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Abstract: 

Azerbaycan'da olduğu gibi, 1933-1937'de Nahçivan'da eğitim yeni bir gelişme evresine başladı. Öyle 

ki, bu dönemde özerk cumhuriyette çocukların eğitim seviyesini yükseltmek ve okullarda eğitim-

terbiye işlerinin esaslı surette yeniden kurulması için Azerbaycan'da okulların önünde aşağıdaki yeni 

pratik görevler konmuştu: 

1. Yirmi birinci eğitimin yanı sıra genel birincil zorunlu eğitim yoluyla onlarca yıllık eğitimi geliştirin; 

2. Teknik okullar ve üniversiteler için tam eğitimli ve bilgili kişileri hazırlamak için öğrencilerin genel 

eğitimini iyice geliştirmek; 

3. Öğrencilerin ideolojik ve politik eğitiminin geliştirilmesi; 

4. Politeknik eğitimin geliştirilmesi; 

Tüm bu tedbirleri yerine getirmek için Nahçıvan'da ve bölgelerinde okulların eğitim-terbiye işleri 

yeniden kuruldu, öğretinin içeriği geliştirildi, biçim ve yöntemleri iyileştirildi, rejim ve iç kuralları 

hayli möhkəmləndirildi. 

En önemli tedbirlerden biri de tüm eğitim-terbiye işlerini savaş gereklerine uygun olarak kurmak, tüm 

okul dil eğitimi ve terbiye konularında vatanseverlik, vatanımızın düşmanlarına nefret, halklar 

arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, öğrencilerin beden eğitimine, sosyal-faydalı 

işlere çekmek görevleri maksimal bu yapıldı. 
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Abstract: 

There have been wide changes in the field of education, and the labor market began through the needs 

of new skills and qualifications that impose new orientations and competencies that meet the needs of 

the new economy, so educational processes have been subjected to other re-consideration to meet the 

requirements and technologies developed, such as direct education and e-learning, which depends on 

the Internet. 

Therefore, the current research seeks to apply a teaching unit containing many knowledge and skills 

lessons through the course of 3D forming - the preparatory group – faculty of arts and design - Pharos 

University Using the blended learning (traditional-electronic) to provide students with the values of 

knowledge and the most important ancient civilizations Which has been famous for using looped piles 

in manual weaving And the most important contemporary technical and technical trends and skills 

needed by the student to become an artist in line with everything that is new in the world of 

technology. 
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Abstract: 

The Roman mosaics in Italy, late in the republican period (509-30.C), witnessed various techniques 

and methods of execution. The delicate, colored works of the small pieces, which simulated the works, 

disappeared. The mosaics took a simplistic approach and treated the floor surface as a two-

dimensional surface in the form of geometric or Diagnosis designs and sometimes a combination of 

these elements. Since then, Roman mosaics have adopted a new curve, characterized using black and 

white linear. This style was first discovered in the first century AD, In the fourth century AD, the 

tendency to use white and black mosaic in shrinking became a rare work and made it a source of 

inspiration for Cubist artists Picasso and Brac. 

Research Issue— To explain the reasons and factors that led to the emergence and prosperity and then 

the lack of use of this method in the implementation of Roman mosaics in white and black and raw 

materials used to implement these murals and topics that the artist excelled in the use of this method 

and places of appearance and modern vision to use that method now. 

 

Keywords: Roman mosaics, geometric designs, Diagnosis designs, Plant designs. 
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Abstract: 

Research on heritage is one of the most important axes that present itself in the framework of 

preserving identity in the face of currents of modern world culture, which tries to blur all that 

characterizes the local character and culture inherited 

There is a significant relationship between the architectural artist and his relation to his environment, 

which is determined in the house and the house of worship, where it becomes an integral part of him 

and his soul which produced the data of that environment through religion, which led the researcher to 

address the artistic values associated with the art of some architectural forms, analysis and study 

creativity and the creation of related ceramics Heritage 

The researcher found in the domes a good material for study because of the different forms and 

patterns in the surface and in the form of external and internal, and the minaret is a component of 

architecture because the composition of the composite consists of different sizes grow up to achieve 

this wonderful harmony of the base and the body The end, and appeared on the walls and balconies 

carved carvings of stone, which gave a beautiful handkerchief paper through the composite surface. 

The muqarnas are the most familiar elements in Arab architecture. The Arab architects had to use the 

engineering methods in their design and implementation and the connection between the various 

surfaces represented by the nature of the muqarnas. It is a dynamic thought that can be utilized through 

an experimental framework to find abstract entrances using the effects of light, From the dynamic 

movement of inspiration, which helps to create entrances and solutions in the form of plastic 

stereotyping 

Research problem: 

-How can the dynamics of domes and minarets be exploited in the production of multi-purpose 

architectural ceramics? 

Keywords: Dynamic, domes and minarets monumental, architectural ceramic unit 
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Abstract: 

The technical concepts developed during the 20th century have evolved tremendously, contributing to 

changing the form of artistic work, based on many ideas related to science. These concepts include 

optical penetration, which means interference and deep inwardness, and access to elements of artistic 

work, which requires introspection in understanding the reality of the penetration 

The forms and images of the visual breakthrough as a concept in contemporary sculpture, penetration 

is the penetration of the eye through the movement of the eye can be aware of what is happening in the 

changes in the elements of the composition of the work of sculpture, eye viewer move as long as new 

points of attraction in the field of vision, characterized by the sculptural work achieved The concept of 

penetration on a rich field of vision as a result of the interaction and interconnection and overlap of the 

internal and external space of the work of sculpture to form a composite vision 

In the first half of the twentieth century, the employment of ready-made objects became apparent in 

many of the works of art in the first half of the twentieth century in the light of some trends that were 

often concerned with the formulations. The use of objects did not stop as an input to express this 

intellectual and philosophical point of view, And the collection of a group of things or parts of it and 

based on the artist's interest in the creation of aesthetic relationships between these things more than 

finding things and creativity from the outset 

Therefore, the current research reviews the concept of optical penetration and vacuum formations and 

study how to recycle the ready-made shapes because of their profound impact in achieving the concept 

of optical penetration of scientific theories and philosophical thought about the concept 

Research problem:  

- How can the disclosure of visual penetration as a creative vision in the creation of synthetic 

formulations of vacuum for ready-made things? 

Keywords: Dynamic, domes and minarets monumental, architectural ceramic unit 
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Abstract: 

The paper evaluates the impact of corporate governance on loan loss provisions of banks. Linear 

regression model is applied on a strongly balanced panel data, obtained from eighteen commercial 

banks of Pakistan over the period 2011-2016. The study considers several corporate governance 

mechanisms such as independent directors, board of directors, chairman-CEO duality, attendance in 

board meetings and takes loan loss provisions as a proxy for credit risk. Our findings suggest that in 

terms of Pakistani banks corporate governance does have an influence on loan loss provisioning. The 

findings clearly suggest that larger boards in Pakistani banks provide effective governance through 

increased loan loss provisioning, while independent directors and director attendance at meetings do 

not seem to matter. Surprisingly, the CEO-Chairman duality appears to induce a reduction in 

percentage of provision and therefore increase in credit risk. This may reflect that separation of the 

positions could lead to lower accountability and responsibility, where blame may be shifted onto the 

other. It appears that the division of positions results in higher credit risk. The paper concludes that 

effective corporate governance plays an important role in credit risk management in banks and 

recommends that regulations may need to further examine the validity of CEO-Chairman duality in 

Pakistan.  

Keywords: Corporate governance, regression, loan loss provision, total assets, banking sector, board 

of directors. 
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Abstract: 

The first Islamic cities: Basra, Kufa, Fustat and Qayrawan emerged as a result of the conquering 

movement of Islam in the First Century AH / 7thAD. The choice of the locations for these cities and 

the organization of their plans were decided, primarily, by military necessities because they were, from 

their beginnings, primitive camps for the Islamic conquering army. Later on, they developed into cities 

with basic characteristics of human settlements.  

The choice of the sites for these cities, as regard to the availability of physical advantages and 

appropriate environmental conditions, was the subject of controversy among historians and 

researchers. Ibn Khladoun began this controversy with fierce criticism levelled at the Arabs at that 

time because they had not considered, in the choice of those sites, the basic environmental 

requirements for urban life, primarily, drinking water and climate. The Orientalists came to the 

conclusion that these cities were spontaneous cities because their emergence had not been planned and 

the environmental conditions had not been considered.  

The City of Basra, which was the first Islamic city established outside the Arabian Peninsula during 

the caliphate of Omar ibn al-Khattab (May Allah be pleased with him), suffered more than any other 

cities from poor environmental and climatic conditions. Therefore, this paper gives Basra special 

attention to illustrate, in detail, the relationship between the choice of its location and the emergence of 

environmental problems, and the efforts exerted by the Caliphate State to encounter these problems 

during the First and the Second centuries of Hejira (7th and 8th Centuries AD). 

Keywords: City, Physical, Arabian Peninsula 
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Abstract: 

It has been observed most of female soccer players in Iranian society enact the masculinity gender- 

role and try to be recognized as a boy. What happen to them with their entrance in the soccer? The aim 

of the present study was to answer this question by exploring the criteria and reference group in the 

Soccer context and the way that female soccer player accept them. 8 elite female soccer players on 

Iran Super League 2014, 2 head Soccer coaches, and 1 Soccer coach were interviewed by a qualitative 

research. The results indicated that there are numerous gender-role references in the soccer which is 

conflict with the Iranian society's gender-role references for women. These references divided into two 

categories as 1- General Gender-role References and 2- Special Gender-role References. It seems 

"special masculinity gender-role references" developed in soccer by their participants.  

Keywords: Female athlete, Gender-role behavior, Reference group, Soccer 
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Abstract: 

Translations are the locus for accommodating socio-cultural and ideological particularities of the 

individuals and societies. Framed in Farahzad’s (2009) critical discourse analysis (CDA), the present 

research aims at analyzing these influences in two Persian translations of Alice’s Adventures in 

Wonderland at micro and macro levels. The study attempts to figure out the linguistic, ideological, and 

socio-cultural aspects of translation that lie at the heart of contemporary translation criticism. To 

compare and contrast the relevant issues in the two translations of the novel in the light of CDA, the 

textual features were picked and analyzed at micro-level, while the constituent aspects about the 

translated texts were examined at macro-level. At the micro-level analysis, it was found that the 

significations of the formal words, in the translation of Honarmandi (1960) seemed to be more familiar 

for the adults and the educated groups than for the children, teenagers and common people. However, 

Pirzad (2001) adopted a realistic approach to make use of less formal phrases and more of popular 

lexical items. Regarding the macro-level analysis, the survey of the translators’ ‘preface’ and 

‘footnotes’ revealed that Pirzad has been reader-oriented and rather pragmatic in terms of socio-

cultural aspects of her translation. 



Keywords: Farahzad’s CDA model, translation criticism, macro-level, micro-level, Translation 

criticism 
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Abstract: 

Con riferimento alla teoria degli atti linguistici, si propone un lavoro di analisi testuale dei discorsi 

politici di uno dei più influenti personaggi politici a livello mondiale, il 45° Presidente degli Stati Uniti 

d’America, Donald J. Trump. Nello specifico, si propone l’analisi sia di testi tratti dai discorsi ufficiali 

(speeches) sia di post pubblicati dalla pagina ufficiale Facebook durante il primo anno di mandato (dal 

20 gennaio 2017 al 20 gennaio 2018). Porre il confronto tra diversi ‘contesti espressivi’ – quello legato 

ai media mainstream e quello legato ai social network – permette di individuare eventuali differenze 

nell’utilizzo di registri linguistici a seconda del medium utilizzato.  

Il materiale verrà analizzato con T-LAB: tale software, infatti, mediante tecniche sia linguistiche sia 

grafiche, consente di svolgere un’analisi statistica del dato testuale e di produrre output che 

rappresentano diverse relazioni tra i dati analizzati. 

Keywords: linguaggi politici, dati testuali, Trump, USA. 
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Abstract: 

Nel corso degli ultimi dieci anni, si osserva come il tasso di occupazione giovanile (15-34 anni), 

analizzando i dati forniteci dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), sia diminuito di 10,2 punti 

percentuali dal 2007 ad oggi. Di converso, il tasso di disoccupazione ha registrato un considerevole 

aumento sia per quanto riguarda la fascia d'età 15-24 anni (dal 20,4% al 34,7%) sia per quanto 

concerne coloro in età compresa tra i 25 e i 34 anni (dall'8,3% al 17%). 

In aggiunta a ciò, un ulteriore fenomeno da tenere in considerazione è costituito dai cosiddetti NEET 

(Not engaged in education, employment or training) ossia da coloro che non risultano essere impegnati 

né in attività lavorative né in attività formative né in attività di studio.  

In ragione di ciò, lo studio proposto mira ad indagare la dinamica occupazionale dei giovani nel 

contesto italiano attraverso la disamina degli aspetti sopra accennati. Più nel dettaglio, soprattutto con 

riferimento ai giovani NEET, verranno presi in considerazione i dati riguardanti i seguenti aspetti: 

genere, cittadinanza, titolo di studio e condizione professionale. L'analisi sarà condotta con l'ausilio di 

dati statistici secondari analizzati in ottica longitudinale (dal 2007 al 2017) e tenendo conto della 

suddivisione territoriale nazionale. 

Keywords: Italia, occupazione giovanile, NEET, disoccupazione giovanile. 
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Abstract: 

Il lavoro di ricerca che proponiamo verte sull'analisi della carriera accademica degli studenti stranieri 

in Italia. Difatti, dall'ultimo rapporto edito nel marzo 2018 dal Ministero dell'istruzione, dell'Università 

e della Ricerca (MIUR), emerge che la quota degli studenti con cittadinanza non italiana che prosegue 

gli studi all’università, per quanto inferiore rispetto a quella degli italiani, rimanga pur sempre 

consistente (33,9% versus 51,1%). Per tale motivo si è scelto di condurre un'analisi descrittivo-

esplorativa relativa allo studio dei profili e dei percorsi di studio degli studenti che risultano iscritti 

nell'anno accademico 2017/2018 ai corsi di laurea sia triennale sia magistrale previsti nell'offerta 

formativa del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza. Più nel dettaglio, con 

riferimento al nostro studio di caso, verranno approfondite: le caratteristiche individuali attraverso 

l'analisi di variabili quali il genere e l'età al momento dell'immatricolazione; il livello di formazione 

pregressa mediante la disamina del voto e del tipo di diploma di scuola secondaria superiore; in 

ultimo, verrà tracciato un quadro sulla produttività e sulla performance universitaria di ciascun 

studente con l'ausilio di variabili come il numero di esami conseguiti, la media dei voti e la data 

dell'ultimo esame sostenuto. 

Keywords: Formazione, performance, immigrazione. 
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Abstract: 

Quando si pensa al potere interno ai gruppi mafiosi si fa immediato riferimento al quel potere formale 

che deriva dalle cariche e dai gradi gerarchici assegnati ad alcuni affiliati tramite precisi rituali. In 

realtà, la leadership all’interno di un gruppo mafioso non si risolve solo attraverso la costituzione di 

precise regole che definiscono formalmente la legittimità a comandare, ma può essere inteso in diversi 

modi e assumere accezioni differenti: esiste, infatti, un altro tipo di potere che deriva dalla posizione 

che un soggetto occupa all’interno del sistema relazionale della cosca cui appartiene; un potere che, 

per via della peculiare posizione che ricopre all’interno del network, gli consente di acquisire un certo 

vantaggio su altri (ad esempio, la capacità/possibilità di acquisire specifiche informazioni o risorse), in 

virtù del quale può influenzare o determinare la condizione altrui.  

Per queste ragioni si propone di indagare, attraverso gli strumenti metodologici offerti dalla social 

network analysis, la manifestazione di questo secondo tipo di potere all’interno delle cosce 

‘ndranghetiste – grazie a una simile elaborazione dei dati relazionali, infatti, è possibile capire quali 

nodi acquisiscono maggiore rilevanza nel complesso della rete o in parte di essa e quindi maggior 

potere relazionale – con l’obiettivo di individuare eventuali divergenze o sovrapposizioni tra il potere 

derivante dalla posizione gerarchica e il potere derivante dalla posizione relazionale dei soggetti. 

Keywords: Potere, mafia, gerarchia, relazioni sociali. 
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Abstract: 

The 2018 Italian General Elections can be recognized as one of the most relevant case study in the 

contemporary political communication researches for many reasons. In particular, it’s crucial for the 

success of two populist parties (M5S and Lega Nord) and for the complexity of the recent scenario 

characterized by a political and social instability that was reflected in the alliance between the winner 

parties and in the disappearance of the “classic” party system. This situation can be considered as a 

vivid example of the new citizens approach towards politics, but also as an attempt to “break” with the 

previous political system and to have trust towards new political leaders as Matteo Salvini and Luigi 

Di Maio. 

In this situation, sometimes citizens aren’t able to understand election programs and solutions that are 

shown by each political party, because of the Country is interested by lots of relevant and, at the same 

time, complex problems, for example the economy growth, the unemployment, the public debt, the 

migration “flows”. All these issues represent problems which need to be resolved, but anyway only 

some of these become main topics into the public debate. The mass media system plays a central role 

in bringing order during the electoral campaigns, especially for its ability to build the themes agenda.  

In view of this, the proposal aims to analyze the general Tv political agenda through a content analysis 

of the most important information products, namely the morning and evening TV news of the seven 

main Italian Tv networks (Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia Uno, La7), in comparison with the 

most discussed topics by politicians in the media “space” par excellence, which are the evening Tv 

talk shows in Italy (Bersaglio Mobile, Dalla vostra parte, DiMartedì, Faccia a Faccia, Kronos-Il tempo 

della scelta, Linea Notte, Matrix, Non è l’arena, Otto e mezzo, Piazzapulita, Porta a Porta, Propaganda 

Live, Quinta Colonna, #cartabianca). 

Keywords: Italian 2018 General Elections, TV agenda, tv news, talk Show, content analysis. 
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Abstract: 

The significance of citizenship in any legal system is of paramount and copious importance. This 

article discusses notion, the concept of citizenship and issues of citizenship around KZ legislation. 

Features of citizenship in KZ are appropriately disclosed. Particular attention is paid to the demands of 

taking Kazakh citizenship, to the privileges and consequences. The conclusion was that it is worth 

considering before getting new citizenship or acquiring foreign nationality. 

Kazakhstan adopted its Law on Citizenship on 20 December 1991. This law was scheduled to come 

into effect on 2 March 1992. According to general reports, the law is supposed to recognize the 

equality of all nationals regardless of social and property status, nationality, religion, political 

affiliation and other convictions. The law allows ethnic Kazakhs who currently live outside 

Kazakhstan to return to the land of their forefathers. Approximately three million Kazakhs are 

believed to reside outside Kazakhstan, many of whom are in China and Mongolia. The law apparently 

does not recognize dual nationality. 

Kazakhs in the diaspora-mainly ethnic Kazakhs and their descendants who fled because of Stalin's 

forced collectivization policies in the 1920's and 1930's-are encouraged returning to Kazakhstan. Any 

ethnic Kazakh living abroad is entitled to Kazakhstani citizenship and may retain any other citizenship 

he or she may already have. Anyone else must apply for permission to immigrate and must renounce 

any other citizenship. Ethnic Kazakh citizens already living in Kazakhstan, as well as non ethnic 

Kazakh citizens, are not permitted to obtain another citizenship without losing their Kazakhstani 

citizenship.  

Keywords: citizenship, migration, multiculturalism, Kazakhstan 
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Abstract: 

People who respond creatively and effectively to their difficulties ... are those who have a complete 

representation, or a model of their own situation, within which, at the time of making a decision, they 

see a wide range of possibilities. Others perceive themselves as possessing only a few possibilities, 

none of which is attractive to them ... We found that the world around them is not limited or deprived 

of alternatives. But these people turn a blind eye to existing opportunities that seem inaccessible in 

their models of the world. 

In NLP it is argued that if you are able to enrich or expand your map, in the same reality you will see 

more alternatives. In the end, you will become more wise and successful in everything, whatever you 

do. The primary goal of NLP is the creation of tools (such as the patterns of "Language Focuses") that 

help people expand, enrich and supplement their internal reality maps. In NLP it is believed that the 

richer your "world map", the more opportunities you will be able to open in solving any problem 

arising in reality. 

From the point of view of NLP there is no single "true", or "correct", "map of the world". Each of us 

has its own unique map, or model, of the world, and no map reflects the reality "right", or "right", the 

other. Rather, the fact is that those of us who are more successful in coping with our problems have 

such a "map of the world" that allows them to see the greatest variety of prospects and choices. Such 

people richer and more widely perceive the world, organize it and react to it.  

Keywords: NLP, language, confidence, map,tools,view. 
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Özet: 

Vekâlet ilişkisi, sosyal etkileşimin en eski ve ortak kodlanmış modlarından biridir. Bir vekalet ilişkisi, 

iki veya daha fazla taraf arasında ortaya çıktığı zaman, temsilci biri (vekaleti alan), karar verme 

problemlerinin belirli bir alanında, yöneticinin adına veya temsilcisi adına veya yöneticinin temsilcisi 

olarak hareket ettiğinde gerçekleşeceği söylenebilir. Vekâlet teorisi toplumsal yaşamın pek çok 

alanında uygulama alanı bulan ve varsayımlarından faydalanılan bir teoridir. Teoride ortaya konan 

yetki veren-vekil ilişkisi birçok alanda farklı çalışmalara konu olmuştur. Vekâlet yaklaşımı, amaçları 

ve çıkarları farklı iki kişinin birbiri ile yardımlaşması durumunda ortaya çıkan sorunları inceleyen bir 

yaklaşımdır. Vekâlet teorisinin ana fikri; yöneticilerin (vekillerin) işletme hakkında sermaye 

sahiplerinden (hissedarlardan) daha fazla bilgiye sahip olmaları ve sürekli olarak kontrol edilmelerinin 

zorluğu nedeniyle, şahsi çıkarlarını sermaye sahiplerinin çıkarlarının önünde tutabilecekleri 

şeklindedir. Teori, taraflar arasındaki söz konusu çıkar ayrılıklarını inceleyerek vekâlet problemlerinin 

ortadan kaldırılması ve bunun yanı sıra yöneticilerin, vekâlet verenlerin amaçları doğrultusunda 

hareket edip etmediklerine yönelik çeşitli teşvik ve kontrol araçlarının neden olduğu vekâlet 

maliyetlerini minimum düzeye getirmek amacıyla bir takım önlemler geliştirir. Vekâlet yaklaşımının 

organizasyon teorisine katkısı şunlardır: yönetici ücretleme ve ödüllendirme planlarının yapılması; risk 

yönetimi, bilgi akış sistemleri tasarımı; çeşitlendirme, stratejik iş birimleri ve çeşitli işletmeler arası 

birlikteliklerde karar veren yönetici ile sahip durumundaki taraf arasındaki sorunları netleştirmek ve 

çözüm alternatifleri geliştirmektir. Ayrıca yöneticilerin çevreye uyum için verdikleri kararlar ile 

hissedarların çıkarları arasındaki ilişkinin incelenmesinde de vekâlet yaklaşımı kullanılabilir. Vekâlet 

teorisi bilim adamları tarafından muhasebe, ekonomi, finans, siyaset bilimi, pazarlama, örgütsel 

davranış ve sosyoloji gibi bilim dallarında kullanılmıştır. Sağlık sektörünün en önemli ilişkisi olarak 

nitelendirilebilecek hasta-hekim ilişkisinin kalitesi ve tedavi süreçlerinin doğru ve çıkarsız yönetilmesi 

çoğu kez hekimlerin kontrolündedir. Bu noktadan hareketle karar verici konumdaki hekimlerin 

aldıkları vekâleti nasıl değerlendirdikleri, özellikle mevzuattaki değişimler neticesinde tedavi 

süreçlerinde herhangi bir değişikliğe gidip gitmediklerinin bilinmesi sağlıklı bir sağlık sektörünün 

oluşması için önem arz etmektedir.  

Bu anlayıştan hareketle bu araştırmanın amacı eğitim ve sosyo- kültürel açıdan yüksek olan Türkiye 

Ankara’da bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hasta-hekim 

ilişkilerine bakış açılarının değerlendirilmesidir. Araştırma daha önce geçerliliği ve güvenilirliği 

yapılmış olan anket formu ile yürütülmektedir. Araştırma sonucunda hekime duyulan güvensizlik, 

hekimin maddi çıkarını düşünmesi, gereksiz talep ve tıbbi kötü uygulamaya yönelik algılarının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarının sosyo-demografik özellikleri (cinsiyet, 

yaş, çalıştıkları bölüm, akademik unvanları gibi) ile herhangi bir farklılığın bulunup bulunmadığını 

belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma henüz devam etmektedir ve tamamlandığında literatüre katkı 

verecek bilgilerin sağlanacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vekalet, vekalet teorisi, hasta, hekim. 

  



Investigation of Patient Physician Relation within The Scope of Agency 

Theory 

Abstract: 

The relationship of agency is one of the earliest and common coded modes of social interaction. When 

a relationship of agency occurs between two or more parties, it can be said that when a representative 

(acting proxy) acts on behalf of the manager or as the representative of the manager, in a specific area 

of the decision-making problems. Agency theory is a theory that finds application in many fields of 

social life and is benefited from its assumptions. In theory, the authority-proxy relationship that has 

been put forward has been the subject of many different fields of study. It is an approach that examines 

the problems that arise when two people with different aims and interests benefit each other. The main 

idea of the agency theory is; managers (brokers) have more knowledge about the enterprise than the 

owners of the capital (shareholders) and are able to hold their personal interests in front of the interests 

of the capital owners because of the difficulty of being continuously controlled. Theory aims at 

eliminating the problems of proxy by examining the differences of interest between the parties. And it 

also develops a number of measures to minimize the cost of procurement, which is caused by a variety 

of incentive and control means for managers to act in the direction of their agents. Contributions to the 

organizational theory of the agency approach include: making executive compensation and reward 

schemes; risk management, design of information flow systems; diversification, strategic business 

units, and between various businesses to clarify the problems between the decision maker and the 

owner, and to develop alternative solutions. A agency approach can also be used in examining the 

relationship between management's decisions for compliance with the environment and the interests of 

shareholders. The theory of agency was used by scientists in branches of science such as accounting, 

economics, finance, political science, marketing, organizational behavior and sociology. The quality of 

the patient-physician relationship, which can be described as the most important relationship of the 

healthcare sector, is often controlled by the physicians, with the correct and inconsistent management 

of the treatment process. From this point, it is known that decision makers in the decision-making 

position evaluate the attitudes they receive, especially whether they have made any changes in the 

treatment process, it is important for a healthy healthcare sector to be established. The aim of research 

assess the perspective of the patient-physician relationship, teaching staff in a state university in 

Ankara. Research is conducted through a questionnaire previously made validity and reliability. As a 

result of the research, it is aimed to determine the perceived insecurity, physician's financial interest, 

unnecessary demand and perceptions about medical malpractice. It is also aimed to determine whether 

there is any difference with the socio-demographic characteristics of the instructors (such as gender, 

age, department of study, academic titles). Research is still ongoing and it is anticipated that 

information will be provided to contribute to the literature when completed. 

Keywords: Agency, agency theory, patient, doctor. 
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Abstract: 

Today companies are engaged in some activities other than the profit-making activities. Using 

renewable energy resources instead of scarce resources, considering not to harm nature in their 

activities, helping to solve social problems are some of these activities. 

In this research it has been examined that individuals’ perception toward companies’ environmental 

social responsibility activities. The purpose of the study is to determine that the effect of companies’ 

environmental social responsibility campaigns on the individual's’ eco-centric view. In the context of 

the study a survey was conducted with Şırnak university students and the data were obtained about 

students’ eco-centric views, their environmental behaviors and perceptions toward companies’ 

environmental activities. The regression analysis showed that there is a positive relationship between 

the individuals’ perception toward companies’ environmental social responsibility activities, their 

environmental behaviors and eco-centric views. This result shows that the individuals who perceive 

the companies’ environmental social responsibility activities are more likely to perform environmental 

behaviors. It can also be concluded that as individuals’ perception toward companies’ environmental 

activities increase, their awareness toward the problems of nature increase. 

Keywords: Environmental social responsibility, eco-centric view, environmental behavior. 
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Özet:  

Medya-Din-Eğitim isimli çalışmamızda, öncelikle medyanın kısa bir tanımını yapıp kısa tarihçesinden 

söz ettik. Daha sonra Dinin tanımını yaparak medyanın din üzerindeki etkilerinden söz ettik. 

Çalışmamızda ayrıca televizyonlarda yayınlanan dini programlardan örnekler verdik. Daha sonra 

çalışmamızın diğer bir ayağı olan eğitim konusuna değindik. Eğitimin kısa tanımını yaparak medya-

din-eğitim ilişkisini irdeledik. Daha sonra medyanın eğitim işlevindeki önemine değindik. 

Anahtar Kelimeler: medya, din, eğitim. 

 

Medıa-Educatıon-Relıgıon 

Abstract 

In this article “Media-Education-Religion”, First we have given the short definition of the media. Then 

we have talked about the short history of the media. We have also given the short definition of the 

religion and we have talked about the influences of the media on the religion. We have also given 

some examples of the religious programs broadcasted on television channnels.We have given the 

definition of the education and we have talked about the relationship between the education and the 

media. Finally we have talked about the educative functions of the media. 

 

Key Words: media, education, religion. 
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Özet: 

Yiyecek içecek sektörü hızla gelişerek rekabetin yoğun yaşandığı bir sektör haline gelmiştir. Bu 

çalışmanın amacını yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine 

etkisini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren 1. sınıf 

restoranlar, örneklemini ise kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş 100 müşterisi oluşturmaktadır. Veri 

toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anket çalışması yüz yüze yapılmış olup 100 

müşteriden verimli anket sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen ve analize tabii tutulan verilerin 

sonucunda müşteriler genellikle bekledikleri hizmet kalitesine ulaşamamışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hizmet Kalitesi, Müşteri memnuniyeti, Yiyecek içecek işletmesi. 

 

The Effect On Customer Satisfaction Of Service Quality In Food And 

Beverage Operations: Istanbul Case  

Abstract: 

Food and beverage sector has become a rapidly developing sector of intense competition . In this 

study, the aim of the quality of the food and beverage business services constitute reveal the impact on 

customer satisfaction. which operates the research population in Istanbul 1st class restaurants, the 

sample selected by sampling method is easy to create 100 customers . Data collection method was 

applied to the survey method . The survey is conducted face to face 100 was obtained from the 

customer survey results efficiently . questionnaires applied to the customer. The resulting data and 

analysis on the results of course kept customers often could not get the quality of service they expect.  

Keywords: Tourism, Service Quality, Customer Satisfaction, Food and Beverage operation. 
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Özet: 

Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin öğrenme özelliklerine yanıt vermek için öğrenme öğretme 

sürecinde birçok etkinliğe yer verilebilir. Bilim, sanat ve dil derslerindeki bağımsız projeler bu 

etkinlikler arasında önemli bir yere sahiptir. Projeler çocukların problemi tanımlama, bilgi toplama, 

fikir oluşturma, değerlendirme, karar verme, iletişim gibi birlikte gelişebilen teknik becerileri yoluyla 

bağımsız olarak yaratıcı düşünme, sorun çözme tutum ve becerilerini geliştirmelerine yardım eder. 

Proje sürecinde öğrencilerin ne tür deneyimler yaşadıklarını belirlemek bu araştırmanın temel 

gerekçesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle böyle bir araştırmanın yapılmasına gereksinim 

duyulmuştur.  

Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin proje performansları ve buna yönelik 

görüşlerinin incelenmesidir. Tamamlama yaklaşımına göre gerekçelendirilen bu araştırmada, karma 

yöntem araştırma desenlerinden açımlayıcı sıralı desen uygulanmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında 

öğrencilerin proje performansları belirlenmiş, bunun yanı sıra nitel yöntemlerle proje 

performanslarındaki yüksek ya da düşük performans gösterdikleri boyutlar ile ilgili nitel veri elde 

edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında ülkemizin güney illerinden 

birinde bulunan bilim ve sanat merkezindeki destek programında yer alan öğrenciler oluşturmuştur. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veri 

elde etmek amacıyla gözlem, görüşme ve doküman incelemesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu 

bağlamda veriler, “Fen Bilimleri Proje Performans Değerlendirme Formu”, yarı yapılandırılmış 

görüşme formları, yapılandırılmamış gözlem, proje performansı kontrol listesi kullanılarak elde 

edilmiştir. Araştırmanın nicel aşamasında, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin proje 

performanslarına ilişkin veriler 3 değerlendirmecinin 25 maddeyi 15 kişi üzerinden birbirinden 

bağımsız olarak değerlendirmesi yoluyla elde edilerek, Fleis Kappa yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın nitel aşamasında nicel verilerde açıklık getirilmek istenen performanslar ile ilgili yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler elde edilerek betimsel analiz uygulanmıştır.  

Araştırmanın nicel bulgularında öğrencilerin proje hazırlık süreci, problemi belirleme ve hipotez 

oluşturmaya ilişkin sergiledikleri performanslardan fen bilimleri ile ilgili yaşamdan fikir üretme, 

gereksinimlerine yönelik fikir üretme ve problemle ilişkili, problemi yansıtan hipotez oluşturma ile 

ilgili olarak oldukça yeterli düzeyde performans sergiledikleri görülmektedir. Bu sonuçlara ilişkin nitel 

bulgularda ise, öğrencilerin fikir üretmede zorlanmadıkları, bunun sonucunda kendi kendine, hızlıca 

fikir üretebildikleri ve fikirler arasından kolay olanı seçme yoluna gittikleri görülmektedir. Proje 

süreci ve projenin içeriği, hipotezi sınama ve verileri kaydetmeye ilişkin olarak hipotezi sınamak için 

yararlanacağı kaynak ve materyallere kendi kendine karar verme ve araştırma bulgularını öğretmenle 

ve sınıfla paylaşma ile ilgili olarak oldukça yeterli düzeyde performans sergiledikleri görülmektedir. 

Ancak öğrencilerin bu aşamanın en önemli becerilerinden hipotezi sınamaya ilişkin performanslarda 

yeterli düzeyde performans sergiledikleri görülmektedir. Bu sonuçlara ilişkin nitel bulgularda ise, 

öğrencilerin hipotezi sınamaya yönelik olarak araştırma yaptıkları, deneme yanılma yoluyla hipotezi 

test ettikleri ve bu süreçte çıkarımda bulunmaya ilişkin deneyimler yaşadıklarına ilişkin görüş 



bildirmişlerdir. Öğrenciler araştırma yaptıktan sonra yeni bir problem ve hipotez oluşturdukları 

görülmektedir. Projenin sunumu ve ürün aşamasına ilişkin yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. 

Öğrenciler sunum dilinin akıcı ve anlaşılır olması, sunumu verilen sürede gerçekleştirme, 

dinleyenlerle göz teması kurma gibi performansarı oldukça yeterli düzeyinde gerçekleştirmişlerdir. Bu 

sonuçlara ilişkin nitel bulgularda ise, öğrencilerin etkili sunum yaptıklarının yanı sıra sunumundan 

memnun olmamaya ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler, proje yaklaşımı, fen bilimleri. 

An Investigation of Gifted and Talented Students’ Science Project 

Performances 

Abstract: 

Learning and teaching processes of gifted students could involve various activities that meet their 

learning characteristics. Independent projects in science, art and language courses have an important 

place among these activities. Projects help learners to improve their creative thinking, problem solving 

attitudes and skills through technical skills that develop in tandem with each other such as identifying 

the problem, collecting information, forming and evaluating ideas, making decisions, and 

communicating. The main rationale of this study is to identify students’ experiences in this process. 

The purpose of the study is to analyze gifted and talented students’ project performances and views 

about them. The study, which utilized the complementarity approach, used explanatory sequential 

design which is one of the mixed method research designs. In the quantitative phase of the study, 

project performances of the students were identified, and qualitative data were gathered in relation the 

aspects in which students showed high or low performances. The participants were students who were 

enrolled in the Support Program at a Science and Arts Center located in one of the cities in the 

southern part of Turkey during the 2017-2018 education year. Purposeful sampling method was used 

in identifying the participants. Data were collected through observation, interview and document 

analysis methods. In this regard, the "Science Project Performance Evaluation Form", semi-structured 

interview forms, unstructured observation, and project performance checklists were utilized for data 

collection. In the quantitative phase of the study, data on gifted and talented students’ project 

performances were analyzed using Fleis Kappa method through the evaluation of 3 raters who 

assessed 25 items independently from each other over 15 individuals. Qualitative phase of the study 

included descriptive analysis of the semi-structured interviews which were utilized to obtain more in-

depth data about the performances obtained from the quantitative data. Quantitative findings of the 

study revealed that among the performances in the project preparation, problem identification, and 

formation of hypothesis, the students performed fairly well in terms of producing ideas about life and 

needs in relation to science and forming a hypothesis related to the problem that reflect the problem. 

Qualitative findings about these results revealed that the students did not have difficulty in producing 

ideas, as a result they were able to produce ideas on their own quickly and choose the easiest idea 

among the others. Project process and content of the project phase, testing hypothesis and recording 

the given data phases revealed that students performed quite well in terms of the resources to be used 

for testing the hypothesis, deciding on their own, and sharing research findings with the teacher and 

the class. On the other hand, the students were found to perform adequately in the hypothesis testing, 

one of the most important skills of this phase. Qualitative findings about these results showed that the 

students searched for testing hypothesis, tested the hypothesis through trial and error, and had 

experiences about inferring in this process. The students seem to have created a new problem and 

hypothesis after searching. They were found to receive high scores on the presentation and product 



phases of the project. It was also found that they performed adequately in terms of the performances 

such as using a fluent and clear language in the presentation, completing the presentation within the 

time given, and making an eye contact with listeners. Qualitative findings about this result indicated 

that beside the effective presentation skills, the students tended not be satisfied with their 

presentations. 

Keywords: Gifted and talented students, project approach, science. 
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Özet: 

Teknolojinin her alanda önem kazandığı günümüzde, eğitim ve teknoloji entegrasyonunda da farklı 

yöntem ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Etkileşimli bir ortamda ses, resim, müzik, metin gibi farklı 

boyutlardan oluşan bir uygulama olan dijital öyküleme de bu uygulamalardan biridir. Dijital öyküleme 

sürecinde, öğretmenler işleyecekleri konuyu dijital öykü kullanarak öğrencilere aktarabilecekleri gibi, 

öğrencilerden de belirli bir konuya yönelik dijital ortamda kendi öykülerini oluşturmalarını 

isteyebilirler. Bu süreçte öğrenciler aktif olarak kendi ürünlerini oluşturacakları için bir yandan konuya 

yönelik bilgilerinin özümsenmesi sağlanabilir, diğer yandan ise hem teknolojiye yönelik becerileri 

hem de öykü yazma ve dil becerileri geliştirilebilir. Bu bağlamda, dijital öykülemenin önemli ve 

yararlı bir uygulama olduğu söylenebilir.  

