĢmada; özellikle duygusal emek konusunun, hizmet sektörü çalıĢanları açısından daha 

fazla önem arz etmesi bakımından, Elazığ‟da faaliyet gösteren Ģehir otelleri çalıĢanları üzerinde bir 

anket çalıĢması yapılarak verilere ulaĢılmıĢtır.  
Anketlerden elde edilen veriler, yapısal eĢitlik modeli ile analiz edilerek değerlendirilmiĢtir. Analizler 

neticesinde elde edilen bulgulara göre; çalıĢanların örgütsel özdeĢleĢme düzeylerinin, sergiledikleri 

duygusal emek üzerinde yüzeysel davranıĢlar, derin davranıĢlar ve samimi davranıĢlar boyutları 
bakımından farklı derecelerde etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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The Effects of Organizational Identification on Emotional Labor: A 

Research in City Hotels 
 

Abstract 

 

Increasing employee productivity and being able to gain competitive advantage on this side are among 

the important organizational issues that business managers make intensive efforts. One of the factors 
known to have a direct effect on employee productivity in the mentioned mania is the emotional labor 

factor. Emotional labor is briefly described as a concept related to the emotions exhibited by staff 

during their service, their organizational politics and the shaping and management of organizational 
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politics. The emotions managed in this way are dimensioned as superficial, deep and sincere behavior 

according to their appearance. Another important organizational issue closely related to the managers 

is the confrontation as organizational identification. Organizational identification is the employees feel 
themselves to belong to their institutions and the successes and failures of the institution are seen as 

their successes and failures. It is aimed to investigate the effects of these two concepts, which are 

considered as important organizational issues, in the context of personnel productivity, the effect of 
organizational identification levels of employees on the emotional labor that have formed the starting 

point of our research. In this study, Especially emotional labor issues have been reached by conducting 

a survey on the employees of the city employees operating in Elazığ in terms of the importance of 

service sector workers. The data obtained from the questionnaires have been analyzed and evaluated 
by the structural equation model. According to the findings of the analyzes; It has been concluded that 

the level of organizational identification of employees has different degrees of influence on the 

dimensions of superficial, deep and sincere behavior on the emotional labor they exhibit. 
 

Keywords: Identification, Organizational Identification, Labor, Emotional Labor 
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Özet 

 

Sinop turizmi içinde önemli kültürel değerler arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi her yıl hüzün 
turizmi kapsamında seyahat eden birçok turistin ilgi alanına girmektedir. Bu çalıĢma kapsamında 

Sinop Tarihi Cezaevini ziyaret eden turistlerin performans beklentileri ile ziyaret sonrası algıladıkları 

performans durumları ele alınacaktır. Turistlerin beklentileri doğrultusunda da Tarihi Cezaevi 
yönetimine yönelik paydaĢların nitelikleri ve etkilerinin belirlenmesi çalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden görüĢme tekniği ile cezaevini ziyaret eden 

turistlerden ve ilgili paydaĢlardan veriler toplanmaktadır. GörüĢmelere ġubat 2017‟de baĢlanmıĢ olup 

halen devam etmektedir. 
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Abstract 
 

Sinop Historical Prison included within the major cultural values in Sinop tourism is in many tourists‟ 

area of interest. Within the context of study, performance expectations of tourists visiting Sinop 

Historical Prison and performance status perceived by them after visits will be discussed. Within the 
direction of tourists‟ performance expectations, the objective of study is to determine the qualities and 

effects of stockholders to administration of Historical Prison. Interviews began on February 2017 and 

they still go on. 
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Bu araĢtırma, Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü 4. sınıf 
öğrencilerinin muhasebe dersleri ve muhasebe mesleğine bakıĢ açılarını ortaya koyabilmek amacıyla 

yapılmıĢtır.  

Konuya iliĢkin öğrencilerin algılarını karĢılaĢtırmak amacıyla, 2006 ve 2016 yıllarında aynı anket 
çalıĢması, benzer örneklem ile tekrarlanmıĢtır. Her iki yılda da, örneklem için Anadolu Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinin muhasebe eğitimi ağırlıklı olan ĠĢletme Bölümünde eğitim 

gören ĠĢletme Ġkinci Öğretim, Örgün Öğretim ve Ġngilizce ĠĢletme Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden 

36‟sı bayan, 64‟ü erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilmiĢtir. 
2006 yılı ve 2016 yıllarında benzer sonuçlar gösteren konular Ģöyledir: Anadolu Üniversitesi/ĠĢletme 

Bölümü, öğrencilerin büyük çoğunluğunun, ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra 

öğrenciler, ĠĢletme Bölümündeki iĢ alanları ve bu bölümde muhasebe dersi alacakları hakkında bilgi 
sahibi olduklarını belirtmiĢlerdir.  

2006 ve 2016 yıllarında farklılık gösteren konular Ģöyledir: 2006 yılında; mezun olduktan sonra 

muhasebe mesleğini yapmak isteyen öğrenciler çoğunlukta olmasına rağmen, çalıĢma Ģartları 
bakımından mesleğin tercih edilirliği düĢüktür. Ancak 2016 yılında; mezun olduktan sonra muhasebe 

mesleğini yapmak isteyen öğrenciler, çalıĢma Ģartları bakımından da mesleğin tercih edilebilir 

olduğunu öne sürmüĢlerdir. Bu durum, üniversite öğrencilerinin yıllar itibariyle mesleğin önemi ve 

saygınlığı hakkında olumlu yönde düĢündüklerini göstermektedir. 2006 yılında öğrencilerin çoğunluğu 
meslek seçimlerini bölüm tercihleri sırasında henüz yapmamıĢlarken; 2016 yılında öğrencilerin bu 

konuda daha bilinçli ve kararlı oldukları göze çarpmaktadır. 
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The Comparison Of Perception Change Of The Students Of Business 

Administration Department On Accountancy Profession and 
 

Abstract 

 

This study aims to assess viewpoints of the senior students of The Business Administration 
Department of The Faculty of Economics and Administrative Sciences of Anadolu University on the 

subject of accounting classes and accountancy profession.  

To compare mentioned students‟ perception on the subject, the same survey was conducted with the 
similar sample. Both of the years, the sample, which consist of 100 students (36 females and 64 

males), was chosen by random sampling from the senior students of evening education, formal 

education and English education of The Business Administration Department of The Faculty of 
Economics and Administrative Sciences of Anadolu University, which mainly apply accounting 

classes. 
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The results which shows similarity from 2006 to 2016 are: The Business Administration Department 

of Anadolu University was favored as most of the students‟ top preferences. In addition, the students 

state that before enrolling the university they already have knowledge of Department‟s business field 
and they would take accounting classes in this department.  

The results which differ from 2006 to 2016 are: In 2006, the students state that they want to be an 

accountant after graduation, however in terms of job conditions, accountancy profession has low 
preferability. In 2016, the students state that they want to be an accountant after graduation, and, they 

think in terms of job conditions, accountancy profession has high preferability. In 2006, most of the 

students haven‟t decide the profession choices yet, during department choices at the university. In 

2016, the students are more informed and determined on their choices. 
 

Keywords: Accountancy Profession, Accounting Classes, Preferability 
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Özet 
 

AraĢtırmanın üniversite öğrencilerin stres ve bilinçli farkındalık düzeylerini belirlemek üzere 

planlanmıĢtır. Tanımlayıcı nitelikte çalıĢma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu‟nda öğrenim gören 172 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Veriler ''KiĢisel Bilgi Formu'', “Depresyon-Anksiyete-Stres Skalasının Stres Alt Boyutu ” ve “Bilinçli 

Farkındalık Ölçeği” ile Ekim 2016–Ocak 2017 tarihleri arasında elde edilmiĢtir. Öğrencilerin 
%19.8‟inin hafif, %35.5‟inin orta,%15.1‟inin ileri ve %7‟sinin ise çok ileri düzeyde stres yaĢadığı 

saptanmıĢtır. Öğrencilerin Bilinçli Farkındalık Ölçeği puan ortalamasının 56.34±12.54 (min:20.00, 

max: 84.00) olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin Depresyon-Anksiyete-Stres Skalasının Stres 

Alt Boyutu ile Bilinçli Farkındalık Ölçeğinden aldıkları puanlar arasında negatif zayıf bir korelasyon 
(r:0.250 p:0.009) olduğu saptanmıĢtır. Sonuç olarak öğrencilerin %77,3‟ünün çeĢitli düzeylerde stres 

yaĢadığı ve stres ile bilinçli farkındalık arasında negatif bir zayıf bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. 
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Stress and Conscious Awareness Levels Of Universıty Students 
 

Abstract 

 
The research is planned to determine the level of stress and conscious awareness of university 

students. The descriptive study was conducted with Mehmet Akif Ersoy University 172 students 

studying at Gölhisar Health Services Vocational School. 
Data were collected between October 2016 and January 2017 with the "Stress Subscale of Depression-

Anxiety-Stress Scale" and "Conscious Awareness Scale". It was found that 19.8% of the students were 

mild, 35.5% of them were middle, 15.1% of the students had advanced and 7% of them had very 

advanced stress. The mean score of the Conscious Awareness Scale of the students was determined to 
be 56.34 ± 12.54 (min: 20.00, max: 84.00). It was also found that the students had a weak negative 

correlation (r: 0.250 p: 0.009) between the scores of Depression-Anxiety-Stress Scale and Stress 

Subscale and Conscious Awareness Scale. As a result, 77.3% of the students were experiencing stress 
at various levels and it was determined that there was a negative weak correlation between stress and 

conscious awareness. 

 

Keywords: Stress, Level Of Conscious Awareness 
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Özet 

 

Dünyada modern anlamda kent kavramının ortaya çıkıĢının sanayileĢme ile baĢladığını söylemek 

yanlıĢ olmayacaktır. Modern kent kavramı, aslında içinde yoğun çeliĢkiler ve çatıĢmaların olduğu ve 
bununla iliĢkili olarak her katmandan insanın kendisine ifade alanı aradığı; bunun da ötesinde her 

bireyin hak arayıĢına giriĢtiği mekânlar olarak ele alınabilecektir.  

Orta çağın statik, donuk ve her alanın tanımlanıp aidiyetlerin belirlendiği kentler, sanayileĢme ile 
birlikte yerini "ilerletici" bir dinamizme bırakmıĢtır. Bu dinamik süreç ise beraberinde hem teorik 

düzeyde ideal kent sorunsalını, hem de teknik bir yoğunlaĢmanın kazanımlarını açığa çıkarmıĢtır. Kent 

kavramını bu temel yaklaĢımla ele alan çalıĢmamızda; ilerlemenin en önemli halkalarından biri olan 
"Toplumcu Belediyecilik" kavramının önce Avrupa'daki önemli tarihsel uğraklarını tartıĢılmıĢ ve 

sonrasında bu hareketin Türkiye'deki uygulamaları değerlendirilmiĢtir.  

Bu kapsamda, 1973-1977 arası CHP belediyeleri ile somutlaĢan toplumcu belediyecilik 

uygulamalarının, Türkiye kent hareketleri içindeki yeri ve genel siyasal konjonktür ile iliĢkileri 
tartıĢılmıĢtır. Nihayet günümüzde Tunceli ilinin küçük bir ilçesi olan Ovacık‟ta hayata geçirilmeye 

çalıĢılan belediyecilik faaliyetleri, hem toplumcu belediyecilik projeksiyonu hem de Bourdieu 

sosyolojisinin bizlere sunduğu imkânlar ile beraber bir yapı çerçevesinde ele alınmıĢ; ayrıca ortaya 
çıkan uygulamalar yönetsel boyutlarıyla bir değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 
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Wıth The Hıstorıcal Roots Of The Socıety Munıcıpalıty, Understandıng The 

Tuncelı-Ovacık Munıcıpalıty Wıth Bourdieu Concepts 
 

Abstract 
 

It is not wrong to say that the emergence of the city concept in the modern sense in the world began 

with industrialization. The concept of the modern city, in fact, has intense contradictions and conflicts 

within it, and in relation to it, people from every stratum seek to express themselves; and beyond this, 
it can be considered as the places where every individual has begun to search for rights. 

The cities in the Middle Ages are static, dull and whose identities are defined belong to each area, 

have left their place to a "advance" dynamism with industrialization. This dynamic process brings both 
the ideal urban problem at the theoretical level and the achievements of a technical concentration 

together. In our study which adress the concept of city with this basic approach; the concept of 

"community municipalism" as one of the most important rings of the advance was first discussed in 

Europe and then the practices of this movement in Turkey were evaluated. 
In this context, the relationship between the social municipality practices embodied by the CHP 

municipalities between 1973-1977, the place within the Turkish city movements and the general 

political conjuncture have been discussed. Finally, the municipal activities that were tried to be alleged 
in Ovacık, a small town of Tunceli today, were handled within a framework with the socialist 

municipal projections as well as the possibilities offered by Bourdieu sociology. And the resulting 

applications were assessed by their managerial dimensions. 
 

Keywords: Urbanization, Municipalism, Community Municipalism, Bourdieu 
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Özet 

 

Temelini iĢlevselci-sistem yaklaĢımından alan egemen halkla iliĢkiler kuramları 1990‟lı yıllara kadar 
alandaki hakimiyetlerini korumuĢlardır. Özellikle son yılların hakim halkla iliĢkiler kuramı olan 

mükemmel halkla iliĢkiler teorisinin ve bu teorinin dayandığı iki-yönlü simetrik iletiĢim anlayıĢının 

güç ve iktidar konularını saf dıĢı bıraktığı görülmektedir. Oysa halkla iliĢkiler gibi sosyo-kültürel bir 

pratiğin toplumun mevcut güç ve iktidar iliĢkilerinden ayrı düĢünülmesi mümkün değildir. Toplumsal 
etkileĢimin merkezinde yer alan uğraĢlardan biri olarak halkla iliĢkiler mesleğini anlamak, bağlamını 

irdeleyebilmek, iktidar iliĢkileri içindeki konumunu çözümleyebilmek ve güç ile olan bağlantısında 

aktarımsal pozisyonunu görebilmek için egemen yaklaĢımların dıĢında yer alan perspektiflerden 
bakmak gerekmektedir.  

Halkla iliĢkilere sosyo-kültürel bir bakıĢ açısından yaklaĢmak öncelikle onun toplumsal dokunun bir 

parçası olduğunun ve kültürün biçimlendirilmesinde etkin bir mekanizma olarak iĢlediğinin kabulüdür. 

Bu çerçevede, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu‟nun toplumsal olanı çözümlemeye yönelik iliĢkisel 
yaklaĢımı, halkla iliĢkiler uygulamalarını iktidar ve güç iliĢkileri bağlamında irdelemek için farklı bir 

bakıĢ açısı sağlamaktadır. Bourdieu‟nun yaklaĢımıyla, beğenileri Ģekillendirmek, yeni yatkınlıklar 

oluĢturmak, düĢüncelere yön vermek, seçimleri biçimlendirmek göreviyle donatılmıĢ temsil ve tanıtım 
mesleklerinden biri olan halkla iliĢkiler, bu yönüyle topluma kabul edilebilir habitus türlerini 

tanıtmaktadır. Bir yaĢam tarzı ya da dünya görüĢü olarak habitusun toplumun iktidar iliĢkilerinden ve 

kaynağını bu iliĢkilerden alan güçten bağımsız düĢünülmesi mümkün değildir. Halkla iliĢkiler ise; bu 
güç iliĢkilerinin meĢrulaĢtırılması ve normalleĢtirilmesi noktasında sembolik dünyanın üreticilerinden 

biri olarak konumlanmaktadır.  

Bu çalıĢmada, halkla iliĢkiler ve güç arasındaki iliĢki Bourdieucu bakıĢ açısından değerlendirilmeye 

çalıĢılmıĢ, sembolik gücün merkezinde yer alan halkla iliĢkilerin toplumsal ve kültürel rollere, 
kimliklere ve eylemlere iliĢkin inanç ve tutumları etkilemedeki rolü tartıĢılmıĢtır. Halkla iliĢkiler 

uygulamalarının böyle bir yaklaĢımdan irdelenmesi, bu mesleği; özellikle ülkemizde yapılan 

araĢtırmalarda ihmal edilegelmiĢ toplumsal bağlamı içinde değerlendirme fırsatı sunmaktadır. 
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A Transmission Belt of Power: Public Relations 

 
Abstract 

 
Theories of the dominant public relations, which based on the functionalist-system approach, 

maintained their dominance until the years of 1990s. In particular, it is seen that Excellence Theory of 

Public Relations, which is the dominant theory of public relations in the recent years, and the two-way 

symmetrical communication concept on which this theory is based, seem to have left out the power 
and power issues. However, it is not possible for a socio-cultural practice like public relations to be 

considered separately from existing power and power relations. As one of the occupations in the center 

of social interaction, it is necessary to look at the perspectives that are outside of the dominant 
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approaches in order to understand the public relations profession, to examine its context, to analyze 

the position within the power relations and to see the transmission position in relation to power. 

Approaching from a socio-cultural point of view to the public relations is primarily an 
acknowledgment that it is part of social fabric and acts as an effective mechanism in shaping the 

culture. In this context, the French sociologist Pierre Bourdieu‟s relational approach to analyze the 

social provides a different perspective to address the practices of public relations in the context of 
power and power relations. With Bourdieu's approach, the public relations which is one of the 

representational and promotional professions equipped with the task of shaping the likes, generating 

the new tendencies, directing the thoughts, forming the choices, are introducing acceptable habitus 

species to the public in this aspect. As a lifestyle or worldview, it is not possible for the habitus to be 
considered independently of the power relations of the society and of the power which receives the 

resources from these relations. Public relations is positioned as one of the producers of the symbolic 

world at the point of legitimization and normalization of these power relations. 
In this study, the relationship between public relations and power was tried to be assessed from a 

Bourdiean point of view, and the role of public relations at the center of symbolic power in influencing 

the beliefs and attitudes related to social and cultural roles, identities and actions was discussed. 
Examining public relations practices which such an approach offers an opportunity to be assessed in a 

social context, which is often neglected in research conducted in our country. 

 

Keywords: Public Relations, Society, Culture, Power 
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Çağımızın örgütsel problemlerinden biri olan tükenmiĢlik, her düzeydeki insanın çalıĢma ve eğitim 
yaĢantısındaki baĢarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinin farklı değiĢkenlere 

göre tükenmiĢlik düzeylerinin ölçümlenmesine iliĢkin çok sayıda çalıĢma olmasına rağmen, aynı veya 

benzer bölümden mezun olan öğrencilerin tükenmiĢlik boyutlarının ne düzeyde olduğu ve halen 
eğitimine devam eden öğrencilerle mezun olan öğrencilerin tükenmiĢliklerinin karĢılaĢtırılmasına 

yönelik çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda üniversitelerde halen uluslararası ticaret ve 

lojistik bölümlerinin son sınıfında okuyan ve bu bölümden mezun olmuĢ öğrencilerin 

mezuniyetlerinden sonraki yaĢantılarına iliĢkin tükenmiĢliklerinin ölçümlenerek karĢılaĢtırılması bu 
çalıĢmanın ağırlıklı ilgisini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada yaklaĢık Türkiye‟deki Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümünde öğrenim gören 136 öğrencinin ve/veya mezunun tükenmiĢlik düzeyi “Maslach 

TükenmiĢlik Envanteri” yoluyla ölçülerek karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma bulguları, halen son sınıfta 
okuyan öğrencilerin mezunlara göre daha yüksek düzeyde tükenmiĢlik yaĢadığını ortaya koymuĢtur. 

AraĢtırma sonuçları ayrıca, Ġki grup arasında tükenmiĢlik düzeylerinin cinsiyete göre farklılaĢtığını 

göstermektedir. Ġlaveten iki grup arasında tükenmiĢliğin alt boyutlarından; “Duygusal Tükenme” ve 
“DuyarsızlaĢma” boyutları arasında anlamlı farklılıklar olduğu, buna karĢın “DüĢük KiĢisel BaĢarı” 

boyutu bakımından bir farklılık olmadığı anlaĢılmıĢtır. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada; perakende hizmet kalitesinin önemi, gerekliliği ve arttırılabilmesi için gerekli boyutları 
derin bir literatür taraması ıĢığında anlatılmıĢtır. Hizmet kalitesinin satın alma niyetine etkisi, müĢteri 

tatmini ve marka sadakati değiĢkenleri ile birlikte SERVQUAL modeli uyarlanarak perakendecilik 

sektöründe hazır giyim firmalarına yapılan çalıĢma ile ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. SERVQUAL modelinin 
boyutları; fiziksel varlıklar, güvenilirlik, heveslilik, güven, empati olarak görülmektedir. ÇalıĢmada bu 

boyutların, satın alma niyetine etkisi üzerinde durulmuĢtur. Uygulanan anket yönteminin kapsamını, 

perakende markalarının mağazalarında alıĢveriĢ yapan tüketiciler oluĢturmaktadır. Veriler Yapısal 
EĢitlik Modeli ile analiz edilmiĢtir. 
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Günümüzde hale etkisi, kiĢilerin karar mekanizmalarını etkileyen biliĢsel bir önyargı veya genelleme 

hatası olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda gözlemcinin, birey hakkındaki genel görüĢünü, 

inanıĢını veya kanısını, o bireyin özel ve farklı bir niteliğine göre genellemesi durumu olarak 
belirtilmektedir. Edward Thorndike tarafından 1915 yılında ortaya atılan bu kavram, sadece ikili insan 

iliĢkilerinde değil, aynı zamanda politikada, hukuksal kararlarda, iĢe alım kriterlerinde, eğitimde ve 

hayatın birçok alanında etkilerini gösteren psikolojik bir olay olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 
çalıĢmanın amacı, eğitimdeki hale etkisinin ölçme değerlendirme kriterlerinden biri olan kanaat notu 

üzerindeki yansımalarının tespit edilmesi olarak belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda, BaĢkent Üniversitesi 

Kazan Meslek Yüksekokulunda çalıĢan 10 akademisyenle bir odak grup görüĢmesi yapılmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmanın sonucunda, akademisyenlerin, öğrencilerin baĢarı durumunu bilmeksizin 
değerlendirme yaparken, fiziksel öğelerden (kıyafet, temizlik, diksiyon, vb.) kısmen etkilendikleri ve 

bu duruma ek olarak sınıf dıĢı tutumlarının da dikkate alınarak değerlendirmeye yansıtıldığı tespit 

edilmiĢtir. 
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A Focus Group Interview on Halo Effect Perceived in Educational 

Assessment and Evaluation 

 
Abstract 

 

Today, halo effect is defined as a cognitive bias or generalization error that affects people's decision 

making mechanisms. At the same time, it is expressed as generalization of the observer‟s opinion 
about an individual according to a special and different quality of the individual. Introduced in 1915 

by Edward Thorndike, this concept is encountered as a psychological event that not only affects 

bilateral human relations, but also affects politics, legal decisions, recruitment criteria, education and 

many other areas of life. The purpose of this study is to determine the reflection of the halo effect on 
the final grade in education, which is one of the assessment and evaluation criteria. In this direction, a 

focus group interview has been carried out with 10 academicians working at BaĢkent University 

Kazan Vocational School. As a result of this research, it has been determined that academicians are 
partially influenced by physical items (clothing, cleaning, diction, etc.) during the evaluation process 

when they do not know the previous success of students. It has also been suggested that out-of-class 

attitudes of students affect the final grade. 
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Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin 

Metaforları 
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Özet 
 

Bu çalıĢma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını 

ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek 

amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni 
nesilleri yetiĢtirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen 

adaylarının modernizm ile ilgili neler düĢündüklerini belirlemesi bakımından önem taĢımaktadır.  

ÇalıĢmanın araĢtırma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi 
Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan 150 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. Betimsel nitelik taĢıyan 

bu çalıĢmada; elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araĢtırma yöntemleri 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın desenini olgubilim (fenomenografi) oluĢturmaktadır. Verilerin 
toplanabilmesi için her öğrenciye ikiĢer form verilmiĢtir. Birinci formda “Modernizm nedir? sorusuna 

tek kelimelik yanıtlar vermeleri, ikinci formda ise “Modernizm ... gibidir; çünkü ... ” cümlesindeki 

boĢlukları doldurmaları istenmiĢtir. AraĢtırmada “modernizm” kavramına iliĢkin sahip oldukları 

metaforlar nelerdir?”, “Öğretmen adaylarının “modernizm” kavramına iliĢkin sahip oldukları 
metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?” sorularına yanıt aranmıĢtır. Yanıtlar 

çerçevesinde metaforlar; “ÇağdaĢlıkla ilgili metaforlar” “Olumsuz duygular uyandıran metaforlar” ve 

“Sanat ile ilgili metaforlar” olmak üzere 3 kategori halinde sunulmuĢtur. Ġkinci basamak olarak verilen 
cümle doldurmada ise metaforlar; “Çağa ayak uydurma” “Teknoloji” “Akıllı telefon” “Son model 

araba” “Gelenek dıĢı” “Kadın” “Özenti bir insan” olmak üzere 7 kategori halinde tablolaĢtırılmıĢ ve 

sonuçlar analiz edilmiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmenleri, Modernizm, Metafor 

 

 
 

Metaphors Of Turkısh Teacher Candıdates On The Concept Of 

"Modernısm" 
 

Abstract 

 

This study was carried out in order to reveal the concept of "modernism", to express how modernism 
are perceived by different disciplines and finally to determine the metaphors of teacher candidates 

related to modernism. The study becomes more of an issue in terms of showing how much the concept 

of modernism in many diciplines is known by the teacher candidates and determining what the teacher 
candidates think about modernism.  

Working group of the study consists of 150 teacher candidates studying in Turkish Language Teaching 

Department at Gazi University Faculty of Education during the fall semester of 2016-2017 academic 
year. In this descriptive study, qualitative research methods were used in the collection, analysis and 

interpretation of the obtained data. Phenomenology constitutes the pattern of this research. Each 

student is given two forms in order to collect the data. In the first form, they are asked to give one-

word answers to the question "What is modernism?" In the second form, they are asked to fill in the 
gaps in the sentence "Modernism is like ...... because ......" In this research, the answers to the 

questions "What are the metaphors of the teacher candidates in relation to the concept of 

'modernism'?", "Which conceptual categories can the metaphors of the teacher candidates in relation to 
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the concept of 'modernism' is sumsumed under?" Metaphors in the framework of responses were 

presented in 3 categories: "metaphores related to modernity", "metaphores evoking negative emotions" 

and "art related metaphors". Metaphores in the second step (filling in the gaps in the sentence) were 
tabulated in 7 categories; "modernisation" "technology", "smart phone", "top model car", 

"untraditional", "woman", "a wannabe person" and the results were analyzed. 

 
Keywords: Turkish Teachers, Turkish Teacher Candidates, Modernism, Metaphor 
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Özet 
 

Turistlerin çeĢitli amaçlarla seyahat etmek istedikleri ve turistik hizmetlerin bir bütün halinde 

ziyaretçilere sunulabildiği yerler olan destinasyonlar, turistik varlıklara sahip bölgelerin kalkınmaları 

için rekabetçi düzeyde yönetilmek durumundadırlar. Destinasyon rekabetçiliği, en genel anlamıyla, 
turistik değer arz eden bir yerin, rakiplerine oranla daha fazla tercih edilmesi ve böylece daha fazla 

turist çekerek ekonomik değer yaratılmasını ifade etmektedir.  

Elazığ ili de, Tükiye‟nin Doğu Anadolu Bölgesi‟nde bulunan ve turistik değer bakımından önemli 
kaynaklara sahip bir Ģehir olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ancak sahip olduğu kaynaklar ile bölgeye 

gelen turist sayısı karĢılaĢtırıldığında, kaynakların verimli kullanılamadığı ve bir destinasyon olarak 

Ģehrin rekabet edilebilir düzeye ulaĢamadığı görülmektedir. Zira destinasyonların rekabetçi olabilmesi, 

sadece sahip olunan doğal kaynakların çekiciliği ile mümkün olmamaktadır. Doğal faktörlerin 
yanında; turistik iĢletmecilik faktörleri, talep faktörleri ve destekleyici faktörler bir bütün olarak iyi 

düzeylerde olduğu zaman, bir destinasyonun turizm piyasasında rekabet edebilmesi ve ziyaretçi 

sayısını artırması mümkün olabilmektedir. AraĢtırmamızda, destinasyon rekabetçiliğini oluĢturan bu 
dört boyut bakımından Elazığ ilinin hangi düzeyde olduğunun saptanması amaçlanmıĢtır.  

Bu amaç doğrultusunda, Ģehrin yerel yöneticileri ve turizm iĢletmecileri üzerinde bir anket çalıĢması 

düzenlenmiĢtir. Anketlerden elde edilen veriler, yapısal eĢitlik model ile analiz edilerek bulgulara 
ulaĢılmıĢtır. Ortaya çıkan bulgulara göre; Ģehrin doğal faktörler ve talep faktörleri açısından, 

iĢletmecilik ve destekleyici faktörlere kıyasla daha rekabetçi düzeyde olduğu saptanmıĢtır. UlaĢılan 

sonuçlar, hem turizm paydaĢlarının değerlendirmelerine hem de daha sonra yapılacak araĢtırmalara 

kaynak oluĢturacak Ģekilde öneriler halinde sunulmuĢtur. 
 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Rekabetçilik, Destinasyon Rekabetçiliği 

 
 

 

Evaluation of Elazığ in Terms of Destination Competitiveness: A Survey on 

Local Administrators and Private Sector 

 

Abstract 
 

Destinations where tourists want to travel for various purposes and tourist services can be offered to 

visitors as a whole are to be managed at a competitive level for the development of regions with tourist 
assets. Destinasyon rekabetçiliği, en genel anlamıyla, turistik değer arz eden bir yerin, rakiplerine 

oranla daha fazla tercih edilmesi ve böylece daha fazla turist çekerek ekonomik değer yaratılmasını 

ifade etmektedir.  

Elazığ province also emerges as a city located in Eastern Anatolia Region of Turkey and having 
significant resources in terms of tourist value. However, when comparing the number of tourists 

coming to the region with the resources it has, it can be seen that the resources can not be used 

efficiently and the city can not reach the competitive level as a destination. The fact that destinations 
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can be competitive is not only possible with the attraction of natural resources. Besides natural factors; 

It is possible for a destination to compete in the tourism market and to increase the number of visitors 

when the factors of tourist business, demand factors and supporting factors are at a good level as a 
whole. In our research, it was aimed to determine the level of Elazığ province in terms of these four 

dimensions which constitute the destination competitiveness.  

To this end, a survey has been conducted on local administrators and tourism operators of the city. The 
data obtained from the questionnaires has been analyzed by structural equation model and the findings 

have been obtained. According to the findings; It has been determined that the city is more 

competitive in terms of natural factors and demand factors than the business and supportive factors. 

The results are presented in the form of suggestions, both to the evaluations of the tourism 
stakeholders and to the sources for further research. 

 

Keywords: Destination, Competitiveness, Destination Competitiveness 
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Abstract 

 

In this study, tourism potential was determined and some recommendations on development were 
improved for the case area of Yalova. Literature survey was conducted on the subject, opinions and 

dispositions of the local population were investigated, favourable and unfavourable sides/effects were 

analysed.  
 

The study is divided into three sections. In the first section, research problem, goal of the study, its 

importace and limits are stated. Second section includes literature survey and previous studies on the 

subject. Third sections presents findings and comments, results and suggestions. As a result of SWOT 
analysis, we determine strong and weak aspects of tourism in Yalova which reveal potential 

opportunities and threats. 

 
Keywords: Strategic Management, SWOT, Tourism Potential, Yalova 
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Özet 

 
Kültürel değerler içinde mutfak kültürünün tanıtılması, turistlerin yoğun ilgi alanlarından birisini 

oluĢturmaktadır (Akman 1998). Her milletin ve her ülkenin kendi yapısına, kültürüne, gelenek ve 

görenek alıĢkanlıklarına göre bir mutfağı vardır. Kökleri Orta Asya‟da baĢlayan ve bugün yaĢadığı 

topraklarda biten büyük göçlerin ve çeĢitli kültürlerle etkileĢmenin sonucunda oluĢan, yemek sanatının 
her dalında birbirinden zengin örnekler veren Türk mutfağı; piĢirme teknikleri, sofra düzeni, kendine 

has servis Ģekilleri ile Fransız ve Çin mutfakları ile birlikte dünyanın sayılı üç mutfağından birisidir 

(Sürücüoğlu vd. 2001, Sürücüoğlu ve Özçelik 2005). 
Özellikle son zamanlarda alternatif turizm çeĢitleri içerisinde gastronomi turizminin de yer almaya 

baĢladığı dikkat çekmektedir. Dünyada turizm gelirlerinin önemli bir kısmının gastronomi turizmi ile 

sağlandığı bilinmektedir (Özkaya ve Cömert 2014). 