Bireylerin bir toplumun etkin vatandaşları olmaları için, içinde yaşadığı toplumun kültürüne yönelik 

farkındalık sahibi olmaları önemli bir unsurdur. Bu kapsamda, ülkemizde uygulanmakta olan hayat 

bilgisi dersi öğretim programında, bireylerin kendi kültürünü tam olarak anlayabilmelerinin, kültürel 

çeşitliliğe saygı göstermede önemli ve temel bir beceri olarak nitelendirilmekte, bireyin kendi 

kültürüne ve kültürel çeşitliliğe yönelik olumlu tutum sahibi olmalarının, bireysel ifade, kültürel 

yaşama katılım yoluyla yaratıcılık, sanatsal ve estetik kapasiteyi geliştirmeyi de içerdiği 

belirtilmektedir. Yine hayat bilgisi dersi öğretim programında, analitik ve yaratıcı düşünme 

becerilerinin geliştirilmesi önemli görülmekte ve bu doğrultuda, yaşama yönelik deneyimleri 

zenginleştirmeye, tarihsel birikimi tanımaya ve yeniden üretebilmenin yollarına ulaşmaya yönelik 

etkinliklerin yapılması önerilmektedir. Bu bağlamda hayat bilgisi dersi öğretim programında, 

bireylerin kültürel farkındalıklarının, yaratıcı düşünme becerilerinin ve dijital yetkinliklerinin 

geliştirilmesine yönelik önemli bir vurgu yapıldığı söylenebilir. Bu becerileri geliştirmenin yollarından 

biri olarak kültürel farkındalık konusu çerçevesinde dijital öykülemenin kullanılmasının bireylerin 

hem yaratıcı düşünmelerini hem de kültürel farkındalıklarını olumlu etkileyebileceği düşüncesiyle bu 

araştırmanın yapılmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Araştırmada, ilkokul ikinci sınıf düzeyinde hayat bilgisi dersinde web 2.0 araçlarıyla dijital öyküleme 

oluşturma yoluyla gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin kültürel farkındalık ve yaratıcılıklarını 

etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen 

araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

• İlkokul ikinci sınıfta hayat bilgisi dersinde web 2.0 araçlarıyla dijital öyküleme oluşturma, 

öğrencilerin kültürel farkındalık geliştirmelerine nasıl katkı sağlamaktadır? 

• İlkokul ikinci sınıfta hayat bilgisi dersinde web 2.0 araçlarıyla dijital öyküleme oluşturma, 

öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine nasıl katkı sağlamaktadır? 



Araştırma, durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Adana ili 

Çukurova ilçesinde bulunan orta sosyo-ekonomik bölgede yer alan bir ilkokulda öğrenim görmekte 

olan 26 ikinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Uygulama 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Uygulamada yaşanılan şehrin çeşitli kültürel nitelikleri 

ele alınmış olup, konu dijital öyküleme ile işlenmiş, uygulamanın sonunda öğrencilere konuların 

tamamını içeren bir dijital öykü oluşturmaları istenmiştir. Araştırmanın verileri ise Torrance Yaratıcı 

Düşünme Testi ve uygulayıcılar tarafından hazırlanan Kültürel Farkındalık Düzeyi Belirleme Formu 

ile toplanmıştır. Bu iki ölçme aracı uygulamanın başında ve sonunda olmak üzere iki kez 

uygulanmıştır. Araştırmanın analiz süreci devam etmekte olup, öğrencilerin uygulama sonunda 

kültürel farkındalıkları ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmiş olması beklenmektedir. 

*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir 

(SBA-2018-9998). 

Anahtar Kelimeler: Dijital öyküleme, kültürel farkındalık, yaratıcılık, hayat bilgisi dersi. 

Analysıng The Effect Of Dıgıtal Story Creatıon Currıculum Wıth Web 2.0 

Tools 

Abstract: 

In today's world where technology get importance in every field, different technologies and 

applications have emerged in the integration of education and technology. One of these applications is 

digital storytelling, which is an application consisting of different dimensions like voice, picture, 

music, text in an interactive environment. In the digital storytelling process, teachers can ask students 

to create their own stories in a digital environment for a specific subject, as well as transfer the subject 

which will be teached to the students using the digital storytelling. In this process, students will be 

able to actively produce their own products so that the subject-oriented knowledge can be assimilated 

while technological skills as well as story writing and language skills can be developed. In this 

context, it can be said that digital story telling is an important and useful application. In order for 

individuals to be active citizens of a society, it is an important factor to be aware of the culture of the 

society in which the individuals live. In this context, in the life sciences curriculum applied in Turkey, 

it is considered as an important and basic skill that individuals can fully understand their own cultures, 

respect, cultural diversity and the individuals have positive attitudes towards their own culture and 

cultural diversity, creativity, artistic and aesthetic capacity. In addition, the development of analytical 

and creative thinking skills is considered important in the life sciences curriculum, and it is proposed 

to carry out activities aimed at enriching experiences for life, defining historical accumulation and 

reaching ways to reproduce. In this context, it can be said that in the life sciences curriculum, there is 

an important emphasis on the development of cultural awareness, creative thinking skills and digital 

competencies of individuals. 

As one of the ways to improve these skills, it is thought that the use of digital storytelling within the 

context of cultural awareness is important to investigate by thinking that individuals can positively 

affect both creative thinking and cultural awareness. In the study, it was aimed to determine whether 

teaching through creation of digital story telling with web 2.0 tools in primary school second grade 

level in life sciences course affects cultural awareness and creativity of students. In response to this 

general aim, the following research questions were sought: 



• How does creating digital story telling with web 2.0 tools in life sciences course in the second 

grade of primary school contribute to the cultural awareness development of students? 

• How does creating/digital story telling with web 2.0 tools in life sciences course in the second 

grade of primary school contribute to the creative thinking skills of students? 

The study was carried out with case study design. Participants were conducted with 26 second-year 

students studying in a primary school located in the middle socio-economic zone in the province of 

Adana, Turkey. Implementation was utilized in April and May of 2017-2018 academic year. The 

various cultural characteristics of the city in practice have been discussed and the subject has been 

processed with digital storytelling and at the end of the implementation students are asked to create a 

digital story that includes the whole of the topics. The data of the study were collected by the Torrance 

Creative Thinking Test and the Cultural Awareness Level Determination Form prepared by the 

practitioners. These two evaluation instruments were applied twice, at the beginning and at the end of 

the implementation. Analysis of the study is ongoing, and students are expected to have improved 

cultural awareness and creative thinking skills at the end of the course. 

*This study is supported by Çukurova University Scientific Research Projects Unit (SBA-2018-9998). 

Keywords: Digital storytelling, cultural awareness, creative thinking, life sciences course. 
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Özet: 

Öğrenme öğretme süreci, öğretmen, öğrenci ve içerik (konu alanı bilgisi) arasındaki etkileşimi 

içermektedir. Bu süreçte öğretmenlerin öğrencilere bilişsel destek sağlayabilmesi, etkili ve verimli bir 

öğrenme ürünü elde edilebilmesi için içerik düzenleme stratejilerine sahip olmaları önemli bir öğretim 

yeterliğidir. Belirtilen gerekçe doğrultusunda araştırmanın genel amacı, sınıf eğitimi dördüncü sınıf 

öğretmen adaylarının öğretimin içeriğini düzenleme becerilerinin okulda uygulama aracılığıyla 

geliştirilmesidir. Bu araştırma kapsamında ele alınan içerik düzenleme becerileri kavram ve genelleme 

öğretimiyle sınırlandırılmıştır.  

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum yöntemine göre desenlenmiştir. 

Öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen adaylarının öğretim içeriğini düzenleme stratejilerini 

kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik Türkiye’de herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Ayrıca, içerik düzenleme stratejilerini kullanma becerilerinin derinliğine incelenmesi ve böyle bir 

çalışmanın bu konu ile ilgili diğer çalışmalara dayanak olması gibi sebeplerden dolayı bu yöntem 

tercih edilmiştir. Katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenmiştir. Çalışma grubu, bahar 

döneminde “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alan dördüncü sınıf, 12 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Araştırmada öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen adaylarının kavram ve 

genelleme öğretiminde içerik düzenleme becerileri ile ilgili ön bilgilerini ölçmek amacıyla açık uçlu 

sorulardan oluşan bir test uygulanmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarına kavram ve genelleme 

öğretiminde içerik düzenleme ile ilgili 4 haftalık bir eğitim verilmiştir ve eğitimde sunulan bilgileri 

öğretim planlarında uygulamaları istenmiştir. Dönem sonunda son test uygulanmıştır. Öğretmen 

adaylarının verilen eğitimi öğretim planlarına nasıl yansıttıkları süreç boyunca geri bildirim verilerek 

incelenmiştir ve uygulama öğretmenlerinin kavram ve genelleme öğretirken kullandıkları içerik 

düzenleme stratejilerini gözlemlemeleri istenmiştir. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan ön test- son test formları, yarı yapılandırılmış gözlem formu, öğretmen adayları tarafından 

hazırlanan öğretim planları ve çalışma yaprakları kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen 

gözlem verileri ve öğretim planları, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Ön test, son test ve 

çalışma yaprağından elde edilen veriler ise araştırmacılar tarafından oluşturulan puanlama anahtarına 

göre betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi devam etmekle birlikte, ön analiz 

sonuçlarına göre öğretmen adaylarının eğitimde verilen bilgileri, öğretim planlarına yansıttıkları ve 

öğretim amacına uygun bir içerik düzenleme stratejisini seçip kullandıkları ve bu süreçte daha çok 

düzeltici ve açıklayıcı geribildiriminin verildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: öğretim planı, içerik düzenleme stratejileri, öğretmenlik uygulaması. 

  



Development Of Instructional Content Skills In The Teaching Practice 

Course For Prospective Classroom Teachers 

Abstract: 

Learning and teaching process involves the interaction among the teacher, student, and content (field 

knowledge). In this process, teachers’ having content organization strategies is an important 

instructional proficiency so that they could provide students with cognitive support and obtain an 

effective and efficient learning product. In line with this notion, the general purpose of this study is to 

improve prospective classroom teachers’ content organization skills through the school practice 

course. Content organization skills investigated in this study were limited to the instruction of concept 

and generalization.  

The study adopted a holistic, single case method, which is one of the qualitative research methods. No 

studies in Turkey have so far investigated the improvement of prospective teachers’ content 

organization skills in the teaching practice course. The method used in this study was preferred with 

the notion that it enabled in-depth investigation of the use of content organization strategies and that 

such study could form a base for other studies on the issue. The participants were identified using 

easily accessible sampling method. Hence, the participants were 12 fourth year prospective teachers 

who received the “Teaching Practice II” course in the spring semester. The study utilized an open-

ended test which aimed to measure prospective teachers’ prior knowledge about content organization 

skills in the instruction of concept and generalization. The prospective teachers were then provided 

with a 4-week training about the content organization in the instruction of concept and generalization, 

and they were asked to use the information given in the training in their teaching plans. The post-test 

was administered at the end of the term. How prospective teachers reflected the given training on their 

teaching plans were investigated with feedback given throughout the process, and the prospective 

teachers were asked to observe the content organization strategies used by the teachers while they 

were teaching concept and generalization. Data were collected through the pre and post test forms 

developed by the researchers, semi-structured observation forms, teaching plans prepared by the 

prospective teachers, and worksheets. Observation data and teaching plans were analyzed using 

content analysis methods. Data obtained from pre-tests, post-tests and worksheets were analyzed 

descriptively according to a grading key developed by the researchers. Although the analysis of the 

research data is still going on, pre-analysis results showed that the prospective teachers reflected what 

was given in the trainings on their teaching plans, they chose and used a content organization strategy 

appropriate to the instructional goal, and the feedback provided was mainly corrective and 

explanatory.  

Keywords: teaching plan, content organization strategies, teaching practice course. 
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Özet: 

Türkiye ekonomisi 1989 yılında sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasıyla yapısal 

dönüşüm sürecine girmiştir. Bu bağlamda ülke ekonomisinde finansal derinleşme sağlanmış ancak 

finansal baskının yüksek olduğu dönemlerde ekonomik ve finansal krizler yaşanmıştır. Bu nedenle 

finansal derinleşme ve kriz kavramları önemli tartışma konuları haline gelmiştir. Ekonomi 

literatüründe finansal derinleşmeyle ilgili çalışmalarda daha çok ekonomik büyüme ile olan ilişki ele 

alınmış, farklı ülke ekonomileri ve farklı ekonometrik teknikler kullanılarak farklı fikirler ortaya 

çıkmıştır. Bu çalışmada ise finansal derinleşmenin kriz yaratıcı etkisi Türkiye ekonomisi için ampirik 

düzeyde analiz edilmiştir. Finansal derinleşme göstergelerinin seçiminde parasal büyüklükler, 

kredilere ilişkin büyüklükler ve yapısal ölçütler dikkate alınmış, kriz göstergesi olarak finansal baskı 

endeksi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Türkiye’deki ekonomik karar mekanizmalarına 

ve otoritelerine kriz yönetiminde önemli ipuçları verecektir. 

Bu çalışmanın temel amacı, finansal derinleşme ile kriz arasındaki nedenselliğin varlığının 

araştırılması ve bu nedenselliğin hem kısa hem de uzun dönem etkisinin belirlenmesidir. Bu 

çerçevede, finansal derinleşmenin kriz yaratıcı etkisi Türkiye ekonomisi için Eşbütünleşme, Vektör 

Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik testiyle 1998-2012 dönemini kapsayan ilgili 

değişkenlerin çeyreklik verileriyle analiz edilmiştir. Ekonometrik bulgular; ekonomideki parasallaşma 

ve kredi büyümesi ile finansal baskı endeksi arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu 

göstermiştir. Dolayısıyla, uzun dönemde finansal derinleşmenin parasal ve kredilere ilişkin 

büyüklükler açısından kriz yaratıcı etkisi çıkmıştır. Diğer taraftan, bir kriz öncü göstergesi olan 

finansal baskı endeksindeki pozitif ya da negatif yöndeki değişimlerin kısa dönemde özel sektöre 

verilen kredileri etkileyen önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, vadeli 

mevduatların kısa dönemde özel sektör için önemli bir araç olduğu ve ekonomideki parasallaşmayı bu 

yolla arttırdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Derinleşme, Finansal Baskı Endeksi, Nedensellik, Eşbütünleşme, Vektör 

Hata Düzeltme Modeli. 

Crisis-Creating Effect Of The Financial Deepening  

Abstract: 

Turkish economy with the removal of restrictions on capital movements in 1989 entered into a process 

of structural transformation. In this context, financial deepening has been achieved in Turkish 

economy, but economic and financial crises have occurred in the periods of high financial pressure. 

For this reason, the concepts of financial deepening and crisis have become important debates. In the 

literature of economics, the relationship between economic growth and financial deepening has been 

examined and different ideas have emerged by using different country economies and different 

econometric techniques. In this study, crisis-creating effect of financial deepening has been analyzed 

in an empirical level for Turkish economy. Monetary aggregates, credit sizes and structural measures 

have been taken into consideration in the selection of the financial deepening indicators, and the 



financial pressure index has been used as the indicator of crisis. The results obtained in this study will 

provide important clues to the economic policy makers and authorities in crisis management. 

 

The main purpose of this study is to investigate the existence of causality between financial deepening 

and crisis and to determine both short and long term effects of this causality. In this context, crisis-

creating effect of financial deepening for Turkish economy has been analyzed with quarterly data of 

the related variables covering the 1998-2012 period with Cointegration, Vector Error Correction 

Model (VECM) and Granger causality tests. Econometric findings have been showed that there is a 

mutual causality relationship between monetarization and the financial pressure index. There is also a 

mutual causality relationship between credith growth and the financial pressure index. Therefore, in 

the long run, crisis-creating effect of the financial deepening in terms of monetary and credit growth 

has emerged. On the other hand, it has been reached that the positive or negative changes in the 

financial pressure index as a crisis indicator affects short-term private sector loans. In addition, it has 

been found that term deposits are an important tool for the private sector in the short term and the 

monetarization in the economy is increased by this tool.  

Keywords: Financial Deepening, Financial Pressure Index, Causality, Cointegration, Vector Error 

Correction Model. 
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Özet: 

Mal ve hizmet üretiminin artırılmasına yönelik insan faaliyetlerinin küresel ısınmaya etkisi, son 

yıllarda literatürde sıklıkla tartışılan konulardan biridir. Bu kapsamda ekonomik büyüme, enerji 

tüketimi ve sera gazı salımı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 

genel olarak ekonomik büyümeden kaynaklanan çevre baskısının minimize edilmesi gerektiği üzerine 

odaklanmaktadır. Çalışmalarda kullanılan yöntemler arasında yer alan Veri Zarflama Analizi (VZA), 

karar birimlerinin üretim girdilerini düşürüp çıktılarını artırma konusundaki etkinliğini ölçen bir 

yöntemdir. Analizde hem istenen hem de istenmeyen faktörler mevcut olabilir. İstenmeyen faktörlere 

sahip modeller, VZA modellerinin özel bir durumudur. İstenmeyen faktörler kavramı modelde 

arttırılmak istenen girdilerin veya azaltılmak istenen çıktıların VZA modellerinde yer alması 

durumudur. Bu çalışmanın ana amacı istenmeyen çıktılara sahip VZA ile Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinin çevresel etkinliklerinin analiz edilmesidir. Geleneksel CCR-VZA ve BCC-VZA gibi 

modellerde girdilerin azaltılması veya çıktıların arttırılması yoluyla etkinliğin değerlendirilmesi 

yapılmaktadır. Bu çalışmada, istenen (GSYİH) ve istenmeyen (sera gazı salımı) çıktıların birlikte 

bulunduğu, bir başka ifade ile istenen çıktının arttırılması ve istenmeyen çıktının azaltılmasının 

birlikte hedeflendiği VZA modeli ile AB ülkelerinin çevre konusundaki etkinlik değerlendirmesi 

yapılmıştır. İstenmeyen faktörlerin varlığı durumundaki VZA modellerinde etkinlik değerlendirilmesi 

için altı temel yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar: (1) istenmeyen faktörlerin VZA modelinde 

dikkate alınmaması. (2) istenmeyen çıktıların girdiler olarak (veya istenmeyen girdilerin çıktılar 

olarak) modele alınması. (3) İstenmeyen faktörlerin doğrusal olmayan VZA modelinde ele alınması 

(Fare, 1989). (4) İstenmeyen faktörlere doğrusal olmayan monoton azalan dönüşüm uygulanması. (5) 

İstenmeyen faktörlere doğrusal monoton azalan dönüşüm uygulanması (Zhu ve Seiford, 2002). (6) 

Yönelimli uzaklık fonksiyon yaklaşımı (Fare ve Grosskopf, 2004) olarak sayılabilir. Sayılan (3) – (6) 

arasındaki yöntemler için yararlanılabilecek hazır yazılım bulunmadığından, bu çalışma kapsamında 

(3) – (6) arasındaki yöntemler için EXCEL Open Solver’dan yararlanarak özel bir çözüm desteği 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin ayrıntılı tanıtımı, geliştirilen çözümleme desteği ile bu yöntemlerin AB 

ülkelerindeki çevre etkinlik değerlendirmelerinde kullanımı bu çalışmanın özgünlüğü ve literatüre 

katkısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak, 1995 – 2015 

yılları arasında 5 yıllık dönemler şeklinde, AB ülkelerinin çevre etkinlik değerlendirmeleri yapılmıştır. 

AB ülkelerinin etkinlik değerlendirmelerinde, toplam işgücü, brüt sabit sermaye stoku ve enerji 

tüketimi girdiler, AB ülkelerinin GSYİH ve sera gazı emisyon değerleri çıktılar olarak ele alınmıştır. 

VZA modellerinin çözümü sonucu bulunan etkinlik skorları beşer yıllık aralıklar şeklinde tablolar 

halinde sunulmuş, özellikle (3) – (6) yöntemleri üzerinden ülkelerin elde edilen etkinlik skorları 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen Çıktılı Veri Zarflama Analizi, Çevre Etkinliği, Doğrusal ve Doğrusal 

Olmayan Monoton Azalan Dönüşüm, Yönelimli Uzaklık Fonksiyonu Yaklaşımı.  

  



Evaluation of Environmental Efficiencies of European Union Countries by 

Analysis of DEA with Undesirable Factors  

Abstract: 

The impact of human activities on global warming aimed at increasing the production of goods and 

services has been one of the topics discussed frequently in the literature in recent years. In this context, 

a number of studies have been conducted that examine the relationship between economic growth, 

energy consumption and greenhouse gas emissions. The studies focus mainly on the need to minimize 

environmental pressure caused by the economic growth. Data Envelopment Analysis (DEA) which is 

one of the methods used in studies is a method that measures the effectiveness of decision units in 

reducing production inputs and increasing output. Both desirable and undesirable factors may be 

present in the analysis. Models with undesirable factors are a special case of DEA models. The 

concept of undesirable factors is that the inputs to be increased in the model or the outputs to be 

reduced are presented in the DEA models. The main aim of this study is to analyze the environmental 

activities of the EU countries with undesirable factors. In traditional CCR-DEA and BCC-DEA 

models, efficiency is assessed by reducing inputs or by increasing output. In this study, the outputs of 

desirable (GDP) and the undesirable (greenhouse gas emission) are presented together, in other words, 

the efficiency evaluation about the environment of the EU countries was carried out with the DEA 

model in which the desirable output increase and the undesirable output reduction are targeted 

together. There are six basic approaches to evaluate the efficiency in DEA models with the presence of 

undesirable factors. These approaches can be considered as: (1) Ignoring undesirable factors in DEA 

models. (2) Treating undesirable outputs (inputs) as inputs (outputs). (3) Treating undesirable factors 

in nonlinear DEA model (Färe et al., 1989). (4) Applying a nonlinear monotone decreasing 

transformation to the undesirable factors. (5) Using a linear monotone decreasing transformation to 

deal with undesirable factors (Seiford and Zhu, 2002). (6) Directional distance function approach (Färe 

and Grosskopf, 2004). Since there is no ready software available for the mentioned methods (3) - (6), a 

special solution support has been developed by using EXCEL Open Solver for methods (3) - (6). The 

detailed introduction of these methods, the use of these methods in environmental efficiency 

evaluations in the EU countries with the improved analysis support constitutes the originality of this 

work and the literature contribution. In this study, environmental efficiency evaluations of EU 

countries were performed in 5-year periods between 1995 and 2015 by using all the methods listed 

above. In the efficiency evaluations of the EU countries, total labor force, gross fixed capital stock and 

energy consumption as inputs, the GDP of EU countries and greenhouse gas emission values as 

outputs are examined. Efficiency scores which are gained as a result of solution of DEA models are 

presented in table form as a five years period. Especially, the efficiency scores obtained from countries 

are interpreted through especially methods (3) - (6). 

Keywords: Data Envelopment Analysis with Undesirable Output, Environmental Efficiency, Linear 

and Nonlinear Monotone Decreasing Transformation, Directional distance function approach. 

  



Cinsiyetçi İkiyüzlülük ve Kadın-Erkek Dikotomisi 
 

Ayşegül YARAMAN 

Marmara University, 

Turkey 

ayaraman@hotmail.com 

 

Özet: 

Türkiye’de kadınlık durumunun dönüşümünde, 19. yüzyıldan itibaren hayata geçen 

modernleşme/Batılılaşma projesi ve bunun bir parçası olan birinci dalga kadın hareketi merkezi rol 

oynamıştır. Modenleşmeye içkin nedenlerle kadın erkeğe eşitlenirken otomatikman erkeklik 

yüceltilmiş; böylece örtük cinsiyetçilik engellenmemiştir. Modernite eleştirilerinin ana damarlarından 

biri olarak ikinci dalga kadın hareketi bir yandan bu bağlamda süren eril değerlerin egemenliğini 

deşifre ederken; bir yandan da kadınlık durumunun biyolojik değil, toplumsal olarak inşa edildiğini 

vurgulamıştır. Ancak cinsiyetçi eşitsizliğin kültürel arkaplanı eleştirilirken; kadın-erkek dikotomik 

kurgusu söylemde ve eylemde yeniden üretilmektedir.  

Bir kimlik hareketi olmanın getirdiği bu çıkmaza rağmen ikinci dalga kadın hareketi söylemde kadın-

erkek eşitliğini hegemonik kılan bir başarının sahibidir. Kadının erkeğe eşit olmadığının açıkça ifade 

edilmesi, ancak “amalarla” mümkün olabilmektedir. Oysa günlük yaşam pratiklerinde, dilde, 

medyada, siyasette ve en çok da ev içinde, özellikle şiddet olarak cinsiyetçilik yaygınlıkla sürmektedir. 

Modernitenin örtük cinsiyetçiliğinin yerini benim kavramlaştırdığım ikiyüzlü cinsiyetçilik almıştır. 

Özellikle cinsiyetçiliği aşmış addedilen kesimlerdeki sembolik şiddet bağlamındaki eril egemenliğin 

yeniden üretimi yaygındır ve sanki bir özgürleşme imiş gibi destek bulmaktadır; zira patriarka ve 

neoliberal sistem hegemoniktir. Sözde muhalefet (istemeden) bu hegemonyayı gizleyebilmektedir. 

Bu bildiride; toplumsal cinsiyet problematiğine içkin kültürel kadın-erkek dikotomisinin, cinsiyetçilik 

(aleni, örtük, ikiyüzlü) açısından oluşturduğu çıkmaz tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: cinsiyetçi ikiyüzlülük, ataerki, cinsiyetçilik, simgesel şiddet.  

Sexist Hypocrisy & Woman-Man Dichotomy 

Abstract: 

The main important step of the transformation of women’s condition in Turkey is the first wave of 

feminist movement as a part of modernization/ westernization project which has been in vogue since 

the 19th century. But the woman’s formal equalization to the man as a component of the 

modernization process, despite many benefits on behalf of women’s emancipation, still reproduces the 

patriarchy by revaluation of masculinity. 

As one of the main critisism to the modernity, the seconde wave feminsist movement deconstruct this 

impilicit superiority of masculinity by revaluation feminity. They emphasize that the difference 

between sexes is not biologicaly but culturaly constructed. However, while the social background of 

the sexist inequality is critisized, the man-woman dichotomy is reproduced in discourse and action on 

behalf of women’s deliberation from patriarcal hierarchy. 

As an identity movement, the second wave feminism has an important success that has achieved a 

hegemonic discours in equality between women and men. It is almost impossible to state publicly that 

the woman is a “second sex” and not equal to the man without begining to the phrase “but”. However 

in everyday life practices; in language, in media, in politics, in education, in the work place, 

particularly in private sphere/at home, sexism, especially as a domestic violence is more than 



prevalent. Now implicit sexism of modernity is replaced by sexist hypocricy which is my own 

conceptualization to explain this state of patriarchy.  

Reproduction of masculine sovereignity in the context of symbolique violence, particularly in those 

who are considered by themselves and others to have overcome sexism, persists; because patriarcal 

and neoliberal system, in co-operation, are still hegemonic and not only impose but also convince the 

masses, even if they are in opposition, sometimes without their awareness. 

The persisting sexism(explicit, implicite ou hypocrite) will be discussed via woman-man dichotomy, 

which is still reproduced even in the name of equality not only by sexists but also by feminists. 

Keywords: sexist hypocrisy, patriarchy, sexism, symbolic violence. 
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Abstract: 

As a rapidly developing multidisciplinary research field, neuromarketing offers great advantage to 

researchers in understanding the irrational aspects of consumer behavior. Neuromarketing methods are 

used to complement the classical marketing research methods for the analysis of subconscious 

dimensions of consumers’ cognitive load which occurs in the procurement process.  

In communication age that we’re in now, there are many differences in online purchasing behavior of 

consumer groups whom defined as 'digital immigrants' and 'digital natives'. Literature shows that 

digital natives who met internet as soon as their birth are really familiar to online shopping 

technologies, but digital immigrants are still abstemious to online transactions.  

In this research, digital natives who are stay continuously online and digital immigrants who are still 

in the process of adaptation to online world were examined through 'stress levels'. In our study, both 

groups were manipulated by using "web site load speed", which is the one of the most important stress 

factors in online shopping and through this stimulus the changes in their purchasing behavior were 

investigated. 

Stress levels were analyzed via Galvanic Skin Conductance Response, as one of the biometric 

measurement techniques, and the difference between the two groups was determined by statistical 

methods. We assume that; the difference between two groups’ stress levels, should be considered as a 

clue to understand the effects of shopping sites’ technical infrastructures on consumer decision making 

processes and online shopping behaviour. 

 

Key word: Consumer behaviour, neuromarketing, online shopping, GSR 

Online Alışveriş Süreçlerinde Dijital Yerlilerin Ve Dijital Göçmenlerin Stres 

Düzeylerinin Biyometrik Analizi 

Özet 

Nöropazarlama, literatürde henüz çok yakın zamanda yer edinmesine karşın oldukça hızlı gelişen 

multidisipliner bir çalışma alanı olarak tanımlanmakta ve tüketici davranışlarının irrasyonel yönlerinin 

aydınlatılmasında araştırmacılara büyük avantaj sunmaktadır. Satınalma süreçlerinde tüketicilerin 

yürüttüğü bilişsel faaliyetlerin bilinç üstü ve bilinçaltı düzeylerdeki kırılmalarının tespiti için 



nöropazarlama yöntemlerinin kullanılması, klasik araştırma yöntemlerini destekleyici niteliği ve 

bireysel manipülasyona imkan vermemesi sebebiyle araştırmanın derinleştirilmesini mümkün 

kılmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, ‘dijital göçmenler’ ve ‘dijital yerliler’ olarak tanımlanan 

tüketici gruplarının online satın alma davranışlarında pek çok farklılık bulunmaktadır. Yapılan 

araştırmalar, teknoloji ile doğar doğmaz tanışan dijital yerlilerin son derece alışkın oldukları online 

alışverişe teknoloji ile erişkin dönemlerinde tanışan dijital göçmenlerin daha mesafeli yaklaştığını 

göstermektedir. Bu çalışmada sürekli çevrimiçi olmayı doğal kabul eden dijital yerliler ile henüz 

adaptasyon sürecinde olan dijital göçmenlerin online alışveriş süreçlerindeki tutumları ve süreci 

etkileyen faktörler ‘stres düzeyleri’ üzerinden incelenmiştir. Araştırmada her iki grup da online 

alışverişteki önemli stres faktörlerinden biri olan “web sitesi yüklenme hızı”nın uyaran olarak 

kullanılması ile manipüle edilmiş ve satın alma davranışlarındaki değişimler araştırılmıştır. 

Stres düzeyleri, biyometrik ölçüm tekniklerinden biri olan Galvanik Deri İletkenliği Tepkisi 

kullanılarak analiz edilmiş ve iki grup arasındaki fark istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit 

edilmiştir. Tespit edilen stres düzeyleri farkının; hedef pazarı oluşturan iki temel grubun online 

alışveriş alışkanlıklarının ve alışveriş sitelerinin teknik altyapılarının tüketicinin satın alma kararı 

üzerindeki etkisinin anlaşılması için önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: Tüketici davranışı, nöropazarlama, online alışveriş, GSR 
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Özet: 

Ekoloji felsefesi özellikle yirminci yüzyıla damgasını vuran çevresel krizlerin (küresel ısınma; hava, 

su ve toprak kirliliği, nükleer atıklar, vb.) gözle görülür etkilerine düşünsel bir yaklaşım geliştirme 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çevre etiği temelde tüm canlılığın insan tarafından tanınmayı 

ve dolayısıyla saygıyı hak ettiği ilkesine dayanmaktadır. Çevre etiği insanın etkin, doğanın ise edilgin 

konumda yer aldığı bir mantığa göre işlemektedir. Çevre etiği tartışmaları bağlamında öne çıkan 

düşünme biçimlerin biri olan uygulamalı etik, diğer adıyla pratik etik, 1970’lerden beri etkin olan ve 

giderek de gelişmekte olan bir felsefi disiplindir. Pratik hayatta karşılaşılan belirli durumlara yönelik 

ahlaki modeller çıkarmak uygulamalı etiğin asli amacıdır. Uygulamalı etik bağlamında yürütülen 

çevre etiği tartışmalarının farklı olgusallıklar üzerinden ekolojik krize yönelik çok yönlü bir 

sorumlukluk alanı belirlenmesini olanaklı kıldığı varsayılmaktadır. Bu çalışmada genel anlamıyla 

uygulamalı etiğin, özel olarak ise ekolojik kriz bağlamında yürütülen uygulamalı etik tartışmaları 

eleştirel olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: çevre etiği, uygulamalı etik, dışsallıklar.  

Critique of Applied Ethics in the context of Enviromental Philosophy 

Abstract: 

The main purpose of the philosophy of ecology is to develop ethical and rational approaches to the 

visible effects of environmental crises of today, such as global warming; air, water and soil pollution, 

nuclear wastes. In this context, environmental ethics is basically based on the principle that all living 

things deserve respect. The environmental ethic is based on a perception of a relation which human 

being is in the active, nature is in the passive position. Practical ethics, in other words, practical ethics, 

is one of the leading forms of thinking in the context of environmental ethics. Applied ethics is a 

philosophical discipline that has been active since the 1970s and is evolving. It is the main purpose of 

applied ethics to bring out moral models to specific situations encountered in practical life. It is 

assumed that the environmental ethics debate in the context of applied ethics makes it possible to 

establish a multidimensional field of responsibility for ecological examination over different realities. 

In this study, ethical discussions of applied ethics in the context of ecological crisis will be critically 

examined. 

Keywords: enviromental ethics, applied ethics, externalities. 
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Özet: 

Bu araştırma, Isparta koşullarında bazı yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin yeşil ve kuru ot 

verimlerini belirlemek amacıyla 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Denemede TUBİTAK 110 O257 

numaralı projeden temin edilen 15 adet yonca genotipi (Yeşilova-1, Yeşilova-2, Karamanlı-1, 

Karamanlı-3, Akşehir-1, Akşehir-2, Keçiborlu-1, Keçiborlu-3, Sandıklı-1, Sandıklı-2, Şuhut-1, Şuhut-

3, Çay-1, Çay-2, Çay-3) ile Bilensoy ve Gea kontrol çeşitlerinin yeşil ot ve kuru ot verimleri 

incelenmiştir. Toplam 5 biçim yapılmıştır. Araştırma sonucunda, yeşil ve kuru ot verimi bakımından 

en yüksek değerler birinci biçimde Çay-2 ve Keçiborlu-1, ikinci ve dördüncü biçimlerde Çay-1, 

üçüncü ve beşinci biçimlerde Keçiborlu-3 genotipinden elde edilmiştir. En düşük verimler ise birinci 

biçimde Yeşilova-2 ve Karamanlı-1, ikinci ve üçüncü biçimlerde Yeşilova-2, dördüncü ve beşinci 

biçimlerde Karamanlı-1 genotipinden elde edilmiştir. Beş biçimin toplamına bakıldığında en yüksek 

yeşil ve kuru ot verimlerinin Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve Çay-2 genotiplerinden elde edildiği, 

en düşük verimin ise Karamanlı-1 ve Yeşilova-2 genotiplerinde belirlendiği görülmüştür. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ot verimi bakımından Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 ve 

Çay-2 genotiplerinin ıslah çalışmalarında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yonca, genotip, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, 

Determınatıon Of Forage Yıeld Of Some Alfalfa (Medicago Sativa L.) 

Genotypes Selected From Clone Plots 

Abstract: 

This research carried out to determine forage yield and quality of different alfalfa (Medicago sativa L.) 

genotypes under Isparta conditions in 20142015. In present study, 15 different alfalfa genotypes 

(Yeşilova-1, Yeşilova-2, Karamanlı-1, Karamanlı-3, Akşehir-1, Akşehir-2, Keçiborlu-1, Keçiborlu-3, 

Sandıklı-1, Sandıklı-2, Şuhut-1, Şuhut-3, Çay-1, Çay-2, Çay-3) that supplied from TUBİTAK 110 O 

257 and cv Bilensoy and Gea were used. This study specified green and hay yields in the alfalfa 

genotypes. It was made five cutting in the alfalfa genotypes. End of the present research; the highest 

green and hay yields were obtained from Çay-2 and Keçiborlu-1 genotypes in the first cutting, Çay-1 

genotype in the second and fourth cutting, Keçiborlu-3 genotype in the third and fifth cutting. The 

lowest green and hay yields were obtained from Yeşilova-2 and Karamanlı-1 genotypes in the first 

cutting, Yeşilova-2 genotype in the second and third cutting, Karamanlı-1 genotype in the fourth and 

fifth cutting. According to the sum of the five cutting, the highest green and hay yields were obtained 

from Çay-1, Keçiborlu-3, Keçiborlu-1 and Çay-2 genotypes, while the lowest green and hay yields 

were obtained from Karamanlı-1 and Yeşilova-2 genotypes. Çay-1, Keçiborlu3, Keçiborlu-1 and Çay-

2 genotoypes can be used in breeding study because of their high forage yield and quality values.  

Keywords: Alfalfa, genotype, green yield, hay yields. 
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Özet 

 

Bu çalışmada, Türk-Alman Göçmen Yazınının Almanca ile ilgili eğitim ya da filoloji bölümlerindeki 

yazın, ülkebilim, metin incelemeleri vb. yazın ve kültür odaklı derslerde kullanılabilirliği irdelenmeye 

çalışılacaktır. Almanya’ya özgü elli yıllık bir süreci içeren ve orada üç kuşaktır varolan insanlarımızı 

da yakından ilgilendirdiği için ayrı bir anlamı olan Türk-Alman göçmen yazını, son dönem Alman 

yazını açısından da önemsenmekte ve Alman yazınının bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla gerek Alman yazını, gerekse Alman ülkebilim veya kültürbilim ile ilgili derslerde ister 

istemez ders malzemesi olarak da karşımıza çıkmakta, hatta ayrı bir ders olarak da okutulabilmektedir. 

Var olan bu durumdan yola çıkarak Türk Alman göçmen yazınına üniversitelerin adı geçen bölümleri 

bağlamında eğitim açısından değerlendirilmesi konu olarak ele alınacak, eğitim programı açısından 

nasıl bir yol izlenebileceği konusunda görüşler değerlendirilerek, Türk-Alman göçmen yazınının 

eğitimi konusu dillendirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda göçmen yazını sanatçılarına da 

göndermeler yaparak, ilgili sanatçıların metinleri bağlamında belli başlı ders izlence önerileri de 

yazınbilim ve yazın eğitimi açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma boyunca Türk-Alman 

yazınbilim verilerinden ve bu alanda yapılan son dönem araştırmalarından yararlanmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Yazını, Türk-Alman Yazını, Edebiyat Dersi, Yazın Eğitimi. 