Gastronomi kavramı son yıllarda turizm sektörüyle birlikte hızla geliĢmiĢ bir kavramdır. Bu bağlamda 
raw food, moleküler mutfak, füzyon mutfağı, nöro gastronomi, yeĢil restoranlar, slow food,fast food, 

organik tarım, dikey tarım, surf and turf, degüstasyon, miksoloji, barista, entomology gibi terimler de 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu terimlerden yola çıkarak Türk mutfak kültürünün tarihsel geliĢimi Türk 
mutfağının geleceğine iliĢkin değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu kapsamda literatür taraması yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Mutfak, Türk mutfağı 

 

 

Assesments of the Future of Turkish Cuisine 

 
Abstract 

 

The introduction of culinary culture in cultural values constitutes one of the most intense interests of 

tourists (Akman 1998). Every nations and country have their own kitchen, according to their 

culture,traditions. The Turkish cuisine, which originated in Central Asia is the result of the interaction 
with the various cultures, the Turkish cuisine which gives rich samples to each other in every area of 

the art of cooking; Cooking techniques, table setting, unique service forms and French and Chinese 

cuisines together with one of the three best cuisines of the world (Sürücüoğlu et al., 2001, Sürücüoğlu 
and Özçelik 2005). 

It is noteworthy that gastronomic tourism has started to mention in recent years especially in 

alternative tourism varieties. It is known that a significant part of the tourism revenues in the world are 

provided by gastronomic tourism (Özkaya and Cömert 2014).  
 

The concept of gastronomy is a rapidly developed concept with the tourism sector in recent years. In 

this context, terms such as raw food, molecular kitchen, fusion cuisine, neuro gastronomy, green 
restaurants, slow food, fast food, organic farming, vertical agriculture, surf and turf, degustation, 

mixology, barista, entomology are also mentioned. From these terms, the historical development of the 

Turkish culinary culture was evaluated on the future of Turkish cuisine. In this context, literature 
review was conducted. 

 

Keywords: Gastronomy, Culinary, Turkish Cuisine 
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Özet 

 

Munzur Vadisi Milli Parkı Tunceli Ġlinin ve Anadolu‟nun önemli tabiat alanlarından bir tanesidir. 

Günümüz dünyasında milli parklara olan ilgi giderek artmaktadır. Munzur vadisi milli parkı sadece 
doğal yapısıyla bile, doğa turizmi, fotoğrafçılık, flora ve fauna araĢtırmaları, dağcılık, kayak, rafting 

gibi faaliyetlere ve aynı zamanda çeĢitli Ģenliklere de ev sahipliği yapması dolayısıyla önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu nedenle Munzur Vadisi Milli Parkı‟nın sahip olduğu turizm potansiyeli iyi 
değerlendirilmelidir. Bu takdirde, bölgenin ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınma sağlanacak ve milli 

parkın zenginlikleri tanınmıĢ olacaktır.  

Bu çalıĢma Munzur Vadisi Milli Parkı‟nın genel özelliklerinden yola çıkarak turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıĢtır. Milli Parkın arz, talep ve rekabet durumu değerlendirilmiĢtir. 
Bölgenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve olası tehditleri SWOT analiz tekniği kullanılarak 

belirlenmiĢtir. Ayrıca, Munzur Vadisi Milli Parkı için odak turizm önerileri yapılmıĢtır. Turizm 

potansiyelinin ve fırsatların iyi değerlendirilebilmesi için gerekli alt yapı ve hizmetlerin mutlaka 
sağlanması ve tanıtımın yapılması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Munzur Vadisi, Milli Park, Turizm 
 

 

 

Munzur Valley National Park Tourism Potential 
 

Abstract 

 

Munzur Valley National Park is one of the important natural areas of Tunceli Province and Anatolia. 
In today's world, the interest in national parks increases day by day. Munzur Valley National Park, just 

by its nature, has an important potential due to nature tourism, photography, flora and fauna surveys, 

mountaineering, skiing, rafting and also hosting various festivals. For this reason, the tourism potential 

of Munzur Valley National Park should be well evaluated. In this case, the economic development 
needed by the region will be ensured and the wealth of the national park will be recognized.  

This study was carried out in order to evaluate the potential of tourism from the general characteristics 

of Munzur Valley National Park. The supply, demand and competition situation of the National Park 
was assessed. The strengths, weaknesses, opportunities and possible threats of the region have been 

identified using the SWOT analysis technique. In addition, focal tourism recommendations was made 

for Munzur Valley National Park. In order to be able to evaluate tourism potentials and opportunities, 

it has been concluded that necessary infrastructure and services must be provided and advertised. 
 

Keyworks: Anatolia, Munzur Valley, Natioanal Park, Tourism 
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Ekonomik-Ekolojik Sistemin Denge Modeli 
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Özet 

 
ÇalıĢmada atıkların çevreye etki dinamiği, ödenecek masrafların minimum indirilmesi 

araĢtırılıyor. Ekonomik-ekolojik sistemin denge modeli çerçivesinde atıkların tekrar üretimi zamanı 

oluĢan harcamalar dizeyi analiz ediliyor. 

 

Anahtar kelimeler: Ekonomik-ekolojik sistem, atıkların tekrar üretimi, harcamalar dizeyi. 
 

 

Balance Model of Economic-Ecological System 
 

 
Abstract 

 
Environmental influence dynamics of waste materials that are used while working, and 

minimisation of paid expenses are investigated during the experiment. Expense matrices which came 

up with iterative usage of waste materials is analyzed through the “Balance Model of Economic-

Ecological System” 
 

Keywords: Economic-Ecological System, iterative production of waste materials, expense 

matrices 
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Özet 
 

1918 yılında kurulmuĢ olan Polonya Cumhuriyeti yönetiminde yaĢanan ciddi boĢluklar 1939 yılında 

Almanya‟nın Polonya topraklarını iĢgali ile sonlanmıĢ ve 2.Dünya SavaĢı sonrası pek çok Doğu 

Avrupa ülkesi gibi Polonya da toprakları yeniden biçimlendirilerek Sovyetler Birliğinin güdümüne 
girmiĢtir. Yerel yönetimler hiyerarĢik bir Ģekilde birbirlerine ve en nihayetinde tepede merkezi 

hükümete ve Sovyet meclisine bağlı kılınmıĢtır. 

Yerel kamu hizmetleri subsidiarite ilkesi gereğince halka en yakın birimler tarafından sunulmalıdır. 

Ancak bu ilkeyi sadece “en yakın” kelime grubuyla anlatabilmek mümkün değildir. O halde 
söylenmesi gereken kamu hizmetlerini halka en yakın olan ve yapısal, teknik, idari, mali açılardan o 

hizmeti yapmaya ehil olan birimlerin yerine getirmesi gerekliliğidir. Yerel yönetimler, halka yakın 

olmaları dolayısıyla ihtiyaçları daha somut ve doğru Ģekilde belirleyebilme ve hizmetlerin hızlı bir 
Ģekilde sunulması açısından belli avantajlara sahiptir. 

Ancak yerel yönetimlerin etkinliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu noktada ise karĢımıza idari ve 

mali özerklik kavramları çıkmaktadır. Ġdari özerklik çok kabaca bir ifadeyle yerel yönetimlerin 

kararlarının, seçimlerinin, iĢ ve iĢlemlerinin merkezi hükümetin müdahalesinden uzak olmasıdır. Yerel 
yönetimler kendi karar organlarını seçebilmeli, kendilerine ait personellere sahip olabilmeli, kendi 

icrai kararlarını alabilmeli ve yapmıĢ olduğu iĢ ve eylemler üzerinde yalnızca hukukilik denetimi 

yapılabilmelidir. Mali özerklik ise yine basitçe, yerel yönetimlere yüklenmiĢ oldukları sorumluluklar 
ölçüsünde bu sorumluluklarla orantılı olacak Ģekilde ekonomik güç kazandırılmasıdır. Yerel 

yönetimler kendi öz gelirlerinin yanında genel vergi tahsilatı üzerinden pay almakta, devlet 

yardımlarından koĢullu veya serbest Ģekilde yararlanabilmekte ve gerektiğinde borçlanabilmektedir. 
Yerel yönetimlerin kendi öz gelirlerinin toplam gelirleri içerisindeki payı esasında merkezi hükümete 

ne kadar bağımlı olup olmadıklarını göstermektedir. Merkezi yönetimden ayrı öz gelirlere sahip olan 

kuruluĢlar karar alma noktasında da daha serbest hareket edebilme imkanına eriĢecek ve mali özerklik 

en nihayetinde idari özerkliğin gerçekleĢmesine de katkı sağlayacaktır. 
Polonya uzun yıllar boyunca adına “yerel yönetimler” demekte dahi zorlanacağımız yer yönünden 

hizmet birimlerine sahip olmasına rağmen Sovyetler Birliği‟nin yıkılması ve komünist rejimin 

tahakkümünden kurtulması ile yüzünü Batıya dönmüĢ, AB‟ne üye olmuĢ, Anayasasını 
demokratikleĢtirmiĢ ve gerçekleĢtirmiĢ olduğu birçok reformla yerel yönetim sistemlerini de 

değiĢtirmiĢtir. Gelinen noktada Polonya Anayasası Md. 167‟ye göre; yerel yönetimlere verilen 

görevleri yerine getirmelerine yetecek kamu fonu sağlanmalıdır ve görevlerinde yapılan değiĢiklikler 
kamu gelirlerinden aldıkları paylarda da değiĢiklik yapmayı gerektirmektedir. Bu madde ile Polonya 

Cumhuriyeti Yerel yönetimlerin mali yeterliliklerini sağlamayı amaçlamaktadır.  

Polonya yerel yönetimleri gmina, poviat, poviat statüsündeki kentler ve voyvoda olarak 

sıralanabilmektedir. Gmina yönetimlerinin öz gelirleri toplam gelirlerinin yaklaĢık yüzde 50‟sini 
oluĢtururken bu oran diğer yerel yönetim birimlerinde sırasıyla %32, %63 ve %40 olarak 

görülmektedir. 

Bu çalıĢmada Polonya Yerel Yönetimlerinin özellikle Sovyet güdümü altındaki yapısı tarihsel olarak 
incelenecek ve yapılan değiĢikliklerle özerk ve demokratik bir yapıya kavuĢturulmuĢ olan yerel 

yönetimlerin harcamaları ve gelirleri birimlerine ayrılarak tablolar halinde değerlendirilecek, Yerel 

Yönetimlerin mali yapıları ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. ÇalıĢma güncel verilerin değerlendirilerek 

tablolar halinde sunulacak olması dolayısıyla hem Polonya Cumhuriyeti yerel yönetim birimleri 
arasında karĢılaĢtırma yapma imkanı verecek hem de yerel özerklik ve özellikle mali özerklik 

açısından Polonya‟nın genel görünümünü sunacak olması bakımından önem arz etmektedir. 

ÇalıĢmada literatür taraması yöntemi seçilerek analitik ve betimsel yol izlenecektir. Özellikle Polonya 
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Maliye Bakanlığı verileri yıllık raporları incelenerek yerel yönetimlerin harcamaları ve harcamalarına 

kıyasen gelirleri tasniflendirilerek mali yapısı ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mali Özerklik, Gelirler, Öz Gelirler, Harcamalar 
 

Historical Steps and Financial Autonomy of Local Authorities in Poland 

 
Abstract 

 

The serious gaps in the administration of the Polish Republic, established in 1918, ended with the 
occupation of Poland by Germany in 1939, and after the Second World War, Poland, like many other 

Eastern European countries, was reformed and reintroduced into the Soviet Union. Local governments 

are hierarchically connected to one another, and ultimately to the central goverment and Soviet council 
on the hill. 

Local public services must be provided by the closest units in accordance with the subsidiarity 

principle. However, it is not possible to describe this principle only with the "nearest" word group. In 

this case, it is necessary to fulfill the public services which are closest to the public and which are 
capable of doing that service from structural, technical, administrative and financial aspects. Local 

governments have certain advantages in terms of being closer to the public and therefore able to 

identify needs more accurately and accurately and to provide services quickly. 
However, ensuring the effectiveness of local governments is very important. At this point, the 

concepts of administrative and financial autonomy are emerging. Administrative autonomy is, in a 

very rough way, far from the intervention of local government decisions, elections, work and 
operations by the central government. Local governments should be able to choose their own decision-

making bodies, have their own staff, be able to make their own executive decisions, and be able to 

conduct only legal checks on the work and actions they have done. Financial autonomy is again 

simply an economic power to be proportionate to these responsibilities to the extent that they are 
imposed on local governments. In addition to their own income, local governments receive a share 

from general tax collection, can benefit from state aid on a conditional or free basis, and can borrow 

when necessary. Based on the ratio of local governments' own incomes to their total incomes, it shows 
how central the judiciary is.Organizations with separate incomes from central government will have 

the opportunity to move freely at the point of decision making, and financial autonomy will ultimately 

contribute to the realization of administrative autonomy. 
Although Poland has had location-based service units which being sttruggle to call local government 

for many years with the collapse of the Soviet Union and the liberation of the communist regime, 

many reforms have changed the local government systems, Poland has returned to the West, became a 

member of the EU, democratized and realized the Constitution. At the point reached The Constitution 
of Poland. According to 167; Public funds must be provided to fulfill the duties assigned to local 

governments, and changes in their duties require changes in the share of public revenues. With this 

article, the Republic of Poland intends to provide financial capacities of local governments. 
Polish local governments can be listed as gmina, poviat, cities in the status of poviat and voivoda. 

While the own incomes of the gmina administrations constitute about 50% of the total incomes, this 

ratio is seen as 32%, 63% and 40% in the other local government units, respectively. 

In this study, it will be tried to put forth the financial structures of the Local Authorities, especially the 
Soviet-guided structure of the Polish Local Authorities, which will be examined historically and the 

changes will be evaluated in tablelions of the expenditures and revenues of the local governments 

which have been made autonomous and democratic. The study will be presented in tabular form by 
evaluating the current data, so it is important that both the Republic of Poland will be able to make 

comparisons between the local government units and also present the general view of Poland in terms 

of local autonomy and especially financial autonomy. An analytical and descriptive pathway will be 
selected in the study by choosing the literature review method. In particular, the annual reports of the 

Ministry of Finance of Poland will be examined and the financial structure will be tried to be 

determined by sorting the revenues and compared to the expenditures of the local administrations. 

Keywords: Fiscal Autonomy, Revenue, Own İncome, Expenditures 
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Özet 

 

Sürdürülebilirlik, herhangi bir durum veya sürecin sürekli devam etme hali olarak bilinir. 

Sürdürülebilirlik, sosyal, ekonomik ve yaĢamın diğer tüm alanlarında aranan önemli bir faktör haline 
gelmiĢtir. Bu doğrultuda sosyal ve ekonomik kalkınma süreçlerinin de sürdürülebilir olması, beklenen 

hedefler arasındadır. Kalkınma, sürdürülebilir kılındığı oranda kalkınmanın devamlılığı söz konusu 

olacaktır. Çevre koĢullarının gözetilmesi ve sürdürülebilirliği, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 
sağlanabildiğinde kalkınmada sürdürülebilir olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, toplumun refah 

seviyesinin yükselmesini ve kalıcı olmasını sağlamaya çalıĢır. Toplumun refah seviyesi, aynı zamanda 

o toplumun ekonomik faaliyetlerinin bir çıktısıdır. Ekonomik faaliyetler ise tek baĢına ticari-iktisadi 
iĢleyiĢ gibi gözükse de arka planda toplumun kültürel yapısı bu iĢleyiĢi etkileyenler arasındadır. 

Toplumun üretim ve tüketim kültürü ekonomi sosyal kurumunda yer alan örüntüleri oluĢturmaktadır. 

Üretim ve tüketim alıĢkanlıkları ile ortaya çıkan bu örüntüler ekonomi sosyal kurumunun önemli bir 

alanını oluĢturur. Üretim ve beraberinde tüketim kültüründeki değiĢim ve dönüĢümlerle üretim ve 
tüketimi sürdürülebilir kılmaya çalıĢmak Ģüphesiz kalkınmayı etkileyecektir. Bu doğrultuda 

çalıĢmanın amacı üretim ve tüketim kültürü üzerinden kalkınmanın sürdürülebilirlik bağlantısını teorik 

düzeyde kurmaya çalıĢmak olacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Tüketim Kültürü 

 

 
 

Sustainable Production and Consumption Culture for Sustainable 

Development 
 

Abstract 

 
Sustainability is known as the continuation of any situation or process. Sustainability has become an 

important factor in social, economic and all other areas of life. In this respect, sustainable social and 

economic development processes are among the expected targets. Development will be sustainable, 
and the sustainability of development will be discussed. Observation of environmental conditions and 

sustainability are sustainable in development when economic and social sustainability can be 

achieved. Sustainable development tries to ensure that the level of community prosperity is rising and 
lasting. The welfare level of society is also an output of the economic activities of that society. 

Economic activities seem to be business-economic functioning alone, but the cultural structure of the 

back- ground society is one of the factors affecting this functioning. 

The production and consumption culture of the society forms the patterns in the economic social 
institution. This pattern emerging through production and consumption habits constitutes an important 

area of the social economy. To try to make production and consumption sustainable through 

production and change and transformation in the consumption culture will undoubtedly affect 
development. In this direction, it will try to establish the theoretical link between the sustainability of 

development through the intended production and consumption culture. 

 
Keywords: Sustainable Development, Sustainable Development, Consumption Culture 
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Bibliyoterapi: Kitaplarla Terapi Genel Bir Bakış 
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Özet 

 

Biblioterapi Yunanca kitap (biblio) ve terapi (therapeia) kelimeleri bir araya getirilerek oluĢturulmuĢ 

bir kavramdır. Bibliyoterapi, Eski Yunan‟da bir kütüphanenin giriĢinde kapının üzerinde yazılı olan; 
“Ġnsan Ruhunun ĠyileĢtirildiği Yer” cümlesi ile ifade edilmiĢ ve Aristotales, okumayı kendinde ve 

öğrencilerinde iyileĢtirici duygular uyandırmak için kullanmıĢtır. Günümüzde genel anlamda 

Bibliyoterapi, bireylere problemlerini çözmede veya kendilerini daha iyi tanıyıp, anlamalarında 
yardımcı olmak, onların sahip oldukları yanlıĢ tutumları değiĢtirmek ve onları cesaretlendirmek 

amacıyla edebi eserlerden yararlanmalarını sağlayan bir sürecin veya etkinliğin düzenlenmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Birçok tanımın ötesinde temel olarak bakıldığında bibliyoterapi, insanlara yardım 
etmek için kitapların kullanılması olarak ifade edilebilir. Bibliyoterapinin tarihçesine bakıldığında 

bütün toplumlarda bu yöntemin kütüphanecilerden baĢlayarak terapistler, psikolojik danıĢmanlar ve 

eğitimciler tarafından değiĢik amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Bu noktadan hareketle hazırlanan 

çalıĢmada; ülkemizde kullanımı sınırlı olmakla birlikte, dünyada sıklıkla kullanılan bibliyoterapi 
yönteminin genel durumu ele alınmıĢ ve konu hakkında ülkemizde ve dünyada yapılan son 

çalıĢmaların genel olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Literatür tarama yöntemi ile yapılan çalıĢmada bibliyoterapi ile ilgili günümüze kadar yapılmıĢ 
çalıĢmalar incelenmiĢ ve konuyla ilgili ortak bir görüĢ sunulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bu araĢtırma sonucunda; ülkemizde bibliyoterapi yöntemi ile yapılan çalıĢmaların sayısının artması 

gerektiği ön görülmüĢtür. Toplumun konu hakkındaki farkındalık düzeyinin arttırılması adına da farklı 

disiplinlerdeki uzmanların bir araya gelerek bu çalıĢmalara katkıda bulunması gerektiği görüĢü 
savunulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeleri: Bibliyoterapi, Kitap Okuma, Psikolojik Danışma 
 

Bibliotherapy: Therapy With Books A General Overvıew 
 

Abstract 

 
Bibliotherapy is a concept created by combining the words which in Greek book (biblio) and therapy 

(therapeia). The word Bibliotherapy expressed by the sentence „ Place for improvement of human 

spirit‟ which is written on the door at the entrance of a library in ancient Greece and Aristotle used to 
evoke emotion in reading self healing and students. Today in general Bibliotherapy, to help 

individuals solve their problems or recognize better themselves and to change wrong attitudes they 

have and is defined as the organization of a process or activity that allows them to benefit from the 
literary works. The basic point of view beyond many definitions of bibliotherapy can be defined as the 

use of books to help people. Looking at the history of bibliotherapy , from the librarians, therapists, 

psychological counselors to educators, found to be used for many different purposes. In this work 

prepared from this point of view, addition to limitation of use in our country, the general state of 
bibliotherapy method commonly used in the world and it is intended as a general examination of 

recent studies in the world and in our country. In studies done with the literature reviewing method 

regarding bibliotherapy studies done to date, also have attempted to present a common view on the 
issue. As a result of this research our country has foreseen the need to increase the number of studies 

with bibliotherapy method. Increasing awareness on the issue on behalf of the community, experts 

coming together from various disciplines of the opinion that this study should contribute to the 
defense. 

 

Keywords: Bibliotherapy, Reading Book, Psychological Consultation 
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Özet 

 

Azerbaycanın pazar iktisadiyatı sistemine esaslanan münasebetlerin kurulması yolunda onun esas 
strüktür elementi olan emek pazarının formalaĢması ve geliĢmesine hususi dikkat edilmelidir. Emek 

pazarı ülkenin, her bir bölgesinin ve konkret iktisadi sübyektin strateji inkiĢaf kaynağıdır. GeliĢmiĢ 

ülkelerin tecrübesi gösterir ki, iktisadi artımın, ahalinin maddi – manevi ihtiyaçlarının ödenilmesinin 
ve iktisadi bağımsızlığın temin edilmesinin esas önemi insani kaynak ve sermayenin yaratılması ve 

korunmasıdır. Emek pazarı bu maksada ulaĢmaya imkan veren gerçek mekanizmasıdır. Hem bu emek 

pazarında teklif edilen iĢ yerleri ve talep edilen iĢçiler arasında uyğunsuzluğun eĢitlenmesi ve düzenle 

devletin iktisadi faaliyete birbaĢa veya dolayı müdahalesi alanına ait edilir. 
Ülkemizde son 10 yılda baĢ veren iktisadi münasibetlere geçit ve islahatlar Ģekilleri evvelki emek 

pazarının dağılmasına ve iktisadın çokmülkiyetli formalarına esalanan yeni pazar münasibetlerinin 

formalaĢmasına sebeb oldu. Ġlkin devirlerde kaotik kurulma derecesinden geçen emek pazarı 
halihazırda özünün miktar ve keyfiyet göstericilerinin dinamiğine ve geliĢmesine göre avantajlıdır. 

1999. yılda geçirilmiĢ ahali listeye alınmasının toparlanmasına esasen emek ihtiyatlarının ve meĢgul 

ahalinin sayısıına dair bir neçe yıl üzere malumatlara yeniden bakılarak dikkatli değiĢiklikler 
yapılmıĢtır. Yeni hesaplamalara esasen 1995. yıldan emek ihtiyatlarının sayı olarak orta hesabla yılda 

% 2 artmıĢtır. Tahsil alanların sayısı, hususen 1990 yıllarin evvelerinde azaldığından reyal emek 

ihtiyatları süratle artarak 1994. yıldaki 3,802 bin kiĢiden 2000. yılda 4,312 bin kiĢi teĢkil etmiĢtir [1].  

Ġktisadi emektaĢlık ve GeliĢme TeĢkilatının üyeleri olan ülkeler de ahalinin yaĢlanması ve emek 
mahsuldarlığının aĢağı düĢmesi neticesinde analoji problemlerle üzleĢirler. Son 40 yıllık iktisadi 

çiçeklenme devrinde demek olur ki, bütün ahalini kapsayan sosyal teminatın devlet programları büyük 

hacimde emekli aylıkları ödeniĢ ve bunun neticesinde genc nesil arasındakı fakirlik yaĢlı nesle 
nispeten artmıĢtır [2]. 

Böylelikle, dünyanın bütün ülkelerinde uzun müddet toplumun bütün tabakalarını temin edebilen 

sosyal müdafa mekanizmasının yaratılması için islahatların geçirilmesi zeruri olarak ortaya çıkar. 
 

Anahtar Kelimeler: Emek Pazarı, Ahali Siyahıya Alınması, İktisadi Emekdaşlık, Sosyal Teminat, 

Sosyal Müdafia 

 
 

 

In The Republic Of Azerbaijan (In The Years Of Independence) Belongs 

To The Standards Of Living and Employment 
 

Abstract 
 

Attention should be paid to the formalization and development of the labor market, its asas structure 

element, in the way of the establishment of the relations which are in conformity with the market 
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economy system of Azerbaijan. The labor market is the source of the economic development of the 

country, of each region and of the concrete economic suicide. Experienced countries have shown that 

the economic growth, the payment of material and spiritual telegraphs of population and the assurance 
of economic independence are the creation and preservation of human resources and capital. The labor 

market is the real structure that allows this maximum reach. Both the dispatching and dispatching of 

between the proposed workplaces and the demanded workers in this labor market belongs to the state 
of the state's economic activity as an initiative or intervention. 

The economists who have been leading in our country in the past 10 years have been paraded through 

the process of transition and reforms to the disintegration of the former labor market and to the 

newization of new market dispositions which are embedded in the pluralistic forms of economics. In 
the first place, the labor market, which has passed through the merit of chaotic establishment, is 

advantageous in comparison with the maturity and development of the essence of the essence of the 

essence. 
Substantial changes have been made to the acquisitions of the 1999 black population, by looking back 

at the details of the labor reserves and the number of busy population. The new account has increased 

by 2% in the median year on a continuous basis from 1995 to the number of labor reserves. Since the 
number of collection areas decreased in particular in the early 1990s, real labor reserves increased 

rapidly, from 3,802 thousand in 1994 to 4,312 thousand in 2000 [1]. 

Countries that are members of the Economic Self-Government and the Incorporation Organization are 

also aggravated by analogy problems as a result of the aging of the population and the drop in labor 
productivity. In the course of the last 40 years of economic blooming, the state programs of the social 

security that pays the pension to all pensioners in large volumes, resulting in a relative increase in 

poverty among older generations [2]. 
To be honest, it is a matter of necessity for reforms to be made in all countries of the world for the 

creation of a social defensive mechanism that can provide all the layers of society for a long time. 

 

Keywords: The Labor Market, The Black Population, Economical Commodity, Social Security, Social 
Defense 
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Çağımızda intensif qloballeĢmenin olumsuz etkileri, çeĢitli ülkelerde baĢ gösteren buhranlar, çevre 

hava değiĢimi, besin madde yetersizliği, mütemadi olarak çoğalan doğa Afetlerinin yanısıra dünyanın 

her bölgesinde meydana gelen çok sayıda diger sorunların çözüm yollarının buluna bilmesinin bilim 
ve eğitimin yardımıyla yapılabilirliğini herkes iyi bir Ģekilde anlıya bilmektedir. Dünyanın super güç 

devletlerinin eğitime innovasyon biliklerin yaygınlaĢması ve bilimsel sonuçların uygulanması yolunda 

yaptıkları para yatırımın miktarı ve sonuçda edilmiĢ kar ve fayda inkar edilemez. 
Bu bakımdan Azerbaycan halkının yüksek düĢünce bilimsel tarzını yanısıra çağdaĢ eğitim ve öyretime 

örnek vermesi bağımsızlığa kavuĢtuktan hemen sonra günümüze kadar hızla yükseliĢ göstermekte, 

yapılmıĢ olanlar olumlu sonuçlarını bugün de vermektedir. 

Bugün de dünya biliminin gösterdiği geliĢimin yönünü, eğitim ve öğretimin daha çok fayda 
verebileceğini yeterince görmeği baĢaran, söz konusu yarıĢın meydanda gelmesinde katkılara sahib 

bilgilerimizin geliĢmelte olan milletler arasında Azerbaycanın yerini belirli bilecek hizmetlerde değerli 

fikirleri vardır. 
ĠĢte bu makalemizde bağımsızlığa kovuĢmanın tarihi olan qolardan günümüze kadar geçmiĢ bir zaman 

içerisinde Azerbaycan bilginlerinin yabançı ülkelerdeki incelemeye karar verdik. Bu konuda bize 

yardımçı olan Azerbaycan bilim adamları arasında özel yeri olan Fikret Aliyef ve ġahin Ağayef-in 

“Azerbaycanda Bilim Alanında Problemler ve GeliĢim Porspektivleri” kitabı baĢlıca kaynak oldu ki, 
biz de sonuçda gelecek yillarda bilimsel kadroların yetiĢdirilmesi çalıĢmalarında yoğun birikimlere 

sahib ünlü bilginlerimizin çalıĢmalarında ıĢık tutmak kararına geldik. 

Bağımsızlığımızdan önceki yıllar Azerbaycanda yapılmıĢ sifariĢli bilimsel araĢdırmaların boyutları, 
maliye kaynakları tarihi keçmiĢ SSCB-nin ekonomik, siyasal ve Askeri çıkarlarını karĢılamak amacı 

ile Tekelden yönetiliyordu. Daha o zamanlar Azerbaycanda yeni yeni bilimsel alanlar meydana 

gelmiĢ, üstün baĢarıya sahib bilimsel kadrolar yetiĢdirilmiĢ, Sovyetler çerçevesinde ve hem de 
uluslararsı alanda yeteri kadar değer kazanmıĢ bilimsel sonuçlar elde edilmiĢtir. Bağımsızlık yıllarında 

söz konusu bilimsel sonuçlar, edinilmiĢ bilgiler yüksek düĢünceye sahib bilginlerimizin bir sıra 

yabancı ülkelerden davet almaları ve oralarda çalıĢmalarına yol açmıĢ oldu. 

Bir baĢka naden de Ģu ki, 1980-1990 yıllarında Azerbaycanda Devlet Bütçesinde bilim dalına harcanan 
paranın Gayri Safi Milli Hasılada payı 0.3-0.5% civarlarında olduğu halde, 1998-2008 yıllarında kimi 

obyektif nedenlerden 0.2% olmuĢtur. Aslına bakılırsa dünya pratiğinde Bilim Dalına yapılan para 

yatırımı Gayri Safi Milli Hasılada yüzde 1-3ü oluĢturmaktadır. Finlandiyada elme ve tehsile yapılan 
para yatırımı 6%-dir. Örneğin 2000 yılında ABD-de bir bilgine 238bin, Almanyada 207 bin, Fransada 

195 bin, Afriuka ülkelerinde 69 bin ABD dolları harclanmıĢtır. Son yıllarda Devletimizce 

gösterilmekte olan dikkat Azerbaycanda da Bilim Dalına para yatırımı konusunda inkar edici bir 
düzeye gelmesione umutları artırmaktadır. 

Kanaatimiz Ģu ki, ülkemiz bağımsızlığına kavuĢtuktan sonra Azerbaycan Bilgini artık dünyanın bir 

takım Bilimsel Merkezlerinde aktif araĢtırmacılar haline gelmiĢ bulunmaktalar. Makalemizde onlarla 

söz konusu bilim adamının Yurt DıĢında, Yabancı ülkelerde verimli çalıĢmaları konusundaki bilgiler 
Azerbaycan Bilgilerini 1991-den itibaren dünyanın çeĢitli ülkelerinde çalıĢtıkları zaman sürecinde 

Web of science sistemini (Tomson Reyters Ajanllığının Raporu, ABD-in RAND korporasiyasının 

teknik Raporu, SCOPUS Bilgi Kaynağı v.b.) ait bilimsel Dergilerde yayınlanmıĢ bilimsel makale 
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sayısı, kendilerine dayanarak aldıkları veriler, baĢkanlıklarını yaptıkları bilimsel Özetler konusunda 

yazılar vardır. 

Anahtar Kelimeler: İnnovasyon Bilikler, Çağdaş Egitim, Bilimsel Kadrolar, Gayri Safi Milli Hasila, 
Yurt Dışı 

 

Actıvıtıes Of Foreıgn Countrıes Of Independent Years And Azerbaıjan 

Informatıon 
 

Abstract 
 

Everyone is well aware of the feasibility of intensified globalization in our times, the crisis of various 

countries, environmental weather change, nutrient insufficiency, the ever-increasing nature disasters as 
well as the possibility of finding solutions to a myriad of other problems in every part of the world, 

with the help of science and education . The amount of money invested by the super powers of the 

world in the promotion of educational innovations and the application of scientific results and the 

resulting profits and benefits can not be denied. 
In this respect, the Azerbaijan people are rapidly rising up to daylight as soon as they realize 

independence of contemporary education and teaching as well as scientific thought of the people, and 

the positive results of the ones that have been made today. 
Today, we have valuable ideas about the development of world science, the way we have realized that 

education and training can benefit more and more, and our knowledge of contributing knowledge in 

the field of competition, which will define the place of Azerbaijan among developing nations. 
In this article, we have decided to examine the Azerbaijan scholars in the wild countries within a 

period of time that has passed since the date of the prosecution of independence. Fikret Aliyef and 

ġahin Ağayef, who have special place among the Azerbaijan scientists who help us in this issue, are 

the main source of the book "Problems and Development in Azerbaijani Science Field" and we will be 
the light source in the works of our famous scholars who have accumulated intense studies in the 

following years. We decided to keep it. 

The dimensions of the preliminary scientific researches carried out in Azerbaijan in the years prior to 
our independence, the history of the financial resources, and the economic, political and military 

interests of the USSR, In those days, new scientific fields in Azerbaijan came to fruition, and 

outstanding scientific staff were trained, and scientific results gained as much as in the Soviet space as 
well as in the international field. In the years of independence, these scientific results, acquired 

knowledge have led our scholars, who have high ideology, to invite and work in a number of foreign 

countries. 