 

Turkısh-German Immıgrant Lıteratur As A Culture Educatıon 

Abstract: 

In this study, the utility of Turkish-German Immigrants Literature in literature and culture-oriented 

course such as literature, country-science, text analysis and so on in philology department related with 

German will be analyzed. The Turkish-German Immigrant Literature which contains spesific fifty-

year period to Germany and has a different meaning as concern closely our people who have been 

there since three generations, is considered important in terms of recent German literature and is 

accepted as been part of German literature. Therefore, this subject emerges inevitably in German 

literature, as well as in courses related with German country-science or Culture-science as a course 

Material even it can be taught as a separate course. Based on this situation, it will be discussed that the 

evaluation of Turkish-German immigrants literature in terms of education in the context of aforesaid 

department of university, opinions about strategy in terms of education program will be evaluated, 

Education of Turkish-German Immigrants Literature will be tried to be expressed. In this context by 

making references to the artist of Immigrant Literature, the principal course Schedule-

recommendations will be evaluated in terms of literature and education of literature, in concept of the 

work of related artist. During the study it will be tried to take advantage of the recent research in this 

area and the data of Turkish-German literature. 

Keywords: Immigrants Literature, Turkish-German Literature, literature-Course, literature education. 
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Abstract: 

Strategic business alliances have been attracting researchers for a very long time due to various 

reasons. As all the organizations that survive today’s competitive business environment, maritime 

business is also try to adopt new business strategies in order to protect its power. In the last fifteen 

years global markets have become more competitive and managers has to start compete with other 

organizations by cooperating with the concept of strategic business alliances. In general the concept of 

strategic alliance means a collaboration between companies in order to reach new synergy and more 

productivity for each side of constitution. Due to having more acquisition when compared to 

individual efforts, maritime industry which is an international working area also needs benefits of 

mergers as in all sectors. As in all business areas the cost reduction strategy is vital for maritime sector 

that are being affected by various developments in terms of worldwide trade. That’s why some 

maritime firms may tend to constitute outsourcing links with foreign partners in order to reduce costs. 

In this context, this study investigates the evolution of world’s prominent strategic business alliances 

in maritime sector. Despite of the fact that there are numerous strategic alliances in world’s maritime 

sector, this research includes the prominent strategic alliances that actualized and affected maritime 

sector in the last fifteen years. Then paper concludes with the advantages of mentioned alliances and 

forecasts for the future trends related with strategic business alliances in maritime sector and their 

impacts on maritime trade. 

Key Words: strategic business alliances, maritime sector, maritime trade. 
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Abstract 

Personal Development Seminars have been held regularly for 14 years. The research is aimed at 

students who have actively participated in these seminars, in academic, social and cultural 

organizations for two and more years. These Seminars were held at Dokuz Eylul University by the 

students, mainly for students, with the aim of bringing Knowledge Society and contemporary values to 

the University students. There were also other participant students from other universities.  The aim of 

this study is to qualitatively determine the experience and personal development values of the students 

who have actively participated to the seminars for two or more years. The study is a retrospective and 

thematic research and it is a comparative analysis on how people evaluate themselves before and after 

the seminar.   

The research is on the evaluation of the self-esteem of the students who have actively worked in all 

these activities for two or more years. Furthermore, it will shed a light on the contributions on bringing 

new concepts and values such as Information age, personal development, social responsibility, social 

synergy, common sense and team work, consensus to university students.  

Keywords: Personal development, Social responsibility, Innovativeness, Information age values.  

JEL Codes: O 15; O 34; O 35; L 26; L 31. 

 

Kişisel Gelişim Seminerlerine İki Ve Daha Fazla Yıl Aktif Katılan 

Öğrencilerin Kazanımlarına İlişkin Kalitatif Bir Araştırma 

Özet 

Kişisel Gelişim Seminerleri 14 yıldır düzenli olarak yapılmakta olup; araştırma, yıl boyu süren bu 

seminerlere 2 ve daha fazla yıl, akademik, sosyal ve kültürel organizasyonlara aktif olarak katılan 

öğrencilere yönelik anket uygulaması olarak yapıldı. Bu Seminerler,  öğrencilerin Bilgi toplumu ve 

çağdaş değerlerin Üniversite öğrencilerine kazandırılması amacıyla, öğrenciler tarafından, ağırlıklı 

olarak yine öğrenciye yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ancak diğer 

Üniversitelerin öğrencilerinden de katılım olmaktadır.  Bu çalışmanın amacı, seminerlere iki ve daha 

fazla yıl aktif katılımlarda bulunan öğrencilere kazandırdığı deneyim ve kişisel gelişim değerlerinin 

kalitatif olarak değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışma geriye dönük ve tematik bir araştırma olup; 

kişilerin seminer öncesi ve sonrasında kendilerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin karşılaştırmalı bir 

analizdir.  

Sosyal Sorumluluk projelerine iki ve daha fazla yıl aktif görev alan öğrencilerin kendilerine 

kazandırdığı değerlerin kendileri tarafından (self esteem) değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca bu 

değerlendirmelerin Bilgi çağının, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal sinerji, ortak akıl ve ekip 

çalışması, uzlaşı gibi yeni kavram ve değerlerin üniversite öğrencilerine kazandırma konusundaki 

katkılarına yer verildi. 

 Keywords: Kişisel gelişim, Sosyal sorumluluk, Yenilikçilik, Bilgi çağı değerleri.  

JEL Codes: O 15; O 34; O 35; L 26; L 31.  
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Kızılçam (Pinus brutian Ten.) ekonomik ve ekolojik açıdan en önemli asli ağaç türlerimizden birisidir. 

Doğal kızılçam ormanlarının bugün ve geleceğe dönük yönetim ve planlanması ile ilgili stratejilerinin 

geliştirilmesinde, bu ormanlarının büyüme ve hasılatına ilişkin sağlıklı bilgilerin elde bulunması 

zorunludur. Ormanların büyüme ve hasılatına ilişkin tahminlerde kullanılan en önemli yapı taşlarından 

birisi, ağaç hacim tahminleridir. Hacim tahminleri, ağaç ve meşcerelere ilişkin hacmin ve bu hacim 

miktarının farklı ticari sınıflara dağılımının doğru hesaplanmasında, orman amenajman planlarının 

düzenlenmesinde, orman ürünleri sanayisinin geleceğine ilişkin projeksiyonların yapılmasında ve 

uygun biyokütle dönüşüm faktörleri yardımı ile biyokütle ve karbon birikim miktarının 

hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada, Isparta-Eğirdir Yöresi doğal kızılçam 

meşcerelerinin hacim tahminleri için hacim denklemleri geliştirilmiştir. Bu amaçla 405 örnek ağaç 

ölçülmüş ve bu örnek ağaçlar tesadüfi olarak iki gruba yarılmıştır. Gruplardan biri model geliştirmek , 

diğer ise geliştirilen modelin test edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Çalışmada 30 farklı regresyon 

modeli test edilmiştir. En uygun hacim denkleminin seçimi için; model geliştirme ve test verileri için, 

altı farklı uygunluk ölçütü (uyum indeksi, ortalama hata, ortalama mutlak hata, maksimum mutlak 

hata, hata kareler ortalamasının karekökü ve Akaike bilgi kriteri) kullanılarak belirlenen model nisbi 

sıralamalarına göre gerçekleştirilmiştir. Model nisbi sıralarına göre, en başarılı hacim modelleri, 

Model 14, Model 6 ve Model 17 olarak bulunmuştur. Ancak, yörede doğal kızılçam meşcerelerinde 

yapılacak hacim tahminleri için, daha az parametreli ve nispeten daha kolay bir model olması 

nedeniyle, Model 7 önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Hacim denklemi, Göğüs çapı, Boy, Nisbi sıra. 

 

Development Of Tree Volume Equations For Natural Brutian Pine Stands  

Abstract: 

Brutian pine (Pinus brutian Ten.) forests are economically and ecologically one of the most important 

forests in Turkey. In this context, knowing the state and limitations of growth and yield of Brutian 

pine forests is necessary for improving future management and planning strategies of timber resources. 

The one of the essential building blocks in forest growth and yield prediction models is the equations 

for estimating individual tree volume. Individual tree volume estimations can be use to tree and stand 

volume estimations and to any merchantable limit of this volume, forest management plans 

arrangement, to projections of forest products industries, and to estimations of biomass and carbon 

budgets with suitable biomass conversion factors. In this study, tree volume equations were developed 

for brutian pine stands in Isprata-Eğirdir Region. For this aim, 405 sample trees destructively 

measured and then these trees rae randomly divided into two groups as development data and 

validation data. Thirty regression models tested in this study. The tested models were compared using 

six performance criteria (Fit index, average bias, average absolute residuals, absolute maximum bias, 

and Akaike Information criteria) for model development and validation dataset. Accordingly relative 

ranks of models, the best volume equations are Model 14, Model 6, and Model 17, respectively. 

Hovewer, we recommended Model 7, Because of well-known model, easy to applicate, and the model 



has only two parameter. As a result, tree volume can be estimated with high precision using Model 7 

for natural brutian pine stands in region.  

Keywords: Brutian pine, Volume equation, Diameter, Height, Relative rank. 
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Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ekonomik ve ekolojik açıdan en önemli asli ağaç türlerimizden birisidir. 

Doğal sedir ormanlarının bugün ve geleceğe dönük yönetim ve planlanması ile ilgili stratejilerinin 

geliştirilmesinde, bu ormanlarının büyüme ve hasılatına ilişkin bilgiler son derece önemlidir. Büyüme 

ve hasılat tahminlerinde kullanılan yöntemler üç grupta toplanmaktadır: tam meşcere modeleri, çap 

sınıfı modelleri ve tek ağaç modeleri. Çap dağılım modelleri çap sınıfı modellerindendir. Çap dağılımı 

modelleri, yatay meşcere yapısı hakkında ve birim alandaki hacim, göğüs yüzeyi ve ağaç sayısı gibi 

her çap sınıfı için bilgilerin elde edilmesine yardımcı olur. Bu bilgileri, meşcereden elde edilecek odun 

ürününün farklı endüstriyel alanlardaki kullanım yeri ve farklı ürünlerden elde edilmesi muhtemel 

parasal hasılatın ortaya konmasında önemlidir. Bu çalışmada, Antalya Yöresi doğal sedir 

meşcerelerini çap dağılımının ortaya konması amaçlanmıştır. Çap dağılımları genel olarak, bazı teorik 

dağılımların parametre tahminleri ile karakterize edilmektedir. Çap dağılımını tanımlamak için, Log-

normal, exponential, gama, beta, Weibull ve Johnson’s SB gibi birçok farklı olasılık yoğunluk 

fonksiyonu kullanılmıştır. Johnson’s SB fonksiyonu, ormancılık araştırmalarında teorik dağılımlara 

benzemedeki esnekliği nedeniyle en çok kullanılan dağılımlardan birisidir. Birçok çalışma, çap 

dağılımın doğru tanımlanması için Johnson’s SB dağılımın kullanımını desteklemiştir. Bu çalışmada, 

Johnson’s SB dağılım fonksiyonu kullanılmıştır. Bu amaçla, Antalya Yöresi doğal sedir 

meşcerelerinden 100 adet örnek alan ölçülmüştür. Parametre tahmini için 3 parametreli çözüm 

yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çap tahminleri ile gözlemlenen çap tahminleri arasındaki fark, hata 

indeksi ve Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Johnson’s SB dağılımı ve 

parametre tahmini için yüzdelik moment metodunu esas alan parametre çözüm yöntemi kullanılarak 

Antalya Yöresi doğal sedir meşcerelerinin çap dağılımının gerçeğe yakın şekilde ortaya konabileceği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sedir, Çap Dağılımı, Hata indeksi, Meşcere Yapısı. 

 

Development Of Dıameter Dıstrıbutıon Model For Natural Cedar Stands 

Abstract: 

Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich.) forests are economically and ecologically one of the most 

important forests in Turkey. In this context, knowing the state and limitations of growth and yield of 

Cedar forests is necessary and important for improving future management and planning strategies. 

The approaches commonyl used in growth and yield modeling can be classified into thre board 

catagories: whole-stand models, size-class models, and individual tree models. Diameter distribution 

models are size-class models that provide information for data about horizontal stand structure and 

each diameter class: number of trees, basal area, and volume per unit area. These predictions is used to 

predict volume yield and to forecast the range of products. In this study, diameter distribution models 

were developed for natural cedar stands in Antalya Region. Diameter distribution is usually 

characterized by estimating the parameters of some theoretical distributions. Many different 

probability density functions such as log-normal, exponential, gamma, beta, Weibull, and Johnson’s 

SB have been used to describe diameter distributions. Johnson’s SB function are among the most 



commonly used in forest research because of their flexibility in mimicking the emprical distributions. 

Many studies support the use of Johnson’s SB distribution to accurately descirbe diameter 

disributions. In this study, Johnson’s SB distribution was used for modeling diameter disrtributions of 

natural cedar stands. For this aim, 100 sample plots measured from natural distribution areas of natural 

cedar stands. The obtained results from observed and predicted diameter distributions of sample plots 

were compared using Error index and Kolmogorov-Smirnov Test. The results show good performance 

of 3-parameters estimation method. The major advantage of 3-parameter recovery method relies on the 

reduced level of input information required. 

Keywords: Cedar, Diameter distribution, Error index, Stand structure. 
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Aile, toplumun temelini oluşturan, en küçük yapı taşıdır. Sağlıklı bir toplum için aile birlikteliğinin 

sağlam temeller üzerine oturtulması zorunludur. Ailenin toplum düzeni karşısındaki önemi sebebi ile 

tüm hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk Hukuk Sistemi’nde de aile birlikteliğinin kurulması, 

tarafların yükümlülükleri, aile birlikteliğinin sona ermesi ve sonrasına ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Her ne kadar aile birlikteliğinin devamı arzulanan bir durum olsa da, ekonomik 

nedenler, aile içi şiddet, aldatma, kültürel ve bireysel farklılıklar gibi değişik sebeplerle günümüzde 

boşanma oranlarında artış gözlemlenmektedir. Artık günümüzde evlenme kadar boşanmanın da 

hayatın bir gerçeği olduğu, bu sebeple bu sürecin de hem aile bireyleri hem de toplum için en az 

hasarla atlatılmasına yönelik çalışma ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

Türk Medeni Kanunu evliliğin genel hükümleriyle ilgili olarak “Haklar ve yükümlülükler” başlığı 

altında bazı düzenlemelere yer vermiştir. TMK madde 185/II’de, eşlerin birliğin mutluluğunu 

elbirliğiyle sağlamalarına ve çocukların bakım, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermelerine 

ilişkin düzenleme bulunmaktadır. TMK madde 185/III’de ise, eşlerin birbirlerine olan 

sorumluluklarına ilişkin olarak da evlilik birliği içerisinde eşlerin birlikte yaşaması, birbirine sadık 

kalmaları ve yardımcı olmak zorunlulukları düzenlenmiştir. TMK madde 186/III’de de ekonomik 

yönüyle, eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılmak durumunda 

olmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. 

Bu çalışmada ağırlıklı olarak yoksulluk nafakası ele alınmaktadır. Yoksulluk nafakası özetle, eşlerden 

birinin, boşanma veya ayrılık durumunda kendi maddi imkanlarıyla bakım ve geçimini sağlayamama 

durumundaki diğer eşe ödediği nafakadır. Yoksulluk nafakasının, aslında duruma göre varlığı gerekli 

de olsa, toplumsal yapı ve bireyler açısından bazı problemlere sebebiyet vermesi nedeniyle içeriğinde 

değişiklikler yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada yoksulluk nafakasının hem toplum 

hem de eşler açısından getirdiği olumsuzluklar göz önüne serilerek bu konudaki değerlendirmelere yer 

verilecektir. Son bölümde ise, nafaka alan eş açısından getirilmesi gereken kısıtlamalar ile nafaka alan 

eşin istihdamına ve mevzuat değişikliklerine yönelik model önerisinde bulunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Boşanma, nafaka, Türk Hukuk Sistemi, Türk Medeni Kanunu. 

 

General Evaluation and Model Recommendation On Poverty Alimony 

Abstract: 

Family is the smallest building stone that forms the basis of society. For a healthy society, it is 

necessary that family cohesion is based on solid foundations. Because the family is important in terms 

of the order of society, just as in all legal systems, the Turkish legal system also includes the 

establishment of family cohesion, the obligations of the parties, the end of the family cohesion and the 

subsequent regulations Despite the fact that family cohesion is desirable, divorce rates are increasing 

due to various reasons such as economic reasons, domestic violence, deceit, cultural and individual 

differences. Nowadays, divorce is a fact of life as well as marriage. For this reason, it is necessary to 

carry out studies and make arrangements aimed at minimizing the damage of this process both for 

family members and society. 



The Turkish Civil Code has introduced some regulations under the heading "Rights and obligations" in 

relation to the general provisions of marriage. In TCC, article 185/II, there are arrangements for the 

partners to cooperate in the happiness of the union and to take care together for the care, education and 

supervision of the children. In TCC, article 185/III, regarding the responsibilities of the spouses to 

each other, there are arrangements for spouses to live together, to be loyal to each other and to help 

each other within the marriage union. In Article 186 / III, from an economic point of view, it has been 

stated that spouses should organize the expenses of the union to participate with their labour and assets 

in proportion to their power. Although there are many precautions that should be taken when family 

union is to be terminated or interrupted, perhaps the most important of these measures is the alimony. 

In the Turkish legal system, it can be said that there are four different kinds of alimony: temporary 

alimony, poverty alimony, child maintenance alimony and aid alimony. 

This study mainly focuses on the poverty alimony. In summary, the poverty alimony is the sum which 

one of the spouses pays to the other if he or she is unable to provide care and subsistence in the event 

of divorce or separation. Even though it is actually necessary in this situation, it is thought that 

changes in the content of poverty alimony should be made because it causes some problems in terms 

of social structure and individuals. In this study, the negative aspects of poverty alimony both in terms 

of society and spouses will be taken into consideration and the evaluations in this regard will be 

included. In the last part, a model is suggested for the restrictions to be brought in relation to the 

alimony recipient partner, and the employment of the alimony recipient partner and changes in 

legislation. 

Keywords: Divorce, alimony, Turkish Legal System, Turkish Civil Code. 
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Tasarım yoluyla anlamanın (UbD) birincil hedeflerinden biri öğrencilerde büyük fikirler aracılığıyla 

anlam çıkarma ve bilgiyi yeni durumlara transfer etme yeteneğini geliştirmek ve derinleştirmektir. 

UbD’nin kalbinde yatan “anlama”, eğitimin temel hedefi olarak kabul edilmektedir. Burada sözü 

geçen “anlama” konuları, dersi, derste geçen püf noktaları anlamaktan çok öğrencinin ders süresince 

geliştireceği anlama sayesinde bilgiyi, gelecekte karşılaşacağı tüm yeni ortamlara uyarlama yeteneği 

kazanmasıdır. Tasarımcı yoluyla anlama (UbD) görüşü, eğitimsel kararların okul içinde öğretmenlerle 

işbirliği içinde alınmasını savunan günümüz program geliştirme çalışmalarına uygundur. Tasarımcı 

öğretmen düşüncesinin temelinde, öğretmenin yetkilendirilmesi vardır. Tasarım yapan bir öğretmen, 

öğretim programını takip edilmesi gereken bir yönerge yerine, öğrenme sürecinin anlamlı bir parçası, 

deney yapmak için bir fırsat olarak görür. Tasarım planlayan öğretmenler; büyük fikri belirler, neyin 

değerli olduğuna karar verir ve sorumluluk alabilir. Tasarlama, büyük fikir doğrultusunda sonucu 

hayal etme, en sonda oluşmasını istediğimiz anlam ve transferden hareketle süreci düzenlemedir. Yani 

önce hedeflere değil, ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl tasarlanacağına yoğunlaşılır. Bu modelin 

diğer eğitim programı tasarımlarından ayıran özelliği, büyük fikir ve sondan başlayarak 

değerlendirmedir. 

Büyük fikir başlığında temel nokta neyin anlamaya değeceğidir. Öğrettiğimiz bu kadar fikir içinde 

anlamaya değer olan nedir? Bu öğretmenler için önemli bir zorluktur. Öğreteceğimiz bu kadar çok 

konunun zorluğunu ifade etmek için yeniden “En çok anlamaya değer olan nedir?” diye bir daha 

sormak gerekir. Cevap olarak UbD’nin öğrencilerin büyük ve transfer edilebilir kavramları anlamasını 

amaçladığı söylenebilir. Büyük fikirler bir olguyu açıklama konusunda teşkil ettikleri güç ve önemden 

dolayı büyük fikir olarak kabul edilirler. Büyük fikirler konunun çekirdeğini oluşturduğu için, ders ya 

da ünite boyunca öğrencilerin çekirdeğe ulaşabilmeleri adına daha derin düşünmelerine yardımcı 

olurlar. Anlamaya değer konuların, genel olarak disiplinin kalbinde yatan, öğrenciyi sürece dâhil eden, 

kalıcı ve öğrenciye açıklanması gereken konular olduğu söylenebilir. Bir kavram, tema, çelişki ya da 

varsayım büyük fikir olabilir. Eğer çocukların bu büyük fikirleri anlamalarını istiyorsak, programı 

büyük fikirlere odaklamamız ve öğretim şeklimizi buna göre düzenlememiz gerekir. UbD’nin hedefi, 

uzak ve genel hedeflerle dersin hedeflerini daha iyi bir şekilde birbirine bağlamaktır. Bu anlamda UbD 

öğretmenlere yol gösteren bir planlama şablonu sunmaktadır. Amaç, içerik ve performansı 

birleştirmektir.  

Bu kapsamda çalışmanın amacı, UbD’den hareketle büyük fikir ve değerlendirme kavramlarına 

yoğunlaşmak ve literatüre dayalı olarak açıklamalarda bulunmaktır. Bu yönüyle, çalışmanın alanyazın 

taramasına devam edilerek ilgili kavram ve modelin detaylı yorumlaması, tasarım yoluyla anlama 

modelinin eğitim ve öğretim ortamlarında kullanımına ilişkin araştırmaların değerlendirilmesi devam 

etmektedir. Bu süreçte çalışmaya ilişkin; alanyazında öğrencilerin eğitim programını ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarından ibaret görmekte olduklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Bunun 

yanında fakülteye yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine akademik kişiliğiniz, temel kavramlarınız, 

öğretim etkinlikleriniz değil; nasıl sorular sorduğunuz, sınavlarınızın zor ya da kolay olması 

anlatılması gibi literatür örneklerine rastlanması bu modelin eğitim programları için uygunluğunu 

doğrular niteliktedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tasarım yoluyla anlamak, eğitim programında büyük fikirler, geriye doğru 

tasarlama. 



Understanding by Design and its importance in assessment of big ideas in 

education programs 

Abstract: 

One of the primary goals of understanding by design (UBD) is to develop and deepen students’ ability 

to make meaningful inference through grand ideas and transfer knowledge to new situations. The act 

of ‘understanding’ lies at the core of UBD and it is accepted as the main aim of the education. The 

concept of "understanding" mentioned here is to acquire the ability to adapt the knowledge to all the 

new environments that will be encountered in the future. Understanding through by design suits well 

to contemporary program development studies and argues the importance of taking educational 

decisions in collaboration with teachers at schools. Teacher facilitation forms the basis of UBD. A 

teacher who designs sees the teaching program as an opportunity to experiment or a meaningful part of 

the learning process, rather than an instruction to follow. They can identify the big idea and what is 

valuable, and take responsibility. Designing is imagining the end product in the light of the big ideas 

and it helps us arrange the process. In other words, it first focuses on how to design the measurement 

and evaluation process, not the targets. The feature that distinguishes this model from the other 

training program designs is the evaluation starting from the big idea. 

The main point in the big idea is what will make sense. What is the most meaningful thing in the idea 

that we teach? This is a significant challenge for teachers. As a response, it can be said that UBD aims 

to improve students’ understanding of the big and transferable concepts. The criteria of great ideas lie 

in strength and importance they make about a phenomenal explanation. Since great ideas form the core 

of the subject, they help students think deeper so that they can reach the essence of the topic. It can be 

said that the issues that are worth mentioning are the ones that lie in the heart of the discipline, include 

student in the learning process and need to be explained to the students. A concept, theme, 

contradiction or hypothesis can be a great idea. If we want children to understand these great ideas, we 

need to build the program on them and adapt our teaching style accordingly. The goal of the UBD is to 

align the course goals with long term and general goals. In this sense, UBD offers a planning template 

that guides teachers. The goal is to combine content and performance.  

Over all, the aim of this research is to concentrate on the concepts of great ideas and evaluation based 

on the UBD, and to bring explanations drawing on the literature. In this respect, the ongoing study 

focuses on the literature review to interpret related concepts and models. It evaluates the research on 

understanding by design in education and teaching. In this process, the literature revealed students see 

education program only as a means of assessment and evaluation. Particularly, the first year students 

are not interested in the academic identity of lecturers, fundamental concepts or teaching facilities, but 

in the difficulty level of lecturers’ exams. This shows that understanding by design is a good fit for 

education programs. 

Keywords: Understanding by Design, big ideas in the curriculum, backward design. 
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1908 senesinin Aralık ayında İtalya’nın Sicilya adasındaki Messina kentinde Avrupa kıtasında 

yaşanmış en büyük deprem felaketlerinden biri meydana gelmiş, 100 bini aşkın insan hayatını 

kaybetmiştir. Bundan az önce Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiştir. Osmanlı 

şehirlerinde basın alanında belirgin bir canlanma söz konusudur. Başkent İstanbul’da 14 bin civarında 

İtalyan yaşamaktadır. Anılan felaket nedeniyle İstanbul’un İtalyan cemaati çeşitli yardım etkinlikleri 

düzenlemiştir. Ancak, bu tür faaliyetleri düzenleyen yalnızca İtalyan cemaati değildir. 

Bu bildiride Messina depreminin Osmanlı basınındaki yansımaları, Türkçe basının çeşitli yöntemlerle 

yardım faaliyetlerine katılışı ele alınacaktır. Özellikle dönemin önde gelen mizah dergilerinden 

Kalem’in bu amaçla çıkardığı özel sayı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: 1908 İtalya/Messina depremi, II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı basını, Kalem 

(dergi), özel sayı 

Attitudes of the Ottoman Press Towards The 1908 Italian Earthquake and Its 

Participation in Assistance Activities 

Abstract 

In December 1908, one of the biggest earthquake disasters in Europe happened in Messina, on the 

island of Sicily in Italy and more than one hundred thousand people lost their lives. Just before this, 

constitution was declared in Ottoman Empire for the second time. There was a remarkable revival in 

the field of press in the Ottoman cities. There were about 14 thousand Italians living in the capital 

Istanbul. Because of the catastrophic disaster, the Italian community of Istanbul organized various 

relief activities. But it was not only the Italian community that organizes such activities. 

In this paper, the reflections of Messina earthquake in the Ottoman press and the participation of the 

Ottoman Turkish press to the relief activities in various ways will be discussed. Especially Kalem’s, 

which was one of the leading humor magazines of the period, special issue which was published for 

this purpose will be examined. 

Keywords: 1908 Italian/Messina earthquake, Second Constitutional period (Ottoman Empire), 

Ottoman press, Kalem (magazine), special issue 
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Dünyanın üzerinde yürümeye başladığı günden beri insanoğlu kendisini tanımlamaya çalışmıştır. Bu 

inşa sürecinde ben veya bizi yaratırken aynı zamanda kendisinden farklı olanı da tanımlamıştır. Farklı 

olanı veya bizden olmayanı kimliksel bir söylem olarak öteki taraf olacak şekilde konumlandırmıştır. 

Özellikle din, dil, ırk ve coğrafi terimler üzerinden kategorize ederek de öteki tanımlaması 

pekiştirilmiştir. 

Kendisini inşa etme ve tanımlama sürecinde Batı, aynı zamanda Doğu’yu da karşısında 

konumlandıracak şekilde tanımlamıştır. Batı’nın oryantalist düşünce biçimi, Doğu algısını 

şekillendirirken, Batı Doğu’yu “mistik”, “egzotik”, “geride kalmış” ve “cahil” toplumlar olarak 

görmüştür. 

Batı tarafından Doğu’nun tanımlanma süreci özellikle 20. Yüzyılda hız kazanmış ve Batı toplumunun 

tüm alanlarında kendisini göstermiştir. Nitekim bu çalışma, Batı’nın Doğu algısının incelenmesi 

açısından dünya çapında okuyucu kitlesine ulaşabilmiş bir yazar olan Profesör John Ronald Reuel 

Tolkien’in oryantalist bakış açısının deşifrasyonuna yöneliktir. Doğu algısının görülmesi açısından 

yazıldığı dönem ve günümüzde de büyük hayran kitlelerine ulaşmayı başarmış, kitapları film serilerine 

çevrilmiş; çocuk ve yetişkin hikâyelerini ortaya koymuş Tolkien’in eserleri önem arz etmektedir. Bu 

kapsamda Tolkien’in eserleri arasında daha karanlık bir dünyada geçen, büyük bir Doğu – Batı 

savaşının yer aldığı ve yetişkinlere de yönelik olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi incelenmiştir. 

Tolkien’in yeni bir dünya kurgulaması ve kurduğu dünyada Doğu’nun tasvir edilişi içerik analizi 

yöntemi kullanılarak betimlemeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu, Batı, Oryantalizm, Tolkien. 

Looking At The East At The Dawn Of The Fifth Day 

Abstract 

Human beings have been trying to define themselves since the day they began to walk on earth. They 

have also defined what is different from themselves while creating “me” and “us” in this construction 

process. They have positioned what is different, or what is not from us, to be the “other” as an identity 

discourse. The concept of “other” has also been consolidated by categorizing especially through 

religion, language, race and geographical terms. 

In the process of building and defining itself, the West has also defined the East by positioning it as 

opposite to itself. The West has considered the East as "mystical", "exotic", "underdeveloped" and 

"ignorant" societies while the Western orientalist thought has shaped the perception of the East. 

The process of defining the East by the West has gained momentum particularly in the 20th century 

and has shown itself in all areas of Western society. Indeed, this study aims to decipher the orientalist 

point of view of Professor John Ronald Reuel Tolkien, a writer who has reached to worldwide 

audience, in terms of examining the West’s perception about the East. The literary works of Tolkien, 



who has written several stories for children and adults and whose books have appealed to mass of fans 

both in the time they were written and today and have been adapted into film series, are important 

regarding observing the Western perception about the East. In this context, this study examines one of 

Tolkien’s literary works titled “The Lord of The Rings” trilogy, which takes place in a darker world 

where a great East-West war has broken out, and also appeals to adults. For this purpose, Tolkien’s 

new world design and his illustration of the East in this world have been described using content 

analysis method. 

Keywords: East, West, Orientalism, Tolkien. 
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Bu çalışma, Rocky Balboa film serisinde Amerikan alt gelir grubunun nasıl yansıtıldığını Rocky 

Balboa karakteri açısından irdeleme amacındadır. Rocky filmlerinin senaryolarında sınıf atlama, 

sınıfsal duruş, Rocky’nin temsil ettiği değerler vb. kavramları inceleyerek film serisi boyunca 

Rocky’ye biçilen misyonu anlamaya çalışacaktır. Balboa’nın yoksul bir mahallede yaşarken dahil 

olduğumuz hayat çizgisi serinin 6 filmi boyunca bizi onun yaşadığı hayatın değişik yüzlerine taşır: 

önce Apollo Creed’i yenerek elde ettiği dünya şampiyonluğu, daha sonra uzun zaman şampiyon olarak 

kalması ve Ivan Drago’yu yenmesi, daha sonra bütün mal varlığını kaybetmesi ve evvelden yaşadığı 

mahalleye geri dönmek zorunda kalması ve emekliliğinde yaptığı son maç. Çalışmanın önermesi, 

Balboa filmlerinin Rocky Balboa karakteri üzerinden Amerikan alt sınıfının yaşamını ‘gerçekçi’ bir 

şekilde yansıttığıdır ve çalışma boyunca bunun sağlamasını yapmak isteyecektir. 

Rocky serisindeki tüm filmleri sosyolojik film analizi tekniğiyle analize tabi tutmak, bize istediğimiz 

verileri sağlayacaktır. 70’lerden 2000’lere uzanan Rocky serisinde Balboa, alt sınıftan gelen ve alt 

sınıfı temsil eden çizgisini daima korumuştur. Bu bağlamda, göstergebilimin de değerli katkılarıyla, 

Balboa karakterinin yorumu ve bütün filmlerin senaryolarının gizil anlamlarını irdelemek mümkün 

olabilir. 

Bu çalışmanın getirebileceği en önemli sonuç popüler kültürün önemli bir ikonu ve parçası olan Rocky 

Balboa karakterine, filmler popüler kültürün öngördüğü bir perspektifle izlendiği müddetçe 

anlaşılamayacak bir bakış elde etmektir. Balboa’nın semiyotik mahiyette soyunmuş olduğu ‘işçi sınıfı 

kahramanı’ rolü, ringde yendiği Apollo Creed’in ve Ivan Drago’nun ifade ettiği anlamlar ve hülasa, 

Balboa film serisinin alt gelir grubu ile ilişkisini detaylı olarak ispatlamak, çalışmamızın ulaşabileceği 

ve ulaşması beklenen sonuçtur. Rocky Balboa film serisinin sosyal bilimlerde daha önce sınırlı sayıda 

çalışılmış olması ile sinema ve sosyoloji disiplinlerinin kesiştiği bir noktada duran çalışmanın her iki 

disipline de hitap ediyor olması, çalışmamızı ilginç ve faydalı hale getirecek unsurlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Alt Sınıf, Popüler Kültür, Amerikan Rüyası, Film Analizi, Rocky Balboa. 

Rocky Balboa: The Innocent And Invincible Hero Of Low Income Class 

Abstract 

This study is aiming to scrutinize that how American low income class is represented in Rocky Balboa 

film series in regards of Rocky Balboa character. It will try to understand the mission which is given 

to Rocky along the film series by examining the concepts such as the values which Rocky represents, 

class standing, moving up in social ladder, etc. in the scripts of Rocky movies. The life line of Balboa 

which we have begun to witness while he was living in a poor neighborhood leads us to the different 

faces of his life along the six films of series: firstly, the world championship that he got by defeating 

Apollo Creed, then keeping his belt for a long time and defeating Ivan Drago, then losing all his 

wealth and has to return to the neighborhood where he was living previously and the last fight that he 

did during his retirement. The hypothesis of the study is that the films of Balboa series are reflecting 



the life of American low income class ‘realistic’ with Rocky Balboa’s character, and the hypothesis is 

going to want to verify it along the study. 

Analyzing all films in Rocky series by the technique of sociological film analysis will be provided the 

data that we want. Balboa has always protected his stance which is coming from low income class and 

representing low income class in Rocky series that continues from the 1970s to the 2000s. In this 

context, it is possible to probe the latent meanings of the scripts of all movies and the interpretation of 

Balboa character, with the precious contributions of semiology. 

The most important contribution which this study can reveal is to obtain a view, which can not be 

obtained by watching these films with a perspective that popular culture offers, to Rocky Balboa 

character who is an important icon and part of popular culture. The role of ‘working class hero’ which 

Balboa has with a semiotic attribute, the meanings that are expressed by Apollo Creed and Ivan Drago 

characters whom Balboa defeats in the ring and eventually, to prove in detail the relation of Balboa 

film series with low income class, are the results which our study can achieve and which are expected 

to achieve. Rocky Balboa film series has been studied before in limited numbers in social sciences and 

as a study which is standing on a point where cinema and sociology are intersecting, it speaks to both 

of the disciplines in the same time. These two reasons can be counted as factors to make our study 

interesting and beneficiary. 

Keywords: Low Income Class, Popular Culture, American Dream, Film Analysis, Rocky Balboa. 
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Toplumu şekillendirirken aynı zamanda toplum tarafından şekillendirilen insan, varoluşsal anlamını 

süreç içerisinde kurar. Tarihsel bir varlık olan insanın bu tarihselliği, zaman içindeki yapıp etmeleriyle 

biçimlenen ve karşılıklı etkileşim içinde gelişen dinamik bir süreçtir. İnsan, içinde bulunduğu 

toplumun değer yargılarına, davranış şekillerine ve o toplumu oluşturan her tür norma katılım 

temayülü içindedir. Bu temayül, bir toplumda sosyal bağların oluşumunu sağlayan toplumsallaşma 

sürecine katkı sağlar. Tüm boyutlarıyla kimlik kavramı ise bu toplumsallaşma sürecinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkar. Böylece birey, içinde bulunduğu toplumun mevcut normlarına bağlanmış olur. 

Toplumun referans sistemine bağlanan birey, zamanla bir değerler sistemi olan ve geleneğin 

mirasından beslenen kolektif kimliğini inşa etmeye başlar.  

Edebiyat ile kimliklenme süreçleri arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Tanzimat döneminde bir 

edebi tür olarak gelişmeye başlayan ve modern dünyanın anlatısı olan roman, bir yandan değişen 

toplum dinamiklerini yansıtırken diğer yandan da toplumsal yapıdaki değişime destek olur. Bu 

karşılıklı etkileşim, roman denilen edebi türün, toplumun kültürel arka planından beslenmesi ile izah 

edilebilir.  

Bu çalışmada, Kara Kitap’ta önemli bir yer tutan kimlik sorunsalı, bireysel kimlik arayışı ve toplumsal 

kimlik arayışı olmak üzere iki ana mecrada ele alınacaktır. Bireysel kimlik arayışı; benliğe dalma, 

kendi olma sorunu ve öteki kavramı üzerinden irdelenecektir. Toplumsal kimlik arayışı ise kolektif 

bilincin değer yargıları, aydınlanma felsefesinin ve bu felsefeyle gelen modernizmin toplum 

üzerindeki etkisi, Doğu-Batı çatışması ve yabancılaşma kavramı üzerinden ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Modernizm, kendi olma bilinci, çatışma, ötekileşme, yabancılaşma, kimlik 

sorunsalı. 

Identity Problem in Kara Kitap 

Abstract 

While shaping society, at the same time, the human being shaped by society, establishes the existential 

meaning in the process. This historicity of a person who is a historical entity is a dynamic process that 

is shaped by the make on doing in time and mutual interaction. Human beings are inclined to 

participate in the values judgments of the society they are in, their behaviour patterns, and the 

participation of any kind of norm that constitutes that society. This tendency contributes to the process 

of socialization, which leads to the formation of social ties in a society. The concept of identity in all 

its dimensions emerges as a result of this process of socialization. Thus, the individual is bound to the 

existing norms of the society the individual is in. The individual connected to the society's reference 

system begins to build collective identity, a system of values over time, nourished by the legacy of 

tradition. 



There is a mutual relationship between literature and identification processes. The novel, which started 

to develop as a literary genre in the Tanzimat period and is the narrative of the modern world, reflects 

the changing social dynamics on the one hand, and on the other hand it supports the change in the 

social structure. This mutual interaction can be explained by the fact that the literature is called the 

novel, which is fed from the cultural background of the society. 

In this study, the identity that holds an important place in the Kara Kitap will be dealt with in two 

main ways as the problematic, the quest for individual identity and the search for social identity. 

Searching for individual identity; self-diving, the problem of self-existence and the concept of the 

other. The search for social identity will be dealt with through the concept of collective consciousness 

values, the influence of the philosophy of enlightenment and the influence of modern philosophy on 

society, the East-West conflict and alienation. 

Keywords: Modernism, self - awareness, conflict, otherness, alienation, identity problem. 
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Son dönem Osmanlı aydınlarından Ahmet Midhat Efendi’nin fikrî eserlerinde ayrıntılı biçimde 

incelediği din meselesi, özellikle yaşadığı kritik dönemin önemli bir kültürel değişimi yapılandırıcı 

etkisi dolayısıyla dikkat çekici tespitlere imkân tanımaktadır. O, toplumun önemli yapıtaşlarından biri 

olarak gördüğü din olgusu ile ilgili pek çok yeni eserin, haberdar olunmayan güncel dinsel 

tartışmaların Osmanlı aydınları tarafından tanınmasına öncülük etmiştir. Hem bireysel bakımdan etkili 

hem de bir sosyal olgu olarak kapsamlı bir oluşum olan din gibi çok boyutlu bir konuyu ele alırken 

kullanacağı metodu titizlikle tartışmaya açması, onun fikir adamlığı yönünü öne çıkarmaktadır. 

Eserlerinde genel olarak halkı bilinçlendirmeye önem veren Ahmet Midhat’ın din konulu fikrî 

eserlerinde meseleleri bilimsel bir dikkatle tespit ve tahlil etmeye özen göstermesi dikkat çekicidir. 

Sözü edilen eserlerde gerek ötekiye gerek öz’e dair bakış açısının yorumlanması, toplumsal 

paradigmaların temel belirleyicilerinden olan dinin, tarihsel olarak bu denli önemli bir dönemeçte nasıl 

algılandığına dair önemli bulgular elde edilmesini sağlamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Ahmet Midhat’ın fikrî eserlerinde dinin ele alınışını irdelemek, bu konudaki 

argümanlarının yaşanan kritik toplumsal sürece dair ortaya koyduklarını tespit etmektir. Bu doğrultuda 

öncelikle sözü edilen tarihsel sürecin özelliklerine değinilmiş ve Ahmet Midhat’ın bu süreçteki yerine 

dikkat çekilmiştir. Ardından din konulu fikrî eserleri tek tek ele alınarak konuya yaklaşımı 

açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular titizlikle değerlendirilmesi gereken bu dönemde Ahmet 

Midhat gibi toplumsal dikkati yüksek bir yazarın son derece önemli bir temel unsur olan din olgusuna 

farklı yaklaşımını gözler önüne sermekte, sosyolojik ve tarihsel yorumlara olanak tanımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Kültür, Öteki, Din, Toplum. 

Religious Issues In Ahmet Midhat Efendi's Non-Fiction Works 

Abstract 

The issue of religion, as deeply examined in the intellectual works of an Ottoman intellect, Ahmed 

Midhat Efendi has a constructive effect on the cultural change of his period, allowing for remarkable 

findings. He pioneered the recognition of several new products on religion, which he deemed as being 

one of the building blocks of a society and contemporary discussions of religion, which the Ottoman 

intellects were unaware of. The fact that he opened up the discussion of the method to be used when 

dealing with a multi-dimensional subject such as religion, which is both effective in the individual 

context and is a comprehensive formation as a social phenomenon, emphasizes his identity as an 

intellect. It is notable that, in his intellectual works, Ahmed Midhat, who mainly focused on raising 

consciousness in the society, tried to determine and examine the issues with a scientific care. The 

interpretation of the perspectives about both the other and the self provides insight into how the 

religion, as one of the main determinants of the social paradigms, is perceived in such an important 

turning point in history. 



The aim of this study is to examine the way Ahmed Midhat deals about religion in his intellectual 

works and to reveal out the findings of his relevant arguments about the critical social process. To this 

end, the properties of the historical period in question were mentioned first and the place of Ahmed 

Midhat was emphasized. Then, his intellectual works about religion were studied one by one to 

explain his point of view regarding the subject. The findings clearly show the different perspective of 

Ahmed Midhat, as an author with high social attention, on the issue of religion, which is an important 

basic element, in this exceptionally worthy-of-examination process and they allow for social and 

historical comments at this point. 

Keywords: Civilization, Culture, The other, Religion, Society. 
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Divan şairleri hakkında bilgi veren biyografik eserlere tezkire denilmektedir. Türkçe Şair Tezkireleri 

Anadolu sahasında Sehî Bey’le başlamış, Latîfî’yle devam etmiş ve yirminci asrın başlarında yerini 

edebiyat tarihi, antoloji, ansiklopedi gibi eserlere bırakmıştır. Tezkirelerde şairin ailesine, hayatına, 

eğitim durumuna, tarikatına, mesleğine, iş hayatına, sosyal statüsüne, yeteneklerine veya zaaflarına, 

ilmî ve edebî yeterliliğine, eserlerine, şiirdeki tarz ve üslûbuna, şiir örneklerine yer verilmektedir. 

Şair tezkireleri, çağdaş biyografi eserlerinden farklı olarak kendileri de birer edebî eser olma özelliği 

taşımaktadır. Tezkireler zannedildiği üzere basmakalıp sözlerden değil, her biri kuyumcu titizliğiyle 

işlenmiş sesler ve manalar kompozisyonundan oluşmaktadır. Osmanlı toplumunda şair olmak büyük 

bir yetenek ve ayrıcalıktır. Aynı zamanda şair olan, şair değilse -Enderunlu Âkif gibi- şairlere bir 

hizmetim olsun anlayışında olan tezkire yazarları şairlere büyük değer vermişlerdir. Değerli gördükleri 

hatta eleştirdikleri şairleri bile tanıtırken onların biyografilerini kelimelerle bezemişler, onlara has özel 

kelime tercihleri yapmışlardır. 

Bu bildiride; tezkire yazarlarının şaire özel kelime tercih etme üslupları üzerinde durulmuştur. Şairin 

kimliği, sosyal ve kültürel durumu, kişilik yapısı ve edebî kişiliği başlıklar altında sınıflandırılarak 

incelenmiştir. Bu dört temel başlığın her biri de ortalama beş ve daha fazla alt başlıktan oluşmaktadır. 

Bu başlıkların birden fazlasını aynı anda ilgilendiren örnekler ise şairin çok yönlü olarak anlatılması 

ve diğer özel tercihler başlığıyla paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyografi, Divan Şairi, Osmanlı, Üslup, Tezkire. 

Methods Of Tezkire Writers To Select Special Words For Poeters 

Abstract 

Biographical works giving information about Divan poets are called tezkire. Anatoli’s tezkire poems 

was started by Mr. Sehi, and he continued with Latîfî at the twentieth century 

At the beginning of the century it lefts (Tezkira) its place, such as the history of literature, anthology, 

and encyclopedia. In Tezkire, poet's family, their lifestyle, educational status, order, profession, 

business life, Social status, ability or vulnerability, scientific and literary competence, works, Poetry 

examples are given for the genre and style of poetry.  

Tezkires are not stereotypical words as they are supposed to be, but they are composed of voices and 

manners composition, each of which is processed with jeweler's meticulousness. Being a poet in 

Ottoman society is a great talent and privilege. 

At the same time, if poets are not poets - like the leading Âkif - the poetry writers who are 

understanding that they are a service to the poets have given great importance to the poets. They even 

embellish their biographies with poetry, even though they are valued or even criticized by critics, they 



made their own specific word preferences. In this report; emphasis on poetry specialist vocabulary 

styles of poetry writers. The poet's identity, social and cultural situation, personality structure and 

literary personality. Each of these four headings consists of an average of five or more subtitles. The 

examples that concern more than one of these titles at the same time are shared with the poet in many 

ways and other special preferences. 

Keywords: Biography, Divan Poet, Ottoman, Style, Tezkire. 
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Özet 

Dilin bilimsel, sosyo psikolojik ve kültürel yönü bir tarafa bırakılırsa dilde temel amaç iletişimdir. 

İletişim de daha çok konuşma dilinde ve yazı dilinde diyaloglarda gerçekleşir. Konuşmacının veya 

mesaj gönderenin duygu ve düşüncelerini bir olay veya durum karşısındaki tutum ve davranışını kipler 

göstermektedir. Dil bilgisinde dil dışı öge veya parçalar üstü sesbirim olan vurgu, tonlama ve beden 

dili kipler (modals) sayesinde gerçekleşmekte ayrıca bu durum jest ve mimiklere de yansımaktadır. Bu 

yansıma hem konuşucu hem dinleyici hem de okuyucu için geçerlidir. Dil bilgisinde kiplik (modality), 

bir olay veya durumla ilgili tutum, tavır ve bilgi birikiminin yansıtıldığı, ancak tek başlarına sözlük 

bilimsel olarak anlamları olmayan fakat cümle içerisinde anlam kazanan ve bağlamda anlam değerleri 

çok önemli olan dilsel işaretleyicilerdir. Kiplik mesaj göndericinin ve anlatı metninin amacına göre 

değişiklik gösterir. 

Kiplik, konuşmacının veya mesaj ileticisinin olay veya durum karşısındaki tahmin, çıkarım, merak, 

endişe, korku, hayret, kesinlik, olasılık, istek ve zorunluluk gibi fizyolojik, biyolojik ve psikolojik 

halleri göstermektedir. Bu dil birlikleri anlatım gücünü bağlamdan almaktadır. Dil bilgisinde kiplik 

olarak adlandırılan bu dil birlikleri anlamla ve bağlamla doğrudan ilişkili olduğu için söylem de ayrıca 

önem arz etmektedir. Biz de bu düşüncelerden yola çıkarak Necip Fazıl Kısakürek’in Çile isimli 

kitabında kiplikleri çalışmayı düşündük. 

Bu çalışmada, Necip Fazıl’ın şiirlerinde kipselliğin anlam bilimsel çerçevesi oluşturulacaktır. 

Çalışmamızı istek, emir, şart ve gereklilik kipleriyle sınırlandırdık. Bu çalışmayla Türk edebiyatında 

önemli bir yer tutan Kısakürek’in olay ve durum karşısındaki düşünce mekanizmasının dil bilimsel 

işlevi ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çile, kip, kiplik, Necip Fazıl Kısakürek, dil, tutum, söylem. 

Modalities And Its Functions In “Çile” 

Abstract 

If the scientific, socio-psychological and cultural aspects of language is set aside, the main purpose of 

the language is communication. Communication takes place mainly in dialogue in spoken language 

and written language. Modality expresses the attitudes and behaviors of the speaker or the sender's 

feelings and attitudes towards an event or situation. In linguistic information, the emphasis, 

tonalization and bodily languages (modals), which are non-verbal elements or phonemic phonemes, 

are also reflected in gestures and facial expressions. This reflection is acceptable for the speaker and 

both the listener and the reader. Modality in linguistic information is linguistic markers that are 

reflected in the attitude, attitude and knowledge of an event or situation, but do not have dictionary 

scientific meaning on their own but gain meaning in the sentence and meaningful values in context. 

Modality differs according to the purpose of the messenger and narrative text.  



Modality represents the physiological, biological and psychological states of the speaker or messenger 

as to the event or situation, such as prediction, inference, curiosity, anxiety, fear, amazement, 

certainty, possibility, desire and necessity. These language associations take the power of expression 

in context. The discourse is also important because these language associations, which are known as 

modality in language knowledge, are directly related to meaning and context. Therefore, we thought of 

studying the modalities in Necip Fazıl Kısakürek's book named “Çile”. In this study, the meaning the 

scientific framework of modality in Necip Fazıl's poems will be established. We restricted our study to 

modality of requests, orders, conditions and necessities.  

With this study, the linguistic function of Kisakürek's thinking mechanism in relation to the event and 

the situation, which holds an important place in Turkish literature, will emerge. 

Keywords: Çile, mode, modality, Necip Fazıl Kısakürek, language, attitude, discourse. 
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Özet 

Sağlık hizmetleri toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bu anlamda, herkes yaşamı iyileştiren sağlık 

ve iyilik hali için sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Politika yapıcılar ve araştırmacılar hastanelere ve 

kamusal kaynakların kamusal harcamalarına büyük önem vermektedirler, çünkü politik gücü ve 

şimdiki ve gelecek nesiller için sağlık hizmetini korumanın genel kolektif yükümlülüğünü kabul 

etmektedirler. Sosyal sorumluluk, toplumun toplu refahını sağlamak, korumak ve katkıda bulunmaktır. 

Sağlık hizmetlerinde, bireysel hastalara yönelik yükümlülüklerin yanı sıra, toplumun hem bireysel 

hem de kolektif olarak hekimlerin kalıcı sosyal sorumluluklarını yerine getireceği umulmaktadır. Bu, 

özellikle kaynak tahsisi, sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlıktaki eşitsizlikler ile uğraşırken, 

toplumda devam eden insidans, yaygınlık, morbidite ve mortalite arasında kaçınılmaz farklılıklar ile 

sonuçlanır. Sağlık kaynaklarının nasıl tahsis edildiğine karar verme yetkisine sahip olanlar ve sağlık 

profesyonellerinin nasıl uygulandıkları, bugün dünyadaki sağlıktaki bu farklılıkları etkilemede önemli 

bir rol oynamaktadır. İşsizlik, kötü yaşam koşulları, suç, cinsiyet eşitsizlikleri, ayrımcılık ve sosyal 

dışlanma gibi konulardan ortaya çıkan sosyal sorunlar, insanların sağlığını ve iyilik halini 

şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık bakım ve onarımı bu nedenle kolektif bir 

toplumsal endişedir. Sosyal, ekonomik, politik, çevresel veya biyolojik sorunların bir bileşimi 

nedeniyle savunmasız hale getirilen insanlar, kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını korumakta güçlük 

çekmektedir. Kronik savunmasızlık, daha kötü sağlık sonuçlarına ve daha yüksek morbidite ve 

mortalite oranlarına yol açar. Hekim ve hasta arasındaki bireysel ilişkiye odaklanmaya eğilimli tıbbi 

sistemler, doktorun topluma karşı rol ve sorumluluklarına çok az dikkat çekerek, savunmasız gruplara 

hizmet vermede zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, 1997'de Jakarta'nın 

21'inci Yüzyılda Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine İlişkin Deklarasyonu, özellikle politika 

oluşturmaya yönelik eşitlikçi yaklaşımlar bağlamında “sağlık için sosyal sorumluluk” konusuna 

öncelik vermektedir (Dharamsi vd., 2011). 

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin Ankara ilinde bulunan hastanelerin sosyal sorumluluk konusunda 

çalışmalarının olup olmadığını ve var olan çalışmaların neleri kapsadığını belirlemektir. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda 6 kamu hastanesinde görevli 

kalite birimi yöneticileri ve sağlık hizmetleri bakım müdürleriyle görüşülmüştür. Bu hastanelerde 

sosyal sorumluluk konusunda görevlendirilen çalışanlarla yaklaşık 45-60 dakika süren derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Hastanelerin sosyal sorumluluk konusundaki çalışmaları, paydaşları, sosyal 

sorumluluk projelerinin amaçları ve politikaları, sosyal sorumluluk alanları, çevresel koşulları nasıl 

değerlendirdikleri, sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüten personelin eğitim durumu soruları 

sorulmuştur ve alınan cevaplar betimleme ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda katılımcılar hastanelerin sosyal sorumluluk üstlenmesi ve toplumsal problemlerin 

çözümüne katkı sağlanması için, hastane kaynaklarının kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Ortak 

temel noktanın; sosyal problemlerin çözümü konusunda uzman oldukları konularda hastanelerin, 

topluma karşı gönüllü sorumlulukları olabileceklerini kabul ederek, sosyal sorumluluk projelerini 

üretmesidir. Ayrıca, kurumsal anlamda yasal ve ahlaki ilkelere uyarak bu sorumlulukların yerine 

getirilmesinin, hastanelere uzun vadede kurum imajı sağlayacaklarını düşünmektedirler. Söz konusu 



çalışma, zaman kısıtı nedeniyle örneklem sayısı az olup, örneklem sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Sorumluluk, Türkiye, Ankara. 

Social Responsibility In Healthcare  

Abstract 

Health care is an indispensable need of the community. In this sense, everyone benefits from health 

services to improve health and well being. Politicians and researchers attach great importance to public 

spending on hospitals and public resources because they accept the general collective obligation of 

political power and protection of health care for present and future generations. Social responsibility is 

to provide, protect and contribute to the collective well-being of the society. In health services, it is 

hoped that the community will fulfill the permanent social responsibilities of physicians, both 

individually and collectively, in addition to their obligations towards individual illnesses. This results 

in inevitable differences between ongoing incidence, prevalence, morbidity and mortality in the 

community, especially when dealing with resource budgeting, social determinants of health and 

inequalities in health. Those who have the power to decide how health resources are allocated and how 

health professionals are practiced play an important role in influencing these health differences in the 

world today. Social issues such as unemployment, poor living conditions, crime, gender inequalities, 

discrimination and social exclusion play an important role in shaping people's health and well-being. 

Health care and repair are therefore a collective social concern. People who are made vulnerable by a 

combination of social, economic, political, environmental or biological problems have difficulty 

maintaining their own needs and interests. Chronic vulnerability leads to worse health outcomes and 

higher morbidity and mortality rates. Medical systems that are prone to focus on individual 

relationships between physicians and patients face difficulties not serving vulnerable groups, with 

little attention paid to the role and responsibilities of the physician against collecting. For these 

reasons, the Declaration on the Promotion and Development of Health in Jakarta in the 21st Century in 

1997 gives priority to the issue of "social responsibility for health", especially in the context of 

equitable approaches to policy making (Dharamsi vd., 2011). 

The aim of this study is whether Turkey's work on the social responsibility of the hospital in Ankara 

and to determine what comprises the existing work. Qualitative research method was used in the 

research. For the purpose stated, 6 public hospitals were interviewed by the quality unit managers and 

health care care managers. In these hospitals, in-depth interviews were conducted with employees 

assigned to social responsibility for about 45-60 minutes. Hospitals were asked questions about their 

work on social responsibility, stakeholders, objectives and policies of social responsibility projects, 

social responsibility areas, how to assess environmental conditions, and the educational status of 

personnel conducting social responsibility studies, and the answers were analyzed using descriptive 

and content analysis methods. As a result of the work, participants argue that hospital resources should 

be used to help hospitals take on social responsibility and solve social problems. Common basic point; 

is to produce social responsibility projects by recognizing that hospitals may have voluntary 

responsibilities to society when they are experts in the solution of social problems. They also think 

that fulfilling these responsibilities in compliance with legal and ethical principles in an institutional 

sense will provide hospitals with institutional image over the long term. This study is aimed at 

increasing the number of samples because the number of samples is small due to time constraints. 

Keywords: Hospital, Healthcare, Social Responsibility, Turkey, Ankara. 
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1917 Rus devrimi, Azerbaycan’daki Çarlık hâkimiyetine son verdi. 28 Mayıs 1918’de Müsavat Partisi 

liderliğinde bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Ancak 1920 yılında Kızıl Ordu Azerbaycan'ı 

işgal etti ve 28 Nisan 1920’de burada Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (SSC) kuruldu. 

Azerbaycan’da artık yeni bir rejim, yeni bir ideoloji hâkimdi. Bu yeni ideolojinin Azerbaycan’da 

sağlam bir temelle yerleşebilmesi için, çalışmaların yoğunlaştığı ilk alanlardan biri eğitim oldu. Eğitim 

sisteminde köklü reformlara ihtiyaç vardı. Acil çözüm bekleyen eğitim meselelerinden biri, komünist 

ideolojiye hizmet edecek yeni eğitim kurumlarının teşkiliydi. Ayrıca yeni öğretmen kadrolarının 

hazırlanması, Azerbaycan Türkçesi’nde yeni ders kitaplarının çıkarılması, okulların laikleştirilmesi, 

kütüphane ve okuma kulüplerinin açılması gerekliydi. Bunların yanı sıra Azerbaycan’da kız öğrenci 

sayısının arttırılması için de çalışmalar yürütüldü. Sovyet eğitim sisteminin ayrıcı özelliklerinden biri; 

ilk, orta ve yüksek öğretim okulları dışında farklı tipte okulların da teşkil edilmesiydi. Bunlardan biri, 

İşçi Fakülteleri (rabfak) idi. Diğerleri; modern çiftçiler yetiştirmek amacını taşıyan “Köylü Gençler 

Okulları” ve politeknik okullardı. Ayrıca Azerbaycan’da ilk defa çocukların boş vakitlerini 

değerlendirebilecekleri pioner kampları, çocuk sineması, çocuk parkları gibi müesseseler teşkil edildi. 

Bu çalışmada Azerbaycan’da Sovyet eğitim sisteminin kuruluş süreci, bu süreçte karşılaşılan 

problemler ve Sovyet eğitim sisteminin getirdiği yenilikler ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Komünizm, Sosyalizm, Eğitim, Sovyet Azerbaycan. 

The Foundation Of Soviet Education System In Azerbaijan 

Abstract 

The Russian Revolution of 1917 ended the dominance of the Tsarist Russia in Azerbaijan. Instantly, 

the Azerbaijan Democratic Republic was established under the leadership of Musavat Party, on May 

28, 1918. However, in 1920 the Red Army invaded Azerbaijan and On 28 April 1920 Azerbaijan 

Soviet Socialist Republic (SSR) was established. There was a new regime and a new ideology in 

Azerbaijan. Soviet leaders concentrated on education to strengthen Soviet ideology in Azerbaijan. The 

education system needed to have radical reforms. One of the most critical issues must have been 

created communist educational institutions. And also there was a need for teaching staff, the 

publication of new textbooks in Azerbaijani, the secularization of schools and was a need to open 

library and reading clubs. Additionally, there was a need for increase in number of female students. 

One of the distinguishing features of the Soviet education system was the formation of different types 

of schools in addition to primary, secondary and higher education. One of them was “The Workers' 

Faculty” (rabfak) and others; “The School of Peasant Youth”, which aimed to educate modern farmer 

and the polytechnic schools. Also, the Young Pioneer camps, children's theater, children's parks were 

created for the leisure time of children. This article aims to explain the establishment of Soviet 

education system in Azerbaijan, the problems in this process and innovations of the Soviet education 

system. 

Keywords: Communism, Socialism, Education, Soviet Azerbaijan. 
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Abstract 

 

The capital structure that should be used for the financing of company activities and investments; it is 

vital that companies continue their operations efficiently and that they can protect and strengthen their 

financial structures. At the same time, adaptation and competitiveness to changing and developing 

economic environments are directly related to capital structure decisions. In addition, Debt and equity 

composition to be determined by the firm, it is closely related to the cost of capital. The uncertainty 

about the fact that changes in capital structure affect capital cost and hence firm value is one of the 

important problems.  Furthermore, financial managers can assess how they can finance their assets 

both from the perspective of shareholders and from the perspective of stakeholders, hence the capital 

structure cen be used by finance executives as an audit tool. In this context, the prime purpose of this 

research is to figure out the determinants of the capital structures of 50  prominent companies from 7 

different European countries (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Netherlands, Belgium) 

listed in the Euro Stoxx 50 Index. For this aim, the dataset of 50 companies listed in Euro Stoxx 50 in 

the period of 2008-2017 is analyzed by Pooled OLS and panel data tehcnique. Dependent and 

independent variables in the generated models are; Total Debts / Total Assets, Long Term Debts / 

Total Assets, Short Term Debt / Total Assets (dependents); Tangible Assets Plus Inventories / Total 

Assets, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation / Total Assets, Net Sales, Market-to-Book 

Ratio (independent). Three models are generated, as a result of the analysis, it is thought that although 

the effect of some of the variables considered in the analysis on the capital structure is revealed, it can 

be contributed by the handling of the variables that determine the capital structure at both micro and 

macro level. Moreover, this study is thought to be able to contribute to finance literature by giving 

information about the determinants of capital structure, as well as by having companies from different 

countries within different sample. 
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Abstract 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an intergovernmental 

economic organisation with 36 member countries, was established in Paris,1961. OECD aims to 

stimulate sustainable economic growth and improve social well-being in many of the world's most 

advanced countries but also emerging countries. It provides a forum in which governments can work 

together to share experiences and seek solutions to common problems. The Global Enabling Trade 

Report was first published in 2008 by the World Economic Forum. It has become a powerful tool for 

alliances about improving trade facilitation by focusing on the right countries and the right projects, 

quickly and efficiently. Co-published by the World Economic Forum and the Global Alliance for 

Trade Facilitation, the report features the Enabling Trade Index which measures the factors, policies 

and services in economies that facilitate the flow of goods over borders and to their destination. 

 

This study aims to classify OECD member countries including Turkey, based on the data of the 

Enabling Trade Index 2016. For the process of entering the data, Excel and the statistical software 

program SPSS have been used. In the process of analyzing the data, cluster analysis has been used and 

Ward’s hierarchical clustering method has been chosen. In conclusion, the result indicates that OECD 

member countries generate five clusters. 

 

Key Words: OECD, WEF, The Enabling Trade Index 2016. 
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Özet 

Günümüzde çevre ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte işletmeler çevre 

dostu girişimlerde bulunma konusunda birçok kaynaktan gelen baskılarla karşılaşmaktadır. 

Karşılaşılan bu baskılar örgüt çalışanlarına aktarılmakta ve çalışanların yeşil davranışlarda 

bulunmaları konusunda beklentileri arttırmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı örgüt çalışanlarını 

yeşil örgütsel davranışları gerçekleştirmeye iten güdüleri belirleyebilmektir. Böylelikle çalışanların 

daha fazla yeşil örgütsel davranış sergilemelerini sağlamak için uygulayıcılara yardımcı 

olunabilecektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda iki ayrı ilde faaliyet 

gösteren üç farklı özel okulda görev yapan 20 öğretmen ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Böylece 

katılımcıları belirli ölçeklerle sınırlandırarak ölçeğe uygun hareket edip etmediklerini belirlemek 

yerine kendi ifadelerinden yola çıkarak çalışanları harekete geçiren güdüler belirlenebilmiştir. Elde 

edilen bulgulardan yola çıkılarak oluşturulan hipotezler ise nicel yöntemlerle kurgulanacak 

araştırmalarda denenebilecektir. Ayrıca bu konuda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. 

Bu durum çalışmada nitel araştırma yönteminin tercih edilmesinde etkili olmuştur. Katılımcıların 

belirlenmesinde kartopu örneklem yöntemi kullanılmış, görüşmeler yüzyüze yapılmış ve görüşmelerin 

analizinde Maxqda 2018 nitel veri analiz programı kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda katılımcıları yeşil örgütsel davranışları gerçekleştirmeye iten güdüler; izlenim 

yönetimi güdüleri, yeşil güdüler, prososyal güdüler ve örgütsel vatandaşlık güdüleri olmak üzere dört 

kategoride toplanmıştır. Katılımcıların izlenim yönetimi güdüleri içinde daha çok öğrenciler üzerinde 

“örnek davranışlar sergileme” taktiği, veliler üzerinde “kendini sevdirme” taktiği olarak yeşil örgütsel 

davranışları sergilediği bulgulanmıştır. Bunun yanısıra, çevresel sürdürülebilirlik kaygılarının yeşil 

güdü olarak ve toplumsal ve sosyal fayda sağlamanın prososyal güdü olarak yeşil örgütsel davranışları 

etkilediği, aynı zamanda bazı katılımcılar tarafından yeşil davranışlarda bulunmanın örgütsel 

vatandaşlık davranışı olarak algılandığı sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte her ne kadar farklı 

güdülerle hareket edilse de yeşil örgütsel davranışların özendirilmesinde örgütsel düzenlemelerin daha 

etkili olacağı görülmüştür. 
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Green Organizational Behaviors: Is It Really Green Motivation? A Qualitative 

Research 
 

Abstract 

Nowadays with increasing anxiety about environment and enviromental sustainability, businesses 

about attempting environment friendly face with pressures which comes from numerous sources. 

These pressures are transferred to employees of the organization and enchance expectations for 

employees about acting the green behaviors. In this regard, the aim of the study is to be able to 

determine motivations which drives the organization’s employees to enact green organizational 

behavior. Thus, in order to get employees enact more green organizational behavior, practitioners will 

be able to helped. In this research, qualitative research method was used. In this context, qualitative 

interviews were made with 20 teachers who worked in three different private schools being active on 

two separate cities. So, instead of determining whether participants act proper to the scale or not by 

limiting specific scales, motivations which activate employees could be determined on the basis of 



their own expressions. Hypotheses, which were made up on the basis of obtained findings, can be 

tested in researches by quantitative methods. Moreover, any study done about this subject could not be 

found. In the study, this situation was effective in preference of qualitative research method. In 

determining of participants snowball sampling method was used, interviews were made face to face 

and Maxqda 2018 qualitative data analysis program was used in analysing of interviews.  

At the end of the research, motivations, which drives the participants to enact green organizational 

behaviors, were classified into four categories: impression management motivations, green 

motivations, prosocial motivations and organizational citizenship motivations. It was detected that the 

participants displayed "exemplification" on the students more in the impression management motive 

and displayed green organizational behaviors as "ıngratiation" on the parents. In addition, 

environmental sustainability concerns as a green motivation and social benefit have influenced green 

organizational behavior as a prosocial motive while at the same time some participants have perceived 

green behavior as organizational citizenship behavior. However, it has been seen that organizational 

arrangements will be more effective in encouraging green organizational behavior, although they are 

motivated by different motivations. 

 

Keywords: green organizational behavior, impression management tactics, prosocial behaviors, 

organizational citizenship behavior, green motivation, qualitative research. 
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Özet 

Göç, bireysel ya da kitlesel olarak birçok sebepten dolayı gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası yer 

değiştirme hareketidir. Ancak bu yer değiştirme hareketi keyfi sebeplerden çok zorunlu olarak da 

gerçekleşmektedir. Sebebi ne olursa olsun göç, birey ya da toplumlarda travmatik etki yaşatır. Çünkü 

göç, sadece bedenin mekan değiştirmesi değil, geride bıraktıklarından yoksun kalmaktır da. 

Kültürleşme ise göç eden ve yerel halk arasında kaçınılmaz bir süreçtir. Diğer bir değişle kültürleşme, 

her iki grubun birlikte inşa ettikleri yeni kimlik alanlarında, yeniden dünyayı yorumlama biçimidir. Bu 

çalışmanın amacı, göç ve kültürleşme bağlamında, göçeden grup ile yerelin etkileşimine bağlı olarak 

yeni kültürel alanların hangi değişkenlere bağlı olarak yeniden nasıl kurgulandığını anlamaya 

çalışmaktır. Araştırmanın grubu, 1982 yılında Afganistan’dan Türkiye’ye, oradan da Hatay’ın 

Antakya ilçesinin Ovakent Mahallesine yerleştirilen Özbeklerdir.  

Ovakente 2011-2012 tarihleri arasında alan araştırması gerçekleştirilmiş. Bulgulara, katılımcı gözlem 

ve derinlemesine mülakat teknikleriyle ulaşılmıştır. Göçten buyana yerelle kurulan temaslar 

doğrultusunda, yeniden şekillenen kültürel unsurların anlaşılması için subjektif ve objektif kriterler yol 

gösterici olmuştur. Bireyin ya da grubun kendini tanımlarken kullandığı ifadeler subjektif, giyim-

kuşam, yemek kültürü vb gözle görülebilen olgular ise objektif unsurlar olarak değerlendirilmiştir.  

Özbeklerin, Antakya’nın çok kültürlü yaşamı içerisinde, askerlik, eğitim, mülk edinme, vatandaşlık 

vb. sosyo-ekonomik, politik, dini vb. alanlarda kendilerine yer buldukları görülmektedir. 

‘Anavatan/atavatan’, ‘ortak ata, ortak tarih ve ortak soy’ yaklaşımlarının yaşadıkları yere aidiyeti 

kolylaştırdığı anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özbekler, kültürleşme, aidiyet, kültürel etkileşim, Antakya. 

Abstract 

Migration is individually or in the aggregate, socio-economic, political, famine, drought, war, etc. a 

national or international movement that are performed for many reasons. However, this movement has 

a mandatory basis for very arbitrary reasons. Whatever the reason, immigration has a traumatic impact 

on the individual or society. Because of immigration, not only the body to change the venue but also 

devoid of left behind, stay out of the safe zone is to make a journey into the unknown. Acculturation 

between the group who had migrated to work with local items of material culture, and values of a 

cultural phenomenon revised, reproduced is a dynamic process. In other words, the new identity that 

they have built together in the areas of both groups, which re-interprets the way the world is. The aim 

of this study acculturation and migration in the context of the interaction of local people with the 

migrating group, depending on the cultural space of new variables depending on the re-try to 

understand that are produced . The research group in 1982 from Afghanistan, to Turkey, Ovakent 

Hatay Antioch are placed in the neighborhood of the town of Uzbeks . Field survey was carried out in 

Immigration, Acculturation and New Identity Areas



2011-2012 between in ovakent. Findings from the participant observation and in-depth interviewing 

techniques have been achieved. Since migration reshaped in line with reports of encounters with locals 

to an understanding of the cultural factors has been a beacon of subjective and objective criteria. The 

individual or group uses to define itself subjective expressions, clothing, food visible culture of two 

lens elements is evaluated . Within the multicultural Antioch of Uzbek life, military service, education, 

property, citizenship, etc. socio-economic, political, and religious, it is observed that they found a 

place for themselves in the fields . Common ancestor, common history and common ancestry were 

understood to facilitate the approach to their place of belonging.  

Keywords: Uzbeks Acculturation Belongingness Acculturative Antioch. 
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Özet 

Çocuk istismarı dünyada hızla artmaktadır. Sosyal medya araçlarıyla bilinirlikleri 

çoğaltmaktadır.Çocuğun geleceği ve ailenin itibar kaybı korkusundan saklanmaktadır.Ancak ölümle 

ve çok ağır fiziksel travmalarla sonuçlanmış istismarlar şikayet konusu olmaktadır. Ölümle 

sonuçlanmamış ve çok ağır fiziksel travma yaşanmamış istismar olaylarında istismarın üzeri 

kapatılmakta ve bu çocuklar psikolojik yardımdan yoksun bırakılmaktadır.İstismarı engellemenin en 

önemli adımlarına çalışmamızda yer verdik ve bu çalışmamızda ona temas olacaktır. İlk olarak aileleri 

çocuğun yetişmesi için eğitilmelidir.Çocukların ve kendini koruyamayacak durumda olanların 

yetişmesine okul öncesi ve okullarda ağırlık vermek gerekir.Çünkü okullarda daha küçükken yetişen 

geleceğin ebeveynleri daha korunaklı ve biliçli çocuklar yetiştirecektir.Bu bilinçle büyüyen geleceğin 

ebeveynlerinde sapkın düşünce zamanla yok denecek kadar azalacaktır.Mutlaka okul psikologları 

olmalı, her okulda en az bir psikolog her sınıfa haftada 1 ders vermeli,bunun için formasyon eğitimleri 

başlatılmalıdır.Çocuk istismara uğradığını anlamamış olabilir ya da nasıl ifade edeceğini bilemeyebilir 

bunun için çocukların okul psikologları tarafından yetiştirilmeleri en öncelik verilecek konudur.Öz 

saygılarını sağlayacak her dönem en az 1 çalışma yaptırılmalı ,hikayeler yazmaları sağlanmalı, bunları 

sınıf ortamında her öğrenciye okutturulmalıdır.Okul rehber öğretmen masalarının yanında okul 

sosyolog masaları kurulmalıdır.Çünkü istismar çevresel ve toplumsal bir saldırıdır bunu da eğitimleri 

ve görev tanımlarından dolayı sosyologlar ortaya çıkarır.En hızlı şekilde psikolog ve sosyologlara 

formasyon eğitimleri verilmeli, akademik ders olmalıdır.Bir araştırmada okullardaki öğrencilerin 

istismarlarını okul sosyolog rehber öğretmenlerin ortaya çıkardığı bulunmuştur.Ayrıca sınıf rehber 

öğretmenliğinin branş öğretmenlerden alınarak psikolog ve sosyolog sınıf rehber öğretmenler 

verilmeli .Psikolog ve sosyologların en az haftada bir ders yaptırarak çocuklar her şekilde eğitilmeli ve 

gözlem altında olmaları sağlanmalıdır.Bu eğitimlerle geleceğin yetişkinlerinde çocuklara ilgi duyacak 

sapkınlar azaltılacaktır.Ailelerin eğitim kurumları aracılığıyla eğitilmeleri ve sertifikalandırılmaları 

gereklidir.Sertifika bilinç düzeyini arttıracaktır.İlerleyen zamanlarda okullara çocuk kaydettirmenin 

şartı olarak bu sertifikalar istenmelidir. Bu sertifikalar evli,çocuk bekleyen çiftler,iş başvurusu yapacak 

bireylerden istenecek belge haline gelmelidir. 

 

İkinci olarak Pedofili'lerin kendini daha rahat ifade edebilecekleri alanlara ulaşmaları ve bu alanlara 

kolay ulaşılabilirliğin haberdarı olmaları sağlanmalıdır.Bunun bir rahatsızlık olduğunu bilmeleri 

sağlanmalı ve daha aydınlatıcı bilgilere ulaşmaları sağlanmalıdır.Kendilerini ihbar etmeleri ve 

tedaviye kendi rızalarıyla suç işlemeden başvurmaları halinde hukuki ve toplumsal faydalarının 

açıklanması, her türlü yardımın garanti edilmesi,ifşa olmayacaklarına dair güven duymaları 

sağlanmalıdır. Psikologlar ve sosyologların dışında Felsefeciler her okula mutlaka atanmalı ve 

çocukların ruhsal ve zihinsel sağaltımları sağlanmalıdır.En temel iyileştirme yolu,felsefi sağaltımdır. 