Another reason is that while the share of money spent on science in Azerbaijan State Budget in 1980-
1990 was around 0.3-0.5% in Gross National Product, it was 0.2% in some years for some objec- tive 

reasons in 1998-2008. As a matter of fact, the investment of money made in the science branch in 

world practice constitutes 1-3 percent of the Gross National Product. In Finland, investment in hands 
and tents is 6%. In 2000, for example, 238 thousand US dollars in information, 207 thousand in 

Germany, 195 thousand in France, 69 thousand US dollars in African countries have been spent. The 

attention that has been shown to our country in recent years is increasing the hopes that Azerbaijan 

will come to a level of denial about money investment in Science. 
Our opinion is that after the independence of our country, Azerbaijan's Bilgini has become active 

researchers in some Scientific Centers of the world. In our article, the information about the scientist's 

efficient work in the foreign countries and foreign countries from the time of the work of Azerbaijan 
Knowledge in various countries of the world since 1991 (Tomson Reyters Agency Report, USA 

RAND Corporation Technical Report, SCOPUS Information Resource etc.) There are a number of 

scientific papers published in scientific journals, they are given based on their own, and there are 
writings about the scientific abstracts that they preside over. 

Keywords: Innovation Programs, Contemporary Education, Scientific Staff, Gross National Product, 

Abroad 
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Endüstriyel Seramik Karo Tasarımlarında Dekorasyon ve Trend Etkisi 
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Özet 

 

Günümüzün popüler olgularından b r  olan trend kavramı yaĢamı  lg lend ren hemen her alanda 
kullanılmaktadır. Tekstil sanayii, ev ve kiĢisel aksesuarlarda, iç mimari ögelerinde ve bununla iliĢkili 

endüstriyel karo seramik tasarımlarında en son trendler ıĢığında üretilmiĢ tüketim malzemeleri satıĢ 

noktalarında karĢımıza çıkmaktadır. Yapı sektörünün, bu alanla doğrudan iliĢkili iç mekan 

dekorasyonunun ve seramik karoların insanın temel ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkması ve insan 
beğenisi üzerine odaklanmıĢ olması, trend algısının ne olduğu sorusuna cevap verilmesini zorunlu 

kılmıĢtır. 

 
Seramik karo ve iç mimari ögelerinin tasarım süreçleri pek çok benzerlik göstermektedir. Ġkisinin de 

çıkıĢ noktasında insan beğenisi ve ilgisi yatar. Ġkisi de çevresel ve kültürel değerlerden, geliĢen ve 

değiĢen endüstriden, dönemlerin beğeni ve algılarından etkilenmekte, tasarımlar tüketicilerin güncel 
tüketim alıĢkanlıklarına göre Ģekillenmektedir. Bunun sonucunda son yıllarda, çevremizdeki trendleri 

ve eğilimleri izlerken yaĢanılan mekana bir Ģeyler katıp özgün sonuçlar elde etme kavramı olan 

„kiĢiselleĢtirme‟ anlayıĢı ön plana çıkmıĢtır. Bunun sonucunda da üreticiler üretim süreçlerinde 

yeniliğe gitmiĢlerdir. 
 

Bu çalıĢmada, karo seramik tasarımında dekorasyon ve trend etkisi incelenmiĢ, yakın zamanda 

ülkemizde artan kiĢiye özel, butik üretimin seramik karo tasarımlarına yansıması ele alınmıĢtır. 
 

Anahtar Sözcükler: Seramik, Dekorasyon, Trend, Tasarım 

 

 

Decoration and Trend Effect In Industrial Ceramic Tile Design 
 

Abstract 

 
One of today's popular trends, the trend concept is used in almost every area of life. Textile industry, 

home and personal accessories, interior architectural elements and related industrial ceramic tile 

designs in the latest trends of light produced at the points of sale of consumer goods is antagonistic. 

The interior decoration of the building sector, the interior decoration directly related to this area, and 
the fact that the ceramic tiles are due to the basic necessities of the human being and are focused on 

human taste, have to be answered in order to answer the question of what the trend perception is.  

 
The design process of ceramics tiles and interior design has many similarities. Both of them have a 

human liking and interest in the exit point. Both are influenced by environmental and cultural values, 

the developing and changing industry, the taste and perception of the periods, and the designs are 
shaped by the consumers' current consumption habits. As a result, in recent years, the concept of 

'personalization' has come to the forefront, which is the notion of getting original results by adding 

something to the place that is experienced while watching trends and trends in the circle. As a result, 

the producers have gone through the production process. 
 

In this study, the effect of decoration and trend in the design of ceramic tiles has been investigated and 

the reflection on the ceramic tile designs of boutique private and private production in our country has 
been discussed recently. 

 

Keywords: Ceramic, Decoration, Trend, Design 
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Özet 

 
Geleneksel giyim kuĢamlar toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, yaĢam biçimini simgeleyen 

ve tanıtan en önemli unsurlardır. Keles‟in Yörük köyleri, Türk kültür sanatlarını kadın giyimlerine 

yansıtarak, giyimlere farklı anlam katmıĢlardır. Medeniyetlere beĢiklik eden eski yerleĢim yerlerinden 

biri olan Keles ilçesi geleneksel kadın giyim kuĢamlarını kısmen muhafaza edebilmelerine karĢın, 
bunlar yine de hızla yok olmakta ya da aslından uzaklaĢarak fonksiyon ve Ģekil değiĢikliklerine 

uğramaktadır. Bu nedenlerle yok olmalarını önlemek için bu giyim kuĢamların belgelenmesi, gelecek 

kuĢaklara kültürel mirasımızın aktarılması ve baĢka çalıĢmalara kaynak teĢkil etmesi yönünden konu 
önemlidir. 

Bu çalıĢmada Bursa Ġli Keles Ġlçesi geleneksel kadın giyim kuĢamları arasından seçilen 3 adet üst 

bedene giyilen kadın giyimi incelenmiĢtir. 
ÇalıĢmanın amacını; özgün niteliklere sahip kadın giyim kuĢamlarını, renk, kumaĢ, malzeme, model 

özelliği, kalıp, kesim, dikim, süsleme ve astarlama teknikleri açısından değerlendirilip, teknik çizim ve 

1/5 ölçekle giyimlerin kalıp çizimleri yapılarak kültürel mirasımızın belgelenmesi amaçlanmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Kadın Giyimi, Bursa, Giyim Kuşam 

 

 
 

The Characteristics of Traditional Womenswear in the Town of Keles in 

Bursa 
 

Abstract 

 
Traditional clothing accessories are important elements that portray peoples‟ culture, customs and 

ways of life. The village Yörük in Keles has added to the meaning of fashion by reflecting Turkish 

culture in all kinds of womenwear. Being a cradle to the civilizations, the town of Keles preserves 

traditional womenswear, although said womenswear is either disappearing completely or losing touch 
with its roots by rapidly undergoing functional and physical changes. With this in mind, and to prevent 

their disappearance, it is important to identify this clothing and to pass on our cultural heritages to 

encourage and inspire new workings. In this working, 3 pieces of womenswear that originate from the 
town of Keles in Bursa have been analysed. The purpose of my work is to mark and analyse the 

special characteristics of the womenswear in terms of their colour, fabric, material, model 

characteristics, pattern, cutting, sewing, decoration and lining techniques by making a style drawing in 
a 1:5 scale factor and in doing so mark our cultural heritage. 

 

Keywords: Traditional Womenswear, Bursa, Clothing 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

71 

 

İmar Planlarının Kentleşmeye Etkileri; Ankara ve Bayburt Örneği 
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Özet 
 

KentleĢme, yaĢadığımız yüzyılın ayırt edici özellikleri ve en büyük toplumsal olaylarından biridir. 

SanayileĢme ve ekonomik değiĢmeye koĢut olarak kent sayısının artmasını ve kentlerin büyümesini 
sağlar. KentleĢme, aynı zamanda toplum yapısında artan oranda örgütleĢme, iĢ¬bölümü ve 

uzmanlaĢma yaratan, insanların davranıĢ ve iliĢkilerinde, kentlere özgü değiĢikliklere de yol açan bir 

olgudur. GeliĢmiĢ, geliĢmekte olan, kapitalist, sosyalist bütün ülkeler kentleĢme olayının ve 

sonuçlarının etkileriyle karĢı karĢıya kalmıĢlardır.  
Toplumsal, ekonomik ve teknolojik değiĢimlerle, kentlerin mekansal yapısı ve iĢlevleri de büyük 

ölçüde değiĢmiĢtir. Bu değiĢim, sanayileĢme-kentleĢme sürecinin normal mecrasında akıĢına, 

paralelliğine bağlı olarak ĢekillenmiĢtir. Bu çerçevede; ge¬liĢmiĢ ülkelerdeki, kentleri çekici kılan 
sanayileĢme, kentleĢmenin önünde giderken bizde bu süreçte sanayileĢme kentleĢmeyi arkadan 

izlemiĢtir. Bu nedenle bizdeki kentleĢme sahte, sağlıksız ve aĢırıdır.  

Bu çalıĢmanın amacı, ülkemizdeki imar mevzuatı ve uygulamalarının kentleĢme sürecine etkilerini; 

nüfus, mekan, ekonomik ve toplumsal konum gibi birçok açıdan farklı ölçek ve konumda olan iki kent 
örneğinde inceleyerek ortaya koymaktır.  

Bu amaçla, biri ülkenin baĢkenti olan ve ülke geneline örnek olmak üzere ilk imar uygulamalarının 

yapıldığı Ankara kenti, diğeri son yıllara kadar sürekli dıĢarı göç veren ve hem coğrafi hem de 
ekonomik açıdan birçok sınırlamaları olan Bayburt kenti olmak üzere iki kentteki imar uygulamaları 

incelenmiĢtir. Bu uygulamalar sonrasındaki mevcut duruma yönelik veriler literatür taraması ve bu 

konudaki yerel kaynaklar vasıtası ile sağlanmıĢtır. Ayrıca uygulamaya yönelik değerlendirmelerde, 
uygulayıcı ve uygulamadan yararlanan kentlilerin görüĢleri de dikkate alınmıĢtır. Bu konuda niteliksel 

analize dayalı olarak uygulayan ve uygulamadan yararlananların görüĢlerinden yararlanılmıĢtır.  

Sonuç olarak, fiziki bir olay olmanın çok ötesinde ekonomik ve toplumsal değiĢimleri içinde taĢıyan, 

siyasal boyutları ağır basan bir süreç olan kent planlamasının, dar anlamıyla fiziki planlama olarak 
anlaĢılması bir sonucu olarak oluĢturulan imar planları da halkın katılımından uzak teknokratlar ve 

yerel politikacıların ürünü olup kent kaynaklarının tam olarak toplum yararına kullanılmasını 

sağlayamamıĢtır. Bunun doğal sonucu olarak, oluĢturulan fiziki çevre, sosyal çevre ile entegre 
olamamıĢ, nüfus birikim sürecine paralel olarak kentin ekonomik, toplumsal geliĢim ve kentlileĢme 

tam olarak sağlanamamıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, İmar, Planlama, Kentlileşme 

 

 

Effects of Public Improvement Planning to Urbanization; An Evaluation of 

Bayburt and Ankara Examples 

 
Abstract 

 

Urbanization is one of the distinguishing characteristics and the greatest social events of the century 
we live. All developed, developing, capitalist and socialist countries have faced with the effects of 

urbanization and its consequences. The spatial structure and functions of cities have changed to a great 

extent with the social, economic and technological changes. This change is shaped by the flow of the 
industrialization-urbanization process. Within this framework, industrialization which makes cities 

attractive has gone before urbanization. However, industrialization followed urbanization from behind 

in our country. For this reason, our urbanization is fake, unhealthy and excessive. 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

72 

 

The purpose of this study is to reveal the effects of urban development legislation and practices on the 

urbanization process in our country by examining two cities in different scales and locations. For this 

purpose, the applications in the city of Ankara, the capital city of the country and the first zoning 
implementations performed to be a model in the country, were examined first. Secondly, zoning 

implementations in Bayburt, where has been continuously out-migrating up to recent years and have 

many limitations both geographically and economically, were examined. These implementations were 
obtained through the literature search and local resources in this regard. Moreover, opinions of the 

practitioners and the urbanists benefiting from the practice were taken in the evaluations for 

implementation.  

According to data given in the study, urban planning, a process that contains economic and social 
changes in itself, and political dimensions are dominant, has been generally considered as physical 

planning in our country. Therefore, development plans have been far from public participation and just 

a product of technocrats and local politicians, and could not achieve to use urban resources for the 
benefit of the society. As a natural consequence, the created physical environment could not be 

integrated with the social environment, and the economic and social development, and urbanization of 

the city have not been fully achieved in parallel with the increase in population 
 

Keywords: Public Improvement, Planning, Having an Urban Culture 
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The Role Of Loan Words In Mutual Enrichment Of Languages 
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Abstract 

 
The creation and  initial use of meaning of the words for each language contained in the 

dictionary,  to study the history of the formation and development of the words are an actual issues of 

linguistics. The lexicology of language reflects the whole history of its development process and 
application or use of lexics system is very importat in study and research process of  any languages. 

Generaly, vocabulary (vocabulary content of the language)  is enriched by the influence of 

sociolinguistics factors. Political and social changings, scientific and technological progress, updates 
in economic and cultural life influence seriously to the language and its internal development rules 

(laws). If we review the world's languages, we can see that no language is consist of their own words. 

Languages develop necessarily interaction with each other. The loanwords play a significant role in 

development of the vocabulary and language content. The loanwords are based on language links.  
 The most important condition of rename process (event) is being an official status and 

prestigious of the communicative languages, it is considered and determined by the volume of 

communicative functions, social position of the language resources. However, if you review the 
historical backgraund of the past, we can see that there had been facts regarding forced acceptance of 

the words to the language. In addition, we should not forget that, there are some languages which fight 

against this process. Malaysian language is malay. Malay can be a good example. Few English 
lexemes had been entered Malay language during the British rule in Malaysia  

A large number of English words entered in the local language, after the occupation period. It 

follows that  the formation of new words or entering of new words to the language may relate to trade 

and domestic issues. Accourding to the representatves of structural linguistics school, all levels of the 
language even lexicology is a system. Ġn general, the lexicology can not reflect (include) all of the 

changes taking place in society. Then acquisitions came into the language and in many cases they 

adapted the language norms and became gradually part of the language. 
 Many linguists thinks that it is not tue to present lexical loanwords as interference and they 

menthion that it results misunderstanding. Consept od interference amd loanword somethimes are 

mixed in Linguistics, and thier borders had been defined among them yet. We think, it is not right to 

accept loan process case as an interference case. Although acquisitions exceeded the initial period of 
the language requirements, after passing of some stages it complies the etimon norms of the language 

and no cases of deviation is insignificant. As loanwords are not assimilated in the early stage, 

deviation case is followed in the words, we just can call this case as an interference. Sometimes it is 
considered that all foreign words which used in the language are loanwords. But the word can be 

considered as a loanword when it is used wholy in the accepted  language. 

Of course, it does not mean that the origin of the word is changed. Some of the words include 
lexics layer of the language vocabulary, in general  widely used in the language as their own words. 

A loanword is a word adopted from one language (the donor language) and incorporated into another 

language without translation. This is consistent ongoing process. At different times despite of us and 

down rates process,  no language is able to completely give up this process. Because this situation is 
based on social-political, economy and cultural factors. But we have to take into account that 

acquisitions is acceleratin and over time caused forgeting of national words. We must not forget that 

when the words break away from their roots, the language can win a status of "dead language" as soon 
as possible  and this fact is just enough for the collapse of one state. 

 

Key words: language links, adoption case, loan words, acquisitions, interference 
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Özet 

Her dil için onun sözlüğündeki kelimelerin ilk olarak hangi anlamda kullanıldıgı, oluĢumu ve 

geliĢim tarihinin öğrenilmesi sözcükbilimin - Leksikolojinin güncel meselelerindendir. Dilin söz 

varlığı onun geçtiği geliĢme sürecini bütünüyle yansıtır ve herhangi bir dilin öğrenilmesinde onun 

sözcük sisteminin tetkiki büyük önem taĢımaktadır. Genel olarak, dilin sözlük içeriği sosiolinqvistik 
faktörlerin etkisiyle zaman içinde, ihtiyaç duyuldukca zenginleĢir. Dil ve iç geliĢme kanunlarına 

toplumdaki siyasi, sosyal değiĢim, bilimsel ve teknik geliĢim, ekonomik, kültürel hayatta yaĢanan 

değiĢimlerin büyük etkisi vardır. Dünya dillerini incelediyimiz zaman  hiçbir dilin temamen kendi 
kelimelerinden oluĢmadıgını görürüz. Diller mutlak Ģekilde kendileryle etkileĢimde geliĢir. Sözlük 

içeriğinin zenginleĢmesinde alıntı kelimeleri rolü inkar edilemez, onların temelinde ise temamen dil 

iliĢkileri durur. 
Sözalmanın en önemli Ģartı iletiĢimde olan dillerin resmi durumu ve nüfuzluluğu sayılır, bu ise 

kommunikativ fonksiyonların hacmi, dil taĢıyıcılarının sosyal konumu ile belirlenir. Fakat tarihi 

geçmiĢi incelersek, sözlerin dile zorla kabul edilmesi olguların da var oldugunu görürüz. Fakat 

bununla birlikte, unutulmamalıdır ki en katı dil politikasına göğüs geren, ona keskin direnç 
gösterebilen diller de mevcuttur. Örneğ, malay dili. Malezya'da Ġngilizlerin egemenliği döneminde 

malay diline çok az ingiliz leksemləri dahil olmuĢtur. ĠĢgalden sonraki dönemlerde Ġngiliz dilinden 

yerel dile yüklü miktarda söz geçmiĢ. Dile yeni kelimelerin gelmesi ticari amaclarla bağlı olabilir 
sonucuna geliniyor. 

Yapısal dilbilim okulunun temsilcilerinin göre, dilin tüm düzeyleri, aynı zamanda, söz varlığının 

kendisi de sistem oluĢturmaktadır. Genellikle, leksikoloji toplumdaki değiĢimlerin kendisinde 

yansıtma gücünde değildir. Bu halde alıntı kelimeler dilimize dahil olur ve genellikle yavaĢ yavaĢ o 
dilin  uyumlarına uyar ve zamanla dilin ayrılmaz bölümüne dönüĢüyor.  

GiriĢim alınma kavramı dilçilikde birçok durumda karıĢtırılır ve bunların tam sınırı halen 

netleĢmemiĢtir. Kanaatimizce, alınma sürecini bir bütün giriĢim hali olarak kabul etmek doğru 
olmazdı. Çünkü alınmalar ilk dönemde dil kurallarından dıĢına çıkmıĢ olsa bile, belli aĢamaları 

geçtikten sonra etimon dilin kurallarına uyar ve sözcüklerde hiçbir dıĢ olayı dikkate alınmaz. Alıntı 

sözcükler ilk aĢamada sahiblenilmediği için sözlerde normalden belli kadar dıĢa çıkma halleri oluĢur, 
iĢte bunu giriĢim olarak adlandırıla biliyorlar. 

Bazen dilde kullanılan yabancı kelimelerin hepsini alınma sözcükler gibi kabul ederler. Sözcük 

sozalan dilde tam sahiplenildiği halde alıntı kelime gibi kabul edilebilir. Tabii ki, alınmanın 

"sahiplenmesi" söz kökeninin değiĢmiĢ olması anlamına gelemez. Alıntı kelimelerin belirli kısmı dilin 
sözlük içeriğinin genel kulanılan sözcük katına geçer ve böylece, dilin kendi sözleri gibi yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Dilin söz (kelime) alıntısı devamlı süren bir süreçtir. ÇeĢitli dönemlerde bu sürecin hızında inme 
ve kalkmalar olsa da, hiçbir dil bundan temamen vazgeçmek gücünde değildir. Çünki Ģu durum 

sosyal-siyasi, ekonomik ve kültürel etkilerle bağlı. Ancak dikkate almak gerekir ki, gereği olmadan 

lüzumsuz dile getirilen alınmalar (alıntı kelimeler) dili zorlaĢtırmaktadır ve zamanla ulusal sözlerin 
unutulmasını hızlandırır. Kendi kökünden koparak uzaklaĢan dil, bir an "ölü dil" statüsü kazanabilir ve 

bir devletin çöküĢüne neden ola bilmesi unutumamalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: dil ilişkileri, sözalma olayı, alıntı kelimeler, girişim 
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Özet 

 
Bir ekonominin bankacılık sektörü performansı için önemli bir gösterge, sektörde yer alan bankaların 

kârlılığıdır. Dolayısıyla, bankacılık sektörünün kârlılığının ana belirleyicilerini tespit edebilmek için 

teorik ve ampirik literatürde çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Türkiye‟de 24 Ocak 1980 Kararları, ithal 
ikameci sanayileĢme politikalarının terkedilerek ihracata dayalı serbest piyasa ekonomisine geçiĢi 

sağlayarak köklü bir yapısal dönüĢümü beraberinde getirmiĢtir. Ekonomideki söz konusu yapısal 

dönüĢümün bir parçası olarak 1 Temmuz 1980 tarihiyle birlikte bankacılık sektöründe de 
liberalleĢmeye yönelik önemli adımlar atılmıĢtır. Bu adımların bir sonucu olarak 1980-2000 

döneminde faizlerdeki artıĢlarla birlikte bankacılık kesiminde toplam mevduatlar 6,6 kat, toplam 

aktifler 4 kat, toplam kredileri ise 2 kat artarak sektör önemli oranda büyümüĢtür. Kasım 2000 ve 

ġubat 2001 krizleri sonrasında Türkiye‟de bankacılık sektörü yapısal bir dönüĢüm geçirmiĢtir. 
Bankacılık sektörü 2000‟lerin ortalarına kadar bu dönüĢümü tamamladığından, son on yılda krize karĢı 

daha sağlam bir yapıya kavuĢtuğu söylenebilir. Öte yandan veriler, 2006 yılından bu yana bankacılık 

sektörünün kârlılık oranlarının yaklaĢık yarı yarıya düĢtüğünü göstermektedir. Bu dönemde rekabetin 
yapısını ve sektördeki kârlılığı etkileyebilecek önemli geliĢmeler meydana gelmiĢtir. Ġlk olarak, 

enflasyon oranları tek haneli rakamlara düĢmüĢtür. Ġkincisi, yabancı sermayenin sektördeki payı hızla 

yükselmiĢtir. Son olarak, Türkiye‟de üniversite eğitiminin hızla artması sonucunda, bankacılık 

sektöründe istihdam edilecek eğitimli iĢgücünün niteliğinde ve kalitesinde önemli bir artıĢ olmuĢtur. 
Bu çalıĢma, 2006-2015 döneminde Türkiye‟nin ticari bankalarda kârlılığın belirleyicilerini 

incelemektedir. ÇalıĢmada yukarıda bahsi geçen tüm bu etkiler göz önüne alınarak bankacılık 

sektöründe kârlılığın belirleyicileri için yeni kanıtlar sunulmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Panel Veri Modeli, Türkiye 

 
 

 

Determinants of Commercial Bank Profitability: An Empirical Analysis on 

Turkey 
 

Abstract 
 

An important indicator for banking sector performance of an economy is its profitability. Therefore, a 

large number of studies has been attempted to identify the main determinants of banking sector 

profitability in the theoretical and empirical literature. Decisions of 24 January 1980 in Turkey have 
brought about a radical structural transformation by abandoning import substitutional industrialization 

policies and providing a transition to an export-based free market economy. As part of the structural 

transformation in the economy, important steps have been taken towards liberalization in the banking 
sector since 1 July 1980. During the 1980-2000 period, together with the increases in interest rates, 

total deposits in the banking sector increased by 6.6 times, total assets by 4 times, and total loans by 2 

times. However, after the crises of November 2000 and February 2001, banking sector in Turkey has 
undergone a structural transformation in Turkey. Since the banking sector has completed this 
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transformation until the mid-2000s, it can be said that it has gained a more robust structure against 

crisis in the last decade. On the other hand, data shows that profitability rates of the banking sector 

have decreased by about half since 2006. In this period, there are important developments that could 
affect the structure of competition and also profitability in the sector. First, the inflation rates fall into 

single-digit figures. Second, the share of foreign capital in the sector has increased rapidly. Last but 

not least, as a result of the rapid expansion of the university education in Turkey, there has been a 
significant increase in the quantity and quality of the educated workforce to be employed in the 

banking sector. In this study the determinants of profitability in the commercial banking sector of 

Turkey is examined during the period 2006-2015. By taking into account all these effects, the 

empirical part of this study provides new evidence for the determinant of profitability in the 
commercial banking. 

 

Keywords: Banking Profitability, Panel Data Models, Turkey 
 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

77 

 

Farklı Avrupa Ülkelerindeki Zorunlu Trafik Sigortasi Basamak 

Sistemlerinin Türkiye’ye Uygulanması: Markov Zincirleriyle Analiz 
 

Metin Öner* 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

Türkiye 

 

                

 

             

 

 

Özet 

 
Hukuki adıyla “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”, halk arasındaki 

kullanımıyla “Zorunlu Trafik Sigortası” trafiğe çıkacak tüm motorlu araç sahiplerinin yaptırması 

zorunlu olan bir sigortadır. Bu sigortanın amacı, araç sahibinin trafikte üçüncü Ģahıslara bedeni ve 
maddi zarar vermesi durumunda, bu zararları teminat altına almaktır. Bu sigorta birer yıllık poliçe 

dönemleri halinde her yıl yenilenmektedir. Türkiye‟de uygulanan sistemde her sigorta Ģirketi poliçe 

primini serbestçe belirleyebilmektedir. Sigorta Ģirketleri poliçe primini aracın tipi, motor hacmi, araç 
sahibinin yaĢı, cinsiyeti, hasar geçmiĢi ve bulunduğu basamak gibi faktörlere bağlı olarak 

hesaplamaktadır. Hesaplamada kullanılan en önemli faktörlerden biri bulunulan basamak ve hasar 

geçmiĢidir. Prim belirlenirken hasar geçmiĢi olan araç sahibini cezalandıran, olmayan araç sahibini 

ödüllendiren basamak sistemi söz konusudur. Buna ödül-ceza sistemi adı verilmektedir. Türkiye‟de 
uygulanan sistemde yedi basamak tanımlanmıĢtır. Trafiğe yeni giren araç sahibi dördüncü basamaktan 

baĢlatılmaktadır. Daha sonraki poliçe dönemlerinde hasar sayısına bağlı olarak basamak sayısı 

düĢürülmekte ve prim olarak cezalandırılmakta, hasarsızlığın olduğu poliçe dönemi için bir basamak 
yükseltilmekte prim indirimi Ģeklinde ödüllendirilmektedir. Her Avrupa ülkesinde farklı basamak 

sistemleri uygulanmaktadır. Bu çalıĢmada öncelikle bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı basamak 

sistemleri ve uygulamaları tanıtılmıĢtır. Daha sonra sadece otomobil için bu Avrupa ülkelerinde 

uygulanan basamak sistemlerinin Türkiye‟de uygulanması durumunda gözlenebilecek durumlar 
Markov zincirleriyle analiz edilmiĢ ve sonuçlar yorumlanmıĢtır. 
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Implementıng To Turkey The Compulsory Traffıc Insurance Classes 

Systems In Dıfferent European Countrıes: Analysıs By Markov Ch 
 

Abstract 

 

“Highway Motor Vehicles Compulsory Automobile Liability Insurance” in legal terms, “Compulsory 
Traffic Insurance” in conventional terms is a compulsory insurance for the owners of all motor 

vehicles that will be registered to the traffic. The purpose of this insurance is to collateralise the 

damages of the third parties in case that the vehicle owner damages to the third person as physically 

and financially at the traffic. This insurance is renewed annually by per annum policy periods. In the 
system implemented in Turkey, each of insurance company shall determine the premium on bill of 

exchange freely. The insurance companies compute the premium on bill of exchange depending on the 

factors such as type of vehicle, engine volume, age of vehicle owner, gender of vehicle owner, damage 
history and class of the policy. One of the most significant factors used in calculation is the current 

class number and damage history. While determining the Premium, the classes system is in point that 

gives a malus to the owner of vehicles with damage history, gives a bonus to the owner of vehicles 
without any damage history. This is named as Bonus Malus System. Seven classes are defined in the 
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system implemented in Turkey. The owner of vehicle getting into the traffic first is commenced from 

fourth class. In the later policy period, the class number is reduced and being imposed as premium 

depending on the number of damages, it is granted by promoting to the next class and premium 
discount for policy term containing no damage. Different class systems are implemented in each 

European country. In this study, primarily different class systems implemented in some European 

countries and its implementations are introduced. Thereafter, in the event that implementing the class 
systems implemented in European countries only for automobiles in Turkey, the circumstances which 

could be observed, are analyzed with Markov Chain and the consequences are interpreted. 

 

Keywords: Compulsory Traffic Insurance, Markov Chains, Bonus-Malus System 
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Özet 
 

Finansal sistemin ana aktörlerinden biri olan bankacılık sektörü; tasarrufların toplanarak kullanım 

alanlarına dağıtılmasında ve ekonominin sağlıklı iĢleyiĢinde önemli bir rol oynamaktadır. Finansal 
sektörde artan rekabet, bankaların kar marjlarını gün geçtikçe azaltmaktadır. Bu nedenle bankacılık 

sektörünün etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve izlenmesi giderek daha da önem 

kazanmaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‟de 2011-2015 yılları arasında sürekli olarak faaliyet gösteren 

ticari bankaların etkinlik ve verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör 
Verimlilik Endeksi yöntemi ile ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Türk bankacılık sektöründe Veri Zarflama 

Analizi ile etkinlik ölçümü pek çok araĢtırmaya konu olmuĢtur. Bu çalıĢmadaki Veri Zarflama Analizi 

değerlendirmeye alınan bankaların karlılık yönünden analizine yöneliktir. Diğer çalıĢmalardan farklı 
olarak yorumların etkinliğini arttırabilmek için girdi seti bankaların bilançolarındaki pek çok bileĢenin 

toplamı olarak ele alınmıĢtır. Çıktı seti bankacılıkta karlılığın göstergesi olan oranlardan ve 

değiĢkenlerden seçilmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmada, literatürde önerilen farklı girdi ve çıktı setleri de 

denenerek karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu durum karlılık yönünden Türk Bankacılık sektörünün 
etkinliğin yorumlanmasında önemli görülmüĢtür. Veri Zarflama Analizinde CCR modeli 

kullanılmakla birlikte özellikle BCC modeline göre etkinlik değerlendirmeleri ele alınmıĢtır. Veri 

zarflama analizinde girdi odaklı yaklaĢım kullanılmıĢtır. Ayrıca BCC modelinde tam etkin görülen 
bankaların hangi sırada etkin olduklarını gösteren kısıtlayıcılar eklenmiĢtir. Bu amaçla ilk olarak 

MATLAB ve EXCEL Open Solver‟da özel bir yazılım yapılmıĢtır. Ayrıca değerlendirmeye alınan 

bankaların etkinliklerinin zaman içindeki değiĢimini incelemek için Malmquist Toplam Faktör 
Verimlilik Endeksi hesaplanmıĢtır. Tüm analiz sonuçlarında banka adlarının verilmesinden özellikle 

kaçınılmıĢ, yorumlamalar banka koduna bağlı olarak yapılmıĢtır. 
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Efficiency And Productivity Analysis Of Turkish Banking Sector: Period 

2011-2015 

 
Abstract 

 

Banking sector, one of the main actors of the financial system, plays an important role in accumulation 
and allocation of savings to the fields of usage, and operations of the economy in a healthy manner. 

Increasing competition in the financial sector is reducing the profit margins of banks day by day. 

Therefore measuring, analyzing and monitoring the efficiency and productivity of the banking sector 

has become increasingly important. In this study, it is aimed to measure the efficiency and 
productivity of commercial banks which are operating constantly in Turkey between 2011 and 2015 

by using Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index method. 

Efficiency measurement in Turkish banking sector with Data Envelopment Analysis has subjected to 
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many studies. The Data Envelopment Analysis in this study is based on the analysis of the profitability 

of the banks under consideration. The input set is addressed differently from other studies as the sum 

of many components in balance sheets of banks in order to increase the effectiveness of discussion. 
The output set is selected from the ratios and variables that are indicators of profitability in banking. 

Also different input and output sets suggested in the literature were also tested and compared in this 

study. This situation is considered important for the interpretation of the efficiency of the Turkish 
banking sector in terms of profitability. CCR model is used in Data Envelopment Analysis and 

efficiency evaluations are discussed especially according to BCC model. An input oriented approach is 

used in data envelopment analysis. In addition, restrictive constraints are added to the BCC model to 

indicate the sequence of banks that are exactly efficient. For this purpose, a special software was 
developed in MATLAB and EXCEL Open Solver firstly. In addition, the Malmquist Total Factor 

Productivity Index was calculated to examine the changes of the efficiency of the banks over time. In 

all analysis results, it is especially avoided from giving bank names, and interpretations is made 
according to bank codes. 

 

Keywords: Banking Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Malmquist Total Factor 
Productivity İndex 
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Özet 

 
Örgün eğitim çocukların ve gençlerin çevre bilinci ile yetiĢtirilmesi bakımından en değerli unsurdur. 