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.DR. ŞAHİN FİLİZ in felsefi sağaltımının acilen bütün ders 

ve öğretmenlerce öğrenilmesi gereklidir.Okullarda felsefi sağaltım yaptırılarak daha bilinçli bir toplum 

sağlanmalıdır ve bu yolla çocuk istismarına neden olan ruhsal ve zihinsel düzensizlikler önceden 

saptanıp iyileştirilebilecektir. Sapkın duyguların nasıl ortaya çıkarılacağının bulunması ve önlenmesi 

açısından felsefi sağaltım derinlemesine yaptırılmalıdır..Prof.Dr.ŞAHİN FİLİZ 'in dediği gibi kaos'tan, 

kaçarak ve cezalandırarak değil sağaltarak kurtulabiliriz.Sağaltım,erdemli bir mutluluk yolunu 

açacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı-Chılde Abuse,Okul Psikoloğu-School Psychologıst,Pkul 

Sosyoloğu. 



Place Of Philosophical Treatment In Prevention Of Child Abuse 

Abstract 

Number of child abuse cases is increasing rapidly in the world. Social media tools increase the 

awareness on this issue. Child abuse cases are kept secret due to fear about the future of the child and 

loss of reputation. If and only abuses result with death, and severe physical trauma, then they become 

subject of a complaint. In the cases of abuse that have not resulted in death, or absence of very heavy 

physical trauma, abuse case is closed and these children are deprived of psychological help. We have 

included the most important steps in preventing child abuse in this study.  

First of all, families should be educated in child rearing. It is necessary to concentrate on the education 

of the children and those who cannot protect themselves during pre-school and school term. 

Prospective parents who are grown up well at schools will raise more protective and conscious 

children. For these well-educated parents, deviant thoughts will nearly disappear over time. In this 

context, at least one psychologist should be employed in every school, and they should give lessons to 

every class on a weekly basis. For this, formation trainings should be introduced. 

The child may not have understood that he/she is being abused or may not know how to express it. 

Thus, priority must be given to the education of the children by school psychologists. At least one 

training should be provided each semester in order to provide self-esteem, the students should write 

stories and every student should read these stories in class environment. 

School sociologist desks should be established beside the school counsellor desks. Since child abuse is 

an environmental and societal harassment, only sociologists, taking into account their education and 

job descriptions, can uncover this. Psychologists and sociologists should be provided with formation 

training firstly. In this context, there should be academic lectures. According to a study about child 

abuse, school counsellors have revealed most of the child abuses at schools. In light of these findings, 

counsellor duties should be taken from the branch teachers and given to the counsellors who are 

psychologist or sociologist as well. 

Psychologists and sociologists should educate children in every way by giving lessons at least once a 

week and ensure that children are under observation. These trainings will reduce deviancy in adults of 

the future. Families need to be trained and certified through educational institutions. The certification 

process will increase the level of consciousness. In the future, these certificates should be a condition 

for registering children to schools. These certificates should become a document to be demanded from 

couples who are married, expecting children, and who will make a job application. 

Secondly, pedophiles must reach platforms where they can express themselves more easily and be 

made aware that these platforms are easily accessible. They need to know that this is a disorder and 

they must be provided with more eye-opener information. Legal and social benefits should be 

introduced, all kinds of assistance shall be guaranteed, and they should be assured that that they will 

not be disclosed, if they report themselves and do not commit the crime with their own pleas. 

Apart from psychologists and sociologists, philosophy teachers must be appointed to every school and 

psychological and mental treatment of children should be provided. The most basic way of healing is 

philosophical treatment. 

All teachers should be taught philosophical treatment developed by Prof.Şahin Filiz of Akdeniz 

University. Philosophical treatment shall be applied at schools and so that a more conscious society 

can be achieved. By this way, psychological and mental disorders can be detected and healed. 

Philosophical treatment should be applied throughly in order to find out the root causes of deviant 

feelings and take steps against them. As clearly expressed by Prof.Dr.Filiz Şahin, we can only get out 

of the chaos by treating, not by escaping or punishing. Treatment will pave the way for a virtuous 

bliss. 



Keywords: Uzbeks Acculturation Belongingness Acculturative Antioch. 
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Özet 

Bu çalışmanın ana amacı bir yatırım projesinde, yatırım dönemi harcamalarının olasılık dağılımlarına 

bağlı olarak belirlenmesi durumunda, toplam yatırım dönemi harcamasının simülasyon yöntemiyle 

belirlenmesidir. Bir yatırım projesi için yatırım dönemi harcamaları şu kalemlerden oluşur: (1) Arsa 

yatırımı. (2) Etüt ve proje giderleri. (3) Teknik yardım ve bilgi giderleri. (4) Arazinin düzenlenmesi 

giderleri. (5) İnşaat giderleri. (6) Ulaştırma yatırımları. (7) Makine ve teçhizat giderleri. (8) Taşıma ve 

sigorta giderleri. (9) İthalat ve gümrükleme giderleri. (10) Montaj giderleri. (11) Taşıt araçları ve 

demirbaş alım giderleri. (12) İşletmeye alma giderleri. (13) Genel giderler. (14) Fiziki artışlar. Bu 

kalemler fizibilite etüdünde kesin değerler olarak tahmin edilirler. Bu çalışmada, 14 yatırım harcama 

kaleminin olasılıklı olarak belirlenmesi durumunda, yatırım dönemi toplam harcamasının davranışı 

simülasyon yöntemi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla MATLAB GUI programı ile özel bir 

karar destek sistemi yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen karar destek siteminde yatırım dönemi 

harcama kalemleri kesin değerler olarak girilebildiği gibi, alt ve üst değerler olarak üniform dağılımı 

şeklinde, en kötümser – en olası – en iyimser olarak üçgen dağılım şeklinde, ortalama ve standart 

sapma değerleri ile normal dağılım şeklinde girilebilmektedir. Üniform, üçgen ve normal dağılımların 

kullanılmasının nedeni, bu dağılımların yatırım dönemi harcama kalemlerini daha gerçekçi olarak 

değerlendirebilmesidir. Yatırım dönemi harcama kalemleri kesin veya olasılıklı olarak belirlendikten 

sonra, toplam yatırım dönemi gideri Monte Carlo simülasyon metodu ile belirlenmektedir. Çalışma 

kapsamında geliştirilen karar destek sistemi, yatırım dönemi fizibilitesini gerçekleştiren uygulamacıya 

her türlü “Eğer-İse” senaryolarını gerçekleştirebilme imkânını sunmaktadır. Kullanıcının kafasındaki 

senaryolara göre simülasyon sonucunda toplam yatırım dönemi harcamasına ilişkin her türlü istatistik 

bilgi üretilmektedir. Simülasyon MATLAB desteğindeki fonksiyonları kullandığından senaryolara çok 

hızlı bilgi üretebilmektedir. Bu çalışmada ortaya konan yöntem gerçek bir fizibilite uygulaması 

üzerinde gösterilmiştir. Bu çalışma, geliştirilen karar destek sistemi yazılımı ve ortaya koyduğu 

yöntem ile bu alandaki literatüre yeni ve özgün katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Sabit Sermaye Yatırımı, Yatırım Dönemi 

Harcamaları, Fizibilite, Monte Carlo Simülasyonu, Olasılık. 

Analysis of Investment Period Expenditures with Simulation Method in 

Investment Projects: An Implementation 
 

Abstract 

 

The main aim of this study is to determine the total investment period expenditures by simulation 

method in the case of that investment period expenditures in an investment project is determined 

according to the probability distributions. For an investment project, the investment period 

expenditures consist of the following items: (1) Land acquisition. (2) Analysis and project costs. (3) 

Technical support and information costs. (4) Land adjustment costs. (5) Construction costs. (6) 

Transportation investments. (7) Machinery and equipment expenses. (8) Transfer and insurance 

expenses. (9) Imports and customs clearance expenses. (10) Installation costs. (11) Expenses for the 

purchase of vehicles and fixtures. (12) Operating expenses. (13) General expenses. (14) Physical 

increases. These items are estimated as exact values in the feasibility analysis. In this study, in the case 

that the 14 investment expenditure structure is determined probabilistically, the behavior of the total 



investment period expenditure is tried to be explained by the simulation method. For this purpose, 

special decision support system software was developed with MATLAB GUI program. In the 

developed decision support system, investment period expenditure items can be entered as definite 

values, and also they can be entered as the upper and lower values in the form of uniform distribution, 

as the most pessimistic – the most probable – the most optimistic in the form of triangular distribution, 

in the form of with normal distribution with mean and standard deviation values. The reason for the 

use of uniform, triangular and normal distributions is that these distributions can evaluate investment 

period expenditure items more realistically. After investment period expenditure items are determined 

to be definite or probable, the total investment period expenditure is determined by Monte Carlo 

simulation method. The decision support system developed within the scope of the study provides the 

practitioner implementing feasibility of the investment period, with a chance the implementation of all 

kinds of “What-If” scenarios. According to the scenario in the user's mind, all kinds of statistical 

information about the total investment period expenditure are produced in the simulation result. 

Because of that the simulation uses the functions of MATLAB support; it can produce information to 

the scenarios very fast. The method presented in this study has been shown on a real feasibility 

implementation. This study aims to provide a new and original contribution to the literature in this 

area with the developed decision support system software and its presented method. 

 

Key Words: Evaluation of Investment Projects, Fixed Capital Investment, Investment Period 

Expenditures, Feasibility, Monte Carlo Simulation, Probability. 
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Türkiye’de uygulanan neo-liberal sağlık politikaları doğrultusunda piyasa koşullarına adapte edilen 

kamu hastaneleri, özel sektör işletmecilik anlayışı ile yeniden yapılandırılarak özel hastanelere 

yakınlaşmıştır. Rekabetçi bir yönelim göstermelerine sebep olan bu durum kamu hastanelerinde 

karlılık, performans, başarı gibi kavramları önemli hale getirmiştir. Yapılan yatırımların ve kullanılan 

kaynakların büyüklüğü dikkate alındığında, kamu hastanelerinin işletmecilik ilke ve yöntemleri 

doğrultusunda, aynı zamanda ekonomi kuralları çerçevesinde yönetilmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Böylece, sosyal fayda sağlama amacının yanına kar elde etmeyi de ekleyen kamu hastanelerinde 

finansal etkinlik ve finansal başarı önemli bir motivasyon olmuştur. Finansal yönetimde etkinliğin 

sağlanabilmesi için kamu hastanelerinde finansal başarının ölçülerek, başarısızlığa neden olan faktör 

ve risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle işletmelerin 

üzerinde yoğunlaştığı bir konu olan finansal başarısızlığın, ülke ekonomisi ve toplum üzerinde 

yaratacağı etkiler dikkate alınmaktadır. Finansal başarısızlık, hem kurum içinde yönetsel sorunlara 

hem de ülke genelinde sosyo-ekonomik sorunlara sebep olmaktadır. Diğer işletmelerde olduğu gibi 

kamu hastanelerinde de finansal başarının ölçülerek, finansal başarısızlık veya potansiyel finansal 

başarısızlık sebeplerinin belirlenmesi gerekmektedir. Finansal analiz tekniklerinden biri olan finansal 

başarısızlık tahmini, finansal yapıdaki bozulmalara ve finansal risklere karşı hastaneleri vaktinden 

önce uyarmaktadır. Bu nedenle, kamu hastanelerinin tümünde finansal başarısızlık tahmini 

çalışmalarının bilimsel temele dayalı bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir.  

 

Bu çalışmanın amacı, kamu hastanelerinde finansal başarısızlığın belirleyici özelliklerini sunan ve 

finansal başarısızlığa yönelik erken uyarı sinyali veren bir finansal başarısızlık tahmin modelinin 

geliştirilmesidir. Çalışma amacı doğrultusunda, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında üç büyük ilde 

(İstanbul, Ankara, İzmir) faaliyet gösteren ve ilgili yıllara ait finansal tablolarına tam olarak ulaşılan 

toplam 92 kamu hastanesi kapsamında bir araştırma yürütülmüştür. Finansal başarısızlık tahmin 

modelinin geliştirilmesinde, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan Lojistik 

Regresyon Analizi yöntemi kullanılmıştır. Finansal açıdan başarısız olan hastanelerinin belirlenmesi 

için “üç yıl üst üste zarar etmek” göstergesi dikkate alınmış ve finansal başarısızlığı temsil etmek 

üzere ikili bağımlı değişken kullanılmıştır. Bu doğrultuda, 92 hastaneden 49’u finansal açıdan 

başarısız ve 43’ü finansal açıdan başarılı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmanın bağımsız 

değişkenleri olarak; likidite, faaliyet, finansal yapı, karlılık, büyüme ve büyüklük kategorileri altında 

belirlenen toplam 20 adet tahmin edici değişken kullanılmıştır. Lojistik Regresyon Analizi sonucunda 

model-veri uyumu yeterli düzeyde olan, istatistiksel açıdan anlamlı bulunan ve % 79,3 doğru 

sınıflandırma yüzdesi ile yüksek tahmin gücüne sahip olan bir finansal başarısızlık tahmin modeli 

geliştirilmiştir. Kamu hastanelerinde finansal başarısızlığı en iyi açıklayan tahmin edici değişkenlerin; 

Stok Bağımlılık Oranı, Nakit Devir Hızı, Stok / Dönen Varlık, Dönen Varlık / Toplam Varlık ve Ticari 

Borç / Toplam Borç olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, hastanelere yönelik 

finansal başarı durumunun belirlenmesinde, özellikle finansal başarısızlığın tahmin edilmesinde 

Lojistik Regresyon modelinin etkili bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu Hastaneleri, Finansal Analiz, Finansal Başarısızlık Tahmini, Lojistik 

Regresyon Analizi. 

 

  



Financial Failure Prediction Of Hospitals: A Practice On Public Hospitals 

With Logistic Regression Model 

Abstract 

Public hospitals, which are adapted to the market conditions in line with the neo-liberal health policies 

implemented in Turkey. This situation leading to a competition made the concepts such as 

profitability, performance, and success important in public hospitals. Given the size of the investments 

made and the resources used, it has become inevitable for public hospitals to operate in line with the 

principles and methods of management and at the same time within the framework of economic rules. 

Thus, financial efficiency and financial success has become an important motivator for public 

hospitals, which adds making profit to their goal of providing social benefits. To ensure the 

effectiveness of financial management, it is necessary to measure the financial success of the public 

hospitals, find the factors and risks that cause failure, and take the necessary precautions. The effects 

of financial failure, which is a particular focus on businesses, on the country's economy and society 

should be considered. Financial failure causes administrative problems within the institution as well as 

socioeconomic problems throughout the country. Public hospital management like any other 

businesses should measure their financial success and find the reasons for financial failure or potential 

financial failure. Financial failure prediction from financial analysis techniques warns hospitals ahead 

of time against financial risks and distortions in financial structure. For this reason, it is important that 

all public hospitals should conduct their financial failure prediction studies on a scientific basis. 

 

The purpose of this study is to develop a financial failure prediction model that presents the 

determinants of financial distress in public hospitals and gives an early warning signal. In the direction 

of the research objective, a total of 92 public hospitals operating in three major cities (Istanbul, 

Ankara, Izmir) in Turkey between the years of 2014-2016 with a full financial statements for the 

relevant years is included in the research. The Logistic Regression Analysis method, which is one of 

the multivariate statistical analysis methods, was used in the development of the financial failure 

prediction model. To determine the hospitals who failed in financial terms, the indicator "to suffer loss 

for three consecutive years" was taken into account, and a binary dependent variable was used to 

represent the financial distress. Hospitals were divided into two groups so that 49 out of 92 hospitals 

failed in financial terms and 43 of them were financially successful. A total of 20 estimating variables 

were used as independent variables determined under the categories of liquidity, activity, financial 

structure, profitability, growth, and size. As a result of the Logistic Regression Analysis, a statistically 

significant financial failure prediction model with sufficient model-data compatibility and high 

estimation power with 79.3% correct classification percentage was developed. Estimating variables 

that best explain financial failure in public hospitals are the Inventory Dependency Ratio, Cash 

Turnover, Inventory / Current Assets, Current Assets / Total Assets, and Trade Liability / Total Debt. 

The research results show that the Logistic Regression model is an effective tool to measure the 

financial success of hospitals, especially in predicting financial failure. 

 

Keywords: Public Hospitals, Financial Analysis, Financial Failure, Financial Failure Prediction, 

Logistic Regression Analysis. 
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Özet 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve internetin, özellikle sosyal medyanın, kullanım alanının 

genişlemesi girişimciliğe yeni bir boyut kazandırmış ve dijital girişimciliğin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Yazında e-girişimcilik, online girişimcilik gibi farklı kavramlarla da ifade edilen dijital 

girişimcilik, yeni dijital teknolojiler geliştirerek ve/veya bu teknolojiler için yeni kullanım alanları 

geliştirerek yeni girişimler yaratmak veya mevcut işletmeleri dönüştürmek olarak tanımlanmaktadır 

(Avrupa Birliği Komisyonu, 2015). Geleneksel girişimciliğe göre maliyet, hız, risk, kullanım ve erişim 

kolaylığı gibi konularda daha avantajlı olması dijital girişimciliği daha cazip hale getirmektedir. 

Dijital girişimciliğin bu cazibesi kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını da olumlu 

etkilemekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kadınların dijital ortamları girişimcilik aracı 

olarak nasıl kullandıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla kadın dijital girişimcilerle nitel görüşmeler 

yapılmakta ayrıca kullandıkları internet sayfaları incelenmektedir. Böylece kadınların dijital girişimci 

olmalarını etkileyen faktörler, uyguladıkları stratejiler, karşılaştıkları fırsatlar ve tehditler 

belirlenmektedir. Aynı zamanda kullandıkları sayfaların incelenmesi ile kişisel markalaşma 

çalışmaları, fon sağlama kaynakları ve ağ ve iletişim kapasiteleri değerlendirilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar girişimci olmak isteyen kadınların ve geleneksel girişimci olmakta 

zorlanan diğer dezavantajlı grupların dijital girişimciliğe yönelimleri açısından önem taşımaktadır. 

Çalışmanın bulguları mevcut dijital girişimcilerin, hem kendilerini hem de diğer girişimcileri kendi 

ifadeleri ile görebilme, üstünlük ve zayıflıklarını değerlendirebilme fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca 

oldukça az sayıda olan dijital girişimcilik ve özellikle kadın dijital girişimciliği üzerine çalışma yapan 

araştırmacılara da kaynak teşkil edilebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: kadın girişimciler, dijital girişimcilik, nitel araştırma. 

 

“One Click” Beyond At Woman Entrepreneurship: A Qualitative Research 

On Woman Digital Entrepreneurs  

Abstract 

The developments in communication technologies and the expansion of the internet, especially social 

media, increased the entrepreneurial dimension and caused the emergence of digital entrepreneurship. 

Digital entrepreneurship, also referred to as diverse concepts such as e-entrepreneurship and online 

entrepreneurship in the literature, is defined as the creation of new ventures or transforming existing 

businesses by developing new digital technologies and / or developing new usage areas for these 

technologies (European Commission, 2015). The fact that it is more advantageous in terms of cost, 

speed, risk, use and accessibility than traditional entrepreneurship makes digital entrepreneurship more 

attractive. 

This attraction of digital entrepreneurship also positively affects woman entrepreneurs’ participation in 

economic process and it is becoming widespread. The purpose of this study is to reveal how women 

use digital media as an entrepreneurial tool. For this purpose, qualitative interviews are made with 

woman digital entrepreneurs and the internet pages they use are examined. Thus, factors affecting 

women being digital entrepreneurs, their strategies, opportunities and threats are determined. Also, 

with the examination of the pages they use, their personal branding studies, funding sources, network 

and communication capacities are assessed.  

The results are important for the entrepreneurial orientation of women and other disadvantaged groups 

that are struggling to become traditional entrepreneurs. The findings of the study provide the 

opportunity for current digital entrepreneurs to assess their own superiority and weaknesses, both by 



themselves and by other entrepreneurs in their own expressions. In addition, a relatively small number 

of digital entrepreneurship and researchers especially working on woman's digital entrepreneurship 

can also constitute a source. 

 

Keywords: woman entrepreneurs, digital entrepreneurship, qualitative research. 
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Özet 

Günümüzde birçok firma sosyal medyayı pazarlamanın yeni bir aracı olarak kullanmaktadır. Bu 

gelişime paralel sosyal medyanın potansiyel gücünün farkına varan üniversiteler de sosyal medyayı 

pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak görmeye ve sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanmaya 

başlamışlardır. 

Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin; son yıllarda kişi ve kurumlarca aktif olarak kullanılan 

sosyal medya aracı olan Twitter kullanımı analiz edilmiş ve bu üniversitelerin bir markalama ve 

interaktif iletişim aracı olarak sosyal medya stratejileri incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veri 

kalitatif yöntemlerle sosyal paylaşım ağı olan Twitter’dan beş aylık bir süreci kapsayacak şekilde elde 

edilmiştir. Çalışmanın temel amacı Türkiye’deki üniversitelerin sosyal medya stratejilerinin geniş 

kapsamlı analizini yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, kurumsal markalama, twitter. 

 

Usage of Twitter as a Branding Tool: Turkish Universities 

Abstract 

Today many businesses adopt social media as a new form of marketing. Also universities are 

beginning to use social media in an active way and realizing the potential power and implications for 

using it as a component of their overall marketing strategy.  

This paper analyses and compares the use of Twitter by universities in Turkey and also explores social 

media marketing strategies applied by Turkish universities as a tool for branding and interactive 

communications. Qualitative data were collected from a major social networking website, Twitter. The 

data were collected during five months to provide a comprehensive picture of social media strategies 

of universities in Turkey. 

Keywords: social media, institutional branding, twitter. 
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Önem ve Kapsam: Mesleki eğitim, bireylere iş hayatında geçerliliği olan bir meslek için gerekli bilgi, 

beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırma ve bireyin yeteneklerini, işi bir araç olarak kullanarak çeşitli 

yönleri ile geliştirme sürecidir. Dünyada mesleki ve teknik eğitim üç farklı sistemle uygulanmaktadır. 

Bunlar; okul-işyeri temeline dayalı eğitim uygulayanlar, sadece okula dayalı eğitim uygulayanlar ve 

her iki anlayışı da benimseyen ama sürekli arayışlar içerisinde olan ülkelerdir. Genç ve dinamik 

nüfusuyla Türkiye gelişmiş ülkelere göre önemli bir avantaja sahiptir. Bu nedenle, Türkiye’de 

yukarıda belirtilen her iki anlayışın benimsendiği, fakat sürekli yeni arayışların da mevcut olduğu bir 

sistem uygulanmaktadır. Artan kalifiye personel ihtiyacı ile birlikte, mesleki ve teknik eğitimde yetkin 

olan meslek yüksekokullarının öneminin gittikçe arttığı görülmektedir. 

İş ve uğraşı terapisi alanında yetkin ve kalifiye teknikerler yetiştirmek üzere 2 yıllık eğitim veren ilk 

kurum olma özelliğini taşıyan okulumuz Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu 

2002 yılında kurulmuş ve aynı sene Amerika Birleşik Devletleri Shenandoah Üniversitesi tarafından 

da tanınmıştır. Dünya iş ve uğraşı federasyonunun (WFOT) tanımına göre iş ve uğraşı terapisi, iş ve 

uğraşı aktiviteleri yoluyla kişilerin sağlıklılık/ iyilik halinin sağlanması ve bunun devam ettirilmesi 

anlamına gelmektedir. İş ve uğraşı terapisinin primer amacı insanların günlük yaşam aktivitelerine bire 

bir katılmalarını ve bu aktivitelerde bağımsız olmalarını sağlamaktır. Türkiye genelinde okulumuz 

dışında iş ve uğraşı teknikeri yetiştiren okullar sırasıyla; Trabzon Avrasya Üniversitesi, İstanbul Biruni 

Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesidir. 

Kariyerlerine 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen İş ve uğraşı terapisi MYO 

mezunlarına dikey geçiş hakkı tanınmıştır. Bu öğrenciler yeterli puanları aldıkları takdirde; ilgili 

üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi ve hemşirelik bölümlerine dikey geçiş 

yapabildikleri gibi “Sağlıkta Lisans Tamamlama” ve “Açık Öğretim Lisans Tamamlama” 

olanaklarından da yaralanabilmektedirler.  

Amaç ve Yöntem: Çalışmamızda Kocaeli üniversitesi Yahya Kaptan MYO “İş ve Uğraşı Terapisi 

Programı”ndan mezun olmuş öğrencilerimizin kariyer durumlarını belirlemek amacıyla 

öğrencilerimizle yüz yüze ve telefon ile görüşme yapılmıştır. Okulumuzdan mezun olan 335 

öğrenciden 152’sine ulaşılmıştır.  

Bulgular: Görüşülen bu öğrencilerin %43’ü (n=66) eğitimlerini 4 yıla tamamlamaya hak kazanmış, 

%57’si (n=86) ise iş ve uğraşı teknikeri olarak ünvan almışlardır. Dikey geçiş yapan öğrencilerin 

%40’ı (n=26) ergoterapi,%9’u (n=6) fizik tedavi ve rehabilitasyon okullarına yerleştirilirken; %52’si 

(n=34) ise “Sağlıkta Lisans Tamamlama” ya da “Açık Öğretim Lisans Tamamlama” olanaklarından 



yararlanmışlardır. Dikey geçiş ya da lisans tamamlama sistemi ile kariyerlerine devam eden 

öğrencilerden %33’ü (n=21) mezun iken, %67’si (n=45) halen eğitimlerine devam etmektedirler.  

Sonuç: İş ve uğraşı terapisi Meslek Yüksek Okulları, teknikerlik eğitimi dışında dileyen öğrencilere 

dikey geçiş sistemi ile lisans tamamlama fırsatı vererek kariyer olanağı sağlaması açısından önemli bir 

yere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: İş ve uğraşı terapisi, meslek yüksekokulu, kariyer gelişimi. 

Career Development At Occupational Therapy Technician: A Cross-Sectional 

Study From Kocaeli University Yahya Kaptan Vocational School 

Abstract 

Importance and Scope: Vocational education is the process of acquiring the knowledge, skills and 

work habits necessary for a profession that is valid for individuals in business life and developing the 

individual's skills in various aspects using the skills as a tool. Vocational and technical education is 

implemented in three different systems in the world. These; school-workplace-based educators, 

school-based educators, and countries that have adopted both approaches but are in constant search. 

With young and dynamic population. Turkey has an important advantage compared to developed 

countries. Therefore, the above-mentioned approach is adopted both in Turkey, but a system that is 

applied consistently be available in the new quest. 

With the increasing need for qualified staff, it seems that the vocational colleges that are competent in 

vocational and technical education are increasingly preoccupied with it. 

Kocaeli University Yahya Kaptan Vocational School was founded in 2002 and was also recognized by 

the United States Shenandoah University in the same year. Kocaeli University was founded in 2002 

and is the first institution to provide two years of training to train qualified and qualified technicians in 

the field oF occupational therapy. According to the definition of World Federation of Occupational 

Therapy (WFOT), occupational therapy means that people are provided with and maintained wellness 

through occupational activities. Occupational therapy’s primary purpose is to ensure that individuals 

participate in the daily life activities of people and are independent in these activities. In Turkey, our 

school outside of occupational technician training schools, respectively; Trabzon Eurasia University, 

Istanbul Biruni University and Nevsehir Hacı Bektaş Veli University. 

Careers are entitled to a transfer to the Vocational and Occupational Therapy Vocational School 

graduates who wish to pursue a 4-year undergraduate program. 

If these students get enough points; they can also make a transition to physiotherapy and rehabilitation, 

ergotherapy and nursing departments of related universities as well as "Health Graduate Completion" 

and "Open Education Graduate Completion". 

Aim and Method: In our study, students who have graduated from Kocaeli University Yahya Kaptan 

Vocational School "Occupational Therapy Program" were interviewed by our students face to face and 

with telephone about their career. Of the 335 students who graduated from our school, 152 were 

reached. 

Results: Of these students, 43% (n = 66) were eligible to complete their education in 4 years and 57% 

(n = 86) were qualified as occupational technicians. 40% (n = 26) and 9% (n = 6) of the students with 

transfer were placed in ergotherapy and physical therapy and rehabilitation schools, respectively. 52% 



(n = 34) were placed in "License completion in Health”. . While 33% (n = 21) of the students who 

continue their career with the transfer or license completion system graduated, 67% (n = 45) still 

continue their education. 

Conclusion: Occupational Therapy Vocational Schools have an important place in terms of career 

opportunity by offering a transfer system and a license completion opportunity to those students who 

wish to pursue their career outside of technical education. 

Keywords: occupational therapy, vocational school, career development. 
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Bireylerin konuşma şekli, giyim tarzı, kullandıkları aracın markası vb. araçlar sosyal statüsünü ve 

kişiliğini dışa vuran sinyallerdir (Connelly vd., 2011, 40). Moda kıyafetler de bireylerin benliklerini 

yansıtmada kullandıkları bir araç olarak gösterilebilir. Bu çalışmada Mittal (1995)’in modifiye ettiği 

satın alma karar ilgilenimi ve ürün sınıf ilgilenimi ölçeklerinden yararlanılarak, İtalya (Benevento) ve 

Slovenya (Maribor) da moda kıyafetlere yönelik ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma İtalya’da 300 (153 kadın, 147 erkek) ve Slovenya’da 386 (224 kadın, 162 erkek) kişi ile 

yüzyüze anket yöntemiyle veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Slovenya’da 

kadın ve erkekler arasında moda kıyafetlere olan ilgilenim açısından anlamlı bir farklılık gözlenirken, 

İtalya’da kadın ve erkeklerin aynı düzeyde ilgilenim gösterdikleri gözlemlenmiştir. Gelir durumunun 

moda kıyafetlere ilgilenim düzeyi açısından Slovenya’da bir farklılık gözlemlenirken, İtalya’da gelir 

(katılımcıların gelir düzeyleri çok yakın olduğu için) ilgilenim düzeyinde farklılık gözlemlenmemiştir. 

Kadın ve erkek katılımcılar arasında moda kıyafetlere yapılan harcama miktarı İtalya’da farklılık 

gösterirken (ilginç bir sonuç olarak erkekler kadınlara göre daha çok moda kıyafetlere harcama 

yapmaktadır), Slovenya’da gözlemlenememiştir. Çalışmada ayrıca, yazarların Türkiye’de 2016 yılında 

gerçekleştirilen benzer bir araştırmalarının bulgularına yer verilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: satın alma kararı ilgilenimi, ürün sınıf ilgilenimi, moda, moda kıyafetler, tüketici 

tercihi. 

 

Consumers’ Product Decision Involvement On Fashion Clothes: A 

Comparison For Italy And Slovenia  

Abstract 

The way that individuals’ speaking, dressing styles, and the brand of the car they drive, and so on. are 

the signals that outshine social status and personality of them (Connelly et., 2011, 40). Fashion clothes 

can also be portrayed as a means by which individuals reflect their self. In this study, it was aimed to 

measure and compare the level of interest in fashion clothes in Italy (Benevento) and Slovenia 

(Maribor) by taking advantage of the scale of purchase decision involvement and product class 

involvement that Mittal (1995) modified. The study was conducted by collecting data from 300 

questionnaires (153 female, 147 male) in Italy and 386 (224 female, 162 male) in Slovenia. As a result 

of this research, it was observed that in Slovenia, there is a meaningful difference in the involvement 

of fashion wearing between men and women, while in Italy, men and womens’ involvement are at the 

same level. There is no difference in level of involvement in Italy between income levels (since 

income levels of the participants are very close), while there is a difference in Slovenia in terms of the 

degree of involvement to fashion clothes. While the amount of spending on fashion clothes among 

male and female participants varies in Italy (an interesting result is that men spend more on fashion 

clothes than women), they have not been observed in Slovenia. The study also references to the 

findings of a similar research conducted in Turkey by the authors in 2016. 

Keywords: purchase decision involvement, product class involvement, fashion, fashionable clothes, 

consumer choice.  
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Abstract 

 

In the world of global maritime industry Artificial Intelligence (AI) is becoming one of the prominent 

competitive advantage of leading maritime nations. AI helps maritime industry by using more 

technology and providing cost reduction opportunities together with environmentally friendly 

practices. It’s a well-known fact that as the maritime transportation industry moves toward fully digital 

with AI, the usage of fully autonomous unmanned ships will commence to trade in the future. Besides, 

fully automated solutions will lead other machine learning technologies as human free ports and self-

driving trucks. In this way, number of vessels that berth in a port, number of full or empty containers 

received and other number of mobility at ports will be recorded by algorithms that helps future 

forecasts. In this manner the profitability of ports will be increased with pinpoint calculations. On the 

other hand, IMO (International Maritime Organization) defined its commitment to tackle with climate 

change as carbon emissions from global shipping will be cut by at least half by 2050. Due to the fact 

that shipping has a major role in polluting the planet, vessels and the carbon emissions have attracted 

attentions to maritime trade in terms of climate change. At the same time the adoption of AI 

application to maritime industry will also lead reducing the carbon emissions that is engendering by 

shipping trade. From all reasons above this paper investigates the significance of using AI in maritime 

industry together with current applications of shipping companies. Then the paper concludes with 

future trends related with AI in maritime industry. 

 

Key Words: artificial intelligence, maritime industry, maritime trade. 
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Araştırmanın amacı, bankalarda yönetici pozisyonlarında hizmet veren personelin bankacılık 

sektöründe yapılan hata ve hilelere yönelik görüşlerini tespit etmektir. Ayrıca çalışmada banka 

yöneticilerinin sektörde karşılaştıkları hile belirteçlerinin neler olduğu da ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır. Araştırmada nicel analiz yöntemlerinden olan anket tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla 

literatür araştırması ve banka müdürleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 28 maddeden oluşan bir 

anket hazırlanmıştır. 5’li likert tarzında hazırlanan bu ankette, 1=kesinlikle katılmıyorum, 5= 

kesinlikle katılıyorum’a karşılık gelmektedir. Bu çalışmada ayrıca katılımcıların demografik 

niteliklerini ortaya koymaya yönelik olarak 10 soru sorulmuştur. Araştırmanın evrenini Isparta ve 

Burdur illerinde kamu ve özel bankalarda, şube müdürü, yönetmen, yönetmen yardımcısı ve yetkili 

pozisyonunda hizmet veren bankacılar oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş evrenin 

tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Hazırlanan anket formu gönüllülük esasına göre bizzat 

araştırmacılar tarafından bankalar ziyaret edilmek suretiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmış 

ve 196 banka personeli çalışmaya katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 yardımıyla, tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Analiz neticesinde, katılımcıların hile sorununa 

yönelik görüşleri incelendiğinde, %85,2’sinin hileyi büyük bir sorun olarak kabul ettikleri tespit 

edilmiştir. Bankalarda hile eğilimi gidişatına yönelik verilen cevaplar incelendiğinde ise %41,3’ün 

azalan bir seyir izlediği yönünde görüş bildirdiği görülmüştür. Ayrıca banka çalışanlarının hileye 

yönelmelerinin sebebine verilen cevaplar incelendiğinde ise, en çok banka personelinin ekonomik 

sıkıntısı ve banka personelinin kişiliği şeklinde cevaplar verildiği görülmektedir. Bankada yaşanan 

hata yargılarına, “Personelin tam ve donanımlı olmamasından meydana gelmektedir” (4,18±0,87) 

ifadesi ile “Personel dikkatsizliği nedeni ile meydana gelmektedir” (4,13±0,84) ifadesine en çok 

katılım gösterilmektedir. Bankada yaşanan hile yargılarına bakıldığında ise, “Sahte belge 

düzenlenmesi ve kullanılmasıdır” (3,76±1,25) ifadesi ile “Yapılan yolsuzluğu gizlemek amacı ile 

yapılmaktadır” (3,73±1,21) ifadesine en çok katılım gösterilmektedir. Bankacılık sektöründeki hile 

belirteçleriyle karşılaşma düzeylerine bakıldığında ise diğerlerine nispeten en çok katılım gösterilen 

ifade, “Aynı banka personelinin çalışmalarıyla ilgili farklı müşterilerden şikayetler gelmesi” 

(3.38±1,09) olduğu tespit edilmiştir. 
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An Evaluation Of The Perceptions Towards Frauds And Mistakes In Banking 

Sector From The Perspective Of Bank Directors 

Abstract 

The aim of this study is to find out the opinions of the personnel working at the management position 

in banks towards frauds and mistakes in banking sector. Further, the question “what the determinants 

that the banking directors have faced in the sector” also tried to be found out in this study. In this 

study, Survey, one of the methods of quantitative analysis, was used. With this point in mind, as a 

result of the literature reviews and the interviews with the banking directors, a survey consisting of 28 

questions was prepared. In this survey, which is a 5 scale likert survey, ‘1’ means completely disagree 

and ‘5’ means completely agree. In addition, 10 questions were asked in this survey in order to find 

out the demographic traits of the participants. The population of this research consists of departmental 

managers, directors, assistant directors, authorized officers working at state and private banks in 



Isparta and Burdur districts. In this research, any sample was not chosen since it was aimed to reach all 

of the target population. The survey prepared was conducted voluntary basis by visiting the banks by 

the researchers themselves and through face-to-face interviews and 196 bank employees were 

participated in this research. The data obtained were analyzed by using descriptive statistics in the 

SPSS 21 package program. As a result of this analysis, when the opinions of the participants towards 

fraud were analyzed, it was found out that %85.2 of the participants see it as a huge problem. When 

the answers related to the tendency of farud were analyzed, it was found that %41.3 of the employees 

stated an opinion that it is gradually decreasing. In addition, when the answers related to the reason 

why the bank employees lean to fraud were analyzed, the most common answers are the economic 

problems and the personality of the bank employees. As to the opinions about the mistakes, the 

options: “It happens because the employees are not fully-equipped.” (4,18±0,87) and “It happens 

because of the lack of attention of the employees” (4,13±0,84) were the most common answers. As to 

the options about the frauds, the options: “The forge and use a document” (3,76±1,25) and “It happens 

with the aim of hiding any corruption took place” (3,73±1,21) were the most common answers. When 

the determinants and the frequency of farud were analyzed, the most widely accepted statement was 

found as “Complaints from different customers regarding the work of the same bank personnel” 

(3.38±1,09). 
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Özet 

Çok kültürlülük, farklı kültürlerin aynı çevrede yaşadıkları zenginlikleri içeren bir olgu olarak ifade 

edilmektedir. İlk olarak Kanada’da kullanılan bu terim, geçmişten günümüze farklı alanlar tarafından 

çalışılmış olup, toplumsal etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Geçmişte de göçler nedeniyle disipline 

edilmesi gereken çok kültürlü yaşamların toplumlara sağladığı yararlar ve zararlarına ilişkin durumlar 

sürekli gündemin konusu olmuştur. Eski dönemlerde, bazı ülkelerin bazı kısımlarında belirginleşen 

çok kültürlülük olgusu zamanla tüm Dünya’da etkin olarak yaşanan bir durum haline gelmiştir. 

Günümüzde toplumlarda yaşanan sorunlar ya da insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak göç ettikleri 

bilinmektedir. Bu göç süreci bazen isteğe bağlı olurken, bazense savaşlar, felaketler, ideolojik, dini 

çatışmalar nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yer değişikliği sürecinde bireyler ve 

aileler sosyolojik olarak bir entegrasyon süreci geçirmek durumdadırlar. Bu entegrasyon süreci bazı 

ailelerin kültürel yapılarını koruyabilme mücadelelerinde başarılı olduklarını gösterirken, bazı 

ailelerinse göç ettikleri toplumlar içerisinde asimile olduklarını göstermektedir. Tüm Dünya’nın 

sorunsalı olan çok kültürlü yaşamların giderek artması ve kalabalıklaşması nedeniyle, toplumların en 

önemli birliği olan ‘aile’ bu durumdan farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü yaşamların aile bütünlüğüne etkilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan çok kültürlü 

yaşamların aile bütünlüğüne etkileri konusunda yapılan çalışmalar incelenerek analiz edilmiştir. 

Yapılan incelemeler sonucunda Dünya’da ve Türkiye’de, gittikçe artan çok kültürlü yaşamların 

yaygınlaştığı, bu durumun hem sürekli belli bir yerde yaşayan toplumlar, hem de göç etmek zorunda 

kalan toplumlar için aile bütünlüğüne olumsuz yönde etki yaptığı ve bu etkinin ilerleyen zamanlarda 

da artarak devam edebileceği ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda savaşlar nedeniyle parçalanan 

ailelerin göç ettikleri ülkelerden yeni bireylerle yeniden aile kurdukları, işsizlik nedeniyle kendi 

kararları doğrultusunda göç eden ailelerin ise parçalandıkları görülmektedir. Bu durumun Dünya’da ve 

Türkiye’de ele alınarak çözüm önerilerinin üretilmesi gerekmektedir. 
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The Effects Of Multicultural Life Spread In Turkey And The World To The 

Integrity Of Family 

Abstract 

Multiculturalism is expressed as a phenomenon involving the riches that different cultures experience 

in the same environment. This term, first used in Canada, has been worked on by diverse fields from 

the past and tried to explain social influences. In the past, the benefits and harms of the multicultural 

lives that have to be disciplined due to migration have always been a matter of day-to-day affairs. In 

the old days, the phenomenon of multiculturalism, which became evident in some parts of some 

countries, eventually became a living condition throughout the world. It is known that today they are 

migrating depending on the problems experienced in society or the needs of people. While this 

immigration process is sometimes voluntary, it is sometimes seen as a result of wars, catastrophes, 

ideological and religious conflicts. Hence, in this displacement process, individuals and families have 

to sociologically undergo an integration process. While this integration process shows that some 

families are successful in their struggle to protect their cultural heritage, some families show that they 

are assimilated within the communities they emigrate to. The 'family', which is the most important 



unity of the societies, can be influenced in different ways because of the increasingly multicultural life 

of the whole world and its crowd. For these reasons, the study aimed to examine the effects of 

multicultural life of the family unity became widespread in the world and Turkey. For this purpose the 

studies about the impact of multicultural life to the family unity in the world and in Turkey which 

becomes widespread were analyzed by examining them. Based on the research results it is expressed 

that the multicultural life in the world and in Turkey is increasingly spreading and this situation has 

negative effects to the family unity of constant communities living in a particular place and also of 

families that immigrate and that this effect may continue to increase in the future. In the studies 

conducted, it is seen that the families broken up due to wars re-established families with new 

individuals from the countries where they migrated and the families migrated in the direction of their 

own decisions due to unemployment are broken up. This situation needs to be considered and 

proposed solutions should be made in the world and Turkey. 
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Özet 

Küreselleşmenin son derece büyük bir ivme kazandığı günümüz dünyasında, girişimcilik yaklaşımları 

büyük bir değişim göstermiştir. Böyle bir değişimin ortaya çıkmasında ekonomide meydana 

gelişmelerden çeşitli politik olaylara kadar her alanda yaşanan son derece hızlı gelişmelerin önemli 

oranda etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Dünya genelinde ulaşım ve iletişim imkânlarının 

gelişmesine bağlı olarak büyük pazarlara ulaşılabilirliğin kolaylaşmasını kendileri açısından büyük bir 

fırsat olarak gören girişimciler, bu sayede sadece ulusal pazarlarda değil uluslararası pazarlarda da 

faaliyette bulunmaya başlamışlar, dolayısıyla faaliyet alanlarını genişletebilmişlerdir. Bu bağlamda 

girişimcilik faaliyetleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ülke ekonomisinin gelişmesi, büyümesi 

ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çok önemli bir çıkış yolu olarak görülmektedir. Bu nedenle 

küresel bazda girişimcilik bilincinin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak bilinçli girişimcilerin 

sektörlerde yerlerini alabilmeleri için gerek kamu kurumları gerekse de özel sektörde faaliyette 

bulunan çeşitli kurum ve işletmeler açısından küresel girişimcilik alanına yönelik faaliyetlerin büyük 

bir önem kazandığı görülmektedir. Ayrıca sektörler arasındaki işbirliğinin gelişmesinde ve 

ilerlemesinde önemli katkıları bulunan girişimcilik faaliyetleri üzerine yapılan çalışmalar da 

günümüzde yaygınlaşmıştır.  

Gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, küresel girişimcilik alanında var olan literatüre geniş ve 

farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini ve ilgisini çeken bu 

kavramın önemi üzerinde durmak ve küresel girişimcilik konusunda yayımlanan çeşitli çalışmalar ve 

veriler yardımıyla girişimciliğin Türkiye’de ki gelişim ve ilerleme durumunu analiz etmektir. Çalışma 

sonucunda gerek ulusal bazda gerekse de küresel bazda küresel girişimciliğin ülke ekonomileri 

açısından ne derece önemli bir ekonomik olgu olduğu ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler : Küresel Girişimcilik, Pazar, İşbirliği 

 

The Development Of Global Entrepreneurship In Turkey 

 

Abstract 

Globalization which has extremely won a big acceleration in today's world, has shown a great 

entrepreneurial approaches to change. As a result of such a change, it is possible to say that extremely 

rapid developments in each area that is from economic developments to various political events have 

significant effect. Depending on the transportation and communication facilities world-wide, the 
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entrepreneurs who see as a great opportunity to achieve major markets easily have started to involve 

not only in national markets but also in international markets and hence they have been able to expand 

their field of activity. In this regard, like all over the world entrepreneurship activities are seen as a 

very important way for development and growth of the national economy and prevention of 

unemployment in our country. For this reason, global entrepreneurship activities seem to have gained 

a great importance with respect to various institutions and businesses which operate both in public 

institutions and in the private sector in order to become common of entrepreneurship awareness on a 

global basis and accordingly to ensure that conscious entrepreneurs take part in the sectors. Moreover, 

studies on entrepreneurial activities that have significant contributions to the development and 

progress of cooperation between sectors have become widespread today. 

The main objective of this study is to approach the broad and diverse perspective of the literature that 

exists in the field of global entrepreneurship and emphasizing the importance of this concept which 

recently attracted attention of the whole world and to analyze the progress and development of 

entrepreneurship in Turkey with the help of various studies and data published on global 

entrepreneurship. As a result of the study, it has been revealed that global entrepreneurship, both 

nationally and globally, is an important economic phenomenon in terms of national economies. 

 

Key words: Global Entrepreneurship, Market, Collaboration 
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Abstract 

Information Society and Industry 3.0 phenomenon, triggered by ICT technologies, has undergone a 

new transformation process at the present time. The introduction of Smart Machines, Cloud 

Computing, Big Data Analytics and other new technologies led communities to the construct of 

Industry 4.0.   The intellectual capital generation to undertake this task is currently undergoing 

university education.  This generation needs to have a different thinking and world view and 

innovative and creative skills. For this reason, this generation needs to determine the Industry 4.0 

perceptions and trends starting from today. The results of these studies will lead the way for the new 

policy productions, especially education policy. For this purpose, a questionnaire was applied to 

measure and evaluate the knowledge status of the students studying in different units of the university 

on the subject of Industry 4.0.  The questionnaire application was defined as descriptive and 

summative statistical analyzes that determine the perception and knowledge levels of the students. 

Thus, the level of knowledge of the students in university units to whom the questionnaire was applied 

about the concepts and subjects related to the subject of Industry 4.0 was clarified. As a result, the 

issues that should be a priority for the education policy of the university administration on Industry 4.0 

were clarified.  

 

Keywords: Industry 4.0; Smart Machines , Big Data , Change of perception 
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Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algısı Üzerine bir Araştırma 

                                                   Özet 

ICT teknolojilerinin tetiklediği Bilgi Toplumu ve Endüstri 3.0 olgusu, günümüzde yeni bir dönüşüm 

sürecine girdi. Akıllı Makineler, Bulut Bilişim, Büyük  Veri Analitiği ve diğer yeni teknolojilerin 

devreye girmesi, toplumları Endüstri 4.0 yapılanmasına yönlendirdi.   Bu görevi üstlenecek olan 

entelektüel sermaye kuşağı henüz üniversite eğitimi görüyor.  Bu kuşağın oldukça farklı bir düşün ve 

dünya görüşü ile yenilikçi ve yaratıcı yeteneklere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle bu kuşağın bu 

günden Endüstri 4.0 algısını  ve eğilimlerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunuyor. Bu araştırmalardan 

elde edilecek sonuçlar, başta eğitim  politikası olmak üzere yeni politika üretimleri için yol gösterici 

olacaktır.  

Bu amaçla üniversitenin farklı birimlerinde okumakta olan öğrencilerin Endüstri 4.0  konusunda   bilgi  

durumlarını ölçmek ve değerlendirmek için anket uygulandı.  Anket uygulaması, öğrencilerin konuya 

ilişkin algı ve bilgi düzeylerini belirleyen tanımlayıcı ve özetleyici  istatistiki analizler olarak ortaya 

kondu. Böylece anket uygulanan üniversite birimlerindeki öğrencilerin Endüstri 4.0  konusu ile  ilgili 

kavram ve konular hakkındaki bilgi düzeylerinin  belirlenmesine açıklık getirildi. Sonuç olarak, 

Endüstri 4.0 konusunda  Üniversite  yönetiminin eğitim politikası için öncelikli olması gereken 

konulara açıklık getirildi.  
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Abstract 

Art is essential for people of all ages and has an integral part in human life. Art education is necessary 

for the child to learn and change the world. Art instruction is an education of sensitivity: a child 

engaged in artistic activities is more sensitive and tolerant towardevents and the environment, and can 

easily adjust. teachers play a determinative role in introducing children to all fields of art and 

appropriate artistic activities. Determining the opinions of teachers on artistic activities is critical to 

promoting artistic development in children. Therefore, this study aimed to investigate the opinions of 

teachers regarding artistic activities. The study group was selected via criterion sampling, a purposeful 

sampling method. The study was conducted with the participation of teachers working at preschools in 

Ankara city center. The study adopted the interview technique, a qualitative research method. In the 

study, the semi-structured “Interview Form on Artistic Activities” developed by the researchers was 

used to determine the opinions of the teachers on artistic activities. The Interview Form comprised 

questions on awareness, planning, administration and evaluation of art activities for preschool 

teachers, classroom teachers. The study data were analyzed with descriptive analysis. 
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Özet 

Dünya refahının giderek arttığı günümüzde, yoksulluk hala ciddiyetini korumaya devam etmektedir. 

Yoksulluk, 1980’li yıllardan önce özellikle gelişmemiş ülkeler için ekonomik bir tehdit iken, 

küreselleşme ile beraber günümüzde hem boyut değiştirmiş hem de tüm dünyayı tehdit eder hale 

gelmiştir. Giderek büyüyen yoksulluğun ekonomik sınırları aşarak siyasal ve sosyal bir probleme 

dönüşmesi, literatürde yapılan ölçümleri ve bunlara bağlı olarak tanımlamaları da güçleştirmiştir. 

Yoksulluk genel anlamıyla ihtiyaçların karşılanamaması olarak tanımlanırken, günümüzde gelire, 

cinsiyete, yaşa ve mekâna bağlı farkı yoksulluk ve yoksunluk tanımları karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

çeşidi, boyutu, yoğunluğu ne olursa olsun yoksulluk temelde bireye dayanmaktadır ve her ne kadar 

toplumun tüm bireylerini tehdit eden bir problem olsa da bunu en yoğun hisseden ve yaşayan 

gruplardan biri de kadınlardır. Literatürde bunu karşılayan en önemli bir terim “yoksulluğun 

kadınlaşmasıdır”. İlk kez Pearce (1978) tarafından kullanılan bu terimin çıkış noktası, 1970’lerde 

Amerika’da yoksulların 2/3’ünün kadınlardan oluşmasıdır. Bu kavram, daha sonraki dönemlerde, 

cinsiyete dayalı yoksulluk farklarının ortaya konulmasında da sıkça kullanılmıştır. Yapılan 

araştırmalar kadın yoksulluğunu etkileyen pek çok faktörün varlığını gözler önüne sermektedir. 

Özellikle günümüzde toplumsal ilişki ağının tüm aşamalarında gördüğümüz toplumsal cinsiyete dayalı 

kalıp yargılar, kadın yoksulluğunun temel nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Kadın ve erkekler 

arasındaki toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün ortaya çıkardığı bu eşitsiz yapılar, kadınların 

eğitim, istihdam, sosyal koruma gibi refah hizmetlerine erişimini kısıtladığı ölçüde kadın 

yoksulluğunu arttırmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye’de kadın yoksulluğu ve boyutları hem 

dönemsel hem de bölgesel açıdan incelemektir. Bunun için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve 

Yaşam Koşulları Araştırması ile Hane Halkı Bütçe Anketlerinden yararlanılarak kadın yoksulluğu 

hesaplanacak, kadın yoksulluğunu belirleyen faktörler ile ekonometrik bir analiz gerçekleştirilecektir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye’de kadın yoksulluğu ve yoksulluğu azaltmada 

uygulanabilecek politikalara yer verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Kadın Yoksulluğunun Belirleyicileri, Ekonometrik 

Analiz. 

 

An Econometric Analysis of Women's Poverty in Turkey  

Abstract 

Today, where the world prosperity is increasing, poverty still continues to maintain its seriousness. 

Before 1980s while poverty was an economic threat to especially undeveloped countries, it has now 

both changed in dimension and has become threaten the whole world with globalization. 

Transformation of the growing poverty into a political and social problem by exceeding the economic 

borders has made the measurements in the literature and definitions depending on them difficult. 

While poverty is defined generally as the inability to meet needs, today, we emerge different 

definitions of poverty and deprivation according to salary, gender, age and place. However, whatever 

its type, size, or intensity, poverty is mainly based on the individual, and although it is a problem 

threatening all the individuals of the society, women are one of the groups who intensely feels and live 

it. In the literature, the most important term that meets this is "feminization of poverty". Arising point 

of this term, which was firstly used by Pearce (1978), is consisting of the 2/3 of the poor in America 

were women in the 1970s. This term was frequently used in later periods to present differences 

according to sex-based poverty. Researches show that there are many factors that affect women's 

poverty. Especially today, social gender based mold judges which we see at all levels of the social 



network are one of the main causes of women's poverty. These unequal conditions, based on the 

division of labor according to social gender between men and women, increase women's poverty, at 

the extent of its restriction on women's access to welfare services such as education, employment and 

social protection. The aim of this study is to examine women's poverty and its extent in Turkey 

according to both regional and periodical. For this, by using Turkish Statistical Institute (TSI) Income 

and Living Conditions Survey and Household Budget Survey the poverty of women will be calculated, 

an econometric analysis will be made with the factors determining the poverty of women. According 

the results obtained politics that can be used to decrease poverty and women poverty will be 

recommended. 

 

Keywords: Poverty, Women Poverty, Determinants of Women Poverty, Econometric Analysis. 
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Özet 

Geçmişte olduğu gibi bugün de Dünya hala kapitalizmin yarattığı krizlerle ve eşitsizliklerle yaşamaya 

devam etmektedir. Özellikle 1980 sonrası yaşanan küreselleşme ve neo liberal politikalar, hem ülkeler 

arasında hem de ülkelerin kendi içinde bu eşitsizlik durumlarını giderek arttırmaktadır. Bu anlamda 

yaşanan eşitsizlik, her yaştan bireyi yoksulluk riskine karşı duyarlı hale getirmektedir.  

Dünya nüfusu giderek yaşlanırken yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalan gruplardan bir diğeri ise 

yaşlılardır. Gelecek 50 yıl içinde yaşlı bireylerin yoksulluktan etkilenme olasılığı oldukça fazla 

görünmektedir. Yaşlılık dönemi bir yandan bireyin çalışma gücü kaybına bağlı olarak gelir 

yetersizliğini barındırırken, bir yandan da sağlık harcamalarının artmasına bağlı olarak gider artışı 

yaratmaktadır. Bu durum özellikle sosyal güvenceden yoksun yoksul yaşlıları daha yoğun etkilediği 

açıktır. Bu anlamda yoksul yaşlıların gelir yetersizliğini ve gider artışını tazmin edecek 

mekanizmalarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.  

Yoksullukla mücadele ihtiyaç duyulan bu mekanizmalar, tarihsel olarak, bireylerin hayırseverlik 

anlayışına terk edilen geleneksel yardımlaşma ağlarından, kamusal otoriteler, sivil toplum kuruluşları 

ve yerel yönetimler eliyle gerçekleştirilen daha kurumsal ve modern sosyal yardımlara doğru 

evrilmiştir. Ancak sosyal yardımların niteliğinde yaşanan bu değişim süreci, sosyal yardımları, 

tamamen devletin sorumluluğunda bir yurttaşlık hakkı olarak gören gelişmiş Refah Devleti 

uygulamalarının hala çok gerisindedir. Günümüzde sosyal yardımlar, muhtaçlık kriterine ve 

kontrolüne bağlı olarak verilen; yalnızca bireylerin insani yeteneklerini sürdürebilmesi için gerekli 

olan ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, dar bir alana sıkıştırılmaktadır. Sosyal yardımlardan yararlanma 

kriterlerinin ağır oluşu, ayrıca bağlanan yardımların seviyesi gibi durumlar yapılan sosyal yardımların 

niteliğini yeniden tartışmayı gerekli kılmaktadır. 

Çalışmanın amacı Türkiye’de yaşlı yoksulluğunun boyutlarını analiz ederek, yoksul yaşlılara yapılan 

sosyal yardımların insan onuruna yakışır bir hayat için yeterli olup olmadığının tartışmaya açmaktır. 

Çalışmada öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Hane 

Halkı Bütçe Anketlerinden yararlanılarak Türkiye’de yaşlı yoksulluğu ve yoksul yaşlıların sosyo 

ekonomik özellikleri analiz edilecek; daha sonra yoksul yaşlılara yapılan ödemelerin yeterliliği yoksul 

yaşlılarla yapılan derinlemesine görüşmelerin bulguları ile yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, yaşlılık, yaşlı yoksulluğu. 

 

Elderly poverty in Turkey and Adequacy of social assistance to the Poor 

Elderly 

Abstract 

Today, as in the past, the world is still living with crises and inequalities that have created by 

capitalism. Especially globalization and neo-liberal policies after 1980, increases these inequalities 

both between the countries and within the countries themselves. In this sense, inequality is making the 

individual in every age sensitive to the risk of poverty. While the world population is getting older, 

one of the groups that face the risk of poverty are the elderly. In the next 50 years, the possibility of 

elderly people being affected by poverty is seen very high. The elderly period, on the one hand, causes 

the income insufficiency due to the loss of the working power of the individual and on the other hand 

increases the expense due to the increase of the health expenditures. It is clear that this situation 

especially affects the poor elderly, who are deprived of social security. In this sense, there is a growing 

need for the mechanisms to compensate for the increase in expenditure and the inadequacy incomes of 

the poor elderly people. These mechanisms, which are needed to fight against poverty, have evolved 



historically from traditional networks left to charity understanding of individuals, into more 

institutional and modern social assistance held by public authorities, non-governmental organizations 

and local governments. However, this change process in the character of social assistance is still far 

behind from the developed welfare state applications, which sees social benefits as a citizenship right 

entirely under the responsibility of the state. Nowadays, social assistance is given according to the 

need and control; is compressed into a narrow space that only meets the needs of individuals to carry 

on their human capabilities. Conditions being heavy to benefit from social assistances as well as the 

level of assistance that is attached make it necessary to re-discuss the property of social assistance. The 

aim of the study by analyzing the size of the elderly poverty in Turkey is to open a debate whether 

social assistance to the poor is enough for a life worthy of human dignity. In this study firstly elderly 

poverty and the social economic characteristics of the elderly in Turkey will be analyzed by using 

Turkish Statistical Institute (TSI) Income and Living Conditions Survey and Household Budget 

Survey; then later the adequacy of the payments made to the poor elderly will be interpreted by the 

findings of in-depth interviews with the poor elderly people. 

 

Keywords: Poverty, old age, elderly poverty. 
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Abstract: 

 

The purpose of the study is to investigate the influence of psychosocial variables of social inclusion 

and social justice on subjective well-being. The study surveys the influence of social context on 

subjective well-being with the aim of clarifying and simplifying the "con¬text-dependent" 

understandings and manifestations of subjective well-being with a focus on social inclusion and social 

justice. Fundamentally, the theoretical framework of the study was developed by suggesting that social 

inclusion and social justice would act as psychosocial factors and lead to higher level of subjective 

wellbeing among individuals in working life. The theoretical roots of the study are derived from 

Positive Psychology approach and Ecological Theory in organizational psychology. Well-being can be 

conceptualized as overall life satisfaction and includes both the presence of positive experiences and 

the absence of negative emotional states, such as depressive symptoms Studies of subjective well-

being (SWB) attempted to understand individuals' cognitive evaluations of their lives. For the purpose 

of this study, subjective well-being is formulated in terms of overall life satisfaction and happiness. It 

is measured using indicators of happiness, life satisfaction, and other positive states of consciousness 

such as feelings of self-worth.  

"Social inclusion" concept in research and policy has been examined within a wide range of 

disciplines including sociology, economy, psychology, public administration and organizational 

behavior. From a sociological perspective, a socially inclusive society is defined as one where all 

people feel valued, their differences are respected, and their basic needs are met so they can live in 

dignity. In a socially inclusive community, individuals have opportunities to participate fully in the 

social, economic and cultural life of their community. In a societal level, social inclusion enhances 

individuals to access to employment, education, health, housing and democratic processes. These 

socially inclusive processes create mental and physical health and well-being for individuals by 

promoting a supportive community. In contrast, higher levels of psychological illness, dissatisfaction 

with life, physical illness, and suicide are consistently found among individuals, at all levels of social 

exclusion. Therefore, social inclusion is an important goal for all people in a society, families, service 

providers, organizations, and policy makers. In the organizational context, social inclusion has various 

positive outcomes such as workplace performance, employability, mental health, well-being, social 

integration, and quality of life. Moreover, social inclusion may decrease the psychological disorders, 

workplace depression, social anxiety, workplace deviance, interpersonal conflicts, alienation, and 

aggression since it helps individuals to access social and economic opportunities and to gain self-

esteem. In this study, based on a psycho-social framework, we define social inclusion as the 

interaction between two major life domains: interpersonal relationships and community participation. 

We then propose an ecological model of social inclusion that includes individual, interpersonal, 

organizational, community, and socio-political factors. Thus, the study identifies an "ecological model 

of social inclusion" and how it can move forward by positing that social inclusion influences 

individual's mental health and well-being. In contrast, broad conceptions of social inclusion can 



involve being accepted as an individual beyond disability, significant and reciprocal relationships, 

appropriate living accommodations, employment, informal and formal supports, and community 

involvement. At last, a socially inclusive approach includes recovery-oriented practice, an emphasis on 

social outcomes and participation, and attention to the rights of people, as well as to citizenship, 

equality and justice, and stigma and discrimination. 

Overall then, there is strong evidence that social justice perceptions of individuals have negative 

effects in multiple domains of well-being. It is indicated that average happiness, life satisfaction and 

well-being states were affected by multiple evaluations of individuals regarding social justice, 

equality, access to opportunities, etc. The question of social justice has been fiercely debated in 

political and sociological theory, as well as in organizational contexts. Social justice is defined as 

promoting a just society by challenging injustice and valuing diversity. It exists when "all people share 

a common humanity and therefore have a right to equitable treatment, support for their human rights, 

and a fair allocation of community resources. Social justice is generally equated with the notion of 

equality or equal opportunity in society. In fact, both the concepts of social justice and subjective well-

being can be seen as the recent incarnation or reflection of the idea of welfare. We posit that the 

subjective well-being approach goes beyond equality of resources and opportunities, and places 

ultimate value on the final end of feeling happy. To date, in organizational behavior research well-

being has not been investigated with its linkages to social inclusion and social justice concepts. Thus, 

this study may contribute to a multidisciplinary research domain and provide insights to how social 

inclusion and social justice are related to subjective well-being states of the individuals in working 

life. Besides, it is suggested that the research outcomes will have extensional implications for both 

theory and practice.  

Sequentially, a cross-sectional study following the convenience sampling method was conducted in 

the geographical region of Istanbul city -Turkey and a micro-level analysis was performed utilizing a 

structured questionnaire. The research model was tested using survey data collected from participants 

who are currently working in various sectors including health, education, public services, non-profit 

organizations, etc. The research findings were discussed and future suggestions were presented. 

Keywords: Subjective Well-being, Social Inclusion, Social Justice, Ecological Theory, Positive 

Psychology, Workplace Health. 
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Abstract: 

 

Loneliness at work is a situation which everyone likely faces of it. An employer can feel 

himself/herself in terms of emotionally and/or socially lonely at work for variety of reasons. It’s been 

thought that there is a possibility of decreasing of loneliness feelings when employer gets supervisor 

support.  

The aim of this study is to examine employers’ loneliness feelings at work and to reveal the effect of 

supervisor support on loneliness. In this context a questionnaire have been prepared which is including 

emotional loneliness at work, social loneliness at work and supervisor support scales. This form 

conducted to the employers working for public institutions in Düzce province. The data were analyzed 

via SPSS package programming. The results showed that increasing of perceived supervisor support 

caused decreasing of emotional loneliness. However there was not found a significant relationship 

between supervisor support and social loneliness. 

Keywords: Perceived supervisor support, emotional loneliness, social loneliness. 
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Cinsiyet, kişilerin doğuştan getirdiği biyolojik, fizyolojik özelliklerini içerir. Toplumsal cinsiyet ise 

içinde yaşanılan toplumun sosyolojik, psikolojik, kültürel, ekonomik vb. özelliklerden etkilenerek 

kişilere cinsiyeti doğrultusunda atfedilen özellikler ve kendisinden beklenen davranışlar bütünüdür. 

Toplumsal cinsiyet yapılandırılır ve bu yapı kişilerin sosyal anlamda yüklendiği sorumlulukların 

temelini oluşturur. Kadınların anne, eş olma durumlarının içerdiği çocuk bakımı, ev işleri ile ilgilenme 

gibi görevleri kadınların toplumsal cinsiyet kimliklerinin doğurduğu sorumluluklardır. Bu bağlamda 

ise erkeğe atfedilen evin reisi olma, dışardaki işlerle ilgilenme şeklindeki beklentiler de toplumsal 

cinsiyet odaklıdır. Toplumsal açıdan desteklenen bu normlar kadın erkek arasında bir eşitsizlik 

durumu yaratmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği, halen çözümlenememiş ve insanın varoluşundan beri tartışılan sosyal bir 

sorundur. Bu sorunun ekonomik, kültürel, psikolojik, fizyolojik vb. pek çok nedeni söz konusudur. Bu 

nedenlerin doğurduğu eşitsizlik sorunu, eğitimin de önemli bir odağı haline gelmiştir. Eğitimde 

toplumsal cinsiyet normlarının aktarılması da bu normların eşitliği temin etme doğrultusunda ortadan 

kaldırılması da mümkün olabilir. Bu nedenle eğitime dahil olan çocukların var olan toplumsal cinsiyet 

algılarının tespit edilmesi, eşitsizliğe dair davranışların değiştirilmesi eğitimde önemli bir yer 

tutmaktadır. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların değişime ileriki yaş düzeylerine oranla daha fazla 

açık olması bakımından, bu gelişim düzeyindeki çocukların aile ve okulda kendilerini çevreleyen 

sosyal alanda edindikleri tutumlarını ortaya koymak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek 

açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacını, bu doğrultuda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma, betimsel tarama 

modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veriler “Çocuklara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Tutumları 

Anketi” kullanılarak Adana ili merkez ilçelerinde yer alan 12 devlet okulundaki öğrencilerden 2017-

2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen verilerin analizinde 

uygun istatistiksel analizlerden yararlanılacaktır. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir. 

Bulgular, analizlerin tamamlanmasından sonra tablolaştırılarak sunulacaktır.  

Araştırmanın bulgularının, ilkokul çocuklarının toplumsal cinsiyete ilişkin algılarının belirlenmesinde 

ve buna yönelik eğitimsel etkinliklerin planlanmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle, 

uygulamanın yapıldığı okullardaki toplumsal cinsiyet eşitliğinin oluşturulmasına yönelik ihtiyacın 

ortaya konulmasından değerli bulgulara ulaşılabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın ayrıca, bu alanda 

yapılacak uygulama içeren araştırmalara yol göstermesi, eğitim programlarında toplumsal cinsiyet 

eşitliği konularına değinilmesinin önemini ortaya koyması bakımından önemli olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Perceived supervisor support, emotional loneliness, social loneliness. 

  



Gender Attıtudes: A Study To Determıne The Case For 4th Graders 

Abstract: 

 

Sex includes biological and physiological features humans are born with. On the other hand, gender is 

the whole of characteristics attributed to individuals by sociological, psychological, cultural, economic 

etc. effects and the behaviors expected from them accordingly. Gender is structured and this structure 

forms the basis for responsibilities individuals take through social life. Women’s duties such as child 

care, households required by being a mother and wife are the responsibilities coming along with their 

gender identities. In line with this, expectations for men such as being the head of the house and caring 

for the outside jobs are also gender-focused. These norms supported by the society create a situtation 

of inequality between men and women.  

Gender equality is a social problem still unsolved and discussed since the human existence. There are 

many reasons for this problem such as economical, cultural, psychological and physiological ones. 

The inequality problem caused by these reasons has become a significant topic for education as well. It 

is possible both to transfer traditional gender norms and alter them to provide the equality through 

education. Hence, determining the gender perceptions of the children within educational system and 

changing their inequal behaviors have an important place in education. Especially, as primary school 

children are open to change much more than further ages, it is vital for providing gender equality to 

put forward these children’ attitudes gained within their families and schools as the social environment 

they are surrounded with. Therefore, the aim of this study was to analyze the attitudes of 4th graders 

regarding gender. The study was a descriptive survey study.Through this study, the data was collected 

by “Gender Attitudes Questionnaire For Children” at 12 state schools in central towns of Adana 

during 2017-2018 education year. For the analysis of the data, suitable statistical analyses will be used. 

The analysis process of the study is going on. The findings will be presented with tables afterwards. 

It is thought that the findings of the study is cruical in order to determine primary school children’s 

perceptions regarding gender and plan educational activities regarding gender equality. Particularly, it 

is considered that these findings are vital to put forward the needs to form gender equality within the 

schools the questionairre was applied. It could be asserted that this study is useful in terms of leading 

for the studies including practices regarding gender equality, revealing the significance of including 

gender equality in curricula.  

Keywords: gender equality, 4th graders, gender attitudes. 
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Değişen küresel dünya ve teknolojik gelişmeler iş yaşamı ve aile yaşamı arasındaki sınırın giderek 

belirsizleşmesine sebep olmaktadır. Günümüzde iş yaşamının ve aile yaşamının taleplerini 

dengelemek çalışan kadınlar için yaygın bir problem haline dönüşmüştür. İş yaşamının getirdiği 

sorumluluklar kadına ekonomik özgürlük, saygınlık ve toplumsal bir statü sağlamakla birlikte kadının 

sahip olduğu annelik ve eş rollerinin sürdürülmesi konusunda zaman zaman sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu durumun işe yansıması sonucu kadınların örgüte bağlılığı azalmakta ya da 

tükenmişlik düzeyleri artabilmektedir. Bu araştırmada evli kadın akademisyenlerin yaşadıkları iş-aile 

çatışması ve işle bütünleşmeleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel 

tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 

yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan evli kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. Araştırmada 

“İş-Aile Çatışması Ölçeği”, “Utrecht İşle Bütünleşme Ölçeği” ve demografik özellikleri belirlemek 

adına Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmada akademisyenlerin iş-aile çatışmaları ve işle 

bütünleşmeleri yaş, kıdem, unvan, çocuk sayısı, idari görev gibi değişkenlere göre incelenecektir. 

Ayrıca çalışmada iş aile çatışması ve işle bütünleşme arasında anlamlı bir ilişki öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: iş-aile çatışması, işle bütünleşme, kadın akademisyenler. 

Relationship Between Work-Family Conflict And Work Engagement Of 

Women Academicians 
Abstract: 

 

Changing global world and technological developments cause the border among work and family life 

become vague gradually. In our day balancing the demands of work and family life is a common 

problem for working women. On one hand work life responsibilities provide women economical 

freedom, prestige and status on the other hand they may cause trouble on maintaning mother and 

spouse roles. And this may reduce organizational commitment or raise burnout level of women. This 

study seeks to explore the relationship between work–family conflict and work engagement of married 

female academicians. In the study, a survey method in a quantitative research approach was adopted. 

The study group consists of women academicians working universities during the 2017-2018 

academic term. Throughout the study, two different scales; namely, “Work-Family Conflict Scale”, 

“Utrecht Work Engagement Scale” were used. In addition, a Personal Information Form developed by 

the researcher was utilized to gather academicians’ socio-demographic information. Women 

academicians work-family conflict and work engagement will be examined according to variables as 

age, seniority, title, number of children, administrative position etc. Also significant relationship 

between work-family conflict and work engagement is expected. 

Keywords: gender equality, 4th graders, gender attitudes. 
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Öğrencilerin, öğrenme-öğretme sürecini ve akışını bozacak şekilde, karşı koyma, pasif kalma, önceden 

planlayarak ya da plansız şekilde süreci baltalama, öğretmene ya da diğer otorite figürlerine karşı 

düşmanca tavırlar takınma gibi davranışlar sergilemesi, öğrenci direncinin göstergesi kabul edilebilir. 

Bu davranışların tespiti, davranışların nedenlerine ulaşmak ve bu direnç davranışlarının oluşumunu 

önlemek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin direnç davranışlarını belirlemeye 

yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesinin alanyazına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür. Bu 

doğrultuda, araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin gösterdikleri direnç davranışlarını belirlemeye 

yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 Öğretim Yılında, 

Adana ili merkez ilçelerindeki ortaokullardan, oransız tabakalı küme örnekleme yöntemiyle seçilen alt, 

orta ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ikişer okulda seçkisiz yolla belirlenen 6., 7. ve 8. sınıf 

düzeylerinde birer şubede öğrenim gören ve katılıma gönüllü olan bütün öğrenciler oluşturmuştur. 

Araştırmaya yaşları 10-16 arasında değişen, 284’ü kız, 274’ü erkek, 558 öğrenci katılmıştır. Araştırma 

kapsamında geliştirilen Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği-Öğrenci Formu’nun geliştirilmesinde 

öncelikle alanyazın incelenerek bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzu, Ç.Ü. Eğitim 

Bilimleri bölümündeki altı öğretim elemanı ve iki öğretmene inceletilerek uzman görüşleri alınmıştır. 

Bu görüşlere göre düzenlenen 71 maddelik denemelik form, ortaokul düzeyinde bir öğrenci grubuna 

uygulanarak dil ve anlatım bakımından kontrol edilmiştir. Bütün bu çalışmalar sonucunda son şekli 

verilen 71 maddelik ölçek, altı ortaokuldan belirlenen 558 öğrenciye uygulanarak çalışmanın verileri 

toplanmıştır. ÖDDÖ-Ö’nün geçerlik ve güvenirlik analizleri kapsamında, toplanan veriler üzerinde 

güvenirlik için Cronbach Alpha analizi, kapsam geçerliği için uzman görüşleri, yapı geçerliği için 

açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca, maddelerin aritmetik ortalama ve standart 

sapma değerleri ile madde-toplam puan korelasyonları da incelenmiştir. Çalışmada 558 öğrenciden 

toplanan veriler üzerinde kayıp değer ve uç değer incelemeleri yapılarak, aşırı uç değerlere sahip 

olduğu belirlenen 51 öğrenciye ait verilerin analizlerden çıkarılmasına karar verilmiş (Mahalanobis 

uzaklıklığı ile z standart puanları), faktör analizi 507 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde 

yapılmıştır. Bu analizin başında verilerin analize uygunluğunu incelenmiş, gerekli değerlerin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (KMO = 0.90; Barlett Sphericty testi χ2 = 5123.305, df 

= 561, p<.001). Ayrıca ölçek kapsamına alınan maddelere ait çarpıklık ve sivrilik katsayıları 

incelenmiştir. Yapılan analizlerde maddeler değerlendirilirken, madde–toplam puan korelasyonları, 

ortak varyansları (communalities), faktör yükleri (en az .40) ve birden fazla faktöre yüklenen 

maddelerin faktör yükleri arasındaki farklar (en az .15) incelenmiş ve bu incelemeler sonucunda 51 

maddenin ölçekten çıkarılması gerekmiştir. Bu işlemler, temel bileşenler faktör çıkarma yöntemi ve 

orthagonal (varimax) döndürme işlemi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan faktör analizinde, eigen değeri 

(özdeğer), madde sayısı, toplam varyansa katkı oranı ve yamaç birikinti grafiği (scree plot) incelenerek 

ölçeğin 4 faktörlü bir yapıda olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda ulaşılan 

dört faktör; F1: Öğretmene Karşı Düşmanca Tavırlar, F2: Sürekli Öfkeli Olma, F3:Öğretmen 

Otoritesine Direnç, F4: Pasif Direnç şeklinde olmuştur. Bu faktörlerin yüklerinin F1 için .38-.66; F2 

için .40-.77; F3 için .43-.57 ve F4 için de .42-.68 arasında değiştiği görülmektedir. Güvenirlik için 

faktörlerin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış, sırasıyla .85, .80, .73 ve .72; ölçeğin 

tamamı için ise Alpha değeri .89 bulunmuştur. Toplamda 4 faktörlü yapı, toplam varyansın %41.85’ini 

açıklamaktadır. Ölçeğin faktör yükleri, açıklanan varyans ve Cronbach Alpha değerlerinin alanyazında 

belirtilen kabul edilebilir değerlerle uyuştuğu görülmektedir. Ayrıca, ölçekte yer alan faktörlerdeki 

maddelerin anlamsal bütünlükleri de ilgili alanyazın temel alınarak değerlendirilmiştir. Açıklayıcı 

faktör analizi sonucu doğrultusunda yeniden düzenlenen ölçek formları aracılığıyla doğrulayıcı faktör 

analizi için veri toplama süreci devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: öğrenci direnç davranışları, ortaokul öğrencileri, ölçek geliştirme. 