Anaokulu ve ilkokul yılları ekolojik bilgi ve çevre duyarlılığının temellerinin atılması ve önceden 

kazanılmıĢ olumsuz davranıĢların düzeltilmesi, lise yılları ise çevresel bilinçlenmenin geliĢtirilmesi 
açısından çok önemlidir. Bu noktada gerek derslerin uygulayıcısı olarak, gerekse konuların diğer 

derslerle ve çevreyle iliĢkilendirilmesini yapacak olan öğretmenler kilit nokta olmaktadır. Çünkü 

öğretmenler sahip oldukları bilgi, tutum ve becerilerle eğitim programının iĢlevselliğini sağlama, 
davranıĢ biçimleriyle rol model olarak öğrencilere yol gösterme gücüne sahip olan kiĢilerdir. Ġlgili 

literatür incelendiğinde öğretmenlerin çevresel bilgi ve tutum düzeylerini inceleyen araĢtırmalara 

rastlanmıĢ, ancak bu farkındalığın geliĢmesini etkileyen faktörler ve davranıĢlara nasıl yansıdığı ile 

ilgili herhangi bir araĢtırmaya ulaĢılamamıĢtır. Ayrıca incelenen araĢtırmaların genellikle anket, ölçek, 
test vb. nicel yöntemlerle gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bu gerekçelerle öğretmenlerin çevre ve 

sorunlarına yönelik farkındalıklarını, çevresel davranıĢlarını ve çevre eğitimi açısından mevcut eğitim 

programı hakkındaki görüĢlerini inceleyen nitel bir çalıĢma yapmaya gereksinim duyulmuĢtur.  
AraĢtırmaya Adana ili Ceyhan ilçesinde farklı kademelerde görev yapan 20 öğretmen katılmıĢtır. 

Veriler araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢ, 

görüĢmeler sırasında ses kayıt cihazı kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Öncelikle görüĢme metinleri araĢtırmacılar tarafından ayrı ayrı birkaç kez 
okunup, kodlama iĢlemi yapılmıĢ ve Miles ve Huberman‟ın formülü ile iki kodlayıcı arasındaki 

uyuĢma oranı. 92 olarak hesaplanmıĢtır. Son aĢamada ise benzer özellikler taĢıyan kodlar bir araya 

toplanmıĢ ve ilgili literatür göz önünde bulundurularak temalar oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda; 
öğretmenlerin çevreyi daha çok bir yaĢam alanı olarak tanımladıkları görülmüĢ, sadece altı öğretmen 

çevreyi cansız varlıklarla birlikte vurgulamıĢtır. Öğretmenlerin bir çok çevre sorunu hakkında bilgi 

sahibi olduğu görülmüĢ, daha çok hava ve su kirliliği üzerinde durulmuĢtur. Çevre sorunlarını 
birbiriyle iliĢkili olarak algılayan öğretmenler, çevre sorunlarının önlenmesine yönelik önerileri 

çoğunlukla eğitim ve yerel yönetimde odaklanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin 

çevresel bilgi ve tutumlarının oluĢmasında kiĢisel özellikler (ilgi, araĢtırma ve gözlem yapma becerisi 

vb.), büyüdükleri çevre, aile ortamı ve aldıkları eğitim etkili olmuĢtur. Çevreyi temiz tutmaya çalıĢma 
ve çöp ayrıĢtırma öğretmenlerin en çok sergiledikleri çevresel davranıĢlardır. Diğer insanların bu 

konudaki bilinçsizliğinden dolayı olumsuz duygular yaĢadıklarını belirten öğretmenler, olumlu 

çevresel davranıĢları destekleyen ortamların olmamasından dolayı zorluk yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 
Okul öncesi öğretmenleri mevcut eğitim programı çevre eğitimi açısından yeterli bulmuĢlar, özellikle 

uygulamaya dayalı etkinlikleri vurgulamıĢlardır. Ġlkokul öğretmenlerinin bu konudaki görüĢleri 

olumsuz olmuĢ, ortaokul ve lise öğretmenleri ise özellikle fen bilgisi, coğrafya ve biyoloji derslerinde 
çevre konusuna yeterince yer verildiğini belirtmiĢlerdir. Öğretmenlere göre etkili çevre eğitimi için 

teorik bilgi vermekten çok uygulamaya ağırlık verilmeli ve çevresel bilinci arttırma amaçlı çalıĢmalar 

yapılmalıdır (uyarı levhaları, geziler, bilgilendirici çalıĢmalar). Bu konuda sivil toplum örgütlerinin 

önemini belirten öğretmenler, yerel yönetimlerin özellikle geri dönüĢüm ve çöp toplama hizmeti 
üzerinde durmuĢlardır. 
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Examınatıon Of Teachers’ Awareness Towards The Envıronment and 

Envıronmental Problems and Theır Envıronmental Behavıors 

 
Abstract 

 

Organized (formal) education is the most substantial factor in terms of raising the children and the 

youngsters with environmental awareness. The pre-school and elementary school years are of great 
significance for laying the foundations of ecological knowledge and environmental conscience and for 

correction of the negative behaviors gained previously, while the high school years are important in 

terms of raising an environmental awareness. At this point, the teachers play a key role both as the 
implementer of the lessons and as the ones, who associate the subjects with other lessons and the 

environment. This is because the teachers are the ones, who have the power to enable the functionality 

of the curriculum with the knowledge, attitudes and skills they have and to guide students as a role 

model with their behavioral patterns. Upon examination of the relevant literature, studies examining 
the environmental knowledge and attitude levels of the teachers were encountered, but not any study 

was encountered about the factors affecting the development of this awareness and how it is reflected 

on the behaviors. Furthermore, it was seen that the examined studies were generally conducted with 
the quantitative methods such questionnaire, scale, testing etc. For these reasons, it was found 

necessary to conduct a study examining teachers‟ awareness towards the environment and 

environmental problems, their environmental behaviors and their views on the present curriculum with 
respect to environmental education.  

 

This survey was conducted with participation of 20 teachers, who work at various levels in Ceyhan 

District in the city of Adana. The data was collected with semi-structured interview forms developed 
by the investigators and a tape recorder was used during the interviews. The content analysis method 

was used for analyzing the obtained data. First of all, the texts of interview were read by the 

investigators separately for a few times, and they were encoded and then the consistency ratio between 
the Miles and Huberman‟s Formula and the two encoders was calculated as 92. In the final phase, the 

codes bearing similar characteristics were gathered up and themes were created by taking the relevant 

literature into consideration. As a result of the study; it was seen that the teachers see the environment 

mostly a living space; only six teachers mentioned the environment together with non-living things. It 
was seen that the teachers were aware of so many environmental problems and mostly air and water 

pollution were focused on. The teachers, who perceive environmental problems as related to each 

other, directed their suggestions regarding prevention of environmental problems mostly upon 
education and local government. According to the obtained results, the factors such as personal 

characteristics (interest, research and observational skills etc.), the environment, in which they grow 

up, family environment and education have an impact on the development of environmental 
knowledge and attitudes of the teachers. The environmental behaviors exhibited by teachers most are 

the attempts to keep the environment clean and waste sorting. The teachers, who stated that they had 

negative feelings due to the unconsciousness of other people on this subject, specified that they had 

difficulty due to lack of environments that support positive environmental behaviors. Pre-school 
teachers found the present curriculum sufficient in terms of environmental education and they 

especially emphasized the implementation-based activities. While elementary school teachers had 

negative opinions on this subject, secondary and high school teachers stated that the subject of 
environment was satisfactorily given place especially in science, geography and biology lessons. 

According to the teachers, attention should be focused on practice for an efficient environmental 

education rather than giving theoretical information, and works should be performed in order to 
increase the environmental awareness (caution signs, tours, informative works etc.). The teachers laid 

stress on the importance of non-governmental organizations on this subject and also put emphasis 

especially on the recycling and garbage collection services of local governments. 

 
Keywords: Environmental knowledge, Environmental Behavior, Teacher, Environmental Education 
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Özet 
 

Ġnsan yaĢamının doğumdan 3 yaĢa kadarki dönemi hayatın geri kalanında temel oluĢturacak birçok 

bilgi, beceri ve alıĢkanlığın kazanılmaya baĢladığı bir geliĢimsel süreci kapsar. Bu süreçte yetiĢkin 
tarzı beslenme alıĢkanlıklarının temelini oluĢturacak pek çok alıĢkanlık ve beceride anne babaların 

veya çocuğun bakımından sorumlu diğer kiĢilerin çocukla etkileĢimi sonucunda kazandırılmaya 

baĢlanır. Bu çalıĢmada 0-3 yaĢ grubu çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarıyla evin hangi bölümünde 

yemek yedikleri, bu bölümde televizyon olup olmadığı, yemek yerken televizyon izleyip 
izlemedikleri, çocuğun yemeğini kendisi yiyip yiyemediği, yemek masasında kendi koltuğu olup 

olmadığı, çocuğa en çok ne yaparken televizyon izletildiği ve televizyonun çocuklar için zararlı olup 

olmadığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca bu değiĢkenler ile çocuğun yaĢı, cinsiyeti, anne ve 
babasının yaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu ve kendi televizyon izleme süresi ve izlediği televizyon 

programı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı saptanmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucunda ebeveynlerin %83.3‟ü televizyonun çocuklar için zararlı olduğunu, %52.2‟si yemeklerini 
oturma odasında yedeklerini, %70.6‟sı yemek yenilen yerde televizyon olduğunu, % 65.6‟sı yemek 

yerken televizyon izlediklerini, %79.4‟ü çocuklarının yemeklerini kendileriyle yediğini, %68.3‟ü 

çocukların yemek masasında kendi koltuğu olmadığını, %56.7‟si yemeğini kendi kendisine 

yiyemediğini, %66.1‟i ise en çok bebeğinin uyuturken televizyon izlettiklerini belirtmiĢtir. Babanın 
yaĢı ile yemek yerken televizyon izleme, anne ve babanın eğitim durumları ile yemeğin yenildiği yer, 

burada televizyon olup olmadığı ve yemek yerken televizyon izlenip izlenmediği arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. 
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Effect Of The Televısıon On The Acquısıtıon Of Eatıng Habıts In 0-3 Years 

Old Chıldren (Samplıng From The Provınce Of Gümüşhane) 

 
Abstract 

 
In human life, the period extending from birth to 3 years of age represents a developmental phase in 

which many knowledge, skills and habits are acquired and formed to constitute a basis for the rest of 

the life. In this process many habits and skills which shall lay the foundation of adult style nutrition 
habits begin to be acquired under the interaction of parents and other persons who are responsible for 

the child‟s care. This study aims to determine in which part of the house children of the 0-3 age group 

are eating with their parents, whether there is a television in that section, whether they watch the 
television when they are eating, whether the child is able to eat without assistance, whether they have 

their own seats at the table, during which occupations the child watches the television the most and 

whether the television is detrimental or not for the children. Furthermore, the aim was to determine 

whether a significant difference existed between these variables and the age of the child, the gender, 
the ages of the parents, their education status and their own television audience periods and the 

programs they watch. The study concluded that 83.3% of the parents have indicated that the television 

is detrimental for children, that 52.2% had their meals in the living room, 70.6% had a television in the 
place they ate, that 65.6% were watching TV when they ate, 79.4% indicated that their children dined 

with them, that 68.3% had not their own seats at the dinner table, that 56.7% could not eat by 

themselves, whereas 66.1% have said that they let their children watch TV when they were putting 
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their child to sleep. A significant difference was found between the father‟s age and television 

watching during meals, the educational background of the mother and father and the place where 

meals were eaten, whether there was a television or not and whether the television was watched during 
meals. 

 

Keywords: Child, Nutrition, Television 
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Özet 

 

KüreselleĢme sürecinde yaĢanan geliĢmeler sendikaların güç kaybetmesinde önem rol oynamaktadır. 

Bu durum günümüz endüstri iliĢkileri sistemini meĢgul eden önemli bir tartıĢma alanını 
oluĢturmaktadır. Bu noktadan hareketle sendikalara yakın özellikler taĢıyan ve önemli bir Sivil 

Toplum Örgütü (STÖ) niteliği taĢıyan derneklerin sendikalaĢmada farklı çıkıĢ yollarının arandığı 

günümüz endüstri iliĢikleri sisteminde yerinin, öneminin ve yüklenebilecekleri fonksiyonların 
anlaĢılması önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda araĢtırma, sendikaların var olan güçlerinin 

korunmasında ve yeniden güçlenmesinde derneklerin yerini, önemini ve yüklenebilecekleri 

fonksiyonları konu edinmektedir. 
AraĢtırma; sendikaların güçlenmesi için geliĢtirilen yeni stratejilerin gerçekleĢtirilmesinde derneklerin 

yerini, önemini ve yüklenebilecekleri fonksiyonları değerlendirme ve bu yönde fikir sunma amacı 

taĢımaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda konu; sendikacılıkta yaĢanan değiĢim ve dönüĢüm, 

sendikaların güçlenmesinde tartıĢılan ve geliĢtirilen yeni stratejiler ve yeni stratejilerin 
gerçekleĢtirilmesinde dernekler baĢlıkları altında ele alınmıĢtır. Temel bulgulara göre sendikaların 

yeniden güç kazanmasında dernekler, sendikalara yönelik olumlu senaryoların gerçekleĢtirilmesinde 

ve olumsuz senaryolara karĢı önlem alınmasında önemli birer STÖ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 
süreçte dernekler sendikaları tamamlayan ve destekleyen farklı fonksiyonlar üstlenmelidir. Bu durum 

temelde küreselleĢme sürecinde yaĢanan hızlı geliĢmelerden kaynaklanan ihtiyaca dayanmaktadır. 

Sonuç olarak günümüzde sendikalaĢmanın yanında her konuda dernekleĢmeye de önem verilmelidir. 

Bu süreçte dernekler; bağımsız rolde, bağımlı rolde ve çekirdek rolünde faaliyet göstermelidir. 
 

Anahtar Kelimeler: Sendika, Dernek, Örgütlenme 

 

The Place and Importance Of Associations In Strengthening Trade Unıons 
 

Abstract 

 

Developments in the globalization process play an important role in the loss of trade unions. This 
situation creates an important debate area in the contemporary industrial relations system. From this 

point, understanding the trade unions, its place, importance and functions that can be loaded and which 

have close union-like characteristics and are important Non-Governmental Organisations, NGOs 
occupies an important place in today's industrial relations system, where unionization is searched for 

different ways. In this context; the research focuses on the trade unions' place, importance and 

functions that can be loaded in the protection and reinforcement of trade unions. 
The article aims at evaluation and giving an idea about association‟s place, importance and functions 

that can be loaded and in developing new strategies to strengthen trade unions. For this purpose; the 

topic has been analyzed under the living change and transformation in unionism, new strategies 

discussed and developed in the strengthening of trade unions and associations in the implementation of 
new strategies titles. According to basic findings, associations are very important NGOs in re-

empowerment of trade unions, implementation positive scenario for trade union and against negative 

scenario. In this process association should be loaded up with different functions which are supporting 
and complementing trade unions.This is mainly based on the need due to rapid developments in the 

globalization process. As a result, besides unionization, association should be taken consideration in 

every case .In this process association should operate; independent role,dependent role and core role. 
 

Keywords: Trade Union, Association, Organization 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

86 

 

Girişimcilik Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Erciş Meslek 

Yüksekokulu Örneği 
 

Berna Deniz Demir Sargut 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Türkiye 

 

Altuğ Karabey*  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 
Metin Önal 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

 

 

Özet 

 

Ülkemizin kalkınmasında bireylerin eğitilmeleri, eğitildikleri mesleklerde istihdam edilmeleri, kendi 
mesleki alanlarında kendi iĢ alanlarını yaratmaları ve müteĢebbis olmaları ülke ekonomisi açısından 

önemlidir. Bu amaca yönelik giriĢimcilik eğitimi üniversitelerle birlikte, ticaret odaları, ĠġKUR, 

KOSGEB gibi kurumlarca verilmekte ve bu sayede bireylerin giriĢimcilik potansiyelleri artırılmaya 
çalıĢılmaktadır. Bireylerin giriĢimcilik eğiliminin belirlenmesinde, eğitim düzeyi, ülkelerin ekonomik, 

sosyal veya siyasi yapısı ile bölgesel ve çevresel faktörler etkili olabilmektedir. Bu çalıĢmada, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟nde GiriĢimcilik dersini alan öğrencilerin, ders müfredatını 

değerlendirmeleriyle giriĢimcilik eğilimleri analiz edilmiĢtir. Hazırlanan anket soruları ErciĢ Meslek 
Yüksekokulu Bankacılık-Sigortacılık ve Makine-Metal Bölümü‟nde öğrenim görmekte olan 175 

öğrenciye yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak yöneltilmiĢtir. Elde edilen veriler Excel 2015 office 

programıyla değerlendirilerek giriĢimcilik dersinin kalitesinin artmasına yönelik öneriler 
geliĢtirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulu 
 

 

 

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School 

Students 
 

Abstract 

 

It is important for country economy that individuals trained, be employed in the professions they are 

trained, create their own business areas in their professional fields and be entrepreneurs on 
development of our country. For this purpose, entrepreneurship education is provided by universities, 

institutions such as chambers of commerce, ISKUR, KOSGEB and in this way, it is attempted to 

increase the entrepreneurial potentials of the individuals. In determining the entrepreneurship tendency 
of individuals, level of education; economic, social or political structure of countries and regional and 

environmental factors can be influential. In this study, the entrepreneurship tendencies of students 

taking the entrepreneurship course at Yuzuncu Yil University were analyzed by evaluating course 
curriculum. Prepared survey questions were directed to 175 students who were studying at Ercis 

Vocational School's Banking-Insurance and Machine-Metal Department in favour of using face-to-

face interview technique. Obtained data were evaluated with Excel 2015 office program and 

suggestions for improving quality of the entrepreneurship course were developed. 
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Özet 
 

KiĢilerin karĢılaĢabilecekleri riskleri üstlenip, kar amacı ile üretim faktörlerini bir araya getirerek mal 

veya hizmet üretmek için yaptıkları etkinliklerin tümünü ifade eden giriĢimcilik kavramı toplumların 
refah ve geliĢmelerinin temel dinamiklerinden birisi haline gelmiĢtir. GiriĢimciler yeni iĢ kolları ve iĢ 

yerleri açarak; istihdamın artmasına, toplumların sosyal ve ekonomik açıdan geliĢmesine, ülke 

gelirinin artmasına, büyüme ve kalkınmaya yardımcı olurlar.  

Türkiye koĢullarında alınan eğitimler kiĢiler için istihdam olanağı sağlama konusunda yeterli 
olmamakta ve bu durum ön lisans eğitimi alan Meslek Yüksekokulu öğrencileri için daha fazla 

zorlayıcı olmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı doğal birer giriĢimci adayı olan Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin giriĢimciliğe olan eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla ErciĢ Meslek Yüksekokulunda 
2016-2017 döneminde eğitim gören 167 öğrenciden oluĢan örneklem grubuna demografik veriler ve 

kiĢilerin giriĢimcilik eğilimlerini ölçen 5‟likert tipi ölçek uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 

programı aracılığı ile değerlendirilmiĢ ve araĢtırma sonuçlarına göre Üniversite Öğrencilerinin 
giriĢimcilik eğilimlerine sahip oldukları, bu eğilimleri gösteren değerlerin cinsiyet, eğitim alınan 

program ve genel ekonomik durum gibi değiĢkenler açısından farklılık göstermediği görülmüĢtür. 
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A Study On Determınatıon Of Entrepreneurshıp Trends In Assocıate 

Degree Students: Erciş Vocatıonal School Sample 
 

Abstract 

 

Nowadays,one of the main features of individuals is their ability to think critically in order to be 
successful individuals and to be individuals who can produce, inquire, and contribute to their 

society.The determination of critical thinking levels and the development of critical thinking skills 

over the available data is the ultimate goal of such research. 
The aim of this research is to reveal the critical thinking levels of the students studying at Vocational 

Schools. The universe and sample of the study consists of students who are studying in Ercis 

Vocational School. When selecting the sample, at least half of the students in each class of the 

students studying in ErciĢ Vocational School are aimed to participate.For this purpose, the California 
Critical Thinking Tendency Scale (CCTTS) was applied to students.Data from 130 (N = 130) students 

who agreed to participate in the study were analyzed using SPSS program t-test and variance analysis 

(analysis of data and the writing of research report are continue).The results obtained from different 
universes and samples made in this area were compared by considering the characteristics of our 

universe and sample.The average total scores obtained from cctts' is considered X = ± 230. It is also 
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considered there will be no significant difference according to the placement scores. It is thought that 

there will be a meaningful difference according to their genders. 

 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Vocational School 
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Abstract 

 
Any disruption in the economy and the cost of these failures are more severe than the previous. 

Experienced any disruption in the economic system affects the whole balance. The effect of 

globalization shouldn‟t be forgotten. Integration of the economic systems increases the cost of paid 
invoices. Applied macro economic policies can be successful and have a positive effect on foreign 

trade if the economic structure can be understood better and should be examined. The purpose of study 

is to examine the effects of macro economic policies on foreign trade and to reveal the effects of 
Turkey's macro economic policies implemented after the 2001 foreign trade in the case of Konya by 

doing a survey. The survey is applied to 209 exporting companies which are members of the Konya 

Chamber of Commerce. 51 of the surveyed companies export under $ 100,000 while 158 companies 

export over $ 100,000. In the survey, by determining foreign trade activities of firms in Konya have 
been analyzed and the problems they encounter during foreign trade, how and what degree they are 

affected by applied macro economic policies, what should be done to increase Konya's foreign trade 

volume were uncovered. Thus, foreign trade structure and the status of the province of Konya were 
analyzed. 

 

Keywords: Economy, Foreign Trade, Economic Crise, Macro Economic Politicies, Konya 
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Özet 

 
Mevcut muhasebe ve vergi sistemine göre iĢletmelerin sahip olduğu gayrimenkuller maliyet değeri ile 

değerlenmekte ve bilançoda maddi duran varlık olarak izlenmektedir. Ancak Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre, iĢletmelerin sahip olduğu gayrimenkuller elde bulundurulma amacına göre “maddi 
duran varlıklar”, “yatırım amaçlı gayrimenkuller” ve “satıĢ amacıyla elde tutulan varlıklar” olarak 

sınıflandırılmıĢ ve her bir sınıfa ait ölçüm yöntemleri açıklanmıĢtır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin en önemli ayırıcı özelliği, iĢletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan 
büyük ölçüde bağımsız nakit akıĢları yaratmasıdır. Örneğin idari amaçlarla kullanılan bir bina 

iĢletmeye doğrudan nakit akıĢı sağlamamakta, kiraya verilen bir bina ise doğrudan kira geliri olarak 

iĢletmeye nakit akıĢı sağlamaktadır. 

Gayrimenkullerle ilgili finansal raporlama standartlarını, edinim amaçlarına bağlı olarak aĢağıdaki gibi 
gruplandırmak mümkündür.(md.9) 

i- Bir iĢletmenin faaliyet konusu gayrimenkul alım satım veya yapım satım olduğu durumda bu 

gayrimenkullerin stok olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Bu gayrimenkullerin TMS 2 Stoklar 
Standardı kapsamında değerlendirilip maliyetlerinin Stoklar Standardı kapsamında tespit edilerek 

finansal tablolarda bu tutar üzerinden sunulması gerekmektedir.  

ii- ĠnĢaat taahhüt sözleĢmesine dayanarak baĢkasının adına (mütahhitlik-yüklenici kapsamında) inĢa 

edilen inĢaatlar gayrimenkul olarak ifade edilse de bu tür gayrimenkuller TMS ĠnĢaat SözleĢmeleri 
Standardına göre iĢletmenin aktifine kayıt edilmez. Bu tür gayrimenkuller için katlanılan maliyetler ile 

elde edilen gelirler TMS 11 kapsamında muhasebeleĢtirilerek finansal tablolara yansıtılmalıdır. 

iii- ĠĢletmenin esas faaliyetlerini kapsamında kullanılan, gayrimenkuller TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar Standardı kapsamında finansal tablolarda gösterilir. ĠĢletmenin esas faaliyeti çerçevesinde 

satıĢ mağazası veya idari bina gibi herhangi bir amaç doğrultusunda inĢa ettiği bir binanın maliyeti 

TMS 16 kapsamında hesaplanarak finansal tablolara yansıtılmalıdır.  
iv- ĠĢletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulün satıĢına karar verildiğinde, bu gayrimenkulün duran 

varlıklar grubundan çıkarılması ve TFRS 5 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Standardı 

uyarınca dönen varlıklar grubu içerisinde finansal tablolarda sunulması gerekmektedir.  

v- ĠĢletmenin kira geliri veya değer artıĢ kazancı sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu 
gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak değerlendirilmekte ve TMS 40 kapsamında 

finansal tablolarda sunulması gerekmektedir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, TMS 40‟a göre, maliyet bedeli üzerinden ilk kayda alınmasından 
sonra, ileriki dönemlerde, „maliyet yöntemi‟ veya „gerçeğe uygun değer yöntemi‟ seçeneklerinden 

birisi tercih edilerek değerlemeye tabi tutulur. 

ĠĢletmeler, yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet yöntemi ile değerlerse, TMS 16‟da yer verilen 
maliyet yöntemi ile değerleme hükümlerine tabi olacak olup, söz konusu gayrimenkuller için 

amortisman ve değer düĢüklüğü karĢılığı ayıracaklardır.  

ĠĢletmeler, eğer yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlerse, TMS 

40‟da yer verilen gerçeğe uygun değerin hesaplanması ile ilgili hükümlere tabi olacak olup, değerleme 
sonucu oluĢacak değer artıĢ veya azalıĢlarını, kapsamlı gelir tablosunda kâr veya zarar içerisinde 

muhasebeleĢtireceklerdir.  

2001 yılında Ġstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 500 büyük sanayi iĢletmesinde UMS‟nın 
uygulama etkinliğinin tespit edilmesine iliĢkin olarak yapılan bir araĢtırmada ankete katılan 109 

firmada YAG hesaplarının kullanılma oranı %4,6 (5 adet), kullanılmama oranı da %95,4 (104 adet) 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

91 

 

BĠST 100 endeksindeki firmaların finansal raporlarında YAG kullanım oranları sırasıyla, 2007 yılında 

%34, 2008- 2009 yıllarında %37, 2010 yılında %41, 2011 yılında %44, 2012 yılında %49, 2013 

yılında %52, 2014 yılında %54, 2015 yılında %47 olarak gerçekleĢmiĢtir.  
BĠST 100 endeksinde ki firmalarda 2007- 2015 yılları arasında 9 yıllık süreçte YAG hesaplarının 

kullanım oranı 2007 yılında en düĢük %34, 2014 yılında en yüksek %54 olarak gerçekleĢmiĢ olduğu 

belirlenmiĢtir.  
BĠST 30 endeksindeki firmaların finansal raporlarında YAG kullanım oranları sırasıyla, 2007 -2008- 

2009 yıllarında %57, 2010 yılında %60, 2011 yılında %50, 2012 yılında %60, 2013 -2014 yılında %67 

ve 2015 yılında %62 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

BĠST 30 endeksinde ki firmalarda 2007- 2015 yılları arasında 9 yıllık süreçte YAG hesaplarının 
kullanım oranı 2011 de en düĢük %50, 2015 yılında en yüksek %67 ile gerçekleĢmiĢ olduğu 

belirlenmiĢtir.  

TMS hükümlerine göre finansal raporlarını düzenleyen firmaların kiraladıkları ya da sahip oldukları 
gayrimenkullerinin muhasebeleĢtirilmesinde hangi hesabı ve hangi yöntemi kullanması gerektiğinin 

doğru olarak tespit edilmesi faaliyet sonuçlarının gerçeğe uygun olarak raporlanmasını sağlayacaktır. 

 
 

 
Abstract 

 

According to the existing accounting and tax system, the real estate of companies is measured at cost 
value and recognized as property, plant and equipment in the balance sheet. 

But according to the Turkish Accounting Standards, the real estate of companies is classified with 

regard to its holding aim as “property, plant and equipment”, “investment property” or “property held 
for sale” and measurement method for each of these classes is explained. 

Generating cash flows independently from other assets of the company is the most important 

distinctive feature of investment property. For example, a building which is used for administrative 

purposes do not generate cash flow directly while another building which is leased provides direct 
cash flows to the company.  

Financial reporting standards related with real estate are grouped as following: 

i –When company activity is related to real estate commerce or build and sell, real estate is needed to 
be expressed as stock. This real estate is needed to be considered within the context of “TAS 2 

Inventories” and its costs which are calculated according to this standard should be represented in 

financial statements.  

ii- Although the constructs that are built for others based on a construction standby agreement (as part 
of a construction business or being a contractor) are stated as real estate; it is not recognized as asset in 

the balance sheet. The costs incurred and the revenues obtained from this kind of real estate should be 

recognized according to TAS 11 in the financial statements. 
iii- Real estate which is used in main activity areas of the company is recognized according to TAS 16 

Plant, Property and Equipment in the financial statements. The cost of the buildings that are 

constructed for a certain purpose such as a commercial store or managerial building is recorded 
according to TAS 16 in the financial statements. 

iv- When a company‟s asset is decided to be sold, it is removed from the category of property, plant 

and equipment and then recognized in the current assets according to TFRS Non-Current Assets Held 

For Sale. 
v –Real estate which is held to obtain rental income or appreciation gain is considered as investment 

property and should be recognized in line with TAS 40 in the financial statements. 

After the first recognition of investment property at cost value according to TAS 40, it is revaluated by 
using „cost method‟ or „fair value method‟ in the further periods. If the company revaluates its 

investment property by cost method, the valuation principles of TAS 16 shall be applied that 

depreciation and provision will be determined for this real estate. 
 

If the company revaluates its investment property by fair value method, the valuation principles of 

TAS 40 shall be applied and the appreciation or impairment loss that is occurred after the revaluation 

will be recognized as a profit or loss in the comprehensive income statement. 
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In a research which focuses on the practical efficiency of IAS in 500 large-scale industrial enterprises 

that are chosen by Istanbul Chamber of Industry in 2001, 109 companies have participated in survey. 
The results showed that 4,6% (5firm) of the companies use YAG accounts while 95,4% (104 firm) do 

not.  

 
(According to the financial statements of the companies listed in BIST 100 index, the utilization rate 

of IP is 34% in 2007, 37% in 2008 and 2009, 41% in 2010, 44% in 2011, 49% in 2012, 52% in 2013, 

54% in 2014, 47% in 2015. 

 
For the 9 years period between 2007 and 2015, minimum IP utilization rate in the companies listed in 

BIST 100 index, is realized in 2007 as 34% while the maximum utilization rate is seen in 2014 as 

54%. 
(According to the financial statements of the companies listed in BIST 30 index, the utilization rate of 

IP is 57% in 2007, 2008 and 2009; 60% in 2010; 50% in 2011, 60% in 2012, 67% in 2013 and 2014, 

62% in 2015. 
For the 9 years period between 2007 and 2015, minimum IP utilization rate in the companies listed in 

BIST 30 index, is realized in 2011 as 50% while the maximum utilization rate is seen in 2015 as 67%.  

If the companies which present their financial statements in line with TAS principles determine the 

proper account and method during the recognition of their real estate, the reporting of the operations 
will be accurate. 

 

Keywords: Investment Property, International Accounting Standards, Turkish Accounting Standards 
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Özet 
 

Turizm sektörü ülkelerin kalkınmaları için bacasız sanayi olarak nitelendirilebilecek önemli gelir 

kaynaklarından birisidir. Ülkeler milli gelirlerini arttırabilmek için turizm gelirlerini arttırmaya 

yönelik politikalar hazırlamaktadırlar. Turizm ile ilgili programlar hazırlanırken farklı dönemlerde 
farklı politikaların izlenmesinin gerekli olup olmadığı önem arz etmektedir. Karar alıcıların ve turizm 

sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin baĢarılı turizm politikaları geliĢtirmek için turizm 

faaliyetlerini dönemsel olarak incelemeleri gerekmektedir. 
Bu araĢtırmanın amacı Türkiye‟ de gerçekleĢtirilen turizm harcamalarının yılın dönemleri içerisinde 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. AraĢtırmada dönem bazında analizler yapılmıĢtır. 

Dönemler üçer aylık periyotlardan oluĢmaktadır. Bu amaçla Türkiye Ġstatistik Kurumu‟ dan dan elde 

edilen veriler SPSS 22 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizler için kullanılacak olan veriler 
incelendiğinde gruplar arasındaki varyansın homojen olmaması nedeniyle analizler non-parametrik bir 

test olan Kruskal-Wallis testi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye‟ ye giriĢ 

yapan turist harcamaları arasında dönem bazında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu 
durum Türkiye‟ ye yılın her döneminde farklı turistlik faaliyetler için turizm talebinin olduğunu 

göstermektedir. AraĢtırmada turistlerin dönemsel olarak gerçekleĢtirdikleri harcamalar türlerine göre 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda Türkiye‟ ye yılın bütün dönemlerinde turistler tarafından yapılan 
harcamaların ülke gelirleri için önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. AraĢtırma turizm için 

yapılan faaliyetlerin tüm yıl aktif olması gerektiği yönünde turizm politikalarına yön gösterici 

olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Gelirleri, Dönemsel Turizm Gelirleri 

 

 

The Perıodıc Analysıs Of Turkey To Tourısm Income 

 
Abstract 

 

The tourism sector is one of the major sources of income that can be characterized as chimneyless 
industries for the development of countries. Countries are preparing policies to increase tourism 

incomes in order to increase their national income. While programs related to tourism are being 

prepared, it is important that different policies are monitored in different periods. Decision makers and 
businesses operating in the tourism sector need to periodically examine tourism activities to develop 

successful tourism policies. 

The aim of this research is to determine whether the tourism expenditures realized in Turkey vary 

within the period of the year. Analyzes were carried out on a period-by-period basis. Periods are made 
up of three monthly periods. For this purpose, data obtained from Turkish Statistical Institute were 

analyzed using SPSS 22 program. When the data to be used for the analyzes were examined, the 

analyzes were performed with the Kruskal-Wallis test, which is a non-parametric test, because the 
variance among the groups was not homogeneous. As a result of the analyzes made, it is concluded 

that there is no meaningful difference between tourist expenditures entering Turkey on a period basis. 

This shows that Turkey is a tourist demand for different tourist activities in every period of the year. 
The periodical expenditures of the tourists in the study were examined according to their types. As a 

result of the research, it is seen that the expenditures made by tourists in all periods of the year have a 

significant share in Turkey's income. The research is guiding tourism policies that the activities for 

tourism should be active all year. 
Keywords: Tourism, Tourism Revenues, Periodical Tourism Revenues 
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Özet 
 

Bireylerin sahip olduğu özellikler ve değerler toplumsal yapının temelini oluĢturmaktadır. Bir ülkenin, 

bölgenin ya da toplumsal bir grubu oluĢturan kiĢilerin bir araya geldiği herhangi bir grubun yapısını, 
bireylerin özellikleri belirlemektedir. Mutluluk kavramı güncel bir konu olarak pek çok araĢtırmanın 

konusu olarak literatürde yer almaktadır. Yapılan araĢtırmalar mutluluğun hayatta baĢarının anahtarı 

olduğunu desteklemektedir. Bu yönüyle mutluluk bir bireyin dolayısıyla bir grubun baĢarılı olmasında 

önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle baĢarı hedefine ulaĢmak isteyen ülkelerin vatandaĢları, sınavda 
baĢarılı olmasını isteyen bir okulun öğrencileri, verimli çalıĢması istenen bir iĢletmenin çalıĢanları için 

mutlu oldukları bir ortam yaratmak hedefe ulaĢılmasına katkı sağlamaktadır. AraĢtırmada Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‟ ndan elde edilen ikincil veriler kullanılmıĢtır. AraĢtırmada toplumu temel 
bölümlendirme kriterlerinden olan; cinsiyet, yaĢ ve bölgesel kriterler bazında Türkiye‟ de mutluluk 

düzeylerinin farklılık gösterip göstermediği analiz edilmektedir. 

AraĢtırmada Türkiye‟ deki kiĢilerin cinsiyetlerin, yaĢ gruplarının ve yaĢadıkları coğrafi bölgelerin 
kiĢilerin mutluluk düzeylerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına ulaĢmak 

amacı ile SPSS 22 programı kullanılmıĢtır. Veriler bağımsız t testi, tek yönlü ANOVA testi ve 

Spearman‟ ın Sıralama Korelasyon Katsayısı kullanılarak analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda 

Türkiye‟ de kadın ve erkeklerin mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna 
ulaĢılmıĢtır. Türkiye‟ deki yaĢ gruplarının mutluluk düzeyleri ile ilgili gerçekleĢtirilen analiz 

sonucunda, bireylerin yaĢ aralıklarının mutluluk düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Türkiye‟ nin yedi coğrafik bölgesi üzerinde yapılan araĢtırmalar sonucunda kiĢilerin 
yaĢamıĢ oldukları bölgeler ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. Toplumun mutluluk düzeyini arttırabilmek ve mutluluğun sağladığı baĢarıdan 

faydalanabilme için hangi tür faktörlerin toplumda mutluluğa neden olduğu tespit edilmelidir. 
AraĢtırma, toplumu özelliklerine göre sınıflandırarak, kiĢilerin sahip oldukları özelliklerin 

mutluluklarına etki edip etmediğini araĢtırmada cinsiyet, yaĢ ve yaĢanılan bölge bazında sonuçlara 

ulaĢılmasını sağlamıĢtır. 
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Comparison Of Happiness Level Of Age, Gender And Regional 

 
Abstract 

 
The characteristics and values that individuals possess are the basis of social structure. The 

characteristics of the individual determine the structure of any group of people who form an ethnicity, 

region, or social group. The concept of happiness is included in the literature as a subject of many 
researches as a current topic. The researches supported support that happiness is the key to success in 

life. In this respect, happiness is one of the important factors in the success of an individual and 

therefore a group. For this reason, citizens of the countries that want to achieve the goal of success, 
students of a school that wants to be successful in the exam, and an operator who wants to work 
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efficiently, create an environment where they are happy for their employees. Secondary data obtained 

from Turkish Statistical Institute were used in the research. In the study, the population is one of the 

basic criterion criteria; Gender, age and regional criteria, the level of happiness in Turkey is analyzed. 
In the study, it was analyzed whether the sexes, age groups and geographical regions of the people in 

Turkey were influential on the happiness level of the people. SPSS 22 program was used for the 

purpose of reaching the research results. Data were analyzed using independent t-test, one-way 
ANOVA test and Spearman's In Order Correlation Coefficient. As a result of the research, it is 

concluded that there is a meaningful difference between the happiness levels of men and women in 

Turkey. 

As a result of the analysis of the happiness levels of the age groups in Turkey, it is concluded that 
there is a meaningful difference in the happiness levels of the age ranges of the individuals. As a result 

of researches on seven geographical regions of Turkey, it is concluded that there is no meaningful 

relation between happiness levels and regions where people live. It should be determined what kind of 
factors cause happiness in the society in order to increase the level of happiness of the society and to 

benefit from the achievement provided by happiness. By classifying the population according to the 

characteristics of the research, research has been conducted to investigate whether people have an 
effect on their happiness, and to achieve results based on gender, age, and region of residence. 

 

Keywords: Happiness, Happiness Level, Happiness Effect 
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Özet 

 
21. yüzyıl dünyasında, insanın en temel gereksinimlerinden biri olan diğer insanlarla iletiĢime geçme 

davranıĢının, dijital medya kapsamında iletiĢim ve sosyalleĢme kavramı çerçevesinde incelenmesi 

gerekliliği fikriyle bu çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, sosyalleĢme kavramı 

içerisinde, insanların geleneksel medyanın dıĢında yeni bir çalıĢma alanı olan dijital medya ortamında 
sosyal medya aracılığıyla sosyalleĢip sosyalleĢmedikleri ayrıca sosyal medya kullanımıyla toplum 

hayatından soyutlanma, ötekileĢtirilme ve yabancılaĢma olup olmadığının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesidir. Bu çalıĢma, bu iki sorunu odak noktasına alarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın 
önemi, davranıĢ biçimlerinden sessizlik ve bu sessizliğin kuramsal çerçevesi, sosyalleĢme ve sosyallik 

boyutları ile birlikte sosyal medyanın içerisinde gerçekleĢen iletiĢimin katılımcılar üzerindeki 

etkilerinin ortaya konulmasıdır.  
ÇalıĢmada ilk olarak bu alanda üretilen akademik yayınlar incelenmiĢ ve kuramsal çalıĢma Suskunluk 

Sarmalı kuramı kapsamında oluĢturulmuĢtur. Ardından saha araĢtırması olarak anket çalıĢması 

uygulanmıĢtır. Anket çalıĢması için seçilen örneklem 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi Gazi 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi öğrencileri ile BaĢkent Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nde okuyan 
toplam 364 öğrenciden oluĢmaktadır. Verilerin toplanması için örneklem dahilindeki her bir öğrenciye 

demografik, kullanım pratikleri, tutum ölçeği soruları sorulmuĢ ve yanıtlar çerçevesinde üç kategori 

oluĢturulmuĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır. SPSS 19 programı ile veriler analiz edilmiĢtir. Sosyal Medyanın 
SessizleĢtirme Sistemi Bağlamında değerlendirilmesinde denekler tarafından verilen cevapların içerik 

analizi yapılmıĢ, kategorileĢtirilmiĢ ve kategoriler “n” değeri ile birlikte tablolaĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma verilerine göre; katılımcıların sosyal medya ortamında geçirdikleri süreler göz önüne 

alınarak değerlendirildiğinde, sosyal medyanın katılımcıları sosyalleĢtirmediği aksine bulundukları 
ortamdan yalıtarak asosyalleĢtirdiği ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢma sonucunda ağır izleyici kategorisine 

giren internet kullanıcıları, az sosyal veya asosyal olarak değerlendirilmiĢtir. Bu asosyalleĢtirme 

çerçevesinde katılımcıların sosyal medyayı kullandıkları süreler boyunca, gerçeklik algısına göre 
bulundukları mekândan soyut anlamda uzaklaĢtıkları ve böylece toplumdan ötekileĢtikleri söylenebilir. 

“Sosyal medyanın insanları sosyalleĢtirmediği aksine sessizleĢtirdiği” ana hipotezi çalıĢma sonucunda 

ispatlanmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Sosyal Medya, Sosyalleşme, Sessizleştirme, Asosyalleşme 

 

 
 

The Evaluation Of Social Media Within The Context Of The Silencıng 

System 
 

Abstract 

 
This study is done as a result of the belief that it is essential to examine the behavior of 

communicating with people, which is one of the basic requirements of people in the 21st century 

world, in the scope of digital media and within the framework of the concept of socializing. The aim 
of this study is to determine whether people socialize or not through social media in digital media 

environment which is a new field of study apart from traditional media as well as to find out whether 

they are excluded, alienated or marginalized from social life as a result of using social media and the 
evaluation of it. This study is done by focusing on two problems. The study is considered as important 
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since it presents silence, one of the kinds of behavior and the theoretical framework of this silence, 

socialization and dimensions of socialization along with the presentation of the effects of 

communication in social media on the participants. 
In the study, firstly the academic publications in this area are examined and a theoretical study is 

formed in the light of the Spiral of Silence Theory. After that, a survey is carried out as a field study. 

The sample chosen for the survey consists of a total of 364 students studying in Gazi University and 
BaĢkent University, Faculties of Communication, in the year of 2016-2017, fall semester. To collect 

the data, each student in the sample is asked questions of demographic, usage practices and attitude 

scale questions and three categories are formed and presented in charts in the light of the answers 

given. The data are analyzed through SPSS 19. In the evaluation of social media within the context of 
the silencing system , the content analysis of the answers given by the subjects are done, categorized 

and categories are presented in charts with the value „n‟.  

According to the study data evaluated considering the time the participants spend in social media 
environment, it is discovered that social media does not lead to the socialization of the participants; on 

the contrary, it causes them to become antisocial by isolating them from their own environments. As a 

result of the study, internet users, categorized as heavy viewers, are considered to be not very social or 
antisocial. Within the framework of this anti-socialization, it could be mentioned that throughout the 

period of internet usage the participants are getting away from the environment they are present in 

terms of perception of reality and therefore they are alienated from the society. The main hypothesis 

that „social media does not make people social; on the contrary it silences them‟ is proved to be true at 
the end of the study. 

 

Keywords: New Media, Social Media, Socialization, Silencing, Anti-socialization 
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Abstract 

 

Today's people maintain their lives related with communication. Mass media have become the 
indispensable parts of our lives. In this study, social media usage habits of university students were 

examined in terms of usage and satisfaction theories. The study is important because of comparing the 

students in state and foundation universities. The study covers two state and two foundation 
universities in Konya. 

 

This study aims to measure whether the use of social media differs in terms of state and foundation 

universities. This study is a cross-sectional survey. Social media scale was used as a data collection 
tool in the research. The scale was applied to a total of 500 students who were studying at four 

universities. According to the results of the research; the students of foundation universities use the 

internets and social media more than the students of the state universities, all students are connected to 
internet mostly in their home and school. The most preferred social network are Facebook and 

Whatsapp and they spend daily one or two hours on social media and in these hours they firstly use 

social media for communication with their friends and later they prefer using internet for sharing 
music and videos and following the agenda. 

 

Keywords: Uses And Satisfaction Approach, Social Media Habits 
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“Enerji Güvenliği” pek çok farklı boyutu içerisinde barındıran bir kavram olarak günümüzde 

sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileĢenlerinden bir tanesidir. Uluslararası Enerji Ajansına göre, 
bir ülkenin enerji güvenliği iki temel unsurdan oluĢmaktadır. Buna göre sürdürülebilir kalkınma ve 

milli refahın devam ettirilebilmesi için enerji, sürekli, kesintisiz ve ödenebilir fiyatlara tedarik 

edilmelidir. Bu çalıĢmada enerji güvenliğinin bu iki boyutunun yanısıra ayrıca kavramın uzun vadeli 
tanımı uyarınca ekonomik güvenlik ile enerji güvenliği arasındaki yakın iliĢki Avrupa Birliği örneği 

üzerinden incelenecektir. 

 

ÇalıĢmada, Avrupa Birliği‟nin enerji bağımlılığı göz önünde bulundurularak karĢılıklı bağımlılık 
teorisinden yararlanılmıĢtır. Avrupa Birliği‟nin enerjide %55‟i bulan dıĢa bağımlılığı, enerji 

kaynaklarını petrol ve doğalgaz baĢta olmak üzere en önemli ithalat girdisi haline getirmektedir. Bu 

noktada karĢılıklı bağımlılık teorisi uyarınca Birliğin hassasiyeti (sensitivity) özellikle ekonomik 
güvenlik anlamında artmaktadır. Birlik, bu hassasiyeti azaltabilmek için bir taraftan yenilenebilir 

kaynaklardan yerli enerji üretimi politikalarına yönelirken, diğer taraftan da, tedarikçi 

çeĢitlendirmesine yönelmiĢtir. Böylece enerji dıĢındaki alanlardaki pazarlık gücünü kullanarak enerji 
fiyatlandırmasını kontrol etmeye çalıĢmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji güvenliği, ekonomik güvenlik, Avrupa Birliği, karşılıklı bağımlılık 

 

 

Energy Security in the Economic Security Context: The European Union 

Case 

 
Abstract 

 

Today as a concept that embraces many different dimensions, “Energy “Security” is one of the most 

important components of sustainable development. According to the International Energy Agency, the 
energy security of a country consists of two basic elements. With reference to International Energy 

Agency, to carry on sustainable development and national prosperity, energy supply must be 

uninterrupted and at affordable price. In addition to these two dimensions of energy security in this 
study, the close relationship between economic security and energy security will also be examined 

through the European Union case, as well as the long-term definition of the concept. 

 

Thrughout the study, the interdependence theory has been used by taking consideration of energy 
import dependency of the European Union. The import dependency of the European Union, which has 

reached 55% at energy supply, makes energy sources the most important import input for it, mainly oil 

and natural gas. At this point, according to the theory, the sensitivity of the Union at the meaning of 
economic security has been increasing. In order to reduce this sensitivity, on the one hand the Union 

has shifted to the policy of energy production from domestic renewable sources, and on the other hand 

steer for the supplier diversification. Thus, it tries to control energy pricing by using the bargaining 

power in areas outside the energy market. 
 

Keywords: Energy Security, Economic Security, The European Union, İnterdependency 
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Özet 

 
AraĢtırmanın konusu NakkaĢ NakĢi‟nin figürlerinde görülen stilizasyon ve intibalardır. NakkaĢ NakĢi, 

kendine has üslubu ile Osmanlı resim sanatına yön veren önemli ressamlarımızdandır. Özelliklede 

sanatsal üslubunu oluĢtururken figürlerindeki biçimsel deformasyon onu çağdaĢları olan diğer 

nakkaĢlardan farklı kılmıĢtır. Onun tasvirlerinde figürler karakterleri ile özdeĢleĢmiĢtir. NakkaĢın 
eserleri geçmiĢi günümüze taĢıyan belge niteliğindedir. Bu makalede NakĢi‟nin tasvirlerindeki tasarım 

kurgusu ve figürlerinde görülen biçimsel özelliklerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 
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Stylization and Impression On The Figures Of Nakkaş Nakşi 
 

Abstract 

 
The subject of the study is the stylization and impression seen on the figures of NakkaĢ NakĢi. NakkaĢ 

NakĢi is one of the most important painters who lead Ottoman art with his own style. Especially, the 

deformations in his figures which create his artistic style make him distinct among his contemporaries. 
In his depicts, the figures have been identified with their characters. The works of NakkaĢ are 

considered to be documentary from the the past to the present. In this study, it is aimed to examine the 

formal features seen at the figures and the design fiction in the depictions of NakĢi.  

 
Keywords: Nakkaş Nakşi, Stylization, Impression 
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Moda, insanlığın varoluĢundan itibaren örtünme ihtiyacının zamanla giyim zevkine dönüĢerek, zaman 
ve mekâna göre değiĢkenlik gösterdiği bir olgudur. Bu olgu ilk çağdan modern çağa kadar uzanan ve 

modern çağın getirdiği yenilikler ile birlikte her geçen gün değiĢim ve geliĢim göstererek bir sektör 

halini almıĢtır. Moda, toplumun içinde bulunduğu zaman dilimine, güncel olaylara, sosyal, psikolojik 

ve kültürel değerlere göre Ģekillenebilir, değiĢiklik gösterebilir. Moda sektörüne etki eden, 
tasarımcıların ilham aldığı birçok tarihi dönem vardır. Bu dönemlerden biride Art Nouveau‟ dur. Bu 

çalıĢmada Art Nouveau‟nun moda sektörüne etkisi üzerine bir araĢtırma yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya moda 

sektörünün genel tanımı ve sektörel bilgiler ile giriĢ yapılmıĢ, ardından Art Nouveau kavramından, 
döneminden, stil özelliklerinden ve Art Nouveau sanatçılarından bahsedilmiĢtir. Art Nouveau‟nun 

etkin olduğu dönem içerisinde yapılmıĢ giysi tasarımlarından örnekler sunulmuĢtur. Ayrıca Art 

Nouveau‟nun günümüz moda sektöründeki yerinden bahsedilmiĢ ve Art Nouveau‟dan ilham alarak 
koleksiyonlar hazırlayan dünyaca ünlü tasarımcıların tasarımlarına yer verilmiĢtir. Sanat ve mimari 

yapılar üzerindeki etkisi oldukça fazla olan bu akımın, moda sektörü üzerinde de etkisinin olup 

olmadığı, verilen örnekler üzerinden saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Art Nouveau, Moda Sektörü, Art Nouveau Tasarımlar 

 

Art Nouveau Effect in Fashion Sector 
 

Abstract 

 

Fashion is a phenomenon in which the desire for covering from the moment of humanity turns into 

pleasure of clothing over time and varies according to time and space. This phenomenon has become a 
sector by changing and developing with every passing day, with innovations ranging from the early 

ages to the modern era and brought by the modern age. Fashion can be shaped and changed according 

to the time frame of the society, current events, social, psychological and cultural values. There are 
many historical periods inspired by the designers influencing the fashion industry. One of these 

periods is Art Nouveau. In this study, Art Nouveau's research on the influence of the fashion sector 

was carried out. On this research was introduced with a general description of the fashion industry and 

sectoral information, followed by the Art Nouveau concept, the period, style features and Art Nouveau 
artists. Examples of clothing designs were made during the period when Art Nouveau was active. In 

addition, Art Nouveau's place in the fashion industry today is mentioned, and the designs of world 

famous designers who have created collections inspired by Art Nouveau have been featured. It has 
been tried to determine whether this current, which has a lot of influence on art and architectural 

structures, has an effect on the fashion sector through the examples given. 

 
Keywords: Art Nouveau, Fashion Sector, Art Nouveau Designs 
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Özet 

 
Bu çalıĢmada Ģehir imajının üniversite tercihleri üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. ġehir imajı o ilde 

bulunan üniversitenin puanlarını etkilemekte ve tercih sıralamasındaki yerini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

durum üniversitelerin popülerliği açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla farklı illerde pazarlama 
programında okuyan 200 öğrenci üzerine bir anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Ankette Ģehir imajının 

üniversite tercihleri üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Çıkan sonuçlara göre öğrencilerin üniversite 

tercihlerinde Ģehir imajının önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
 

Anahtar Kelimeler: Şehir İmajı, Şehir Markası, Üniversite Tercihleri 

 

 
 

The Effects Of Cıty Image On Unıversıty Preferences: A Study On The 

Students Of Marketing Programme 
 

Abstract 

 
In this study the effect of the city image to the preference of universities is considered. The city image 

is affecting the points of the universities that are situated in that province and it reveals its place in the 

order of preference. This case is quite important in terms of the popularity of the universities. For this 
purpose, a survey was applied to 200 students studying in marketing program in different provinces. In 

the survey, the effects of the city image to the preferences of the universities were investigated. 

According to the results obtained, it was concluded that the city image is an important factor for the 
students on their university preferences 

 

Keywords: City İmage, City Brand, University Preferences 
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Özet 

 

21. yüzyıl, yaĢanan geliĢmeler bakımından tarihin oluĢumundan beri geçen dönemler içerisinde, 
geliĢmelerin en hızlı yaĢandığı dönem olarak nitelendirilebilir. Kültürel ve kiĢisel özelliklerin 

değerlendirmesi sırasında, geçmiĢte jenerasyon farklılığından bahsederken yaĢanan hızlı geliĢmelerin 

etkisiyle her yaĢ grubundaki bireyin farklı kiĢilik özelliklerine ve davranıĢ kalıplarına sahip olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu durum genç nesiller ile aktif iletiĢim kurarak baĢarının sağlanabileceği bir 

sektör olan eğitim sektörü için üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Öğretmenler ve 

akademisyenler eğitim verdikleri kitlelerin davranıĢlarını analiz etmek ve buna uygun olarak eğitim 

sistemlerini güncellemek durumundadır. Bu araĢtırmanın amacı eğiticilerin öğrencilerin kendi 
davranıĢlarını yorumlamasını sağlayarak, bireysel sorumluluk alma konusu ile ilgili bakıĢ açılarını 

öğrenmektir.  

AraĢtırmada öğrencilere bireysel sorumluluklarını yeterli bulup bulmadıklarına yönelik yöneltilen 
soruya cevap vermeleri istenmiĢ, böylelikle eğiticilerin dıĢ gözlemleri ile anlamlandıramayacağı veya 

yanlıĢ yorumlayabileceği öğrenci davranıĢlarını, öğrencilerin içsel olarak nasıl yorumladığının 

öğrenilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmayı gerçekleĢtirmek amacı ile Ġpsala Meslek Yüksekokulu eğitim-

öğretimlerinin son dönemindeki 214 öğrenciye “Öğrenciliğinize göstermiĢ olduğunuz sorumluluk 
duygusu düzeyinizle iĢ hayatınızda baĢarılı olabileceğinizi düĢünüyor musunuz?” sorusu 

yöneltilmiĢtir. Soruya verilen cevaplar metin madenciliği yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Ġnsan algısı 

okunan metinden kolayca anlam çıkarabilmektedir. Ancak metin verisi arttıkça zaman ve iĢ gücü 
maliyeti de artmaktadır. Sayısal veya kategorik olmayan metin verisinin, bilgi sistemleri tarafından 

analiz edilmesi ve anlamlı bilgiye dönüĢtürülmesi, kiĢilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. 

Öğrenci cevaplarından oluĢturulan metin veri setinde, var olan gizli ancak anlamlı iliĢkilerin 
belirlenmesi amacıyla metin madenciliği analizinin iki yöntemi uygulanmıĢtır. Öğrenciler verdikleri 

cevaplara göre kümeleme analizi yöntemi ile gruplara ayrılmıĢtır. Birliktelik kuralı yöntemi ile 

öğrencilerin ortak veya farklı kelime kullanımları araĢtırılmıĢtır. 

 
Anahtar Kelimeler: Birliktelik Kuralı, Kümeleme Analizi, Metin Madenciliği, Öğrencilerin Sorumluluk 

Algısı 

 

 

 

Analysıs Of An Indıvıdual Responsıbılıtıes Of Students Wıth The Mınıng 

Method Of The Text 

 
Abstract 

 

The 21st century can be characterized as the period of rapid development in terms of living 

developments, since the formation of history. During the evaluation of cultural and personal 

characteristics, it is observed that the individuals in each age group have different personality traits 
and behavioral patterns due to the rapid development experienced in talking about the difference of 

generation in the past. This is one of the important issues to be addressed for the education sector, 

which is a sector where success can be achieved by actively communicating with younger generations. 
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Teachers and academics must analyze the behavior of the students they train and update their 

education systems accordingly. 

The purpose of this research is to learn about the points of view of individual responsibility taking, by 
enabling the intended trainers to interpret their behavior. It was aimed to learn how the students 

interpreted the student behaviors that they could not understand or misinterpreted by the external 

observations of the trainers and how the students interpreted them internally so that the students were 
asked to answer the questions directed to their satisfaction of their individual responsibilities. In order 

to carry out the research, 214 students in the last period of Ġpsala Vocational School of Higher 

Education were asked "Do you think that you can succeed in your business life with your sense of 

responsibility that you have shown to your student?" The answers given to the question have been 
analyzed by text mining method. Human perception can easily make sense out of the reading text. 

However, as the number of text data increases, the time and labor cost increase. The analysis of digital 

and non-categorical text data by information systems and the conversion of meaningful information 
provides time and cost savings to individuals. Two methods of text mining analysis have been applied 

in order to determine the hidden but meaningful relationships in the text data set created from student 

answers. Students are divided into groups according to the answers given by clustering analysis 
method. By using the cooperative rule method, the students used common or different vocabulary. 

 

Keywords: Cooccurrence Rule, Clustering Analysis, Text Mining, Perceptions of Students' 

Responsibility 
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Özet 

 

Teknolojinin hızla geliĢmesi ile her alanda teknoloji kullanımı yaygınlaĢmıĢ olup, öğrenme-öğretme 
süreci de bu geliĢmelerden payına düĢeni almıĢtır. Öğrencilere bilgiyi daha etkili bir Ģekilde 

aktarabilmek için teknoloji desteğinin kullanımı da her geçen gün hızla artmaktadır. Teknoloji 

sayesinde öğrencilerin farklı duyularına hitap edilebilmekte, klasik sınıf düzeninin aksine etkin 
öğrenmeyi destekleyici uygulamalar yapılabilmektedir. 

Bu çalıĢmada elektrik konulu derslerin yürütülmesinde bilgisayar desteğinden faydalanarak geliĢtirilen 

uygulamalar ve bu uygulamalar kullanılarak yapılan akademik çalıĢmalar incelenecektir. Yapılan 
çalıĢmalarda kullanılan örneklem grubu, çalıĢmada ölçülen değiĢken ve çalıĢmalara iliĢkin bulgular 

rapor edilecektir.  

Ġlgili literatüre genel bir bakıĢ sunacak olan bu çalıĢmanın, gelecekte benzer konuda çalıĢmalar 

yapmayı planlayan araĢtırmacılara yol göstermesi planlanmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Eğitim, Elektrik Eğitimi, Eğitim Yazılımları, Öğrenme 

Uygulamaları 
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Özet 

 
Bu çalıĢma Türkiye‟deki üniversitelerde maliyet ve yönetim muhasebesi alanında yapılan lisansüstü 

tezler içerisinden faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaĢımını tercih eden çalıĢmalar ele alınmıĢtır. Bu 

maliyetleme yaklaĢımıyla uygulandığı sektörleri belirlemek ve sektörel bir farkındalık sağlamaYI 
amaçlamıĢtır. 2000- 2017 yılları itibariyle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 

yer alan kullanıma açık (izinli) lisansüstü çalıĢma incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda genellikle örnek 

olay yönteminin tercih edildiği gözlemlenmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Yönetim Muhasebesi, İçerik Analizi 
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Özet 

 

Biyomedikal sinyaller çok düĢük voltaj değerlerine ve yüksek frekansa sahiptirler. Bu sebeple 
biyomedikal cihazlar ve bu cihazlarla yapılan ölçümler oldukça hassas olmalıdırlar. Biyomedikal 

cihazlarda EKG, EEG, EMG gibi ölçümlerde elektrotlar kullanılmaktadır. Bu elektrotların vücut 

üzerinde yerleĢim noktaları da doğru ve hassas bir ölçüm yapabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu 
çalıĢmada cihazların elektrotlarının yerleĢim bölgeleri için simülatör geliĢtirilmiĢtir. Görsel olarak 

hangi ölçüm için elektrotların hangi bölgeye kaç adet yerleĢtirileceği gösterilmekte ve elektrotların 

bağlantılarının düzgün yapılıp yapılmadığı ölçüm öncesi belirlenebilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Simülatör, Biyomedikal Ölçüm, EKG, EEG, EMG 

 

 

 

Biomedical Measurement Simulator 

 
Abstract 

 

Biomedical signals have very low voltage and high frequency. Therefore, biomedical devices and 
measurements with these devices should be pretty sensitive. Electrodes are used for measurement such 

as ECG, EEG, and EMG in biomedical devices. Settling points of these electrodes on body are quite 

important with regard to make an accurate and sensitive measurement, as well. In this study, the 
simulator was developed for settlement area of device electrodes. It is visually showed how many 

electrodes are settled to which areas and which measurement for, and it can be determined before 

measurement whether electrodes connections are made correct or not. 

 
Keywords: Simulator, Biomedical Measurement, ECG, EEG, EMG 
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Özet 

 

Gündelik yaĢamın vazgeçilmez parçası olan sanat eğitimi bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte 
yeni bir boyut kazanmıĢtır. Okullarda verilmesi ön görülen görsel sanatlar eğitiminde topluma ve 

çevreye faydalı olan, kültürüne bağlı, estetik beğeniler sahip, yaratıcı ve üretken bireylerin yetiĢmesi 

öngörülmektedir. Ülkemizde uygulanan görsel sanatlar eğitimi dersi çeĢitli problemler nedeniyle 
nitelik olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle kent merkezlerinden uzak eğitim kurumlarında 

alt yapının yetersizliği ve donanım eksikliği gibi belirgin nedenler bulunmaktadır. Bununla beraber 

taĢımalı eğitim veren kurumlarda görsel sanatlar eğitimindeki problemlerin sadece alt yapı ve donanım 

yetersizliğinden kaynaklanmadığı görülmektedir. ÇalıĢmanın amacı “ErciĢ Ġlçesi örneği ele alınarak 
ilçedeki taĢımalı eğitim merkezi okullarda ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin görsel sanatlar 

eğitimi dersinin uygulanabilirliğine yönelik problemler ve çözüm önerilerinden oluĢmaktadır. 

Betimsel nitelikteki bu araĢtırmaya “ErciĢ ilçesindeki taĢıma merkezli okullarda öğrenim gören 400 
öğrenci katılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-20 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Öğretim, Taşıma Merkezli Okul 
 

 

 

The Problems and Solution Proposals Related To The Visual Arts Training 

Course For The Students Of Second Stage (Erciş District Sample) 
 

Abstract 

 

The training of art which is an indispensable part of everyday life, has gained a new dimension in line 

with the development of science and technology. It is aimed to educate the individuals to be beneficial 
to the environment and the society, to have cultural-bond, to have aesthetic likes, to be creative and 

productive by giving them visual arts training course. In Turkey, the visual arts training course is 

given in different qualities due to various problems. Particularly, there are certain reasons such as lack 
of infrastructure and equipment in educational institutions that are far from the city center. However, it 

is seen that the lack of infrastructure and equipment is not the only problem for the visual arts training 

at the institutions that provide education for transported students.  

The aim of the study is to determine the problems and solution proposals related to the visual arts 
training course for the students of second stage of primary education at the transportation-based 

schools by examining the case of ErciĢ District. 400 students studying in transportation-based schools 

in ErciĢ district participated in the research which is a "descriptive study". The SPSS-20 statistical 
package program has been used to evaluate the data. 

 

Keywords: School for Arts Education, Teaching, Transportation 
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Özet 

 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢme hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanını da 
etkilemektedir. Günümüzde çağdaĢ eğitim sistemlerini biçimlendiren sosyal, ekonomik, teknolojik ve 

eğitsel koĢulların değiĢtiği görülmektedir. Günümüzde birçok üniversitede uzaktan eğitim programları 

bulunmakla birlikte uzaktan eğitim yoluyla zamana ve mekana bağlı olmaksızın eğitim olanağı 
sunulmaktadır. Bu çalıĢmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟nde uzaktan eğitim Ģeklinde yürütülen Türk 

Dili, Atatürk Ġlkeleri ve Inkilap Tarihi ile Yabancı Dil dersini alan öğrencilerin, uzaktan eğitim 

sistemine yaklaĢımları analiz edilmiĢtir. Hazırlanan anket soruları ErciĢ Meslek Yüksekokulu‟nda 

öğrenim görmekte olan 128 öğrenciye yüz yüze görüĢme tekniği kullanılarak yöneltilmiĢtir. Elde 
edilen veriler Excel 2015 office programıyla değerlendirilerek uzaktan eğitim kalitesinin artmasına 

yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir. 
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The Assessment Of Distance Education Lessons According To Students Of 

Ercıs Vocational Highschool 
 

Abstract 

 
The rapid development in information and communication technologies has effects many areas in life 

as well as education. It has been seen that social, economic, technological and educational conditions 

of modern education systems are gradually changing nowadays. Distance education programs have 

been applied in many universities and the opportunity of education can be presented without 
depending on place or time via these programs. In this study, it has been analyzed the opinions of 

students taking the courses of Turkish Language, Ataturk's Principles and Reforms, and Foreign 

Language in Yuzuncu Yil University. Prepared questionnaire has been applied to 128 students of Ercis 
Vocational High School using face to face meeting technique. Obtained results were analyzed via 

Excel 2015 office program and some suggestions were put forward according to assessment. 