A Scale Development Study on Students’ Resistance Behaviour  
Abstract: 

 

Students’ behaviors such as withstanding, remaining passive, undermining the learning process in a 

planned or unplanned way, displaying hostile behaviors against teachers or other authorities in a 

manner disrupting learning-teaching process and stream could be accepted as indicators of student 

resistance. Detecting these behaviors is crucial to find the reasons for these behaviors and avoiding 

them. Therefore, developing a scale to determine students’ resistance behaviors was thought to 

contribute to related literature. In this respect, the aim of study was to develop a scale for determining 

middle school students’ resistance behaviors at school. The participants were all volunteer 6th, 7th and 

8th grade students determined by random sampling method at schools having low, mid and high socio-

economical level chosen by stratified cluster sampling method among middle schools in Adana in 

2017-2018 Education year. There were 558 students ranging in age from 10 to 16; 284 females, 274 

males. As a first step to develop the scale, an item pool was prepared analyzing the literature. These 

items were asked for expert opinion to six instructors in Educational Sciences Department at Çukurova 

University and two teachers. Making the necessary revisions, the form with 71-items was applied to a 

group of middle school students to check for language and expression. After all these processes, the 

data was collected applying the restructured scale with 71 items to 558 students at six schools. Within 

the validity and reliability studies of Students’ Resistance Behavior Scale- Student Form (SRBS-S), 

for reliability Cronbach Alpha analysis, regarding content validity expert opinions, and as for 

construct validity explanatory and confirmatory factor analyses were conducted. Moreover, mean and 

standart deviation values and item-total score correlations of items were examined as well. Through 

the data from 558 students in the study, the data for 51 students were removed according to the 

analyses for missing values and outliers (Mahalanobis distance and z scores) and factor analysis was 

conducted on the data from 507 students. Examining the convenience of data for analysis, the required 

values were found to be statistically significant (KMO = 0.90; Barlett Sphericty test χ2 = 5123.305, df 

= 561, p<.001). Besides, skewness and kurtosis values of items within the scale were also checked. 

Within the analyses, item-total score correlations, communalities, factor loads (min. .40) and the 

differences between items’ factor loads loaded one more than one factor (min. .15) were analyzed and 

as a result of these analyses 51 items needed to be removed. These operations were conducted using 

principal component factor extraction method and orthogonal (varimax) rotation process. Through 

factor analysis, analyzing eigen values, number of items, contribution to total variance and scree plot, 

the scale found to have a structure of four factors. The four factors (subscales) reached by factor 

analysis were; F1: Hostile Behaviors against Teachers, F2: Continuous Anger, F3: Resistance to 

Teacher Authority, F4: Passive Resistance. It was seen that the factor loads for these factors were 

changing between .38-.66 for F1; between .40-.77 for F2; between .43-.57 for F3 and between .42-.68 

for F4. Cronbach Alpha values for subscales were respectively .85, .80, .73 and .72 and for the whole 

scale it was .89. This structure of 4 factors explained 41.85% of total variance. The factor loads of 

items, total explained variance and Cronbach Alpha values were found to be coherent with the 

accepted values within the related literature. In addition, the content integrity of the items within the 

subscales was also examined. The data collection process for confirmatory factor analysis carries on 

via scale forms revised immediately after factor analysis.  

Keywords: students’ resistance behaviors, middle school students, developing a scale. 
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Özet: 

 

Diğer insanlarla anlamlı, doyurucu ve sağlıklı ilişkiler içerisinde olma sosyal bir varlık olan insanın en 

temel gereksinimlerindendir. İnsanın bu ihtiyacını karşılamaya çalıştığı bir ortam da zamanın çoğunu 

geçirdiği iş ortamıdır. İş ortamında işinden doyum aldığı, huzurlu ve mutlu olduğu, arkadaşlarına 

güven duyduğu ve arkadaşlarından destek gördüğü zamanların yanı sıra arkadaşlarından uzaklaştığı, 

dışlandığı, yalnızlaştığı ve kopukluk hissettiği zamanlar da olabilmektedir. Diğer bir deyişle yalnızlık 

sadece günlük ilişkileriyle sınırlı olmayıp iş ortamına özgü olarak da gerçekleşebilmektedir. İş yeri 

yalnızlığı ile birlikte kavramla ilişkili olduğu düşünülen öznel iyi oluş ve çalışan sesliliği kavramları 

bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çünkü bireyin yaşamdan aldığı doyumun iş hayatına da 

yansımalarının olması muhtemeldir. Ayrıca çalışan olarak iş yerine ilişkin fikirlerini sunması ve 

örgütün performansını geliştirmek için işle alakalı olarak öneri ve kaygılarını dile getirmesinin iş yeri 

yalnızlığıyla ilişkili olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada öğretmenlerin iş 

yerlerindeki yalnızlık düzeylerinin seslilik davranışları ve öznel iyi oluşlarına göre yordanmalarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde milli eğitim 

kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada “İş Yerinde Yalnızlık 

Ölçeği”, “İşgören Seslilik Ölçeği”, “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği” ve demografik özellikleri 

belirlemek adına Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmada öğretmenlerin iş yerlerinde yaşadıkları 

yalnızlık, örgütsel seslilik ve öznel iyi oluşları yaş, kıdem, cinsiyet gibi değişkenlere göre 

incelenecektir. Ayrıca öğretmenlerin seslilik davranışları ve öznel iyi oluşlarının iş yeri yalnızlıklarını 

yordadığı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: iş yerinde yalnızlık, işgören sesliliği, öznel iyi oluş, öğretmen, örgüt. 

Predicting Teacher Loneliness at Work According to Voice Behaviour and 

Subjective Wellbeing 
Abstract: 

 

Being in a meaningful, satisfying and healthy relationships with other people is one of the most 

fundamental needs of a human which is a social creature. It is the workplace that person tries to supply 

his/her needs and spend most of his/her time. In workplace person may feel calm and happy, have trust 

in colleagues, feel supported by friends besides he/she may pull away from friends, be alienated, 

become isolated and disjointed. In other words; loneliness is not only restricted by daily relations but 

also it can be specific to workplace. Along with workplace loneliness, subjective well being and 

employee voice behaviour which is thought to have relationship with loneliness constitute subjects of 

this study. Person’s subjective well being may have effect on work life. Also sharing opinions about 

workplace, presenting suggestions and concerns related to work to improve the performance of the 

organization is thought to have relationship with workplace lonelines. From this point of view this 

study aims to identify the prediction of teacher loneliness at work according to voice behavior and 

subjective wellbeing. The study group consists of teachers working at public schools during 2017-

2018 academic term. In the study Personal Information Form, “Loneliness at Work Scale”, “Employee 

Voice Behaviour Scale” and “Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire” was used. Teachers’ 

loneliness at work, voice behavior and subjective wellbeing will be examined according to variables 

like age, seniority, gender etc. Additionally it is expected that voice behavior and subjective wellbeing 

of teachers predict loneliness at work. 

Keywords: loneliness at work, employee voice behavior, subjective wellbeing, teacher, organization. 
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Özet: 

Çok uzun yıllar boyunca Avrupa sanat müziğinde hakim olan Alman müzik geleneği, yirminci 

yüzyılın başlarında Rusya ve Doğu Avrupa’da yeşeren ulusalcı fikirler ve Fransa’daki yeni sanat 

algısıyla sarsılmaya başlamış, alışılageldik tonalite anlayışı iki farklı yönde evrimleşmiştir: bir yandan 

Post-Romantizmin ultra-kromatik üslubu, Schoenberg ile ekspresyonist atonal stile ulaşırken, diğer 

yandan Debussy, Stravinsky ve Bartók gibi bestecilerin halk müziği unsurlarından yola çıkarak 

geliştirdikleri ve yeni bir anlam kazandırdıkları tonal yaklaşım ün kazanmaya başlamıştır 

(Antokolotez, 2014, s. 60-61).  

İşlevsel armoni temeline dayanan geleneksel tonalite anlayışından ve majör/minör dizi hakimiyetinden 

kopuşun ilk adımı, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında, Fransız besteci Claude Debussy’nin öncülüğünde 

(Reti, 1962, s. 39), Empresyonist besteciler ile atılmıştır. Akımın en önemli temsilcisi Debussy, bu 

müziğin karakteristik özelliklerini neredeyse tüm eserlerinde sergileyen tek bestecidir. Bestecinin sıra 

dışı uygulamaları, müzikte yepyeni bir tonalite anlayışının kapılarını açmıştır (Stern, 1978, s. 8).  

Müzikteki bu değişim, analiz yaklaşımlarının da değişmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. 

Böylesi bir müziği tonik-dominant temelli işlevsel armoni kurallarıyla açıklamaya çalışmak yanıltıcı 

olacaktır, dolayısıyla analizin sınırlarını genişletmek, farklı yaklaşımlar geliştirmek gereklidir.  

Bu çalışmada; Empresyonist müziğin karakteristik özellikleri çerçevesinde, Debussy’nin 1909-1913 

yılları arasında, iki kitap halinde yazdığı Prelüdler adlı eser serisinin 10 numaralı prelüdü La 

Cathédrale Engloutie üzerinde bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda; bestecinin 

empresyonist stilinin temel yansımaları olan pentatonik dizi, tam-ton dizisi ve Ortaçağ modları gibi 

sıra dışı ses dizilerini kullanımı, paralel, bulanık ve kaçak akorlar yoluyla işlevsellikten kurtulmuş 

armoni uygulamaları tespit edilmiş, bu yeni tonalite anlayışı anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Debussy, prelüd, La Cathédrale Engloutie, Empresyonizm, müzik analizi, 

pentatonik dizi, tam-ton dizisi 

An Analysis Of Impressonist Music: Debussy, Le Cathedrale Engloutie 
 

Abstract: 

 

German music tradition dominated in European art music began to shake with nationalistic ideas 

glowing in Russia and Eastern Europe and the new artistic sense in France at the beginning of the 

twentieth century. So the understanding of tonality has evolved in two different ways: On the one 

hand, ultra-chromatic genre of post-romanticism reached expressionist atonal style with Schoenberg, 

on the other hand the tonal attitude that Debussy, Stravinsky and Bartók developed by means of folk 

music elements and bring it a new meaning started to become famous (Antokolotez, 2014, p. 60-61).  

The first step of breaking away from traditional tonality understanding and major/minor sequence 

domination based on functional harmony was taken by Impressionist composers in the late nineteenth 

century under the leadership of the French composer Claude Debussy (Reti, 1962, p. 39). Debussy, the 



most important representative of the movement, is the only composer who exhibits the characteristics 

of this music in almost all of his works. The composer’s extraordinary practices have opened the doors 

to a brand new sense of tonality in music (Stern, 1978, p. 8). 

This change in music is accompanied by the necessity of changing the analysis approaches. It would 

be misleading to try to explain this kind of music with the tone-dominant based functional harmony. 

So it is necessary to expand the boundaries of the analysis and develop different approaches. 

In this study; in the framework of the characteristic features of Impressionist music, an analysis was 

carried out on La Cathédrale Engloutie, 10th prelude of Debussy's Preludes series, written between 

1909 and 1913 in two volumes. As a result of analysis; the use of unusual scales such as the pentatonic 

scales, whole-tone scales and medieval modes and the harmonic practices freed from functional 

harmony tradition by parallel, escape and blurry chords which all are the main reflections of the 

composer's impressionist style were determined and this new understanding of tonality was tried to be 

understood. 

Keywords: Debussy, prelude, La Cathédrale Engloutie, Impressionism, musical analysis, pentatonic 

scale, whole-tone scale. 
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Özet: 

Hadislerin yazılarak kayda geçirilmesi nadir de olsa Hz. Peygamber hayatta iken bazı sahâbîler 

tarafından yapılmıştır. Bu yazma faaliyeti O’nun vefatından sonra giderek artmıştır. Hicri I. asrın 

sonunda ise tedavülde olan hadislerin yazıya geçirilmesi bizzat devletin görevlendirmesiyle yapılmaya 

başlanmış ikinci asrın ortalarına doğru ise neredeyse yazıya geçirilmemiş hadis kalmamıştır. Bu süreç 

içerisinde Hz. Peygamber’in hadislerinin olduğu gibi (lafzî) rivayeti/nakli konusu gündeme gelmiştir. 

Hz. Peygamber’in ifadelerinin değiştirilmeden kelimesi kelimesine aynı şekilde nakline lafzen; manayı 

bozmayacak şekilde eş anlamlıları konularak nakline ise mânen rivayet denilmektedir. Hz. 

Peygamber’den işitilen aynı sözcüklerin olduğu gibi korunarak rivayet edilmesinin zor oluşu 

muhakkaktır ve hafıza gücüne bağlıdır. Bu sebeple bizzat Hz. Peygamber tarafından mânayla rivayete 

cevâz verilmiştir. Bununla birlikte ilk dönemlerde özellikle sahabe ve tâbiûndan bazı kişiler hadis 

rivayetinin önemi ve hassaslığı dolayısıyla mâna ile rivayeti hoş karşılamamış ve lafzî rivayeti ön 

plana çıkarmışlardır.  

Günümüzde bazı kimseler klasik usûl kaynaklarındaki muhtasar bilgilerden hareketle hadislerin 

neredeyse genelinin mâna ile rivayet edildiği sonucuna ulaşmaktadırlar. Bu sonuçtan hareketle de 

hadis metinlerinin Hz. Peygamber’e ait olmayıp, râvîlere ait olduğunu, değiştiğini hatta bozulduğunu 

iddia etmektedirler. Bu çalışmada lafzen rivayetin ileri sürülen kadar az olmadığı; mâna ile rivayetin 

de belli şartlar altında ve kontrollü bir şekilde olduğu ortaya konulacaktır. Bütün bunlar kaynaklardan 

örnekler getirilerek delillendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İslam, Hadis, Rivayet.. 

The Nature Of The Narration Of Hadiths Some Evaluations On Narration By 

The Verbally And General Meaning 
Abstract: 

 

Rarely, Hz. While the Prophet was alive, hadiths were written by some companions. This writing 

activity increased gradually after his death. At the end of the Hijri first century, the passage of the 

hadiths began with the appointment of the state itself, and towards the middle of the second century 

there was almost no hadith that had not been written. In this process, the narrative by verbally of the 

Prophet’s hadiths is revealed. The narration of verbally is called the word of the unchanged expression 

of the Prophet; synonyms are put in such a way that the meaning is not spoiled and the narration is 

called by general meaning. It is certain that it is difficult to be narrated by preserving the same words 

heard from the Prophet, and it depends on memory power. For this reason, the Prophet himself 

allowed permission to use the name. However, in the early periods, especially the companions and 

some of the followers did not welcome by general meaning and the report because of the importance 

and sensitivity of the narration of the hadith, and they brought forward the verbally narration. 

Nowadays, some people reach the result that almost all of the hadiths are narrated by general meaning 

of the great information in classical methodical sources. Acting from this result, they claim that the 



hadith texts belong to the narrators rather than to the Prophet, that they are changed, even changed. In 

this study, it is seen that the verbally narration is not as low as it is suggested; it will be revealed that 

the narration of general meaning is also under certain conditions and controlled. All of these will be 

tried to be proved by introducing examples from sources. 
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Özet: 

Yaşadığımız toplumda ve dünyada, insanlar arasındaki ırk, sınıf, cinsiyet, yaş gibi farklılıkların 

toplumsal bağlamdaki etkileri daha fazla hissedilmeye başlamıştır. Bu farklılıklardan dolayı, insanlar 

arasında sosyal adalet ve eşitlik açısından pek çok sorun da ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar 

çerçevesinde, en çok etkisini gösterenlerden biri de toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Araştırmalar 

öğrencilerin eşitlik değerine yönelik eksikliklerinin olduğunu ve okullarda yaşanan toplumsal sorunlar 

kapsamında kadın-erkek eşitsizliğinin üst sıralarda yer aldığını göstermektedir. Bu bağlamda, 

öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kalıp yargı ve önyargılarının azaltılmasına ve 

toplumsal bağlamda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bir öğretim programının tasarlanması 

planlanmaktadır. Bu programı tasarlamadan önce, program geliştirme sürecinin ilk basamağı olan 

ihtiyaç analizine gereksinim duyulmuştur. İhtiyaç analizinde paydaşlardan görüş ve önerileri 

alınmaktadır. Bu paydaşlardan en kilit role sahip olanlar ise öğretmenlerdir. Buradan yola çıkılarak, 

ihtiyaç analizinin ilk adımında öğretmen görüşlerinin alınmasının, program tasarımına şekil vermede 

yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine yönelik ihtiyaçlarını 

öğretmen görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bu doğrultuda, araştırma nitel araştırma desenlerinden 

durum çalışmasıyla yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını ortaokul matematik, fen bilimleri ve 

bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada, 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılı ikinci döneminde Adana ilinde görev yapmakta olan dokuz öğretmenle yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

kullanarak toplanan veriler, içerik analizi yöntemleri arasında yer alan tümevarımsal analiz yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. Bu bağlamda, ses kayıt cihazına alınan görüşmelerin öncelikle yazılı 

dökümleri yapılmış, daha sonra bu metinlerden kodlar çıkarılmıştır. Birbiriyle ilişkili kodlar bir araya 

getirilerek temalar oluşturulmuştur. Birinci araştırmacının yaptığı analizler diğer üç araştırmacı 

tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra analiz süreci 

tamamlanmıştır. 

Araştırma bulguları, toplumsal cinsiyete yönelik öğrenci farkındalığı, toplumsal cinsiyet eşitliğine 

yönelik öğrenci ihtiyaçları, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik okulda yaşanan sorunlar, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler, matematik, fen bilimleri, bilişim teknolojileri ve yazılım 

derslerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilebilecek konular, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

öğretmenlerin mevcut etkinlikleri olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Araştırmada, ortaokul 

düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin pek çok yararı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 



*Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir 

(SBA-2018-10028). 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, program geliştirme, ihtiyaç analizi, öğretmen 

görüşleri. 

A Need Analysis Study On Gender Equality Education: Reflections From 

Teachers 
Abstract: 

 

In society and in the world we live, the effects of diversities such as race, class, gender, and age among 

people have begun to be felt more in social context. Because of these diversities, there are many 

problems in terms of social justice and equality among people. In the framework of these diversities, 

one of the most influential is gender inequality. Studies show that students are lacking in equality 

value and that gender inequality is at the top in the context of social problems in schools. In this 

context, it is planned to design a curriculum for the reduction of stereotypes and prejudices of students 

towards gender equality and providing gender equality in the social context. Prior to designing this 

curriculum, a need analysis was needed as the first step in curriculum development process. Opinions 

and recommendations are taken from the stakeholders in the need analysis. Those with the most key 

role from these stakeholders are teachers. From here it is thought that taking the opinions of the 

teachers in the first step of the needs analysis will be useful in forming the curriculum design. 

The purpose of the study is to examine the needs of secondary school students towards gender equality 

education in the light of teacher opinions. In this respect, research was conducted with case study 

design, one of the designs in qualitative research. Participants of the study were middle school 

mathematics, science and information technology and software teachers. During the second period of 

the academic year 2017-2018, face-to-face interviews with nine teachers in Adana province were 

conducted. Data collected using the semi-structured interview form generated by the researchers were 

analyzed using the inductive analysis method included in the content analysis methods. In this context, 

interviews on voice recorders were written first, then codes were extracted from these texts. The 

related codes were gathered together, and the themes were created. The analyzes performed by the first 

researcher were examined separately by the other three researchers, and the analysis process was 

completed after the necessary adjustments were made. 

Findings of the study were collected under the following six themes: Student awareness towards social 

gender, student needs for gender equality, problems about gender equality in school, proposals for 

providing gender equality, subjects that can be included in mathematics, science, information 

technology and software lessons about gender equality, the current activities of teachers towards 

gender equality. It has been achieved that gender equality education at the secondary school level will 

have many benefits from the study. 

*This study is supported by Çukurova University Scientific Research Projects Unit (SBA-2018-

10028). 

Keywords: Gender equality, curriculum development, need analysis, views of teachers. 
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Özet: 

 

Araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin engelli bireylere ve sorun çözme 

becerilerine yönelik algılarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum 

çalışmasına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında 

ülkemizin güney illerinden birinde bulunan bilim ve sanat merkezine devam eden ortaokul düzeyinde 

25 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Demografik bilgiler formu, “Bir Engelli Çiz ve 

Onlar İçin Problem Çöz” testi, ve çizimler hakkında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yoluyla elde edilmiş ve gözlem notlarıyla desteklenmiştir. “Bir Engelli Çiz ve Onlar İçin Problem 

Çöz” testi Bono’nun Cort Düşünme Etkinliklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Testte beş sor yer 

almaktadır. “Bir Engelli Çiz ve Onlar İçin Problem Çöz Testi”’ nin verileri nitel veri analizi 

yaklaşımlarından betimsel analiz, görüşme verileri için ise içerik analizi uygulanmıştır.  

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin engelli bireyleri daha çok fiziksel engelli olarak algıladıkları, 

bunu görme ve zihinsel engelin takip ettiği, problem çözme becerileri açısından da özgün fikirler 

ürettikleri bulgularına rastlanmıştır. Öğrencilerin sorun çözme becerilerine yönelik algıları 

incelendiğinde, sosyal içerikli bir problem olan kedi ve köpeklerin kavgalarını ayırmaya yönelik temel 

gereksinimlerini adaletli bir şekilde karşılama, ayırma, dışarıdan müdahale etme gibi çözümler 

ürettikleri görülmektedir. Problem çözmede hız faktörü ile ilgili soruda pratik yapılar, göz taraması, 

parmak izi, otomotik kapı, sensör, el yüz taraması gibi teknolojik özellikler, engellilerin yaşamını 

kolaylaştırmaya yönelik asansör, rampa, yürüyen merdiven gibi çeşitli bölümlerin yanı sıra, büyük 

kapı, alçak kapı, çekmece ve tezgah, elleri olan tabak, pürüzlü yüzey, yerde ayak izi gibi engellilerin 

yaşamını kolaylaştıracak özelliklere yer verdikleri görülmektedir. Yatak tasarlamaya ilişkin soruda ise 

yatağa ortopedik olma, çeşitli yönlere hareket etme kumanda, ses komutu ile yönetme vb. gibi 

teknolojik özellikleri ekleme yoluyla engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çözümler 

ürettikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra tavana yıldızlar, kitap okuma düzeneği, masaj, rahatlık gibi 

psikolojik öğeler ekledikleri görülmektedir. Bedeni geliştirmeye yönelik soruda ise, engellilerin 

eksiklerini gidermeye yönelik protez kol ve bacaklar, göz, gözlük gibi tamamlayıcı öğelere yer 

verdikleri görülmektedir. Bazı öğrencilerin bedeni geliştirmeye yönelik soruda daha çok engellilerin 

kullandıkları eşyaları geliştirmeye yönelik çözümler ürettikleri görülmektedir. Elektronik göz, kulak, 

kol ve robot kıyafeti, geliştirilmiş göz gibi elektronik ya da mühendisliğe dayalı çözümler ürettikleri 

ve göz, yüz ve deri nakline ilişkin çözüm önerilerine yer verdikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, engelli birey, problem çözme becerisi. 

  



An Investigation of Gifted and Talented Students’ Perceptions about Disabled 

Individuals and Problem Solving Skills 
 

Abstract: 

 

This study aims to identify gifted and talented students’ perceptions about disabled individuals and 

problem solving skills. The study utilised case study method, which is one of the qualitative research 

designs. The participants of the study were 25 secondary school students who were enrolled in a 

Science and Arts Center which is located in one of the cities in the southern part of our country in the 

2017-2018 education year. The participants were selected using criterion sampling method, which is 

one of the purposeful sampling methods. Data were collected using the Socio-Demographic Form, 

“Draw a Disabled Individual and Solve a Problem for Them” test, and semi-structured interviews 

about the drawings, and the findings were supported with the observation notes. “Draw a Disabled 

Person and Solve a Problem for them” test was formed based on the Cort Thinking Activities by Bono. 

The test included 5 questions. Data obtained from the “Draw a Disabled Individual and Solve a 

Problem for Them” were analysed using descriptive analysis methods and the data obtained from the 

interviews were analysed using content analysis methods. Findings showed that the gifted and talented 

students participating in this study tended to perceive disabled individuals mainly as physically 

disabled and it was followed by visually impaired and mentally disabled; the students could produce 

original ideas in terms of the problem solving skills. An analysis of the students’ perceptions about 

problem solving skills indicated that they produced such solutions as meeting their fundamental needs 

fairly, separating, and intervening about ongoing fights, which is a social problem. In the question 

about the speed factor in problem solving, the students were found to find solutions through 

technological features such as practical structure, eye screening, fingerprint, automatic doors, sensors, 

hand face screening; parts that make disabled people’s lives easier such as lifts, ramps, and escalators; 

and features that make disabled people’s life easier such as big doors, low doors, drawers, counters, 

plates with hands, rough surfaces, and footprints on the floor. In the question that was about designing 

a bed, the students were found to make disabled people’s life easier by including technological 

features such as making the bed orthopaedic, moving to various sides, controlling with remote control, 

voice commands, etc. Besides, they also included psychological features such as stars on the ceiling, 

book reading mechanism, massage, comfort, etc. In the question about improving the body, the 

students used supplementary components that aimed to supply disabled people’s insufficiencies such 

as prosthesis arms and legs, eyes, glasses, etc. In the question about improving disabled people’s body, 

some students were found to find solutions mainly about improving the things disabled people used. 

These students found to produce electronic or engineering-based solutions such as electronic eyes, 

ears, arms, robot clothes, and developed eyes; they also had solution suggestions about eye, face and 

skin transplant. 

Keywords: Gifted and Talented Students, disabled individuals, problem solving skills. 
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Abstract: 

 

The first Islamic cities: Basra, Kufa, Fustat and Qayrawan emerged as a result of the conquering 

movement of Islam in the First Century AH / 7thAD. The choice of the locations for these cities and 

the organization of their plans were decided, primarily, by military necessities because they were, from 

their beginnings, primitive camps for the Islamic conquering army. Later on, they developed into cities 

with basic characteristics of human settlements.  

The choice of the sites for these cities, as regard to the availability of physical advantages and 

appropriate environmental conditions, was the subject of controversy among historians and 

researchers. Ibn Khladoun began this controversy with fierce criticism levelled at the Arabs at that 

time because they had not considered, in the choice of those sites, the basic environmental 

requirements for urban life, primarily, drinking water and climate. The Orientalists came to the 

conclusion that these cities were spontaneous cities because their emergence had not been planned and 

the environmental conditions had not been considered.  

The City of Basra, which was the first Islamic city established outside the Arabian Peninsula during 

the caliphate of Omar ibn al-Khattab (May Allah be pleased with him), suffered more than any other 

cities from poor environmental and climatic conditions. Therefore, this paper gives Basra special 

attention to illustrate, in detail, the relationship between the choice of its location and the emergence of 

environmental problems, and the efforts exerted by the Caliphate State to encounter these problems 

during the First and the Second centuries of Hejira (7th and 8th Centuries AD). 

  



Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini 

Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi 
 

Öğr. Grv. Kudret Armağan  

Dumlupınar University, 

Turkey 

kudret.armagan@dpu.edu.tr 

 

Öğr. Grv. Canan Armağan  

Dumlupınar University, 

Turkey 

canan.armagan@dpu.edu.tr 

Doç. Dr. Nurullah Kıratlı  

Dumlupınar University, 

Turkey 

nurullah.kiratli@dpu.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Mustafa Baysal  

Dumlupınar University, 

Turkey 

mustafa.baysal@dpu.edu.tr 

Öğr. Grv. Şükrü Kitiş 

Dumlupınar University, 

Turkey 

sukru.kitis@dpu.edu.tr 

Özet 

Türkiye’deki jeotermal enerji bölgelerinden olan Afyon, Kütahya, Bursa, İzmir, Manisa ve 

Balıkesir de 852 katılımcıya yapılan anket ile müşteri memnuniyetini etkileyen faktörler SEM 

(PLS) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ülkemizde kullanılan enerji kaynaklarının sınırlı 

düzeyde olması jeotermal enerjiye olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bunun için jeotermal enerji 

bölgelerindeki müşteri beklentileri ve memnuniyet düzeyleri önemli bir belirleyicidir.  

Bu çalışma ile daha önce faktörlerini belirlemiş olduğumuz müşteri memnuniyeti,  SEM 

(PLS) yöntemi ile değerlendirmeye alınmıştır. Yaptığımız çalışmayla belirlediğimiz 

faktörlerin müşteri memnuniyetinin artmasında nasıl etkili olacağını tespit etmek için 

jeotermal enerjiyi kullananlarla yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmıştır.  

Kullanılan ölçeğin güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir 

yöntem olan Cronbach Alfa esas alınmıştır. Cronbach Alfa değerleri, hizmet kabul düzeyi 

0,846 ile hizmet kalitesi 0, 651 arasında değiştiği için iç tutarlılık derecesini göstermektedir. 

Ayrıca yakınsak geçerliliği ölçmek için Bileşik Güvenirlilik (CR. Composite Reliability) ve 

Ortalama Varyans (AVE. Average Variance Extracted) testleri yapılmıştır. Her bir yapı için 

Cronbach alfa değeri 0.70'e eşit veya daha fazla olması durumunda ölçeğin güvenilirliği genel 

olarak kabul edilir. Bu çalışmamızdaki Birleşik Güvenirlilik değeri (CR) 0.823 ile 0.897 

arasındadır. Ancak AVE'nin yakınsak geçerliliğinin sağlanması için 0.50 değerini aşması 

gerektiği  önerilmektedir. AVE değeri 0,608 ile 0,781 arasındadır. Çalışmada t-testi, faktör ve 

regresyon analizleri yapılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler:  Jeotermal Enerji, Müşteri Memnuniyeti, SEM PLS 

 

 

Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini 

Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi 

 

Abstract 

Opium, which is one of geothermal energy in Turkey, Kutahya, Bursa, Izmir, Manisa and Balikesir in 

factors affecting customer satisfaction survey with 852 participants SEM (PLS) was evaluated by the 

method. The limited energy resources used in our country increases the need for geothermal energy. 

For this, customer expectations and satisfaction levels in geothermal energy regions are an important 

determinant. In this study, customer satisfaction, which we had previously determined the factors, was 

evaluated by SEM (PLS) method. In order to determine how the factors we determined by our study 

will be effective in increasing customer satisfaction, data were collected by face to face survey method 

using the geothermal energy. The Cronbach Alfa, a widely used method to measure the reliability and 

internal consistency of the scale used, was used. The Cronbach Alpha values show the degree of 
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internal consistency as the service acceptance level varies between 0,846 and the service quality 

ranges from 0, 651. In addition, Composite Reliability and Average Variance Extracted tests were 

performed to measure convergent validity. The reliability of the scale is generally accepted if the 

Cronbach alpha value for each structure is greater than or equal to 0.70. The combined reliability value 

(CR) in our study was between 0.823 and 0.897. However, it is recommended that the AVE should 

exceed 0.50 for convergent validity. The AVE value is between 0,608 and 0,781. In the study, t-test, 

factor and regression analyzes were performed. 

 

Key Words:  Geothermal Energy, Customer Satisfaction, SEM PLS 
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Özet 

Bu çalışmada, Türkiye’de jeotermal enerji kullanım bölgelerinde enerji verimliliğini ve 

etkileyen faktörlerin, kullanım şartlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Enerji verimliliğinde etkili faktörler; enerji kullanım bilgisi, enerjiyi 

doğru kullanma, fiziki ortam ve fiyat faktörleri olarak belirlenmiştir. Kullanım şartları ise bina 

durumu, bina yalıtım durumu, bina yaşı ve kullanım bölgesidir. Bir jeotermal ısınma sisteminde enerji 

verimliliğini etkileyen faktörlerin kullanım şartlarına göre farklılıklarını bilmek önemlidir.  

Bu amaçla, Türkiye’de İzmir, Manisa, Afyon ve Kütahya illerde jeotermal ısıtma sistemini 

kullanan 542 kullanıcıdan çevrim içi ve yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler 

IBM SPSS istatistik programı kullanılarak; Güvenilirlik testi yapılmış, α değeri 0,888 bulunmuştur. 

Veri setimizin büyüklüğü 542 olduğu için her bir faktörün normal dağılıma sahip olup olmadığı 

anlamak için basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Değereler +1,5 ile -1,5 aralığında 

olduğundan normal dağılım göstermektedir. Bu sebepten analizlerimizde parametrik veriler için 

kullanılan yöntemleri kullandık.  

Bu çalışma toplanan verilere uygulanmış korelasyon analizi, regresyon analizi, t testi, çok 

değişkenli varyans analizi içermektedir. Sonuçlar, jeotermal enerji kullanımında müşteri memnuniyeti  

için idari ve teorik sonuçları ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Jeotermal Enerji, Enerji Verimliliği, Bina yaşı, Jeotermal bölgesi. 

Evaluatıon Of Factors Affectıng Energy Effıcıency Accordıng To The 

Condıtıons Of Use In Geothermal Energy Use Regıons 
Abstract 

In this study, energy efficiency in the use of geothermal energy in Turkey and affecting factors, 

according to the terms of use were studied to determine that there is statistically significant 

differences. Factors influencing energy efficiency; energy usage information, energy use, physical 

environment and price factors. The conditions of use are the building status, building insulation status, 

building age and usage area. In a geothermal heating system, it is important to know the factors 

affecting the energy efficiency according to the conditions of use. 

For this purpose, Istanbul in Turkey, Manisa, Afyon and Kütahya in geothermal heating and 

online data was collected by the user using the system 542 and face to face survey. Collected data 

using the IBM SPSS statistical program; Reliability test was performed and α value was found to be 

0,888. Since the size of our data set is 542, the accuracy and skewness values of each factor have been 

examined in order to determine whether or not each factor has a normal distribution. Values range 

from +1.5 to -1.5 and show normal distribution. For this reason, we used the methods used for 

parametric data in our analysis. 

This study includes correlation analysis, regression analysis, t test, multivariate analysis of 

variance. The results reveal the administrative and theoretical implications for customer satisfaction in 

geothermal energy use. 
 

Key Words: Geothermal Energy, Energy Efficiency, Building age, Geothermal region. 
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Özet 

Kütahya, Bursa, İzmir, Afyon, Balıkesir ve Manisa bölgelerinde daha önceki çalışmamızda 542 kişiye 

yapılan anket sonucunda enerji kullanım bilgisi, amortisman ve kullanım, maliyet ve bakım, fiziki 

ortam şeklinde 4 faktör elde edilmişti. Bu çalışmada elde edilen bu faktörlerin Smart PLS yöntemi ile 

değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Amortisman ve kullanım faktörüne bağlı 3 soru, maliyet ve 

bakım faktörüne bağlı 3 soru, fiziki ortama bağlı 2 soru ve enerji kullanım bilgisine bağlı 4 soru olacak 

şekilde bir model geliştirilmiştir. 

Bu değerlendirme aşamasında güvenilirlik ve iç tutarlılık için her bir faktörün, AVE 

(AverageVarianceExtracted) değerlerine ve CR (CompositeReliability) değerlerine bakılmıştır. 

Cronbach Alpha değerleri en düşük; fiziki ortam için 0,773 iken en yüksek; 0,900 ile enerji kullanım 

bilgisi olmuştur. CR değerleri; 0,856 ile 0,931 arasında değişmektedir. AVE değerleri ise minimum 

0,667, maximum 0,815 değerlerini görmüştür. Bu sebeple güvenilir ve iç tutarlılığı olan bir anket 

çalışması olmuştur. PLS modeli oluşturulmuş, total effect değerleri ve model analiz sonuçları 

incelendiğinde 4 hipotezinde 3 yıldızlı olarak desteklendiği görülmüştür. Sonuç olarak amortismanın 

enerji kullanım bilgisi ve verimliliği, maliyet ve bakımın enerji kullanım bilgisi ve verimliliği, enerji 

kullanım bilgisinin verimliliği, fiziki ortamın enerji kullanım bilgisi ve verimliliği pozitif yönde 

etkilediği görülmüştür. 

 
Anahtar Sözcükler: Jeotermal Enerji, Enerji Verimliliği, Smart PLSı, Cronbach Alpha 

 

The Evaluatıon Of The Factors Affectıng Geothermal Energy Effıcıency 

Wıth Smart Pls: Example Of Kütahya-Bursa-Izmır-Afyon-Balıkesır-

Manısa Regıons 
 

Abstract 

In the previous study, 542 people in Kütahya, Bursa, İzmir, Afyon, Balıkesir and Manisa regions had 4 

factors as energy usage information, depreciation and usage, cost and maintenance and physical 

environment. In this study, these factors were evaluated by Smart PLS method. 3 questions related to 

depreciation and usage factor, 3 questions related to cost and maintenance factor, 2 questions related to 

physical environment and 4 questions related to energy usage information have been developed. 

In this evaluation phase, reliability and internal consistency of each factor, AVE (Average Variance 

Extracted) values and CR (Composite Reliability) values were looked at. Cronbach Alpha values are 

the lowest; the highest for the physical environment was 0.773; Energy usage information was 

available with 0,900. CR values; Between 0,856 and 0,931. AVE values were found to be 0,667 and 

maximum values of 0,815. For this reason, a reliable and internally consistent survey has been 

conducted. PLS model was formed, total effect values and model analysis results were examined and 4 
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hypotheses were supported as 3 stars. As a result, depreciation energy usage information and 

efficiency, energy usage information and efficiency of energy and cost, efficiency of energy usage 

information, energy usage information and efficiency of physical environment have been positively 

affected. 