 
Keywords: Distance Education, Vocational High School 
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Özet 
 

Doğu-Batı ayırımını, Batı‟nın kendi bilincine varması ile kendi bilincini evrenselleĢtirme isteğine 

bağlı olan bir geliĢim olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla bu geliĢim, Batı‟nın kendi bilincini 
üstün görmesi ve bu üstünlük üzerinden Doğu‟yu kurgulamasıdır. Batı‟daki temel düĢünceye göre, 

Doğu Batı‟nın tam karĢıtıdır. Tarihsel geliĢim açısından değerlendirildiğinde Doğu-Batı ayırımı, 

Doğu-Batı çatıĢması olarak ilk kez Yunan Uygarlığı döneminde görülür. Yunanlıları ve Persleri karĢı 
karĢıya getiren Med SavaĢları Doğu-Batı çatıĢmasının ilk örneğidir. Buna rağmen, Yunan Uygarlığı 

dönemi, özellikle Roma Ġmparatorluğu dönemi Doğu ile Batı‟nın yakınlaĢtırılmaya çalıĢıldığı bir 

evreyi de temsil eder. Doğu-Batı ayırımı açısından önemli bir aĢama da, Avrupa açısından klasik 

dönem olarak nitelendirilen 14. ve 15. yüzyıllardır. Bu dönem, Osmanlı Devleti‟nin yükseliĢe geçtiği 
dönemdir. Osmanlı‟nın batıya ilerleyiĢi, özellikle Akdeniz‟deki ilerleyiĢi Batı‟nın kendi içine 

kapanmasına neden olmuĢ; Batı kendi içinde geliĢimini ve dönüĢümünü sağlayarak, kendi bilincine 

varmıĢtır. Osmanlı etkisiyle, Akdeniz üzerinden ticaret yapmanın zorlaĢmasının yarattığı bir sonuç 
olarak büyük keĢiflerin yaratmıĢ olduğu ekonomik ve kültürel geliĢim, Batı‟nın biçimlenmesinde ve 

kendi bilincine varmasında temel etkendir. Avrupa‟daki bu geliĢim aydınlanma dönemi ve modern 

dönemde de devam etmiĢtir. Batı kendini demokrasi ve özgürlükler üzerinden tanımlarken, Doğu‟yu 
düĢünsel ve yönetimsel anlamda despotizm üzerinden tanımlamıĢtır. Batı‟nın Doğu‟yu tanımlaması 

anlamındaki bu oryantalist yaklaĢım temel olmakla birlikte, sadece Batılılar tarafından Doğululara 

atfedilen bir anlayıĢ olmadığını da belirtmek gerekir. Batılı düĢünürlerin biçimlendirdiği Doğu-Batı 

ayırımı ve/veya Doğu imgesi bazı Doğulu düĢünürler tarafında da benimsenmiĢtir. Ancak, Doğu-Batı 
ayırımı üzerinden Doğulu düĢünürlerin bakıĢ açısına göre biçimlenen ve Batılılar tarafından 

geliĢtirilen Doğu-Batı ayırımına karĢı çıkıĢ olarak geliĢen yaklaĢımları da değerlendirmek 

gerekmektedir. ĠĢte bu çalıĢmada, Türkiye‟nin modernleĢme süreciyle bağlantılı olarak, Türkiye‟deki 
Doğu-Batı algısı incelenecektir. Bu alanda düĢünce üretmiĢ olan Baykan Sezer ve Cemil Meriç iki 

önemli düĢünürün düĢünceleri üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
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Abstract 

 

The East-West divide should be seen as a development caused by the self-awareness of the West and 
its desire to make this awareness universal. Additionally, through this development the West sees its 

awareness as being superior, and fictionalises the East through this superiority. The fundamentals of 

Western philosophy state that the East is the opposite of the West. From a historical perspective, the 

East-West divide turned into an East-West battle for the first time during Ancient Greece. The Greco-
Persian Wars are the first example of the clash between the East and the West. Despite this, in Ancient 

Greece, as well as in the Roman Empire, there is also a desire to reconcile the East and the West and 

bring them together. Another significant milestone for the East-West divide is the 14th and 15th 
centuries, the classical period of Europe, during which the Ottoman Empire was also reaching the 

height of its powers. The westward progress of the Ottoman Empire, particularly that over the 

Mediterranean, caused the West to become insular and create its own developments and 
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transformations within itself, thus achieving its self-awareness. The financial and cultural 

developments which took place as a result of great geographical discoveries, which were themselves a 

result of Mediterranean trade being made more difficult by the Ottoman Empire, are the foremost 
factors in the shaping of the West and its attainment of self-awareness. More developments followed 

during the Reformation and the modern era. While the West defined itself through ideas of democracy 

and freedom, it defined the East through despotism, both in the philosophical and the administrative 
sense. This orientalist approach taken by the West to define the East is fundamental, but it isn‟t only 

limited to Westerners‟ perception of Easterners. The idea of the East-West divide as shaped by 

Western philosophers and/or the image of the East has also been embraced by certain Eastern thinkers. 

But movements which emerged as a result of Eastern philosophers' points of view of the East-West 
Divide and those which emerged as a protest of the East-West divided created by Westerners should 

also be examined. This study will examine the perception of the East-West divide in Turkey in relation 

to its modernisation process. While doing so, ideas put forward by Baykan Sezer and Cemil Meriç, 
two important philosophers who have worked on the subject, will be taken into consideration. 
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Abstract 

 
Doganhisar is located in the north-east of Sultan Mountains and 122 km. far from the center of Konya. 

Four of the ancient crossroads are in the border and one of them is on the border line of the town. 

There has not been any scientific study in this region except few surveys. Ancient name of the 
settlement of this town was “Meteos” and it was in the borders of Pisidia region. During the various 

construction excavations have uncovered a large number of archaeological material in the center of the 

district. Some of these materials were at Halil Çivgin Park and some of them can seen as part of the 

walls of the mosque as re-used (spolyen) material. These materials can be listed as grave steles, 
sarcophagi parts, decorated architectural elements and also some remains which have inscriptions. In 

this study, we will deal with a solid grave stele which was found during a canalization excavation in 

the district. This site is defined as "Old Cemetery" by locals.  
Stele which is the subject of our study made by domestic limestone and formed like a temple facade. 

Upper of the front side has a female bust, under of this bust of this grave stele,  there is a 5 lines 

description in Greek: " In the memories of Marcus Aerelious and Nike Girls" 

 
Keyworks: Doğanhisar, Stele, İnscription 
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Abstract 
 

Iconium is in the ancient Lykaonia region and is the center of Konya province at present. The city 

where has been witnessed to the uninterrupted placement from b.c.e 1st thousand till today was 
organized as „police‟ in Hellenistic period. This city saw the colonization activities by entering into the 

domination of Rome by being generated the Asia State by Rome as a result of the death of Amyntas 

from Galatia in b.c.e 25. The city where is understood to became a colony of Rome in the period of 

Hadrianus (ad 117-138) got the title of “Colonia Iconium”; thus the name of Ikonion was adapted to 
Latin and converted to Iconium. The colony Iconium Sesterces belong to the Rome Period that is 

protected as inventory in Archeological Museum of Konya constitute of our research subject. The 

information resides in these samples are gathered by looking at the descriptions on these sesterces with 
the thought that to support other studies (cultural, political and cultic structure) about this city on the 

basis of these sesterces and create the main typologies of the colonies. 

 
Keyworks: Iconium, Rome, Colony, Coin 
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Özet 
 

Günümüzde bireylerin baĢarılı birer kariyer yapmaları ve üreten, sorgulayan, toplumlarına katkıda 

bulunabilen bireyler olabilmeleri için sahip olması gereken temel özelliklerden bir tanesi de eleĢtirel 

düĢünebilmeleridir. EleĢtirel düĢünme düzeylerinin belirlenmesi ve eleĢtirel düĢünme becerilerinin 
elde edilecek veriler üzerinden geliĢtirilmesi bu tür araĢtırmaların nihai hedefidir.  

Bu araĢtırmanın amacı, Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin eleĢtirel düĢünme düzeylerini 

ortaya koymaktır. ÇalıĢmanın evren ve örneklemini ErciĢ Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 
öğrenciler oluĢturmaktadır. Örneklem seçimi yapılırken ErciĢ Meslek Yüksekokulunda okuyan 

öğrencilerin her bir sınıfındaki öğrencilerin en az yarısının katılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla 

öğrencilere Kalifornia EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği (KEDEÖ) uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya 
katılmayı kabul eden 130 (N=130) öğrenciden elde edilen veriler SPSS programı t testi ve varyans 

analizi kullanılarak analiz edilmektedir. ( verilerin analizi ve araĢtırma raporunun yazımı sürmektedir) 

Bu alanda yapılmıĢ farklı evren ve örneklemlerden elde edilen sonuçlar çalıĢmamızın evren ve 

örnekleminin özellikleri dikkate alınarak karĢılaĢtırıldığında KEDEÖ‟den elde edilen toplam puan 
ortalamasının X=± 230 olacağı, kiĢilerin okudukları bölümlere yerleĢme puanlarına göre anlamlı bir 

fark olmayacağı, cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark olacağı düĢünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri, Eleştirel Düşünme, Cinsiyet 

 

 

 
Abstract 

 

Nowadays,one of the main features of individuals is their ability to think critically in order to be 
successful individuals and to be individuals who can produce, inquire, and contribute to their 

society.The determination of critical thinking levels and the development of critical thinking skills 

over the available data is the ultimate goal of such research. 
The aim of this research is to reveal the critical thinking levels of the students studying at Vocational 

Schools. The universe and sample of the study consists of students who are studying in Ercis 

Vocational School. When selecting the sample, at least half of the students in each class of the 

students studying in ErciĢ Vocational School are aimed to participate.For this purpose, the California 
Critical Thinking Tendency Scale (CCTTS) was applied to students.Data from 130 (N = 130) students 

who agreed to participate in the study were analyzed using SPSS program t-test and variance analysis 

(analysis of data and the writing of research report are continue).The results obtained from different 
universes and samples made in this area were compared by considering the characteristics of our 

universe and sample.The average total scores obtained from cctts' is considered X = ± 230. It is also 

considered there will be no significant difference according to the placement scores. It is thought that 
there will be a meaningful difference according to their genders. 
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Özet 
 

Piyasa ekonomisine hareket katan ve aynı zamanda devlete gelir sağlayan özelleĢtirmenin bir amaç 

değil, bir araç olarak fonksiyonel hale getirilmesi ekonomik ve sosyal refahın sağlanmasına hizmet 

eder. ÖzelleĢtirmenin ekonomik ve sosyal refahı sağlamasında etkin olabilmesi için kamu kurum ve 
kuruĢlarının iĢleyiĢindeki üretim ve hizmetlerin daha elveriĢli hale getirilerek tüketiciye sunulmasını 

gerektirir. ÖzelleĢtirme yönteminin uygulanmasında ulaĢılmak istenen ve özelleĢtirme neticesinde elde 

edilecek olumlu sonuçlara rekabet hukuku kurallarına bağlı kalınmalı ve rekabet kuralları ihlal 
edilmemesine özen gösterilmelidir. 

Kamu iktisadi teĢebbüsleri yönetiminin özel kesime devredilmesi olarak ifade edebileceğimiz 

özelleĢtirme piyasa ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Ülkemizde özellikle devralma 
Ģeklinde karĢımıza çıkan özelleĢtirme belirli bir amaç güder ve hukuki prosedüre uygun olarak 

gerçekleĢtirilmelidir ÖzelleĢtirme, ülkemizde 27.11.1994 tarih ve 24060 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı “ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun” ile yasal 

düzen içerisinde yer almıĢtır. Rekabet hukukunda birleĢme ve devralmaların kontrolünde olan 
özelleĢtirme ile ilgili Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan ÖzelleĢtirme Yoluyla Devralmaların Hukuki 

Geçerlilik Kazanabilmeleri Ġçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve Ġzin 

BaĢvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2013/2 sayılı Tebliğ) yayınlanmıĢtır.  
ÖzelleĢtirme yoluyla yapılan birleĢme ve devralmalar hakkında yapılan çalıĢmada özelleĢtirmenin 

tanımından, amacından ve kanunda öngörülen özelleĢtirme türlerinden bahsedilecek ve rekabet 

hukuku ile özelleĢtirme arasındaki sıkı bağlantı hakkında bilgi verilmeye çalıĢılacaktır. Daha ziyade 

sıkça baĢvurulan yöntem olan satın alma yöntemi (devralma) ağırlık noktası olmak üzere 
özelleĢtirmenin uygulanmasından, bu süreçte izlenecek prosedüre değinilerek uygulamada karĢılaĢılan 

sorunlar ve bu sorunlar için getirilebilecek çözüm önerilerine yer verilecektir. 
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Özet 

 

Zorunlu din dersi ile ilgili tartıĢmalar uzun süreden beri devam etmektedir. Avrupa Ġnsan Hakları 

Mahkemesi‟nin bu konuda içtihadını oluĢturan ilk dava, Danimarka zorunlu cinsellik dersine iliĢkin 
verilen karardır. Mahkeme, kararında verilecek eğitimin nesnel, eleĢtirel ve çoğulcu olması 

durumunda bir hak ihlali oluĢturmayacağı konusunda bir içtihat oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte, 

cinsellik ile ilgili verilecek eğitimin baĢka yerlerden alınacak eğitime göre daha güvenilir olması ve 
kamu yararı taĢıdığı gerekçesiyle hak ihlali oluĢturmayacağını belirtmiĢtir. Mahkeme zorunlu din 

dersine iliĢkin asgari Ģartlara iĢaret etmiĢtir. Bunlar, dersten muafiyet talebinin olması durumunda 

bunların karĢılanması ve verilecek eğitimin nesnel, eleĢtirel ve çoğulcu olmasıdır. Mahkeme tavsiye 

niteliğinde verilecek derslerin seçmeli olması gerektiği yönünde bir kanaate sahiptir. Türkiye‟de 
zorunlu din dersi anayasada devletin bir yükümlülüğü olarak yer almakla birlikte, Yahudilik ve 

Hıristiyanlık dinlerine mensup kiĢilere muafiyet tanınmasına karĢılık, Ġslam dini içindeki diğer mezhep 

mensupları ile ateist, agnostik ve septiklere bu muafiyet hakkı tanınmamaktadır. Bundan dolayı 
Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi önüne gelen davalarda muafiyet hakkı tanınmaması nedeniyle hak 

ihlali oluĢturduğu yönünde kararlar verilmektedir. 
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Compulsory Religion Class on the European Convention on Human Rights 

and Turkey 
 

Abstract 

 

The debate on compulsory religion classes has been going on for quite a while. The first legal 
precedent at the European Court of Human Rights on the issue is the ruling on Danish compulsory 

secual education classes. The precedent set in this ruling states that as long as the education provided 

is objective, critical and plüralist, it is not a violation of any rights. Additionally, it has been noted that 

the sexual education provided at schools is more trustworthy compared to any other source of sexual 
education; hence, it is a matter of public benefit and as such it cannot be regarded as a violation of any 

rights. Under this light, the court has also pointed out the minimum conditions for a compulsory 

religious education, which are the opportunity to be excluded from the course when demanded, and to 
set the natüre of the classes as objective, critical and plüralist. The court‟s suggestion on religious 

education is that it should be an elective course rather than a compulsory one. Since the compulsory 

religious education is stated as a duty of the state under the constitution, even though members of 
Juadism an Christianity ar given the opportunity to be excluded from the classes, the same rights are 

not given to members of different Ġslamic sects, agnostics, atheists and skeptics. As such, the 

European Court of Human Rights rules cases brought to them as a violation of rights. 

 
Keywords: ECHR, ECHR, Compulsory Religious Class, Turkey 
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Özet 

 

Ġnanç özgürlüğü, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi 9. maddede “düĢünce, vicdan ve din özgürlüğü” 

baĢlığı altında düzenlenmiĢtir. Bu çerçevede; “Herkes, düĢünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir…” 
ifadesine denk düĢen “içsel alan (internal)” Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında, mutlak 

hak olarak değerlendirilmekte ve sınırlandırılamayacağı kabul edilmektedir. Ġnancın dıĢa vurumu 

(external) olarak ifade edilen “tek baĢına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, 
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü içerdiği…” ifadesi ile 

birlikte madde metninin devamında düzenlenen bu alanın nasıl sınırlandırılabileceği de 

öngörülmektedir. Mahkeme, kararlarında bu ikili ayrıma göz önünde tutarak içtihatlarını bu yönde 
oluĢturmaktadır. Ġçsel alanı; düĢünce, vicdan ve din özgürlüğünün temeli olan bir din veya inanca 

sahip olup ve olamama olarak değerlendiren mahkeme, bu alanı sıkı bir Ģekilde korumaktadır. Bir 

inanca sahip olma hakkının dıĢavurumunu ise kamu düzeni, genel sağlık veya ahlakın ya da 

baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlamalara tabi tutulabileceğini ifade 
etmektedir. 
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Separation of freedom of Belief on the European Convention on Human 

Rights 
 

Abstract 

 

Freedom of belief is regulated under "Freedom of thought, conscience and religion" European 

Convention on Human Rights art. 9. In this context; the "internal", which corresponds to the 
expression "Everyone has the freedom to think, conscience and religion ..." is considered as an 

absolute right in the case-law of the European Court of Human Rights and is considered not to be 

restricted. It is also foreseen that the external area includes freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and 

observance. It is regulated that this area can be restricted. ECHR makes case-law in the light of this 

dual separation in its decisions. When the court considers freedom of thought, conscience and religion, 
having or not having a belief is accepted as equal and both field maintains strictly. The expression of 

the belief shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and in the interests of 

public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and 

freedoms of others. 
 

Keywords: ECHR, ECHR, The expression of belief and “Internal” 
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Abstract 

 

Intrinsic and Extrinsic Motivation factors of EFL instructors at tertiary level: A pilot study  

Unlike learner motivation, motivation of teachers‟ have been regarded as a neglected construct in the 
literature. “Motivation explains why people decide to do something, how hard they are going to pursue 

it and how hard they are willing to sustain the activity” (Dörnyei 2001:7). The motivation of teachers 

has been regarded as a multi-faceted construct which includes intrinsic and extrinsic factors regarding 
the teachers‟ job settings. While people do activities for intrinsic rewards doing the activity as itself, 

extrinsic motivation relates to some other factors such as financial rewards external doing the job 

itself. The intrinsic and extrinsic factors are related to Self determination theory, expectancy theory, 

flow theory, self efficacy and goal setting theory. In this paper a brief information about current 
literature on instrinsic and extrinsic motivation, and a pilot study of what motivates EFL instructors 

intrinsically and extrinsically will be elaborated. The instructors conceptualize intrinsic motivation as 

internal desire to teach English helping learners and observing the learners‟ progress in learning 
English, dedication and commitment to the field. Extrinsic factors were found to be related to 

monetary (salary, extra payment per hour) and contextual factors (administrative policies, student 

motivation, colleagues and phsysical factors)The overall results implied that EFL instructors were 
intrinsically motivated, and financial the contextual factors affect the EFL instructors which is in line 

with the current literature. 

 

Keywords: Motivation, Teacher Motivation, English Language Teaching 
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Özet 

 

Bu araĢtırma Türkiye‟deki öğretmenlerin eğitimde mobil öğrenmeye baĢlamaya hazır olduklarını 
belirlemek için mobil öğrenmedeki algılarını etkileyen faktörleri araĢtırmıĢtır. Mobil öğrenme, 

öğrenicilerin her yerde ve her zaman, kablosuz akıllı cihazların her türünü kullanarak öğrenme 

materyali almalarını sağlayan bir öğrenme modeli türüdür. Akıllı cihazların yaygınlaĢması eğitim ve 
öğretimde mobil öğrenmeyi öne çıkarmaktadır. 

 

Bir mobil öğrenme sistemini tasarlamadan ve uygulamaya baĢlamadan önce, gelecekteki kullanıcıların 
mobil öğrenmeye yönelik algılarını saptamak önemlidir çünkü algıları, sistemi kullanma 

istekliliklerini ve hazır olmalarını etkileyecektir. Bu amaçla Türkiye‟de farklı illerde görev yapan 105 

ortaöğrenim öğretmeni ile çevrim içi anket yöntemi ile veri toplanmıĢtır. Yanıtlayan 105 kiĢiden 

toplanan veriler kısmi en küçük kareler yapısal eĢitlik modelleme (PLS) yaklaĢımı kullanılarak test 
edilmiĢtir.  

 

Bu çalıĢma online bir ankete uygulanmıĢ t-testi, faktör ve regresyon analizlerini içermektedir. 
Sonuçlar, mobil öğrenme algısı için idari ve teorik sonuçları ortaya koymaktadır. Bu çalıĢma daha 

sonra Türkiye genelinde uygulanarak SEM ve Yapay Zekâ tekniği ile değerlendirilecektir. 
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Özet 

 
Ağırlıklı olarak imalat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren makine teknikerlerinin, iĢ kurma 

aĢamasında makine-ekipmana yapacakları yatırımların iĢletmeye getireceği maddi yükleri hafifletmek 

amacıyla „leasing (kiralama)‟ yöntemleri ülkemizde ve dünyada gittikçe yaygınlaĢmaktadır. 
Yatırımların leasing ile gerçekleĢtirilmesi halinde, özkaynaklar iĢletmenin diğer ihtiyaçlarına 

yönlendirilebilir. Ġlk yatırım maliyetleri hayli yüksek olan CNC iĢleme merkezleri, torna tezgahları, 

plastik makineleri vb. makineler ilk aĢamada satın alma yöntemi yerine bir aracı kurumdan 
kiralanabilirler. 

Bu çalıĢmanın amacı; bir iĢletme kurma düĢüncesi olan veya iĢletmedeki makine parkurunu 

yenilemeye çalıĢan teknik elemanların faydanabilecekleri destek hizmetlerini tanıtmaktır. Yöntem 

olarak; bankacılık sektörünün bu konudaki hizmetleri araĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak; verilen desteklerin, 
devlet tarafından çıkarılan yasalar ile „finansal kiralama‟ ve „faaliyet kiralaması‟ Ģeklinde iki türlü 

olabileceği bilgisine ulaĢılmıĢtır. 
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Financıal Supports During Phase Of Setting Up Busıness For Mechanical 

Technicians: Leasing 
 

Abstract 

 
„Leasing (renting)‟ methods are becoming increasingly widespread in our country and in the world in 

order to alleviate the financial burdens that the machinery technicians, which mainly operate in the 

manufacturing and energy sectors, will bring to the machinery-equipment investments during the 

management start-up phase. If the investments are realized by leasing, the equity can be directed to 
other needs of the management. CNC machining centers, lathes, plastic machines, etc., whose initial 

investment costs are quite high may be leased from an intermediary institution instead of the first-

stage purchasing method. 
The purpose of this study is; to introduce support services that can be used by technical staff who are 

thinking of establishing a management or who are trying to renew the machine park in operation. As 

method; the services of banking sector in this regard have been investigated. As a result; It has been 
learned that the support provided may be in two forms as 'financial leasing' and 'activity leasing' with 

the laws issued by the state. 

 

Keywords: Mechanical Technician, Machine, Leasing 
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Abstract 
 

Increased aging and the problems come with it such as chronic illnesses and wide spread disability 

have begun to put pressure on social policies worldwide. Because this increase led to the development 

of alternative care methods due to the increase in life expectancy causing upward trend in the number 
of people who need care and thus raise in health expenditure. The efforts to improve long and short 

term home care services and policies can be seen in many social policies worldwide. These 

improvements are meant to be more cost effective, creating a balance between state and family care, 
and meeting the basic needs of people in need of care. Home care services which are regarded as 

individually adoptable are replacing institutional care in most developed countries. These 

developments have had an enormous effect on social policies and led to rethinking of relevant legal 

arrangements. Furthermore, home care insurances have been introduced. Increase in aging, disability 
and chronic illness cases in Turkey and the need for home care services certainly indicates that 

expenditure in health care will be greatly affected. Relevant legislation and organisational 

arrangements about state supported short and long term home care services are still on its way in 
Turkey. Present legislation about the people in need of care lacks in many ways in dealing with short 

and long term home care services. On the other hand, although it is promising, it is not regarded as 

satisfactory yet to include home care services for disabled and care insurance system in social security, 
social aid and social services framework which takes place in law no 5378. Because social security 

system does not see being in need of care as a social risk, except the disabled, people in need of care 

are not assured social care in the system. This will afflict family members who are excluded from 

social care socially and economically. 
Developed countries are in an effort to include not only those low-income but also others in the social 

care insurance systems. It is a result of a social welfare understanding to have social care insurance in 

social security system that based on state resources as can be seen in EU member states. It is one of 
the main objectives of social security that whatever reason caused people to become in need of care, 

they should be cared since it is their social right to be cared in accordance with the countries‟ own 

circumstances. 
 

Keywords:  Social Care, Social security, Home Care Services, Social Policies-Sosyal Bakım, Sosyal 

Güvenlik, Evde Bakım Hizmeti, Sosyal Politikalar 
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Abstract 
 

This study aims to analyze Turkey‟s foreign trade with Euro Area and USA separately between 2010-

2016 time period. We have estimated three different regression. Frist one is for analyzing the effects of 
euro on Turkey-Euro area foreign trade, the second one is for determining the effects of US dollar on 

Turkey-USA foreign trade and the third one is for examining the effects of oil prices on oil trade 

between Turkey and Russia. For this study we use the panel regression techniques. Both Turkey-Euro 
Area and Turkey-US relation, we have estimated pooled regression, fixed and random effect models. 

After specification tests, we have concluded that random effect model gave us more efficient 

parameters than the others. So, we have only interpreted random effect model parameters. As a result, 

we can generally say that, cyclical fluctuation in Euro have approximately 8% effect on foreign trade 
between Turkey and Euro Area countries, similarly cyclical fluctuation in US dollar, have 

approximately 9% effect on foreign trade between Turkey and USA. Cyclical fluctuation in oil prices 

have statistically significant effect on oil trade between Turkey and Russia. However this is the poor 
effect, approximately 4%. 

 

Keywords: Foreign trade, exchange rate, oil price, EU, USA 
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Abstract 

 

Instructions Along with the development of technology, traditional costing methods have been 
inadequate and failed in cost measurements. For this reason, Activity based costing approach emerged. 

The last quarter of a century Activity-based calculation tools and derivatives are preferred because of 

their more efficient and cost-reducing features. However, in recent years, more simple methods have 

been proposed, claiming that Activity Based Costing is difficult and complicated. Establishment of the 
Activity Based Costing (ABC) system is basically based on the Activity Analysis and with the 

Resource Analysis. In this study, activity analysis which is one of the important processes of the 

activity based cost system has been examined in terms of its operation. It is aimed to design activity 
based costing system, discuss the the functioning of the system and the role of activity analysis in the 

process plant. It has been thought to contribute to the establishment of an activity analysis model in 

industrial applications. 

 
Keywords: Activity Analysis, Activity Based Costing, Activity Based Management, ABC, ABM 
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Kurumsal Yönetim Uygulamalari: Bist Kurumsal Yönetim Endeksinde 

Işlem Gören Firmalarin Web Sitelerinin Incelenmesi 
 

Seda Karagöz Zeren* 

Trakya Üniversitesi, 

Türkiye  

 

Özet 
 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde 

halka açık Borsa Ġstanbul ġirketlerinin, kamuoyu çıkarlarının gözetilmesi açısından Kurumsal 
Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporlarını ve bu kapsamda da Ģirketlerin “etik kodlarını”, “etik ilkelerini” 

web sayfası aracılığı ile kullanıcıların söz konusu bilgilere ulaĢabilecekleri Ģekilde yayımlama 

zorunlulukları bulunmaktadır. 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 
yürürlüğe giren SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Madde 3.5.1‟de bu durum “ġirketin faaliyetleri 

kurumsal Ġnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.” Ģeklinde 

yer almaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacını BĠST Kurumsal Yönetim Endeksinde (BIST XKURY) iĢlem gören firmaların 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında web sitelerinin incelenmesi oluĢturmaktadır. Bu 

çalıĢma kapsamında BĠST XKURY‟ de yer alan firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

sürecinin değerlendirilebilmesi amacıyla firmaların mevcut web sitelerinin incelenerek Ģeffaflık ve 
etik ilkeler dahilinde kullanıcılara ulaĢımının tespit edilmesi ve firmalarına değer yaratmalarının 

incelenmesi hedeflenmektedir. AraĢtırmanın yöntemini BIST XKURY endeksinde yer alan 50 adet 

firmanın web sitelerinin ve “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporları‟nın” tek tek incelenmesi ve 
“etik kod, etik ilkeler, etik hat, kurumsal yönetim” anahtar kelimeleri dahilinde içerik analizi 

kapsamında değerlendirilmesi ve durum tespitinin yapılması oluĢturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, BIST XKURY, Etik 
 

Corporate Governance Practıces: Investıgatıon Of The Websıtes Of The 

Companıes Processed In The Bist Corporate Governance Index 
 

Abstract 

 
In accordance with the corporate governance principles determined by the Capital Markets Board 

(CMB), the publicly traded companies of the Istanbul Stock Exchange are required to comply with the 

Corporate Governance Principles Compliance Reports in the interest of public interest and in this 
context, the companies "ethical codes" and "ethical principles" have to publish in such a way that they 

can reach them. In section 3.5.1 of the CMB Corporate Governance Principles, published in the 

Official Gazette dated January 3, 2014 and numbered 28871, this situation is stated as "The activities 
of the Company are carried out within the framework of the ethical rules announced to the public via 

the corporate website". 

The purpose of this study is the review of the web sites within the scope of compliance with the 

corporate governance principles of companies that are traded in the BĠST Corporate Management 
Index (BIST XKURY). Within the scope of this study, it is aimed to examine the existing web sites of 

firms in order to evaluate the compliance period of the companies in BĠST XKURY with corporate 

governance principles and to determine the access to users and create value for their companies within 
the frame of transparency and ethical principles. Evaluation of the research method within the scope of 

content analysis within the scope of "Ethics Code, Ethical Principles, Ethical Lines, Corporate 

Governance" keywords analysis and determination of the status of the websites of 50 company and 

BIST XKURY index and "Corporate Governance Principles Compliance Reports". 
 

Keywords: Corporate Governance, BIST XKURY, Ethics 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada OECD‟ye üye olan ülkelerin sağlık durum göstergeleri ölçütlerine dayanarak bu 
göstergelerin ülkelerin sağlık finansman oranları ve sağlık harcamaları oranlarına etkisinin 

belirlenmesi ve ülkelerin ilgili sağlık göstergeleri bakımından birbirlerine göre konumlarının 

incelenmesi ile benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla OECD‟ye üye 
olan 34 ülkenin 2000-2013 yılları arasında elde edilen sağlık finansman oranları ile sağlık durum 

göstergeleri verilerine panel veri analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi uygulanmıĢtır. OECD‟ye 

üye olan ülkelerde sağlık durum göstergelerinin sağlık harcamaları ve finansmanına etki ettiği 

belirlenerek Türkiye‟nin sağlık harcamaları finansmanında OECD ülkeleri içerisinde sıralamaların 
gerisinde bulunduğu ve diğer ülkeler ile farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: OECD Sağlık Göstergeleri, Sağlık Finansmanı, Çok Boyutlu Ölçekleme, Panel 
Data 

 

 
 

Comparison Of OECD Countrıes Measures Of Health Case Indicators 

With Multi-Dimensional Scale Analysıs and Panel Data Analysis 
 

Abstract 

 
In this study, it was aimed to determine the effects of health indicators on countries, health financing 

rates and health expenditure ratios based on the health indicators of countries that are members of the 

OECD, and to examine similarities and differences with respect to countries' relative positions in 

relation to relevant health indicators. For this purpose, panel data analysis and multidimensional 
scaling analysis were applied to data of health financing rates and health indicators obtained from 34 

countries belonging to OECD between 2000-2013. It has been determined that the health status 

indicators affect the health expenditures and financing of the OECD member countries and it is seen 
that Turkey is behind the ranking within the OECD countries in financing health expenditures and 

shows differences from other countries. 

 

Keywords: OECD Health İndicators, Health Financing, Multidimensional Scaling, Panel Data 
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Özet 
 

Günümüzde teknolojideki geliĢmeler ve hem üretim süreçlerinin hızlanmasına hem de mesafelerin 

kısalmasına bu geliĢmeler ise küreselleĢme olgusunun hızlanmasına neden olmuĢtur. KüreselleĢme 

süreci ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerinden etkilenmesinde rol oynayan önemli bir faktördür. Bu 
bağlamda ülkelerin ticari faaliyetlerde bulunurken ve iktisadi konularda kararlar alırken bağımsız 

hareket edemediklerini, diğer ülkelerin kararlarını da dikkate alarak hareket etmek zorunda 

kaldıklarını söylemek mümkündür. Bununla birlikte küreselleĢme süreci ülkelerin geliĢimine de 
önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle sanayi sektörü küreselleĢme sürecinden önemli oranda 

etkilenmektedir. Özellikle ülkeler arasındaki üretim temelli rekabet, küreselleĢme ile birlikte 

hızlanmıĢtır. Ülkeler ihracatlarını artırabilmek ve daha çok ihraç geliri elde edebilmek için daha 
kaliteli üretim gerçekleĢtirmek zorunda kalmıĢ ve bu durum ülkeler arasındaki rekabetin artmasına 

neden olmuĢtur. Doğal olarak bu süreçte Türkiye‟de, dünyada yaĢanan rekabet yarıĢından geri 

kalmamıĢ ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırabilmek için çeĢitli alanlarda gerekli alt 

yapı ve sanayi yatırımlarına ağırlık vermiĢ, ekonomik geliĢim sürecini hızlandırmak ve tamamlamak 
için gerekli giriĢimlerde bulunmuĢtur.  

Bu çalıĢmada ülke sanayisinin lokomotifi niteliğindeki sektörlerden biri olan Demir-Çelik 

sektöründeki geliĢmeler 1990-2015 döneminde yıllar itibariyle ve istatistiki veriler yardımıyla 
incelenmiĢ, sektörün uluslararası alandaki rekabet gücü, rekabet endeksleri yardımıyla analiz edilmiĢ 

ve Demir-Çelik sektörünün mevcut rekabet gücü ortaya konulduktan sonra sektörün daha da 

geliĢtirilmesi için ne gibi çalıĢma ve düzenlemeler yapılması gerektiği konuları üzerinde durulmuĢtur. 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Rekabet, Demir-Çelik 

 

The Development Of Turkish Industry In The Process Of Globalization and 

The Evalution Of Competitive Power: Sample Of Iron and Steel Sec 
 

Abstract 
 

Technological advancements have given rise to both acceleration of production processes and 

shortening of distances. Accordingly, these developments have created a concept of globalization. The 

progress of globalization is an important factor that plays a role in influencing countries economically. 
In that respect, countries in commercial activities cannot act independently and they should take into 

consideration decisions of other countries. In addition to this, globalization process contributes to the 

development of countries. Especially Industry sector of countries is highly affected by the 
globalization process and it can be said that production based competition has increased with 

globalization. Countries have had to produce better quality products in order to increase their exports 

and export revenues and this has led to increase the competition between countries. Just like every 

country else Turkey has also kept up with this competition. She has given weight to essential 
infrastructure and industry investments in order to enhance her competitive power in the international 

market. Therefore, she has made the necessary initiatives. 

This paper examines the developments of iron and steel industry which is one of the leading sector in 
Turkey between the years of 1990 and 2015 with the help of statistical data and analyzes competitive 

power of sector internationally by the help of competition indices. In addition to this, it is analyzed 

how this sector can be developed better and what kind of studies and regulations should be done in 
order to develop this industry. 

Keywords: Globalızatıon, Competıtıve, Iron And Steel 
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Abstract 

 

Consumption, saving and investment decisions are important parameters for both short- and long-run 

macroeconomic analysis. In the short run, consumption behavior plays a central role in both monetary 
policy management and economic cycle analysis. And in the long run, saving raise the growth 

potential of the economy by providing funds for new investments, with consequences for wages, 

interest rates, and the welfare level of country. This study examined the relationship between expected 
growth of household income and saving, consumption and investment behaviors of individuals. 

 

In this study, 1454 employees were asked how they would use their household budget (buying a car or 

a house, pay off credit card debt, saving, startup company etc.) in case of an growth expectations in 
their incomes. The collected data were combined into three titles as consumption, saving and 

investment variables. In the analysis part, the data were analyzed by Multiple Correspondence 

Analysis (MCA) method.  
 

According to the results of the study, in the short and long run, growth expectations in future income 

will not lead low-income working families or individuals to saving or investing. Unmarried, childless, 
undergraduate individuals tend to spend more and invest more in case of long-term income growth. 

This indicates that there is a negative relationship between marriage, having children and investing 

behavior in Turkey. Also, future income growth expectations will lead middle income families or 

individuals to savings and investing. On the other hand, there is no significiant relationship between 
high education level and saving behavior. 

 

Keywords: Household İncome, Multiple Correspondence Analysis, Consumption, Saving, İnvestment, 
Behavioral Economics 

 

 
 

Hanehalkı Gelirinde Büyüme Beklentisinin Tasarruf, Tüketim ve Yatırım 

Kararlarına Etkileri: Türkiye Örneği 
 

Özet 

 

Tüketim, tasarruf ve yatırım kararları hem kısa hem de uzun dönemli makroekonomik analiz için 
önemli parametrelerdir. Kısa vadede, tüketim davranıĢı hem para politikası yönetiminde, hem de 

ekonomik döngü analizinde merkezi bir rol oynamaktadır. Ve uzun vadede, tasarruf, ücretler, faiz 

oranları ve ülkenin refah seviyesini değiĢtiren yatırımlar için kaynak sağlayarak ekonominin büyüme 
potansiyelini artırmaktadır. Bu çalıĢma, hanehalkı gelirindeki beklenen artıĢ ile tasarruf, tüketim ve 

yatırım davranıĢları arasındaki iliĢkiyi incelemektedir. 

 

Bu çalıĢmada, 1454 çalıĢanın gelirlerinde artıĢ beklentisi olması durumunda, bütçelerini nasıl 
kullanacaklarını (bir araba veya ev satın alıp, kredi kartı borcunu ödeyip, tasarruf ettirdikleri, Ģirkete 

yeni baĢlayacakları vb.) incelenmiĢtir. Toplanan veriler tüketim, tasarruf ve yatırım değiĢkenleri olmak 
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üzere üç baĢlıkta birleĢtirildi. Analiz bölümünde, veriler Çoklu Uyum Analizi yöntemi ile analiz 

edilmiĢtir. 

 
ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, kısa ve uzun vadede, gelecekteki gelirdeki artıĢ beklentisi, düĢük gelirli 

çalıĢan aileleri veya bireyleri tasarruf veya yatırım davranıĢına yönlendirmemektedir. Evli olmayan, 

çocuksuz, üniversite mezunu bireyler, uzun vadeli gelir artıĢı durumunda harcama ve yatırım eğilimi 
göstermektedir. Bu durum Türkiye'de, evlilik, çocuk sahibi olma ve yatırım yapma davranıĢları 

arasında negatif bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gelecek gelirlerdeki artıĢ beklentisi, orta 

gelirli aileleri veya bireyleri tasarruf ve yatırıma yönlendirmektedir. Öte yandan, yüksek öğretim 

düzeyi ile tasarruf davranıĢı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Hanehalkı Geliri, Çoklu Uyum Analizi, Tüketim, Tasarruf, Yatırım, Davranışsal 

İktisat 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, Borsa Ġstanbul (BIST) Turizm endeksinde (XTRZM) “en yüksek finansal performanslı” 
Ģirketin belirlenmesi amacıyla BIST Turizm endeksinde (XTRZM) iĢlem gören 6 Ģirketin finansal 

performans sıralaması TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

yöntemi kullanılarak incelenmektedir. ĠĢletmelerin 2011-2016 yıllarını kapsayan 10 adet finansal 
orana dayalı olarak performans sıralamaları elde edilip karĢılaĢtırılmaktadır. ĠĢletmelerin son 6 yıllık 

ortalama performans sıralaması hesaplanarak finansal performans dereceleri ortaya konulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, BIST XTRUZM, TOPSIS, Finansal Performans Analizi 
 

 

 

Financial Performance Analysis: Investigation Of Companies In The Stock 

Exchange Of Istanbul Tourism Index 
 

Abstract 

 

In this study, financial performance ranking of six companies traded in the Istanbul Stock Exchange 
(BIST) Tourism Index (XTRZM) for the purpose of determining the "highest financial performance" 

company in BIST Tourism Index (XTRZM) is examined using TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution) . Performance rankings are calculated and compared based 
on 10 financial schedules covering the years 2011-2016 of the enterprises. The average performance 

rankings of the enterprises over the last 6 years have been calculated and the financial performance 

ratings have been set. 

 
Keywords: Tourism, BIST XTRUZM, TOPSIS, Financial Performance Analysis 
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Özet 
 

2017‟nin ilk on gününde döviz kurlarında yaĢanan yükselme kamuoyunda bu yükseliĢin nedenleri ve 

sonuçları hakkında çokça soruyu gündeme taĢımıĢtır. Öyle ki son dönemde piyasa eğilimleri ve 
ekonomik beklentiler açısından Türkiye‟de diğer geliĢen ekonomilere göre belirgin bir Ģekilde 

olumsuz geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Döviz kurlarındaki değiĢmeler, ekonomik faaliyetlerin seyrini 

etkilediğinden, döviz kuru değiĢmelerinin istikrarlı bir seyir izlemesi, ülkede ekonomik istikrarın 
sağlanması açısından da son derece önemlidir. Döviz kuru istikrarı döviz arz ve talebiyle yakın iliĢkili 

olduğuna göre piyasada döviz kurlarının nasıl oluĢtuğu, içsel ve dıĢsal etkenlerin döviz kuru üzerinde 

hangi aktarım mekanizmaları ile etkide bulunduğu bilinirse Türkiye‟de döviz kuru istikrarsızlığının 

nedenleri de anlaĢılmıĢ olur.  
Belirli bir piyasada döviz talebinin artması döviz kuru üzerinde yukarı yönlü baskı yaparken döviz 

arzında artıĢ yaĢanması kurun düĢmesine neden olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde dövize 

olan talep artıĢı yabancı mallara olan talep artıĢından kaynaklandığı gibi yurt içindeki yerleĢiklerin 
portföylerindeki döviz varlıklarını artırma isteğinden de kaynaklanabilmektedir. Benzer Ģekilde dıĢ 

borç nedeniyle vadesi gelen anapara ve faiz ödemeleri veya içsel ve dıĢsal nedenlerle yurt içi 

piyasalarda dövizin değer kazanacağına iliĢkin beklentiler de döviz talebini artıran nedenler 
arasındadır.  

Türkiye‟de döviz kuru artıĢının nedenlerine bakıldığında bu artıĢın çoğunlukla içsel kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Türkiye‟deki tasarruf açığı ve ülkenin aramalı ve yatırım mallarında yüksek oranda 

ithalata bağımlı olması döviz kurunda yaĢanan istikrarsızlıkların temel nedenidir. Ancak ülkenin 
yıllardır çözmeyi baĢaramadığı bu iki sorun döviz kurları üzerindeki baskısını daima hissettirse de son 

dönemdeki yükselmenin nedeni ülkede geleceğe yönelik risk algısının büyümesi ve bu algının 

geçmiĢteki sorunları besleyerek döviz talebinde artıĢa yol açmasıdır. Özellikle ülkemizde yaĢanan 
seçimler, darbe giriĢimi, içerde ve dıĢardaki terör saldırıları, Suriye‟deki savaĢ, uluslararası 

derecelendirme kuruluĢlarının Türkiye'nin kredi notuna iliĢkin kararları ve son olarak Anayasa 

değiĢikliğine iliĢkin kaygılar ülke riskinin artmasına ve geleceğe iliĢkin olumsuz beklentilerin döviz 

kuru üzerinde baskı kurmasına neden olmuĢtur. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında yabancı 
yatırımcı yaĢanabilecek süreci daha tedbirli olarak öngörmekte ve parasını yurt dıĢına çıkarmaktadır. 

Diğer yandan yurt içinde faaliyet gösteren firmalar borç çevirme oranlarına iliĢkin endiĢe 

yaĢadıklarından bilançolarında yer alan vadesi yaklaĢan döviz yükümlülüklerini yerine getirmek ve 
kur riskinden etkilenmemek amacıyla vadesinden önce döviz taleplerini artırmıĢlardır.  

Döviz kuru isikrarsızlığının yukarıda sayılan nedenleri sorunun çözümü için de ipuçlarını vermektedir. 

ÇalıĢmanın önemli bir ksımını oluĢturan bu nedenleri baĢlıklar halinde özetlemek mümkündür: 
- Öncelikli amaç yurt içi tasarrufları artırarak tasarruf açığının kapatılması olmalıdır. Ancak kısa 

dönemde bu mümkün olmayacağı için en azından ülkedeki tüketim artıĢının sınırlandırılması ve yurt 

dıĢından yapılan borçlanmanın bu borcun faizini karĢılayabilecek verimli alanlara yönlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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- Türkiye aramalı ve yatırım malında yüksek derecede ithalata bağımlıdır. Yalnızca 2015 

yılında dıĢ ticaret açığı nedeniyle Türkiye‟den dıĢ dünyaya net 71,8 milyar dolar sermaye çıkıĢı 

yaĢanmıĢtır. Döviz kuru üzerinde baskıya yol açan bu sorunun giderilmesi ithal ikameci politikaların 
uygulanmasıyla mümkündür. Örneğin enerji kaynaklarının dıĢ ticaret açığı içerisinde en yüksek 

kalemi oluĢturduğu bilindiğine göre bu kaynaklara alternatif olabilecek yerli enerji kullanımına 

geçmek mümkündür. 
- Son olarak döviz kuru istikrarsızlığının önüne geçilebilmesi için Türkiye‟de ihracata yönelik 

sektörlerin üretim, yönetim, finansman ve pazarlama fonksiyonlarını iyileĢtirmeye yönelik 

politikaların hayata geçirmesi gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, İstikrar, Reel Sektör, Para ve Maliye Politikaları 
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Özet 
 

KiĢilerin ruhsal durumlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bir tanesi de 

aldıkları eğitim ve bu eğitim sonucunda kazanacaklarını düĢündükleri nitelikler ve bu nitelikler 

sayesinde elde edeceklerini umdukları fırsatlardır. Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin 
aldıkları eğitim ile mevcut Ģartlarda çok az iĢ fırsatları yakalayacakları, fakültelerle karĢılaĢtırıldığında 

toplumsal algının daha negatif yönlü olduğu genel kabul gören varsayımlardır. Bu koĢullarında 

beraberinde getirdiği bazı psikolojik zorlanmaların olacağı varsayılmaktadır.  
AraĢtırmanın amacı Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin ruhsal durumlarının Ruhsal 

Belirti Tarama Listesi‟ne (SCL-90-R) göre değerlendirilmesi ve genel ruhsal sağlık durumlarını 

etkilemesi muhtemel bazı değiĢkenler açısından karĢılaĢtırılmasıdır. 
Bu amaçla ErciĢ Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 döneminde eğitim gören tüm öğrencilere 

ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ, araĢtırmaya katılmaya gönüllü 334 öğrenciye SCL-90-R ile birlikte demografik 

veri formu uygulanmıĢtır. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından 256 öğrenciden (N=256) elde edilen 

veriler Yüzdelik, Varyans Analizi Ve T–Testi kullanılarak değerlendirilmektedir (AraĢtırma 
verilerinin analizi ve araĢtırma raporunun yazılması devam etmektedir). Bu alanda farklı evren ve 

örneklemlerden elde edilmiĢ veriler de dikkate alındığında;RuhsalBelirti Düzeyi Puan Ortalamasının 

x= ±0,70 olacağı, ruhsal belirti alt boyutlarına baktığımızda Depresyon Ve Somatizasyondeğerlerinin 
nisbeten daha yüksek çıkacağı varsayılmaktadır. Öğrenim gördükleri program, cinsiyet, yaĢadıkları 

yerin niteliği değiĢkenleri açısından aralarında anlamlı bir fark olmayacağı, ailenin ortalama geliri 

açısından ise aralarında anlamlı bir fark olacağı varsayılmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Scl 90-R, Ruh Sağlığı, Meslek Yüksekokulları 

 

 
 

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School 

Students 
 

Abstract 

 
There are many factors that affect the mental state of people. One of these factors is their education, 

the qualities they think they will win as a result of this education, and the opportunities they hope to 

achieve through these qualifications.It is generally accepted assumptionsthat students studying at 
vocational schools will get very little business opportunities under the current conditions and the social 

perception is more negative when compared to faculties. It is assumed that some psychological 

constraints are accompanied by these conditions. 
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Purpose of study is assessment of the mental status of students who are studying at Vocational Schools 

according to the Psychological Symptom Screening List (SCL-90-R) and to compare some of the 

variables likely to affect general mental health conditions. 
For this purpose, all the students who were educated in ErciĢ Vocational School in the period of 2016-

2017 were tried to be reached and demographic data form together with SCL-90-R was applied to 334 

volunteer to participate students in the research. Following the first evaluation, the data obtained from 
256 students (N = 256) are evaluated using Percentage, Variance Analysis and T-Test (The analysis of 

the research data and the writing of the research report are continuing). Considering the data obtained 

from different universes and samples in this area, it is assumed that depression and somatization 

values will be relatively higher when we look at psychological symptom subscales in which mental 
symptom level point average is x = ± 0.70.It is assumed that there will be no meaningful difference 

between the programs they are studying, gender, the variables of the place they live in, and there will 

be a meaningful difference between them in terms of the average income of the family. 
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Özet 
 

Vergiler, çağdaĢ devletlerin mali sistemini oluĢturan kaynakların en önemlisidir. Anayasanın 73. 

Maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 

yükümlüdür”. Vergilerin düzenli bir Ģekilde toplanabilmesi, toplumda vergi bilincinin ve ahlakının 
oluĢturulmasının yanı sıra etkili kanuni düzenlemeler, uygulamalar ve denetimler sayesinde mümkün 

olabilir. Bu alanda vergi kanunlarının birer uygulayıcısı Ģeklinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensupları vergi iĢlemlerinde önemli birer yapı taĢıdır. Bu çalıĢmanın amacı; ülkenin en önemli gelir 
kaynaklarından olan vergilerin kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının 

rolünü ortaya çıkarmaktır. ÇalıĢmada, Adıyaman ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensuplarına yönelik anket yöntemi uygulanmıĢ ve anketlerle elde edilen veriler SPSS istatistik 

programıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen sonuca göre muhasebe meslek mensuplarının 
vergi kayıp ve kaçaklarını önlemedeki önemi ortaya konulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Vergi, Vergi Kayıp ve Kaçakları 

 

 

 

The Role Of The Accountancy Professıon Members Onte Preventıon Of 

Tax Losses and Evasıon: Adıyaman Example 

 
Abstract 

 

Taxes are the most important one of sources that make up the financial system of modern states. 

According to Article 73 of the Constitution "Everyone, in order to meet the public expenditure 
according to his financial power, has to pay taxes." The collecting taxes on a regular basis may be 

possible to the establishment of effective legal regulations, applications and inspections as well as tax 

awareness and ethics of the community. In this area, as an enforcement of the tax law, a professional 

accountant is an important building block for tax operations. The purpose of this work is to uncover 
the role of the accountancy professions on the prevention of tax losses and evasion which is one of the 

most important sources of income in the country. Ġn this survey, a questionnare methodwasappliedon 

accounting professionals acting in Adıyaman and the data obtained were analyzed by SPSS statistical 
programme. According to the results obtained from this study it has been tried to reveal their 

importance in the tax losses and evasion. 

 

Keywords: Accountancy Profession Member, Tax, Tax Losses and Evasion 
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Özet 

 

2008 ekonomik krizi ile çalıĢma hayatında, eğitimli iĢgücü üzerinde bir dönüĢüm baĢladığı 
görülmektedir. ÇalıĢma hayatında artan nitelik vurgusu, istihdam edilebilirlik bakıĢı ve eğitimli iĢgücü 

arasında yaĢanan rekabet, çalıĢma hayatında yer alan kuĢaklar arasında çizilen kuĢak farklarını 

silikleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Ġstihdam edilebilir olmak adına Y kuĢağından R kuĢağına (recesssion 
kuĢak) dönüĢüm, sürecin en büyük göstergesidir. Ranstand'ın Workmonitor projesi ifade edilmeye 

baĢlayan bu kuĢak, 2008 ekonomik kriz sonrasında literatürde tanımlanmaya baĢlamıĢtır. Oldukça iyi 

eğitimli olan bu kuĢak, aynı anda üç dört kiĢinin iĢini yaparak ne ücretlerinde ne de ünvanlarında bir 
değiĢim olmadan çalıĢan performansa dayalı iĢgücünü ifade etmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı, Y kuĢağından R kuĢağına dönüĢen çalıĢanların Türkiye'de biliĢim sektöründe 

varlığını tespit etmeye yöneliktir. R kuĢağının, çalıĢma hayatında değiĢimin getirdikleri karĢısında iĢ 

tatmini algısına odaklanmaktadır. Alan araĢtırması tekniğinin kullanıldığı çalıĢmada veri toplama aracı 
olarak iki bölümden oluĢan anket formu, değiĢimin baĢladığı iletiĢim ve teknoloji Ģirketlerinden birine 

uygulanarak yeni kuĢağın çalıĢma hayatından beklentileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda 

genel merkezde çalıĢan 402 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Güvenilirlik analizlerinin de yapıldığı araĢtırmada 402 
veriye iliĢkin frekans dağılımları yanında, R kuĢağı ve bu kuĢağın iĢ tatmini algısını incelemek için 

bağımsız örneklerde t-testi, demografik özelliklerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının analizi için de 

tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, R KuĢağı 

değiĢimi, saha çalıĢmasında literatürde tanımlanan özellikleriyle tespit edilmiĢtir. Ancak, R kuĢağının 
iĢ tatmini değiĢkeni ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespiti yapılamamıĢtır. ÇalıĢma 

da R kuĢağının iĢ tatmini değiĢkeni algısı demografik özelliklerine göre karĢılaĢtırılarak ele 

alındığında, iĢ tatmini algısının hiçbir demografik faktörden etkilenmediği görülmektedir. Sadece, R 
kuĢağı iĢ tatmininin içsel ve dıĢsal doyum faktörleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki halindedir. 

R kuĢağı için içsel doyum sağlayan iĢ tatmini faktörleri, dıĢsal iĢ tatmini faktörlerine göre daha fazla iĢ 

tatmini sağlamaktadır. Öyle ki, iĢin toplum içerisinde saygın kiĢi kimliğini yaratma algısı en fazla iĢ 
tatmini sağlayan içsel doyum faktörü olarak görülmektedir. Ücret ve aynı firmada kariyer gibi 

beklentiler iĢ tatmini sağlayan faktörler olarak değerlendirilmemektedir. En dikkat çekici nokta, bu 

kuĢağın iyi eğitim düzeylerine ve niteliklerine rağmen duydukları istihdam edilebilirlik kaygısıdır. Bu 

kaygı ve çalıĢma kavramına karĢı oluĢan tutum değiĢiklikleri bu kuĢağın iĢ tatmini değerlendirmelerini 
değiĢtirmektedir. Güven temasının kaybolduğu, Ģirket aidiyetinin azaldığı ve istihdam edilebilirlik 

kavramının ön plana çıktığı çalıĢma hayatındaki değiĢimle iĢ tatmini algısının önemi bu kuĢakta 

kaybolmaktadır. Zaten, istihdam edilebilir olmak adına sözleĢmedeki görev yükümlülüğünün her iĢi 
yapabilme yükümlülüğüne dönüĢmesinin iĢ tatminsizliği yaratan yönü saha çalıĢmasında da 

görülmektedir. Ancak, duyulan iĢ güvencesi kaygısının R kuĢağı çalıĢanların da performans arttırıcı 

etki yaratması bu kuĢağı daha da farklılaĢtırmaktadır. Bu kuĢak için önemli olan nokta istihdam 
edilebilirlikleridir. AraĢtırma sonuçları eğitim-istihdam iliĢkisinin önemini bir kez daha ön plana 

çıkartmakta, nitelikli iĢgücünün kendisine yaptığı yatırımlar karĢısında elde ettiklerini 

sorgulatmaktadır. YaĢanan değiĢim eğitim politikalarından, aktif istihdam politikalarına, iĢsizlik 

sorunundan, ulusal ve uluslararası düzenlemelere kadar pek çok içeriğin yeniden kurgulanmasını 
gerektirmektedir. 
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Job Satisfaction Perception of Generation R: Example of Information 
 

Abstract 

 

It is observed that a transformation has been initiated in educated workforce in working life due to 

economic crisis of 2008. Emphasis on quality in working life, competition occurred in educated 
workforce and employability have begun to blur the generational differences emerged between 

generations in working life. The transformation from generation Y to generation R (generation of 

recession) to be employable is the major indicator of process. Generation R has been mentioned since 
Ranstand‟s Workmonitor project. It has been identified within the literature after the economic crisis 

of 2008. As a highly educated generation, Generation R amounts to the workforce based on 

performance, which works without any change in its wage or title even though it does work of four 
people at the same time.  

The objective of this study is to determine the existence of employees transformed from generation Y 

to generation R in Turkish information sector. It focuses on job satisfaction perception of generation R 

in relation to the results of change in working life. Expectations of new generation from working life 
have been tried to be determined by applying questionnaire form with two sections as a data gathering 

tool to a communication and technology company in this study in which field research technique has 

been used. In this direction, questionnaire form has been reached to 402 people working in 
headquarters. In the research in which a reliability analysis has been also made, along the frequency 

distributions related with 402 data, t-test in independent samples has been applied to examine this 

generation and its job satisfaction perception, and analysis of variance with single factor (ANOVA) 
has been applied to analyze whether it differentiate according to its demographic features. According 

to the results of research, the change in Generation R has been determined with the features defined in 

literature during the field research. However no statistical correlation between the variable of job 

satisfaction in Generation R and these features has been determined. In research, job satisfaction 
variable has been compared with the generation‟s demographic features and then it was observed that 

the job satisfaction perception has not been affected by any demographic factor. There is only a 

meaningful statistical correlation between extrinsic and intrinsic saturation factors of job satisfaction 
in Generation R. job satisfaction factors that provide intrinsic saturation of Generation R give more job 

satisfaction in comparison with extrinsic job satisfaction factors. Such that, respectful personal identity 

in the society is seen as an intrinsic saturation factor, which provides job satisfaction. Wage and 

expectations such as career in the same firm are not evaluated as factors that provide job satisfaction. 
The most remarkable point is the concern about employability despite high educational levels and 

qualities. This concern and attitude changes occurred against the concept of work alter the evaluations 

on job satisfaction of this generation. With the change in working life in which the theme of trust 
disappears, sense of belonging about firm and the concept of employability comes to the forefront, the 

significance of job satisfaction perception gets lost in this generation. Obligation of duty mentioned in 

contract transforms into obligation of doing all sorts of work in the name of being employable. So the 
aspect of this issue, which creates job dissatisfaction, is already observed in the research. However the 

fact that the concern about job security has an effect that increases the performance of employees in 

Generation R also differentiates said generation. The important issue for this generation is their 

capacity to be employed. Results of research reveal the importance of relationship between education-
employment once more, and question the gains of skilled workforce against the investment that is 

made to it. The change experienced requires reconstructing many contents from educational policies to 

active employment policies, from problem of unemployment to national and international 
arrangements. 

 

Keywords: Generation R, Educated Workforce, Job Satisfaction, Employability 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

137 

 

The Effect of Weblog on Writing Tendecy of Gifted Students 
             

Hanife Gülhan Orhan-Karsak* 

Kırklareli Üniversitesi, 

Türkiye 

 

             

 

 

 
 

Abstract 
 

Writing, whether integrated with technology or not, is an essential skill for today's graduates. 

However, motivating and improving students' life skills by web 2.0 tools integrated writing activities, 

can be an effective way. Because of this reason, the aim of this study is to investigate the effect of 
weblog environment which is using for writing, on writing tendency A quantitative research design 

was used for this study. In this context, the “pretest-posttest control group design” that was applied as 

an experimental study was used. Fourteen students who are at the 5th grade level participated in the 
study, 7 in the experimental group, and 7 in the control group. While the experiment group worked on 

a weblog, the control group worked on a face-to-face environment. A writing tendency scale was 

applied as pretest and posttestThe results are discussed in the light of the findings and the suggestions 

are presented. 
 

Keywords: Gifted, Weblog, Writing Tendency, Web 2.0, 5th Grade 

 
 

 

Özet 
 

Yazma, teknoloji ile bütünleĢtirilsin ya da bütünleĢtirilmesin, bugünün mezunları için önemli bir 

yetenektir. Bununla birlikte, öğrencileri web 2.0 teknolojileri ile bütünleĢtirilmiĢ yazma etkinlikleri ile 

motive etmek ve onların yaĢam becerilerini geliĢtirmek, etkili bir yol olabilir. Bu nedenle, bu 
çalıĢmanın amacı yazma için kullanılan weblog ortamının, yazma eğilimine etkisini incelemektir. Bu 

çalıĢma için nicel araĢtırma deseni kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, deneysel bir çalıĢma olarak “öntest-

sontest kontrol gruplu desen”e baĢvurulmuĢtur. 7‟si deney, 7‟si kontrol grubunda olmak üzere 5. Sınıf 
düzeyindeki 14 öğrenci çalıĢmaya katılmıĢtır. Deney grubu weblog ortamında çalıĢırken, kontrol 

grubu yüz yüze ortamda çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada öntest ve sontest olarak „Yazma eğilimi ölçeği‟ 

kullanılmıĢtır. Sonuçlar bulgular ıĢığında tartıĢılmıĢ ve öneriler sunulmuĢtur. 
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Özet 

 

Herhangi bir yetersizliği olan çocuğa sahip aileler, çocukları için uygun olabilecek okul öncesi eğitim 

kurumlarının sınırlı olması nedeniyle uygun kuruma ulaĢamamakta ve ev ortamında çocuklarının 
öğretimlerini desteklemek için çok sayıda kaynağa ve desteğe gereksinim duymaktadırlar. Ancak, 

görsel ve yazılı kaynakların ve desteğin ciddi anlamda sınırlı olması nedeniyle ailelerin çocuklarının 

eğitim sürecine etkin bir Ģekilde katılmaları mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenlerle, yetersizliği 
olan çocuğa sahip ailelerin, çocuklarının eğitimine etkin bir Ģekilde katılmalarını sağlamak için 

ailelerin gereksinim duydukları destek ve kaynağın sağlanması gereklidir (Tavil ve Karasu, 2013; 

Akkök, 1991). Ailelerin çocukların ilk ve en önemli öğretmenleri olduğu gerçeği düĢünüldüğünde aile 
eğitim programlarının gerekliliği bir kez daha öne çıkmaktadır. Bununla birlikte geliĢimsel yetersizliği 

olan çocuğa sahip bir ailenin yaĢadıkları zorluklarla baĢ etmelerinde yardımcı olabilecek en önemli 

uygulamalardan birisi de aile eğitim etkinlikleridir. Bu ailelere yardımcı olunabilmesinin ilk 

koĢullarından birisi ihtiyaç duydukları alanların belirlenip bu alanlara uygun aile eğitim 
programlarının geliĢtirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler sunmaktır.  

Bu araĢtırmanın temel amacı; özel gereksinimli çocukları olan aileler için aile eğitim programlarına 

yönelik, bu ailelerin aile eğitime yönelik bilgi düzeylerini belirlemek, böyle bir eğitim alıp 
almadıklarını ortaya koymak ve sunulan aile eğitimi programlarının içeriğini belirlemektir. Bu amaçla 

2015–2016 öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan Ali Aktürk Özel Eğitim ĠĢ Uygulama 

Merkezi ve Sincan Otistik Çocuklar Eğitim Merkezine çocukları devam eden 20 ebeveyn ile 
görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢme sırasında ailelere gerektiğinde ek sorular yöneltilmiĢtir. GörüĢmeler 

araĢtırmaya katılan ailelerle okulların velilerin beklemesi için ayrılan bölümlerinde ayrı bir odada, 

araĢtırmacı ve veli yalnız kalacak Ģekilde yapılmıĢtır. Bu görüĢmeler ortalama 15 dakika sürmüĢtür. 

AraĢtırmada veriler, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formundan yararlanılarak elde edilmiĢtir. GörüĢme 
soruları literatür taramasından sonra oluĢturulmuĢ, ardından uzman görüĢü alınarak son hali 

verilmiĢtir. GörüĢmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiĢ ve yine araĢtırmacılar tarafından yazılı hale 

dönüĢtürülmüĢtür. Elde edilen bu verilerin transkriptleri nitel araĢtırma modellerinden olan „Ġçerik 
Analizi‟ yöntemiyle analiz edilecektir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular diğer araĢtırma 

sonuçlarıyla birlikte tartıĢılacaktır. 
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Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Jackknife Yöntemi ile Theil-Sen ve 
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Tolga Zaman 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Türkiye 

 

Hasan Bulut  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Türkiye 

 

 

Ebrucan Ġslamoğlu* 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, 

Türkiye 

 
 

 

 

         

Özet 

 

ÇalıĢmada, basit doğrusal regresyon analizinde parametrik ve parametrik olmayan regresyon 
yöntemleri karĢılaĢtırılarak incelenecektir. AraĢtırılacak olan parametrik olmayan regresyon 

yöntemleri Mood-Brown ve Theil yöntemleridir. Ayrıca bu yöntemlere jackknife yöntemi ikame 

edilecek ve jackknife yöntemi yardımı ile bu yöntemlere ait parametre tahminleri yapılacaktır. Daha 
sonra sonuçlar gerçek yaĢam verilerine bağlı olarak yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çakı, Theil Yöntemi, Mood-Brown Yöntemi, Regresyon, Ortanca 
 

 

A Study Based on Parameter Estimation in Theil-Ses and Mood-Brown  

Analysis With Jackknife Method In Simple Linear Regression Analysis 
 

Abstract 
 

In the study to investigate the methods of parametric and nonparametric simple linear regression 

calculus by comparing them. The nonparametric regression methods to be investigated are Mood-

Brown and Theil methods. Ġn addition, the jackknife method will be substituted for these methods and 
the parameters of these methods will be estimated with the help of the jackknife method. And then the 

results will be interpreted based on real life data. 

 
Key Words: Jackknife, Theil Method, Mood Brown Method, Regression, Median. 
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Özet 

Bu çalıĢmada TÜBĠTAK tarafından Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubunda desteklenen Bal, 

Süt, Yumurtanın Ġzinde Hayvan Dostlarımızla TanıĢıyoruz isimli projede bulunan Bal etkinliği 

sonuçlarını sunulmuĢtur. Projede toprak, bitki, bal ve arı gibi farklı konularda gözlem ve uygulamalar 
disiplinler arası çalıĢmalar ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Isparta Ġli YediĢehitler ve Çünür Toki Ġlkokullarında 

öğrenim gören 120 adet 5-6 yaĢ okul öncesi öğrencilerin geliĢim özelliklerine yönelik hazırlanmıĢ 

farklı öğretim yöntemleri (gezi-gözlem, deney, drama, oyun) yer almaktadır. Proje kapsamında bal 
kavramının öğretilmesine yönelik etkinlikler yapılmıĢtır. Bu etkinlikler toprağı tanıyoruz, bala 

dönüĢen bitkiler, arılar bal yapar ve dramadan oluĢmaktadır. Etkinliklerden önce öğrencilerin bal ve 

arı ile ilgili 10 sorudan oluĢan ön test uygulanmıĢtır. Etkinliklerden sonra da öğrencilerin neler 
öğrendiğini belirlemek için son test uygulanmıĢtır. Öğrenciler etkinliklerde küçük gruplara ayrılarak 

daha etkin bir öğrenme yöntemi uygulanmıĢtır. Projenin sonuçları, çocukların bal ve arı bilgisinin artıĢ 

gösterdiğini ortaya koymuĢtur.  

 
Anahtar Kelimeler: Toprak, Bal, Arı, Okul öncesi eğitim  
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tarafından Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubunda desteklenmiĢtir. 

 

We Get To Know With Our Animal Friends In The Search Of Honey, Milk 

And Egg: Honey 

 

Abstract 
 

The children reaches the information about soil, crops and livestock from only books, television or 

internet because they have lived apartment or away from nature in today's society. This information is 

not sufficient in food recognition children who need a healthy diet. Children‟s see the milk, honey, 
eggs as packed in the supermarket shelf, they do not know how the formation of these nutrients. 

Education is a very important situation in human life in the preschool period. Won habits during this 

period continue throughout life. The objectives of the project; to teach with scientific knowledge for 
the children, how to obtain healthy food such as eggs honey, milk. 

In this study is to introduce the results of the project entitled “We get to know with our animal friends 

in the search of honey, milk and egg” within the scope of the project group activities of The Scientific 
and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Schools of Nature and Science (4004).  

Different topics such as soil, plants, bees, honey and applications shall be made by interdisciplinary 

studies in the scope of the project. To be equipped with scientific knowledge of the target audience, 

the perspective directions of science development and self-reliance will be contributing to the increase. 
120 Students ages 5-6 as a target audience which are studying YediĢehitler and Çünür preschool in 

Isparta are selected. Within the scope of the project, activities were held to teach honey concept. These 

activities were recognized as soil, plants, bees make honey and drama. Before the event, students test 
consisting of 10 questions about the honey bee, and the front has been applied. After the events, a final 

test was conducted to determine what the students learned. The results of the project have shown that 

honey and bee knowledge of children is increasing. 
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* We get to know with our animal friends in the search of honey, milk and egg”(115B052) within the 

scope of the project group activities of The Scientific and Technological Research Council of Turkey 

(TUBITAK) Schools of Nature and Science (4004). 
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Özet 
 

Son zamanlarda iĢletmelerin finansal risklerinde bir artıĢ söz konusu olmuĢtur. Finansal 

risklere örnek olarak kur riski, kredi riski, faiz oranı riski verilebilir. Son zamanlarda bu risklerden kur 
riski ön plana çıkmaktadır. Bu risklere karĢı önlem almak rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır. 

Rekabet ortamında iç ve dıĢ çevre risklerine karĢı önlemlerin alınabilmesi için iĢletmelerin risk 

yönetimlerini oluĢturmaları gerekmektedir. Risk yöntemlerinden bir tanesi opsiyon sözleĢmelerinin 
kullanımıdır. Bu çalıĢmada da opsiyon sözleĢmelerinin kullanımı ele alınmıĢtır. 

Bu çalıĢmada iĢletmelerin opsiyon sözleĢmelerini kullanıp kullanmadığı incelenmiĢtir ayrıca 

finansal türev ürünler ve finansal teknikler iĢletmeler tarafından risklere karĢı opsiyonu kullanma 

hakkı verdiği için iĢletmelerin bu hakkı kullanıp kullanmadıklarına bakılmıĢtır. ĠĢletmelerin bu konuda 
muhasebeleĢtirmeyi nasıl gerçekleĢtirdiği de önemli unsurlardan birisidir.  

Opsiyon sözleĢmelerin kullanılması iĢletmelere rekabet ortamında avantaj sağladığı gibi, 

gelecek dönemlerde fiyatları sabitlediği için nakit bütçesi ve proforma bilançonun daha doğru Ģekilde 
hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler : Finansal riskler, opsiyon sözleĢmeleri, rekabet, kur riski 

 
 

 

Advantages Of Using Option Contracts Against Financial Risk 

Management 
 

Abstract 

 

Recently there has been an increase in the financial risks of businesses. Examples of financial 

risks are exchange rate risk, credit risk, interest rate risk. Recently, exchange risks from these risks 
have come to the forefront. Measures against these risks will provide an advantage in a competitive 

environment.In order to take measures against the internal and external environmental risks in the 

competitive environment, it is necessary to establish the risk management of the enterprises. One of 
the risk methods is the use of option contracts. This study also deals with the use of option contracts. 

 In this study, it has been examined whether businesses use option contracts, and financial 

derivatives and financial techniques have been used by businesses to determine whether the entities 

use this right as it gives the right to use the option against risks.   
 The use of option contracts gives advantage to the competition in the business environment 

and also allows the cash budget and pro forma information to be prepared more accurately since it 

fixes prices in future periods. 
 

Keywords: Financial risks, Option contracts, competition, Exchange rate risk 
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21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliğiyle Getirilen Sistemde Yasama ve 

Yürütme Erkleri Arasındaki İlişkiler Üzerine 
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ÖZET 

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası‟nın ilk halinde yasama ve yürütme organları arasındaki iliĢkiler 

parlamenter hükûmet sistemine uygun olarak düzenlenmiĢti. Türkiye‟de yasama iĢlevini Türkiye Büyük Millet 

Meclisi yerine getirirken, yürütme iĢlevini ise Bakanlar Kurulu ve CumhurbaĢkanı ortaklaĢa yerine 

getirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Soru, Gensoru, Genel GörüĢme, Meclis AraĢtırması ve Meclis 

SoruĢturması kurumlarını kullanarak bakanlar kurulunu denetleyebilmektedir. Yürütme organının bir kanadını 

oluĢturan CumhurbaĢkanı da, seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin 

varlığına son verebilmektedir. Yine hükûmet sistemi gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kurulunun 

istemediği hiçbir kanun önerisini kanunlaĢtıramamaktadır. Aynı Ģekilde Bakanlar Kurulunun kanunlaĢtırmak 

istediği bir kanun önerisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde reddedilmesi çok düĢük bir ihtimaldir.  
Ancak 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa DeğiĢikliğiyle bütün bu konularda oldukça farklılaĢma gerçekleĢmiĢtir. 

Gensoru kurumu ve güven oylaması hukukumuzdan çıkarılmıĢ, diğer yasama organının yürütme organını 

denetleme araçlarında da değiĢen ölçülerde farklılaĢma sözkonusudur. Ayrıca CumhurbaĢkanının seçimlerin 

yenilenmesine karar verme yetkisinde de farklılaĢma olmuĢtur. Bakanlar Kurulunun kanun önerme yetkisine de 

son verilmiĢtir. Bu tebliğde bütün bu konular ayrıntılı olarak anlatılmaya çalıĢılacaktır. 

 

Anahtar Kelimler: Yasama Organı, Yürütme Organı, Türkiye CumhurbaĢkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 

 

 

On the Relations Between the Legislative and the Executive Powers in the 

System with the Constitutional Amendment of January 21 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the first instance of the 1982 Constitution of the Republic of Turkey, relations between legislative 
and executive bodies were regulated in accordance with the parliamentary government system. While 

the Turkish Grand National Assembly fulfills the legislative function in Turkey, the executive function 

is fulfilled jointly by the Council of Ministers and the President. The Turkish Grand National 
Assembly can supervise the ministerial board by using the questions, questionnaires, general 

interview, parliamentary survey and parliamentary inquiry institutions. The President, who constitutes 

a wing of the executive organ, is able to end the existence of the Turkish Grand National Assembly 
with the power to decide on the renewal of the elections. Again, according to the government system, 

the Grand National Assembly of Turkey can not enact any law proposal that the Council of Ministers 

does not want. Likewise, it is very unlikely that a bill proposed by the Council of Ministers would be 

rejected by the Turkish Grand National Assembly. 
However, with the Amendment of the Constitution dated 21 January 2017, all these issues were quite 

differentiated. No-confidence foundation and confidence vote has been removed from our law, there is 

also a change in the means of monitoring the executive organ of the other legislative body in varying 
degrees. There has also been a change in the authority of the President to decide on the renewal of the 

elections. The authority of the Council of Ministers to propose legislation has also been terminated. In 

this statement all these issues will be tried to be explained in detail.  

 
Keywords: Legislative Power, Executive Power, Turkey President, Grand National Assembly of Turkey 



III. IMCOFE / Barcelona  Young Scholars Uniın 

144 

 

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında Cumhurbaşkanının 

“Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi” Üzerine 
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Sakarya Üniversitesi 

 

ÖZET 

 
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası‟nın ilk halinde yasama ve yürütme organları arasındaki iliĢkiler 

parlamenter hükûmet sistemine uygun olarak düzenlenmiĢti. Hükûmet sistemine bağlı olarak da yürütmenin bir 

kanadını oluĢturan CumhurbaĢkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin varlığına son verebilmektedir. 

CumhurbaĢkanı bunu Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisini kullanmak suretiyle yapabilmektedir. 

Bu yetki aĢağıdaki Ģartlardan birinin gerçekleĢmesi halinde kullanılabilmektedir:  

• Bakanlar Kurulunun Anayasa madde 110 gereği göreve baĢlarken yapılan güven oylamasında güvenoyu 

alamamasından baĢlayarak 45 gün içinde yeni bir Bakanlar Kurulu kurulamaması ya da kurulup da güvenoyu 

alamaması, 

• BaĢbakanın Anayasa madde 111 uyarınca “güven istemi”nde bulunması ve yapılan oylama sonucu Bakanlar 

Kurulu‟na güvenoyu verilmemesinden baĢlayarak 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması ya da 

kurulup da güvenoyu alamaması, 
• BaĢbakanın güvensizlik oyu ile düĢürülmeden istifa etmesinden itibaren 45 gün içinde yeni bir Bakanlar 

Kurulunun kurulamaması, 

• Yeni yapılmıĢ seçimlerden sonra TBMM BaĢkanlık Divanı‟nın oluĢtuğu tarihten itibaren 45 gün içinde 

Bakanlar Kurulunun kurulamaması, 

• Bakanlar Kurulunun gensoru neticesinde “güvensizlik oyu” ile düĢürülmesinden itibaren 45 gün içinde 

Bakanlar Kurulunun kurulamaması ya da kurulup da güvenoyu alamaması. 

Ancak 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa DeğiĢikliğiyle bütün bu konularda oldukça farklılaĢma gerçekleĢmiĢtir. 

Yeni değiĢikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beĢte üç çoğunluğu ile seçimlerin 

yenilenmesine karar verebilmektedir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile CumhurbaĢkanlığı 

seçimi birlikte yapılır. 

CumhurbaĢkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi 
ile CumhurbaĢkanlığı seçimi birlikte yapılabilir. CumhurbaĢkanının ikinci döneminde Meclis tarafından 

seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde CumhurbaĢkanı bir defa daha aday olabilmektedir. Bu tebliğde 

bütün bu konular ayrıntılı olarak anlatılmaya çalıĢılacaktır. 
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On the Presidency's "Decision-Making Authority to Renew Elections" in 

the Context of the Constitutional Amendment of Janua 
 

ABSTRACT 

 
In the first instance of the 1982 Constitution of the Republic of Turkey, relations between legislative and 
executive bodies were regulated in accordance with the parliamentary government system. Depending on the 

government system, the President who constitutes a wing of the executive can end the existence of the Turkish 

Grand National Assembly. The President can do this by using the Decision-Making Authority to Revive 

Elections. This authorization may be used if one of the following conditions occurs: 

• Failure to establish or establish a new Council of Ministers within 45 days of the Council of Ministers failing to 

secure confidence in the initiative of Article 110 of the Constitution, 

• The fact that the Prime Minister is in the process of "requesting confidence" in accordance with Article 111 of 

the Constitution and that the Council of Ministers can not establish the Council of Ministers within 45 days, 

• Failure to establish a new Council of Ministers within 45 days of the resignation of the Prime Minister without 

being dismissed by insecurity, 

• Failure to establish the Council of Ministers within 45 days of the date of the formation of the Presidential 

Council of the Parliament after the newly elected elections, 
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• Failure of the Council of Ministers to establish or maintain confidence in the Council of Ministers within 45 

days of being reduced by "vote of insecurity" on the grounds of no confidence. 

However, with the Amendment of the Constitution dated 21 January 2017, all these issues were quite 

differentiated. With the new amendments, the Turkish Grand National Assembly can decide to renew the 

elections with the majority of the members of the Grand National Assembly by three votes. In this case, the 

general election of the Turkish Grand National Assembly and the presidential election are held together. If the 

President decides to renew the elections, the general election of the Turkish Grand National Assembly and the 

presidential election may be held together. If the Parliament elects to renew the elections in the second term of 

the President, the President may once again be a candidate. In this statement all these issues will be tried to be 
explained in detail. 

 

Keywords: Turkey President, Grand National Assembly of Turkey, Decision-Making Authority to Renew 

Elections 
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Özet 

 

Sosyal, kültürel, çevresel, tıbbi durumlar, beslenme, kalıtım ve yaĢam tarzı toplum sağlığı 

üzerine önemli yansımaları olan durumlardır. Sağlıklı yaĢam ve beslenme tarzı gibi 

davranıĢlar, öğrencilerin akademik baĢarısı, konsantrasyonunu, insani iliĢkilerini olumlu 

yönde artırabilmektedir. 

Bu çalıĢma, Bitlis Kredi ve Yurtlar Kurumundaki kız öğrencilerin beslenme durumlarını ve 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarıyla bağlantısı incelenmek amacıyla yapılmıĢtır. Tanımlayıcı 

nitelikteki çalıĢmanın evrenini Bitlis KYK Ġl Müdürlüğüne bağlı kampüsteki kız yurdunda 

kalan 540 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılmayı kabul eden 432 öğrenciyle ġubat 

2016 – Mart 2016 tarihleri arasında yüz yüze görüĢülerek veriler toplanmıĢtır. Verilerin 

toplanmasında 26 soruluk anket formu ve 52 soruluk sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ölçeği 

kullanılmıĢtır. Ölçeğin; manevi geliĢim (en fazla 36 puan alınabilmekte), kiĢilerarası iliĢkiler 

(36puan), sağlık sorumluluğu (36 puan), fiziksel aktivite (32puan), beslenme (36puan),  ve 

stres yönetimi (32puan)  alt bileĢenleri vardır. Öğrencilerin bazı sosyo-demografik 

özelliklerine bakıldığında çoğunluğu % 71.1‟i lisans okumakta, yaĢ ortalaması 21.38(min-

max;17-36), beden kitle indeksi ortalaması 21.2 ve aylık gelir ortalaması 383 Türk Lirasıdır. 

Ayrıca % 8‟inde sigara ve % 4‟ünde alkol alıĢkanlığı vardır. Öğrencilerin % 56.9‟u ana 

öğünlerden birini atlamakta; 172 kiĢi (%  39.8‟i) zaman yetersizliği ve 84 kiĢi (% 19,4) canı 

istemediğinden kahvaltı yapmadığını belirtmiĢtir. Öğrencilerin % 47.7‟si kilolarından 

memnun olup, memnun olmayanların çoğunluğu (143 kiĢi) kilolu hissettiğinden ve (75 kiĢi) 

zayıf olduklarından dolayı memnun olmadıkları belirtmiĢtir. Öğrencilerin sadece 22.7‟si 

doktor ve diyetisyenden eğitim almıĢtır. Katılımcıların 79‟u diyet uygulamakta bu öğrencileri 

çoğunluğu % 34.2‟si zayıflama amacıyla yapmaktadır. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 

sırasıyla; toplam puan 118.8 (en fazla 208 puan alınabilmekte), sağlık sorumluluğu 19.4, 

fiziksel aktivite 15.6, beslenme 19.3, manevi geliĢim 23.3, kiĢilerarası ĠliĢkiler 22.7, stres 

yönetimi 18.1‟dir. Bu çalıĢmada kız yurdunda kalanların öğün atlama ve kilo beden algısı 

yüksek orandadır.  Kahvaltı gibi gün içerisinde kendisini güçlü kılacak öğünü zaman 

yetersizliği vb. durumlarla atlaması önemli bir sorundur. Uzmanlar tarafından olumlu 

beslenme davranıĢı kazandırılması kiĢinin beden algısında pozitif iyileĢtirmeler sağlayabilir. 

Öğrencilerin bazı psikososyal durumlarına dair alt bileĢenleri manevi geliĢim ve kiĢilerarası 

iliĢkiler puan ortalaması yüksekken, stres yönetimin puan ortalamasının düĢük olduğu 

görülmüĢtür. Stresle baĢ etmeye dair sertifika programları, seminerler, kurslar düzenlenmesi 

öğrencilerin yaĢam standartlarının yükselmesine katkı sağlayabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, beslenme, yaşam tarzı, yurt öğrencileri 
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Nutritional Statuses and Healthy Lifestyle Behaviors of Girl Students at 

Credit and Dormitories Institution 
 

 

Abstract 

 

Social, cultural, environmental, medical conditions, nutrition, heritage and lifestyle are the 

states that have important reflections on the community health. Behaviors such as healthy 

lifestyle and nutrition style can improve students' academic success, concentration, and 

human relations in a positive direction. 

This study was conducted to investigate the relationship between nutrition status and healthy 

lifestyle behaviors of female students in Bitlis Credit and Dormitory Institution (KYK). The 

universe of the descriptive work is composed of 540 students who live in the girls' dormitory 

in the campus of the Bitlis KYK Provincial Directorate. A total of 432 students who agreed to 

participate in the survey were interviewed face to face between February 2016 and March 

2016. A 26-question questionnaire and a 52-question healthy lifestyle behaviors scale were 

used to collect the data. The scale has the sub-components of ; spiritual development (up to 36 

points can be taken), interpersonal relationships (36 points), health care responsibility (36 

points), physical activity (32 points), nutrition (36 points), and stress management (32 points). 

When some socio-demographic characteristics of the students is analyzed, 71.1% of them are 

currently in the license level education period, their average age is 21.38 (min-max; 17-36), 

their average body mass index is 21.2 and their average monthly income is 383 Turkish Liras. 

In addition, 8% of the students have smoking and 4% of them have alcohol habits. 56.9% of 

the students miss one of the main meals; 172 of them (39.8%) stated that they did not have 

breakfast because of time insufficiency and 84 students (19.4%) stated that the reason they 

didn‟t have the breakfast was that they did not like to. 47.7% of the students were satisfied 

with their weight, and the majority (143 people) were dissatisfied with their body weight, 

because the majority of the dissatisfied students felt that they were overweighed and some 

thought they were weak (75 people). Only 22.7 of the students were trained by doctors and 

dietitians. 79 of the participants exercise a diet, while the majority of these students (34.2%) 

are doing that with the purpose of losing weight. The average score points of the students 

were; total score: 118.8 (maximum score can be 208), health care responsibility: 19.4, 

physical activity: 15.6, nutrition: 19.3, spiritual development: 23.3, interpersonal relations: 

22.7, and stress management: 18.1. In this study, missing the meals and weight-body 

perceptions of the girl's dormitory residents are in a high level. Missing the breakfast, which 

is a meal that will keep her strong during the day, with some reasons such as insufficient time 

and etc. is an important problem. Gaining positive nutritional behavior with the help of the 

experts can provide positive improvements in the person's body perception. The average score 

of spiritual development and interpersonal relations, which are the sub components of some 

psychosocial statuses of the students, were found to be high, while the average score for the 

stress management was low. Organizing certificate programs, seminars, courses about coping 

with stress might contribute in improving the life standards of the students. 

Key words: Health, nutrition, lifestyle, dormitory students 
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Özet 

 

Ulusal ve uluslararası ticarette önemli yere sahip tersane iĢletmelerinde, gemi inĢa ve bakım-onarım 
faaliyetlerinin etkili biçimde gerçekleĢmesi için lojistik faaliyetlerin de baĢarıyla yürütülmesi gerekir. 

Çünkü lojistik faaliyetler, tersane iĢletmesinin ihtiyacı olan hammaddelerin, ürünlerin ve hizmetlerin 

istenilen zamanda ve Ģekilde iĢletmeye ve de müĢterilerine sunulmasını sağlar. Dolayısıyla denizcilik 
sektörünün üretim ayağını oluĢturan tersane iĢletmelerinin baĢarısında, lojistik faaliyetlerin nasıl ve 

kim tarafından yürütüldüğü önemli olmaktadır. 

Bu çerçevede çalıĢmanın amacı, tersane iĢletmelerinin lojistik faaliyetlerini, dıĢ kaynak kullanma 

nedenlerini ve lojistik hizmet sağlayıcı iĢletme seçim kriterlerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu 
amaca yönelik olarak Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde bulunan 14 tersane iĢletmesinin 

yöneticisinden, anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 21.0 programı yardımıyla analiz edilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, tersane iĢletmelerinde en çok tercih edilen lojistik faaliyetin, taşıma 
olduğu, ayrıca lojistik faaliyetlerde dıĢ kaynak kullanma nedenlerinin baĢında, riskleri azaltmak 

düĢüncesi gelmektedir. Diğer taftan lojistik hizmet sağlayıcı iĢletme seçiminde en önemli kriterin, 

sunulan hizmetlerin kalitesi olduğu tespit edilmiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Deniz işletmeciliği, tersane işletmeleri, lojistik hizmetler  

 

 

Logistics Operations in Shipyard Business and Logistics Service Provider 

Business Selection Criteria: An Implementation in Yalova 

 
Abstract 

 

In order to get effective shipbuilding and maintenance activities, logistics operations must be carried 
out successfully  in shipyard business which have a significant place in national and international 

trade. Because the logistics activities enables the raw materials, products and services needed by the 

shipyard business to be offered to customers and business in the right time and place. Therefore in the 
success of shipyard business which constitutes the foot of the marine industry generation, it is 

important that logistics activities are performed how and by whom. 

In this context, the objective of the study is to determine that shipyard business‟ logistics operations, 

the reasons that why they use outsourcing and the selection criterias of logistics service provider 
business.  In accordance with this purpose, the data that has been collected from 14 shipyard business 

managers in Yalova Altınova Shipyard Region by survey technique, analyzed with SPSS 21.0 

programme. According to the research results, the most preferred logistics operation was 
transportation and also the reason to use outsource was the idea to reduce risks. On the other hand, the 

most important selection criteria in logistics service provider business was the quality of the services 

provided. 

 
Keywords: Maritime management, shipyard business, logistics services  
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Geleneksel Türk Giysilerinin Lisans Eğitimindeki Yeri 
 
           

                

 

           

                                  

Özet 
 

Giyinme insan yaĢamının baĢlamasıyla oluĢan yeme içme kadar gerekli bir olgudur. Vücudun 

dıĢ etkenlere karĢı korunması ve gizlenmesi için kullandığımız örtünme, çok çeĢitli evrelerden geçmiĢ 
ve günümüzdeki bu haline kadar giyim olarak gelmiĢtir. Ġnsanların ekonomik durumları, yaĢadıkları 

coğrafi Ģartlar, dini inançları gibi birçok unsur giyim tarzlarını etkilemektedir. Toplumlardaki 

farklılıklar, yerel gelenekler, meslek durumları ve sosyal statüleri de giyim tarzlarını ve giysi 
seçimlerinde değiĢiklikler göstermektedir. Türk kültürümüzün beslediği örf ve adetler, gelenek ve 

görenekler Türk giyim kuĢamında farklılıklar oluĢturmaktadır. Kültürümüzde büyük önem taĢıyan 

giyim, illerimizde hatta ilçelerimizde bile değiĢiklikler göstermektedir. Mirasımız olan geleneksel 

Türk giysileri Türk toplumunun yaĢamını, zevkini, inceliğini ortaya koyan önemli belgelerimiz ve 
değerlerimizdir. 

Geleneksel Türk giyim ve kuĢamının zengin içeriğinin ve var olan değerlerin incelenmesi, 

birçok açıdan günümüz yaĢantısına etkilerinin devam etmesi ve çoğalması önemlidir. Geleneksel Türk 
giysilerimizin tasarımlarda, günümüz modasında kullanımı ve etkilerinin artması yeni yetiĢen 

modacılar ve giysi üretenler ile sağlanabilir. Bu çalıĢma ile moda ve giyim alanında lisans ve ön lisans 

eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının dersleri incelenerek, geleneksel Türk giyim kuĢamı 

hakkında bilgi aktarımının incelenip, Gazi Üniversitesi moda ve giyim eğitimi alan öğrencilerin 
geleneksel türk giyimi hakkında bilgi durumları anket ile ölçülüp, değerlendirmeler yapılması 

amaçlanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Giyimi, Eğitim, Tasarım 

 

Place of The Traditional Turkish Clothing in Undergraduate Education 

 
Abstract 

 
 Dressing is as necessary as the eating and drinking that occurs at the beginning of human 

life. The cover we use to protect and conceal the body from the external factors has passed through a 

wide range of stages and has come as clothing until today. Many factors affect people's clothing styles, 
such as the economic situation, the geographical conditions they live in, and their religious beliefs. 

The differences in society, local traditions, occupational status and social status also indicate changes 

in clothing styles and clothing choices. Traditions and customs that Turkish culture feeds on are 

creating differences in Turkish clothing. Clothing of great importance in our culture shows changes 
even in our cities and even in our districts. Our traditional Turkish clothing is our valuable documents 

and values that reveal the life, pleasure and elegance of Turkish society. 

 The examination of the rich content and the existing values of traditional Turkish clothing 
and embroidery is important in many aspects to continue and multiply the effects of today. The 

increasing use and influence of our traditional Turkish clothing in today's fashion in designs can be 

achieved with new growing fashioners and clothing producers. The purpose of this study is to examine 
the information about traditional Turkish clothing and examine the information about traditional 

Turkish clothing of Gazi University fashion and apparel education by questionnaire by analyzing the 

lessons of the higher education institutions that provide undergraduate and associate degree education 

in fashion and apparel field. 
 

Keywords: Traditional Turkish Dressing, Education, Design 
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Özet 

 

  Dil becerileri ile okuma geliĢiminin birbirlerine paralel olduğu düĢünüldüğünde,  iĢitme 

engelli öğrencilerin sınırlı dil performanslarından dolayı, okuma becerilerinde de baĢarısızlıklar 

yaĢamalarının doğal bir sonuç olduğunu söylemek mümkündür. ĠĢitme engelli bireylerin sınırlı okuma 
performansları ile ilgili ortaya çıkan bu durumun, gerek ulusal gerekse de uluslararası alanyazında 

yapılmıĢ birçok çalıĢma ile desteklendiği görülmektedir (Akçamete 1999; Chamberlain ve Mayberry, 

2000; Girgin, 2003; 2005a; 2006; Güldenoğlu, 2012; Marschark ve Harris, 1996; Santana ve Torres, 

2003; Traxler, 2000). Alanyazında iĢitme engelli bireylerin okuma süreçlerini inceleyen çalıĢmalara 
bakıldığında, iĢitme engelli okuyucuların %60‟ının 4. sınıf veya daha düĢük seviyede okuma ve 

okuduğunu anlama performansına sahip olarak okul hayatlarını tamamladıkları belirtilmektedir (Allen, 

1986; Chamberlain ve Mayberry, 2000; Holt, 1993; Holt, Traxler ve Allen, 1996; Marschark ve 
Harris, 1996; Traxler, 2000). 

Bu araĢtırmada iĢiten ve iĢitme engelli (koklear implantlı ve iĢitme cihazı kullanan) 

öğrencilerin sözcükleri anlamsal olarak iĢlemleme performansları karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu 
32 iĢiten ve 69 iĢitme engelli (34 cihaz kullanan, 35 koklear implantlı) olmak üzere toplam 101 

öğrenci oluĢturmuĢtur. Katılımcıların tümü 3. ve 4. sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler 

arasından seçilmiĢtir. Uzmanların görüĢ birliğine vardığı 48 sözcük çiftinden (24 tanesi iliĢkili iki 

sözcük çifti, 24 tanesi iliĢkisiz iki sözcük çifti) oluĢanbir iĢlem ile veri toplanmıĢtır. 
Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizler 

sonucunda;okuyucuların toplam anlamsal sözcük iĢlemleme tepki hızı performansları açısından 

bakıldığında iĢiten okuyucular iĢitme cihazlı okuyucularla sözcükleri anlamsal olarak benzer hızda, 
implantlı okuyuculara göre ise daha hızlı olarak iĢlemledikleri görülmüĢtür. Toplam anlamsal sözcük 

iĢlemleme doğruluk oranı açısından ise iĢiten okuyucular iĢitme cihazlı ve koklear implantlı 

okuyuculardan daha iyi performans gösterdikleri bulunmuĢtur. Ayrıca koklear implantlı okuyucularla 
iĢitme cihazlı okuyucuların hem tepki hızı hem de hata oranları açısından benzer performans 

gösterdikleri bulunmuĢtur. Okuyucuların farklı anlamsal kategorilerdeki (niteliksel iliĢki, bağımlı iliĢki 

ve kategorik iliĢki) sözcükleri iĢlemleme becerilerine bakıldığında isesözcükleri, anlamsal kategorilere 

bağlı kalmadan benzer tepki hızları ve hata oranları ile iĢlemledikleri görülmüĢtür. ĠĢitme engelli 
okuyucuların (koklear implantlı ve iĢitme cihazlı okuyucular) cihaz ve implant kullanma yaĢlarına 

göre sözcükleri anlamsal olarak iĢlemleme becerilerine bakıldığında ise, hem tepki hızı hem de 

doğruluk oranlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. 
 

Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuduğunu Anlama, Anlamsal Sözcük İşlemleme 

 

An Investigation of the Semantic Word Processing Skills of Deaf and 

Hearing Students 
 

Abstract 
 

  Reading is the process both decoding in the words and constructing meaning from written text. 

Skilled readers need to have word decoding skill (involvement of phonological and orthographic and 

morphological knowledge), syntactic knowledge skill, vocabulary knowledge, prior knowledge and 
life experiences for reading comprehension (Güldenoğlu, Kargın ve Miller, 2012). Deaf readers have 

reading skill difficulties because deaf people dont have necessary auditory perception. Studies say that 

on a average deaf readers graduate high school with reading levels comparable to typical hearing 
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fourth or lower graders (Allen, 1986; Chamberlain ve Mayberry, 2000; Holt, 1993; Holt, Traxler ve 

Allen, 1996; Marschark ve Harris, 1996; Traxler, 2000). 

The present study investigates differences in the semantic word processing skills between deaf 
(cochlear implant and hearing aid ) and hearing readers. The paticipants were 101 ( 32 of them 

hearing, 34 of them hearing aid, 35 of them cochlear implant) 3rd-4th graders. In order to examine the 

participants Word processing skills we used semantic Word processing tests consisting of isolated 
written Turkish word pairs ( 24 related/ 24 unrelated). 

Obtained data was analyzed through one-way analysis of variance. In findings from the 

present study indeed point that deaf readers (cochlear implant and hearing aid ) performed worse (both 

in speed of processing and accuracy) in total semantic word processing of real words than their 
hearing counterparts, there were not a significant differences between cochlear implant and hearing aid 

readers. In addition, due to their difference semantic type (hyponymy, meronymy, qualitative) 

semantic word processing skills, for every semantic type both (hyponymy, meronymy, qualitative) 
cochlear implant and hearing aid performed worse in total semantic word processing words than 

hearing counterparts and all readers processed similarly both in speed of processing and accuracy) 

without relying on semantic type. Finally, according to cochlear implant age and hearing aid age were 
not a significant differences (both in speed of processing and accuracy) in the semantic word 

processing skills between cochlear implant and hearing aid readers. 

 

Keywords: Reading, Reading Comprehension, Semantic Word Processing 
 

 