Keywords: Geothermal Energy, Energy Efficiency, Smart PLS, Cronbach Alpha 
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Özet 

Finans ve iktisadi alanlarda nedensellik analizleri değişkenler arasında uzun dönem ilişkiyi ölçmek 

üzere sıkça kullanılan yöntemlerdir. Borsaların birbirini etkileme gücü ile ilgili hem Dünya’da hem de 

Türkiye’de çokça çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda farklı ülke borsalarının önemli endeksleri 

arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada ise Borsa İstanbul’un kendi içinde borsa 

endekslerinin birbirini etkileyip etkilemediği, etkileşim varsa hangi endekslerin eş yönlü hangi 

endekslerin zıt yönlü hareket ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da yer alan önemli endeksler arasında nedensellik ilişkisi olup 

olmadığını keşfetmektir. Araştırmada Borsa İstanbul 100 endeksi ile yine pay piyasası endekslerinden; 

Borsa İstanbul 30 Endeksi, Tüm Endeks,Mali Endeks, Sınai Endeks ve Hizmetler Endeksi araştırmaya 

dahil edilmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul endekslerinin 2010-2017 yılları arasındaki günlük kapanış 

verilerinden yararlanılmıştır.Seçilen 6 endeksin verilerine önce birim kök testi uygulanmıştır. Serilerin 

tamamı düzey değerlerinde durağan değilken birinci derece farkları durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla 

serilere Johansen Eşbütünleşme metodolojisi uygulanmıştır. Modelin gecikme uzunluğu 3 bulunmuş 

ve Johansen Eşbütünleşme testi yapılmıştır. 1 eş bütünleşik vektöre rastlanmıştır. Vektör hata 

düzeltme modeli ile de endeksler arası ilişki detaylı biçimde incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Borsa İstanbul, Nedensellik, Johansen, VECM. 

 

Detection Of Interdependence Among Borsa Istanbul Stock Exchanges 

 
Abstract 

 

Causality analysis in finance and economic areas are frequently used to measure the long-term 

relationship between variables.Both in the World and in Turkey, there are many studies about the 

power of interdependence among stock markets. In these studies, it was tried to measure the relation 

between important indices of different countries' stock markets. In this study, it has been tried to 

determine whether the stock market indices within the Istanbul Stock Exchange have interdependence 

and which indice shave opposite direction or which indices have same direction. For this reason, it is 

thought that this research will contribute to the literature. 

 

The purpose of this study is to discover whether there is a causal relationship between the important 

indices in the Istanbul Stock Exchange. Istanbul Stock Exchange 100 index (XU100)and some other 

stock indices such as; BIST All Shares Index(XUTUM), Istanbul Stock Exchange 30 Index(XU030), 

Financial Index(XUMAL), Industrial Index(XUSIN)and Services Index(XUHIZ)were included in the 

survey.Daily closing data between the years 2010-2017 of Istanbul Stock Exchange indices were used 

in the study.Firstly, unit root tests were applied to 6 time series data.First differences became 

stationary when all of the series were not stationary at level values.Hence, Johansen cointegration 

methodology was applied to the series. Thelagorder of the model was found 3 and Johansen 

Cointegration test was performed.1 cointegrated vector is encountered. The relationship between 

indices has been examined in detail by Vector Error Correction Model. 
 

Key Words: Causality,Johansen,VECM. 
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Özet 

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan Bireysel 

Emeklilik Sistemi bireyleri tasarruflara yönlendirerek emeklilik dönemlerinde refah düzeylerinin 

artmasını ve ek bir gelir imkânını sağlayan gönüllülük esasına dayanan bir sistemdir. Türkiye’de 45 

yaşını doldurmamış Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışan 

veya çalışmaya başlayacak kişilerin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine katılmasına olanak 

veren “Otomatik Katılım Sistemi” adı verilen uygulama 01.01.2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya 

başlanmıştır. Emeklilik gözetim merkezi verilerine göre 20.04.2018 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik 

Sisteminde 18 tane emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir. Toplam fon büyüklüğü 81,6 milyar TL, 

katılımcı sayısı ise 6.956.593 kişiye ulaşmıştır. Otomatik Katılım Sistemi toplam fon büyüklüğü 2,6 

milyar TL, çalışan sayısı ise 3.921.198 kişiye ulaşmıştır. Literatürde bireysel emeklilik sistemleri ile 

ilgili çalışmalar bulunmasına rağmen Otomatik Katılım Sistemi ile ilgili, çalışanların sistemden 

ayrılma nedenleri üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma bu açıdan özgün bir 

çalışmadır. 

Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine katılım, beklenen düzeyin altındadır. Hem kamuda 

hem de özel sektörde çalışanlar bu sisteme yeterince ilgi göstermemiştir. Bu çalışmanın amacı 

ayrılanlar için; otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminden ayrılma nedenlerini, sistemde 

kalmayı seçip devam edenler için ise kalma nedenlerini ortaya koymaktır. Isparta ilinde kamu ve özel 

sektör çalışanlarından oluşan 463 kişiye anket yapılmıştır. Bu kişilerin 203’ü sistemde kalmış geriye 

kalan 260’ı ise sistemden ayrılmıştır. Anketin öncelikle güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. 

Otomatik katılımda kalanlar için kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha değeri %93, ayrılanlar için 

kullanılan ölçeğin ise %84’tür. Ardından ankete katılanların verdikleri cevapların frekans ve yüzde 

dağılımları incelenmiştir. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminde olanların kalma nedenleri 

incelendiğinde devlet katkısı ilk sırayı almaktadır. Bunu yatırımcının eline ileride toplu para geçmesi 

ve sistemin yararlı olması düşüncesi takip etmektedir. Ayrılma nedenlerinin ilk sırasında 10 yıllık 

sürenin çok uzun bulunması, prime esas kazancın %3’ünün kesilecek olması ve birikimlerin başka 

yatırım araçlarına yönlendirilmesi gelmektedir. Verilerin demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek üzere normallik dağılımı incelenmiş ve verilerin normal dağılmadığı tespit 

edilmiştir. Mann-Whitney U testi ile alt gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup 

olmadığı incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Otomatik Katılım, Çalışanlar. 

 

Prıvate Pensıon System In Turkey And Reasons For The Wıthdrawal Of 

Workers From Automatıc Enrollment: A Case Study In The Isparta Pro 
Abstract 

 

Assuming a complementary role to social security systems in developed and developing countries 

across the world, Private Pension Systems are voluntary-based systems that encourage individuals to 

economize so as to increase their level of wealth and provide them with an additional source of 

revenue. The “Automatic Enrollment System” that entered into effect in Turkey on 01 January 2017 

automatically admits into the Private Pension System all people below the age of 45 who are currently 

registered with the Social Security Institution, and who are working, or will be working, in the public 

and private sector. According to data from the retirement observation center, as of 20 April 2018 there 

are 18 pension companies operating within Turkey’s Private Pension System. The total size of the 



fund has reached 81.6 billion TL. while the number of participants has reached 6.956.593. The total 

size of the Automatic Enrollment System has reached 2.6 billion TL. while the number of enrolled 

workers has reached 3.921.198. Although literature contains numerous studies on private pension 

systems, there would seem to be a lack of studies of the Automatic Enrollment System, and the 

reasons behind the withdrawal of workers from the system. The present study represents an original 

work in this respect. 

In Turkey, participation in the private pension system with automatic enrollment has remained below 

the initially expected levels, and the system has failed to generate sufficient interest in both the public 

and private sectors. The aim in this study is to uncover the reasons behind the withdrawal of workers 

who have left the private pension system with automatic enrollment, and also the reasons behind the 

continuation of workers who have decided to stay within the system. A questionnaire was 

administered to 463 public and private sector workers in province of Isparta, Turkey, of which 203 

have remained in the system and 260 have opted out. The questionnaire was first subjected to a 

reliability analysis. The Cronbach’s Alpha values for the workers who remained within the automatic 

enrollment system and those who left were 93 and 84 percent, respectively. The workers’ responses to 

the questionnaires were then examined on the basis of frequency and percentage distributions. State 

subsidies ranked highest by those who chose to remain in the private pension system with automatic 

enrollment, followed by the lump sum paid to the system’s participants and the general belief in the 

system’s benefits, as the second and third most important reasons, respectively. The most common 

reasons cited for leaving the system were the fact that the 10-year participation period was considered 

too long; the fact that a 3 percent deduction is made on earnings that are subject to premiums; and the 

desire to invest savings in other instruments. The normality of the distribution of data was analyzed to 

determine whether the data differed according to demographic variables, and the result indicated that 

the data lacked a normal distribution. A Mann-Whitney U-test was then used to examine whether a 

statistically significant difference existed between the sub-groups. 
 

Key Words: Private Pension System (PPS), Automatic Enrollment, Workers. 
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Abstract: 

 

The influence of the church, which was influential in every area of life in the middle ages, was also 

great in the field of education. In medieval times, universities emerged as a direct result of the growing 

urbanization and the need to educate more professionally trained and qualified clerics. In addition to 

this, there were other factors that led to the emergence of universities, such as the outbreak of external 

attacks, the provision of more regular administration, economic development and development, 

urbanization, as well as knowledge from Greek and Arabic world and the desire to learn and know in 

Europe. This assertion analyzes the historical improving process and the specific characteristic of an 

academically well-known university of Bologna which is also known as the first university of Europe. 

Hereby, the student power which plays an important role in the rise and development of Bologna 

University will be analyzed as well. Studying the construction and internal administrating of Bologna 

University, considered as the “mother of European Universities” may help to show light for future 

studies of researchers who desire to work on the structure and philosophies of the contemporary 

university. 

Keywords: First Universities, Bologna University, Student Power 
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Abstract: 

 

Today, where the world prosperity is increasing, poverty still continues to maintain its seriousness. 

Before 1980s while poverty was an economic threat to especially undeveloped countries, it has now 

both changed in dimension and has become threaten the whole world with globalization. 

Transformation of the growing poverty into a political and social problem by exceeding the economic 

borders has made the measurements in the literature and definitions depending on them difficult. 

While poverty is defined generally as the inability to meet needs, today, we emerge different 

definitions of poverty and deprivation according to salary, gender, age and place. However, whatever 

its type, size, or intensity, poverty is mainly based on the individual, and although it is a problem 

threatening all the individuals of the society, women are one of the groups who intensely feels and live 

it. In the literature, the most important term that meets this is "feminization of poverty". Arising point 

of this term, which was firstly used by Pearce (1978), is consisting of the 2/3 of the poor in America 

were women in the 1970s. This term was frequently used in later periods to present differences 

according to sex-based poverty. Researches show that there are many factors that affect women's 

poverty. Especially today, social gender based mold judges which we see at all levels of the social 

network are one of the main causes of women's poverty. These unequal conditions, based on the 

division of labor according to social gender between men and women, increase women's poverty, at 

the extent of its restriction on women's access to welfare services such as education, employment and 

social protection. The aim of this study is to examine women's poverty and its extent in Turkey 

according to both regional and periodical. For this, by using Turkish Statistical Institute (TSI) Income 

and Living Conditions Survey and Household Budget Survey the poverty of women will be calculated, 

an econometric analysis will be made with the factors determining the poverty of women. According 

the results obtained politics that can be used to decrease poverty and women poverty will be 

recommended. 

Keywords: First Universities, Bologna University, Student Power 
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Özet 

 

Günümüz toplumlarının en önemli sorunu haline gelen yoksulluk, üzerinde uzlaşılmış tek ve sabit bir 

tanım yapmayı zorlaştıracak derecede çok boyutlu bir sorundur. Tarihsel süreç içinde hep var olmasına 

rağmen, özellikle kapitalist sistemin gelişmesi, insanların geçim araçlarından kopartılması ve 

mülksüzleştirilmesi bu sorunun boyutunu giderek derinleştirmiştir. Özellikle 1980 sonrasında 

uygulanan ekonomik politikalara işgücü piyasasında yaşanan işsizlik, güvencesiz ve düşük ücretli 

istihdam ilişkilerinin de eklenmesi, hane refahını olumsuz etkilemiş, haneyi gelir getirici yeni 

stratejiler aramaya zorlamıştır. Bu anlamda çocuk yoksulluğu hane gelirinin yetersizliği ve hane 

bireylerinin işsizliği ile yakından ilgilidir. Çocukların barınma, sağlık, eğitim gibi temel 

yapabilirliklere erişiminin kısıtlanması, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği gibi 

yoksulluğu deneyimleme olasılıklarını da arttırmaktadır. Bununla birlikte, çocuk yoksulluğu yalnızca 

aile gelirinin yetersizliğine indirgenemeyecek kadar önemli bir sorun alanıdır. Çocukluk döneminde 

yoksullukla karşılaşma olasılığı yoksulluğun “döngüsel” bir hal almasına yol açmaktadır. Hanenin 

yoksulluğuna, çocukların korunmasına dönük devlet desteklerinin yetersizliği de eklenince 

yoksulluğun kuşaklar arası aktarımı kaçınılmaz olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çocuk yoksulluğunun nedenlerini ve boyutlarını ayrıntılı niceliksel 

analizlere ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında elde edilecek analizlere, Türkiye İstatistik Kurumu 

Hane Halkı Bütçe Anketi ile Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi mikro veri setlerinden SPSS paket 

programı ile yapılacak hesaplamalarla ulaşmak planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Çocuk, Döngüsel Yoksulluk. 
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Çalışma Kosova toplumunun farklı kültüre bi rtutuma sahip olduklarını gösteren sosyolojik bir analize 

tabi tutmaktadır. Kültürel farklılı kkavramı, toplumdak ifarklı dil,din,ve farklı çeşitlilik biçimler 

ikarşısında olumlu bir tutumu ifade etmektedir. Türkçenin belirleyici bir roloynadığı dünyanın en 

iyibilinen dilbilim bölgelerinden biri olan Balkan coğrafyasında, dolayısıyla Kosova’da dil, kültür ve 

politikada Balkanlaşma süreci kesintisiz devam ederken, yüzlerce yıllık Osmanlı- Türk kültürü 

işlevselliğini koruyor. Bu çalışmada Kosova’da uzun süren Türk egemenliğinin yolaçtığı değişiklikler 

itoplum ve kültürü dilbilimsel açıdan ana çizgileriyle elealınmakta ve betimsel analizile verilere 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Osmanlı-Türk kültürünün izlerinin yansımaları incelenmiş 

toplumun TürkKültürü ileyaptıkları çalışmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Çokkültürlülük 
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Kosova Balkanların merkezinde bulunmaktadır. 1912 yılından 1952 yılına kadar Kosova’dan birçok 

göçler yaşansada örf, adet, kültür, sanat, gelenek ve göreneklerimiz hiçbir zaman sona ermemiş ve 

günümüze kadar sürdürülmektedir. Prizren’den bahsetmek gerekirse karşımıza her zaman zengin 

tarihiyle çıkmıştır. Kosova 453 yıl Osmanlı egemenliği altında kalmış,İslamiyet ve Osmanlı 

mediniyetine hizmet etmiştir. Bunlar Kosova’nın temel taşlarını oluşturmakla birlikte çoğu unutulsada 

günümüzde hala gelenek ve görenekler mevcuttur ve nesilden nesile aktarılmaktadır.Kosova’da 

Osmanlı medeniyetinden esinlenmiş ve günümüze kadar hala devam etmekte olan 

geleneklerimiz;Bahar gelenekleri (Nevruz, Hıdrelez, Daltulum),Düğün gelenekleri, Batıl İnançlarımız, 

Halk kıyafetleri, Doğum ve ölümle ilgili gelenek ve göreneklerimizdir. 

Bu çalışmanın amacı Kosova’da özellikle Prizren şehrinde var olan örf, adet, gelenek ve 

göreneklerimizin Prizren’de nasıl gerçekleştiği, ne zaman olduğu araştırmaktır. 

Çalışmada etkinlikle ilgili fotoğraflar gösterilecektir.Günümüzde hala geleneklerimizin hangilerinin 

sürdürülüp, sürdürülmediğinden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Çokkültürlülük 
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Kosova, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü görevi gören genç bağımsız bir ülke 

olmakla birlikte, jeopolitik açıdan da önemli bir konuma sahiptir. Dünya medeniyetinin doğup 

büyüdüğü balkanlarda, aynı zamanda karşılıklı kültürel, ekonomik ve din güç mücadelelerine de sahne 

olmuştur. Bütün tarih boyunca dünya üzerindeki egemen güçler Balkanlar’ı kontrol etmenin önemini 

farkında olup, üzerinde egemenlik kurma mücadelesi göstermişlerdir. Hakim olan medeniyetler ise 

bölgeye kendi kültürel değerlerini taşımış, eserler oluşturmuşlardır. Bu hakimiyetler arasında en 

önemli değerleri kazandıran, günümüze kadar halen gelebilen eserleri bırakan Kosova üzerinde 453 yıl 

hakimiyet kurmuş Osmanlıdır. Osmanlı döneminde oluşturulan bu eserler Kosova’da Priştine, Prizren, 

İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Dragaş, İstok, Nobırda, Deçan şehirleri ve 

köylerinde inşaa edilmiş 229 eserden oluşur.  

Bu çalışmanın amacı Kosovanın uluslar arası platformda tanınması ve Kosova’daki milletlerin 

İslamiyetle tanışmasını anlamaktır.  

Bu eserlerin günümüze kadar yapılan araştırmalarından oluşturulan bu kapsamlı çalışmada, 

oluşturulan eserler ve bu eserlerin günümüzdeki durumundan bahsedilmiştir. Bu değerlerin 

incelenmesi, buralarda halen yaşamakta olan müslüman halkının geçmişinin incelenmesi ve değerlerin 

araştırılması açısından da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Çokkültürlülük 
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Özet 

Parvovirus B19 (B19V), Parvoviridae ailesi, Parvovirinae alt ailesi, Erythroparvovirus cinsi içinde 

Primate erythroparvovirus 1 olarak sınıflandırılan, küçük, zarfsız, tek iplikli DNA virusudur. B19V, 

hidrops fetalis, intrauterin fetal ölüm, aplastik kriz, spontan abortus, akut simetrik poliartropati ve 

eritema infeksiyozum (5. hastalık) nedenidir. B19V genellikle solunum salgıları, el-ağız mukozası 

teması, kan transfüzyonu ve transplasental yol ile bulaşabilmektedir. P antijeni, B19V için en önemli 

hücresel reseptördür. B19V, kemik iliğinde eritroid progenitör hücreleri enfekte ederek apoptozise ve 

eritropoezin geçici olarak baskılanmasına yol açar. Vertikal bulaş, bütün gebelik süresince olabilir. 

Fetus, gebeliğin birinci ve ikinci üç aylık döneminde, eritroid öncüllerinin gelişmesiyle birlikte B19V 

enfeksiyonuna daha duyarlıdır. Aktif hematopoez ve eritroid progenitör hücrelerin zengin varlığı 

nedeniyle, fetusta viral replikasyon çok yüksek olabilir ve viremi gelişebilir.  

Bu çalışmada kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde takipli non-immun hidrops ön tanılı fetusa sahip 

gebelerden laboratuvarımıza gönderilen örneklerde retrospektif olarak B19V DNA varlığının gerçek 

zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (real-time-PCR) ile araştırılması amaçlandı. Bu çalışmaya Mart 

2015–Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Kliniği’nden, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı 

Laboratuvarı’na gönderilen 11 plazma ve 1 amniyon sıvısı olmak üzere, 12 klinik örnek dahil edildi. 

Hastaların serolojik profilleri Parvovirus B19 ELISA IgM ve IgG kiti (Vircell, Granada, Spain) 

kullanılarak Triturus cihazında (Grifols International, Barcelona, Spain) araştırıldı. Viral nükleik 

asitlerin izolasyonu QIAamp DNA mini kit (QIAGEN, Almanya) kullanılarak üretici firmanın 

talimatları doğrultusunda yapıldı. Elde edilen ürünler Artus® Parvo B19 RG PCR kiti kullanılarak 

Rotor-Gene Q (QIAGEN, Almanya) cihazında real-time PCR yöntemi ile çalışıldı ve sonuçlar 

kantitatif olarak değerlendirildi.  

Bu çalışmada 11 plazma ve 1 amniyon sıvısı olmak üzere, 11 hastaya ait 12 klinik örnekte parvovirus 

B19 DNA araştırıldı. Gebelerin yaş aralığı 22-41 arasında olup, medyan yaş 33 olarak tespit edildi. 

Sekiz hastaya ait dokuz klinik örnekte B19V DNA saptanmadı. Üç gebe kadının plazma örneğinde 

B19V DNA saptandı. Birinci olgu: 33 yaşında, 24. gestasyonel haftada, 5×10
7 

kopya/ml B19V DNA 

ve B19V IgM ve IgG pozitif saptandı. İkinci olgu: 27 yaşında, 21. gestasyonel haftada, 29×10
8 

kopya/ml B19V DNA ve B19V IgM ve IgG negatif tespit edildi. Üçüncü olgu: 28 yaşında, 25. 

gestasyonel haftada, 1.2×10
7 

kopya/ml B19V DNA ve B19V IgM negatif ve IgG pozitif saptandı. Bu 

çalışmada B19V saptanan üç gebenin sırasıyla 29, 22 ve 25. gestasyonal haftalarında gebelikleri fetal 

ölümle sonuçlandı. İntrauterin B19V enfeksiyonu göreceli olarak nadir olmakla birlikte, ciddi 

morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Non-immun hidropsu olan olguların ayırıcı tanısında B19V 

düşünülmeli ve etken, daha duyarlı bir yöntem olan moleküler yöntemler ile araştırılmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Parvovirus B19, hidrops fetalis, Primate erythroparvovirus 1 
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Investigation of parvovirus B19 DNA positivity in pregnant women by real-

time PCR 

Abstract 

 

Parvovirus B19 (B19V), which is classified in Parvoviridae family, Parvovirinae subfamily, 

Erythroparvovirus genus, Primate erythroparvovirus 1, is a small, unenveloped, single-stranded DNA 

virus. B19V is a cause of hydrops fetalis, intrauterine fetal death, aplastic crisis, spontaneous abortion, 

acute symmetrical polyarthropathy and erythema infectiosum (5th disease). B19V is usually 

transmitted by respiratory secretions, hand-mouth contact, blood transfusions and transplacental 

pathway. P antigen is the most important cellular receptor for B19V. B19V infects the erythroid 

progenitor cells in the bone marrow, resulting in apoptosis and the temporary suppression of 

erythropoiesis. The vertical transmission may be during the whole pregnancy. A fetus is more 

susceptible to B19V infection with the development of erythroid precursors in the first and second 

trimester of pregnancy. Due to active hematopoiesis and the rich presence of erythroid progenitor 

cells, viral replication in the fetus can be very high and can develop viremia. 

In this study, it was aimed to retrospectively investigate B19V DNA by real-time-PCR in the samples 

of pregnant women having a fetus with the diagnosis with non-immune hydrops sent to the laboratory 

from the clinic of obstetrics and gynecology. Twelve samples including 11 plasma and 1 amnionic 

liquid sent from Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, The Clinic of Obstetrics and 

Gynecology to Department of Medical Microbiology, Division of Virology and Fundamental 

Immunology between March 2015 and May 2018 were included in this study. Serological profiles of 

the patients were analyzed on Triturus analyzer (Grifols International, Barcelona, Spain) using 

Parvovirus B19 ELISA IgM and IgG kit (Vircell, Granada, Spain). Extraction of viral nucleic acids 

was performed using the QIAamp DNA mini kit (QIAGEN, Germany) in accordance with the 

manufacturer's instructions. The obtained products were analyzed by real-time PCR on the Rotor-Gene 

Q (QIAGEN, Germany) using Artus® Parvo B19 RG PCR kit and the results were quantitatively 

evaluated.  

In this study, parvovirus B19 DNA was investigated in 12 clinical samples including 11 plasma and 1 

amniotic fluid of 11 patients. The age of the pregnant women ranged from 22 to 41, with a median age 

of 33. B19V DNA was not detected in nine samples obtained eight patients. B19V DNA was detected 

in plasma samples of three pregnant women. First case: 33 years old, 24th week of gestation, 5 × 10
7
 

copies/ml B19V DNA, B19V IgM and IgG positive. Second case: 27 years old, 21st week of 

gestation, 29 × 10
8
 copies/ml B19V DNA, B19V IgM and IgG negative. The third case: 28 years old, 

25th week of gestational, 1.2 × 10
7
 copy/ml B19V DNA, B19V IgM negative and IgG positive. In this 

study, fetal deaths occurred at 29th, 22nd and 25th weeks of gestational of the three pregnant women 

who were detected B19V. Intrauterine B19V infection, although relatively rare, is associated with 

severe morbidity and mortality. B19V should be considered in the differential diagnosis of non-

immune hydrops cases and the agent should be investigated by molecular methods which is a more 

sensitive method. 

Key words: Parvovirus B19, hydrops fetalis, Primate erythroparvovirus 1 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to survey university students’ perception of post – truth on social media. 

The post-truth which has been selected as the ‘Word of the Year’ by Oxford World Dictionaries in 

2016 is a new technological era today. This new era especially effects students who have a habit of 

access information via social media. This survey is aimed to illustrate how university students evaluate 

the fake news and photo manipulation appeared on social media and to reveal solutions about the 

possible negative effects of this era. 

 

Keywords: post-truth, social media, fake news 
 

                      

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Gerçeklik Ötesi Algıları Üzerine Bir 

Çalışma 
 

Özet 

 

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sosyal medya post – truth (gerçeklik ötesi) algılarını ölçmek 

amacıyla yapılacaktır. 2016 senesinde Oxford Dictionaries tarafından yılın kelimesi seçilen post-truth, 

teknolojik anlamda yeni bir çağ başlatmıştır. Çağın özellikle bilgiye sosyal medya üzerinden erişmeyi 

alışkanlık haline getirmiş gençleri ve üniversite öğrencilerini nasıl etkilediği ve öğrencilerin post – 

truth algılarını ölçmek ve bu çağın muhtemel negatif etkilerine yönelik geliştirilebilecek çözüm 

önerilerini ortaya koymak çalışmanın amaçları arasındadır. 

 

Anahtar Kelimeler: gerçeklik ötesi, sosyal medya, yalan haber  
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GİRİŞ 

2016 yılında yılın kelimesi olarak seçilen ‘post-truth’ Oxford World Dictionaries tarafından ‘nesnel 

gerçeklerin kamuoyunu şekillendirmede kişisel inançlar ve duygulardan daha az etkili olma durumu’ 

olarak tanımlanmıştır.  

Kelimenin varlığı en az 1990’ların başına kadar uzanıyor olsa da Oxford Dictionaries, İngilizce’nin 

nasıl kullanıldığına ilişkin görüntüleme sisteminde kelimenin 2016 senesinde kullanımının %2000 

arttığı gözlemlenmiş. Oxford Dictionaries başkanı Casper Grathwohl haber kaynağı olarak sosyal 

medyanın kullanımdaki artış ve kurumlar tarafından verilen bilgilerin gerçekliğine olan inançsızlık 

nedeniyle kelimenin sadece yılın kelimesi değil çağımızın tanımlayıcısı olabileceğini ifade etmiştir.  

Gerçeklik ötesi çağı olarak tanımlanan ve gerçeklerin ve kanıtın kişisel inançlar ve duygularla yer 

değiştirdiği bu çağda ‘haberler’ ya da ‘haber olarak kabul edilenler’ de, inanç ve duygu merkezli 

pazarlama ile yer değiştirmeye başlamıştır. (Rochlin, 2017:386) 

Son yıllarda dünyanın en stabil ve geleneksel parlamenter demokrasileri sözde popülist eylem ve 

liderlerin artışına tanık olmuştur. Hem Amerika başkanlık seçimlerinde Trump’ın seçilmesi hem de 

Birleşik Krallık’ta yapılan Brexit referandumu liberal demokrasilerin gelenekselliğine ve ‘out of 

touch’ siyasete karşı çıkışın bir tercümesi olmuştur. (Speed ve Mannion, 2017:249)  

Brexit kampanyalarında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmaya devam etmesi neticesinde 

olabilecek fakat kesinliği olmayan senaryoların manipülasyon ile ve şiddetli ifadelerle ortaya atılması 

yüzlerce seçmeni kararsızlık ve kafa karışıklığı ile baş başa bırakmıştır.  

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmada internetin ve özellikle de sosyal ağ kullanıcılarının büyük bölümünü gençlerin 

oluşturması gerçeğinden yola çıkarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yapılan yalan 

haber ve kampanyalara olan algıları ve bu haberleri nasıl değerlendirdiklerini ölçmeye yönelik 5li 

likert ölçeğine göre hazırlanan anket yöntemi kullanılarak veri toplanmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında hazırlanan anket soruları ile Türkiye genelindeki devlet ve vakıf 

üniversitelerinde öğrenim görmekte olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 

sosyal medya sitelerindeki gerçeklik ötesi (post truth) algısını ölçmeye yönelik veriler toplanmaktadır. 

Sosyal medya gerçeklik ötesi algısı ile ilgili şimdiye kadar geliştirilmiş ölçek bulunmamaktadır.  Var 

olan ölçekler daha çok psikoloji alanında teknoloji bağımlılığını ölçmeye yöneliktir. Bu sebeple 

yapılan çalışmada standart bir ölçek uygulanmamış olup sadece tanımlayıcı bir durum analizi 

yapılmıştır ve veriler bu perspektif doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu çalışma bir ölçek geliştirme 

amacı ile yapılmamıştır. 

 

MUHTEMEL SONUÇLAR 

Araştırmaya yönelik ilk bulgular 194 öğrenciden alınmış yanıtların incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Şimdiye kadar alınan verilerden toplanan muhtemel sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

 

Sosyal Medya ve Gerçeklik Algısı N 
Ortalama 

(X) 

Standart 

Sapma 

(SS) 

1. İnsanlar sosyal medyada kendilerini daha iyi ifade ederler. 191 2,62 1,13 

2. Sosyal medyada insanların kendi haklarında yazdıkları bilgiler 188 2,18 0,85 



doğrudur. 

3. İnsanlar gerçek hayatta nasılsa sosyal medyada da öyledir. 186 1,82 0,83 

4. Sosyal medyada oluşan gerçeklik yaşadığımız gerçeklikten 

farklıdır. 
190 3,54 1,30 

5. Sosyal medyada bilginin yayılması daha hızlı olur. 188 3,97 1,41 

6. Sosyal medyadan edindiğim bir bilginin doğruluğundan emin 

olmadan o bilgiyi kullanmaktan çekinirim 
187 3,87 1,27 

7. Sosyal medyadan edindiğim bilgi hakkında karar vermeden 

önce başka bir kaynaktan doğrularım. 
186 3,85 1,26 

8. Sosyal medyadan edindiğim bir bilgi hakkında karar vermeden 

önce bilgisine güvendiğim biriyle konu hakkında istişare ederim 
186 3,59 1,21 

9. Sosyal medyada yer alan ‘bilgi’ ile ‘söylenti’ arasındaki farkı 

ayırt edebiliyorum 
184 3,69 1,22 

10. Sosyal medya üzerinde çok iyi tanıdığım kişilerin hesabından 

paylaşılan bilgilinin güvenilirliğine inanırım 
185 3,16 1,22 

 

  



REFERANSLAR 

Dynamic Weight on Static Trust for trustworthy social media networks. (2016). 2016 14th Annual 

Conference on Privacy, Security and Trust (PST), Privacy, Security and Trust (PST), 2016 14th 

Annual Conference on, 62.   doi:10.1109/PST.2016.7906938  

Howard, H. h., Huber, S. h., Carter, L. c., ve Moore, E. m. (2018). Academic Libraries on Social 

Media: Finding the Students and the Information They Want. Information Technology & Libraries, 

37(1), 8-18. doi:10.6017/ital.v37i1.10160  

Joyce, G. (2017). Brexit Data: Post-Truth Politics and the EU Referendum  

Rochlin, N. (2017). Fake news: belief in post-truth. Library Hi Tech, 35(3), 386-392.   

Sosyal medya kullanıcılarının elektronik güvenleri, elektronik bağlılıkları ve elektronik ağızdan ağıza 

iletişimleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi / Analysing the relationship between e-trust and e-

loyalty and e-wom of social media users. (2017). Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 

(19), 273. doi:10.18092/ulikidince.323696  

Speed, E., ve Mannion, R. (2017). The Rise of Post-truth Populism in Pluralist Liberal Democracies: 

Challenges for Health Policy. Int J Health Policy Manag, 6(5), 249-251. doi:10.15171/ijhpm.2017.19 

Steinmetz, K. (2016). Oxford's Word of the Year for 2016 Is 'Post-Truth’.  

Warner-Søderholm, G. g., Bertsch, A. a., Sawe, E. e., Lee, D. d., Wolfe, T. t., Meyer, J. j., ve ... 

Fatilua, U. u. (2018). Who trusts social media?. Computers In Human Behaviour, 81303-315. 

doi:10.1016/j.chb.2017.12.026 

Williams, B. D., Valero, J. N., ve Kim, K. (n.d). Social media, trust, and disaster: Does trust in public 

and non-profit organizations explain social media use during a disaster?. Quality & Quantity, 52(2), 

537-550.  

Zafarani, R., ve Huan, L. (2015). Evaluation Without Ground Truth in Social Media Research. 

Communications Of The ACM, 58(6), 54-60. doi:10.1145/2666680  

https://www.brandwatch.com/blog/react-brexit-post-truth/ adresinden 13 Nisan 2018 tarihinde 

alınmıştır. 

http://time.com/4572592/oxford-word-of-the-year-2016-post-truth/ adresinden 12 Nisan 2018 

tarihinde alınmıştır.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth adresinden 12 Nisan 2018 tarihinde alınmıştır. 
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Özet 

 

Vilayet salnamesi türündeki salnameler 1866 yılında neşredilmeye başlamıştır. Bu türdeki 

salnamelerden o vilayetin sancaklarının, kazalarının ve köylerinin ekonomik, sosyal, demografik 

yapısının yanında idari yapısı hakkında da bilgi edinilmektedir. Modernleşme döneminin etkileri ile 

ortaya çıkan bu yeni yerleşim birimleri ve buna bağlı olarak gelişen idari teşkilatlanmayı vilayet 

salnamelerinde açık bir şekilde görmek mümkündür. Salnameler incelendiğinde bunların 

düzenlenmesi ve neşredilmesi noktasında birçok vilayetin buna titizlik gösterdiği görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nde mevcut eyaletlerin hepsinde vilayet salnameleri yayımlanmıştır. Bu çalışmada; 

neşredilen ilk salname olması açısından Bosna (1866) ve son salname Bolu’nun (1921-22) yanı sıra 

Aydın, Erzurum, Hüdâvendigâr ve Manastır gibi farklı vilayetlere ait salnamelerin idari teşkilatlarına 

yer verilerek kıyaslamalar yapılması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Salname, İdare, Osmanlı, Teşkilat 
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Abstract 

 

In the literature review, no study has been done on the attitudes of children between 4-6 years 

to animals in our country. The aim of this research is to develop a scale that will measure the attitudes 

of the children of 4-6 years to animals and to contribute to fill this gap in the literature. 

During the scale development process, a pool of substances was created with three specialists 

from the Department of Preschool Education, Classroom Education and Measurement and Evaluation 

in Education. Seven specialists from the Faculty of Education, Preschool Education, Classroom 

Education and Education Measurement and Evaluation and  Department of Veterinary Medicine were 

presented to receive expert opinions. The scale re-evaluated in line with the opinions of the experts 

was implemented with three parents aged 4-6 years and reassessed after the parents' views. 

Afterwards, the scale was sent to 600 parents whose children  aged between 4 and 6 years in various 

kindergartens in Isparta for pilot application. Pilot application will be finalized after the scale validity 

and reliability studies are done. 

 

4-6 Yaş Çocuklar İçin Hayvanlara Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme 
 

Özet 

Yapılan literatür incelemesinde ülkemizde 4-6 yaş arası çocukların hayvanlara yönelik tutumu 

üzerine hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın amacı 4-6 yaş çocuklarının 

hayvanlara yönelik tutumunu ölçecek bir ölçek geliştirmek ve literatürdeki bu boşluğu doldurmaya 

katkı sağlamaktır. 

Ölçek geliştirme sürecinde Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim Dalı’ndan üç uzman ile madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan madde 

havuzu Eğitim Fakültesi’nden Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Anabilim Dalı ve Veterinerlik Fakültesi’nden yedi uzmana, uzman görüşü almak için 

sunulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilen ölçek 4-6 yaş arası çocuğu 

olan üç veli ile uygulanmış ve velilerin görüşleri sonrası yeniden değerlendirilmiştir. Daha sonra 

ölçek, pilot uygulama  için  4-6 yaş arası çocukları Isparta ilinde çeşitli kreş ve anaokuluna devam 

eden  600 veliye gönderilmiştir. Pilot uygulaması yapılan ölçek geçerlilik, güvenilirlik çalışmaları 

yapıldıktan sonra son halini alacaktır. 
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Özet 

Matematiğin en önemli amacı, insanda doğuştan var olan düşünme yeteneğini ve problem çözebilme 

yeteneğini geliştirebilmektir. Matematik soyut kavramlardan oluştuğu için, dünyanın her yerinde zor 

olarak kabul edilmektedir. Matematik eğitimi, soyut yapıdan kaynaklanan bu zorlukları gidermeyi, 

kavramları somutlaştırarak sistemleri anlayabilmeyi ve matematiği günlük hayatta kullanılabilir hale 

getirmeyi amaçlar. Kavramları somutlaştırmanın ilk adımı olan görselleştirme için, materyaller 

tasarlanıp kullanılır. Böylelikle duyu organları uyarılır ve etkili bir öğrenme sağlanmış olur. 

Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle materyaller, uygun bilgisayar programlarında 3 

boyutlu olarak tasarlanıp, 3D yazıcılarla üretilebilmektedir. Bu makalenin giriş kısmında matematik 

öğretiminde materyal kullanımının öneminden ve 3 boyutlu modelleme ve yazıcı teknolojisinden 

bahsedilmiştir. Gelişme kısmında matematik eğitiminde kullanılacak bir öğretim materyalinin 

tasarlanıp üretilme aşamaları anlatılmıştır. Sonuç kısmında ise bir matematik eğitimcisinin öğretimde 

kullanacağı materyalleri kendisinin tasarlayıp üretebileceği fikri ve bunun eğitimciye sağlayacağı 

kolaylık ve katkılar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, eğitim, öğretim materyali, 3D modelleme, 3D yazıcı, tangram. 

 

Contribution To Mathematics Teaching Materials Production And Education 

With 3d Writers 

Abstract 

The most important goal of mathematics is to be able to develop innate intellectual abilities and 

problem solving abilities. Since mathematics is made up of abstract concepts, it is accepted as difficult 

all over the world. Mathematics education aims to solve these difficulties stemming from abstract 

structure, understand the systems by embodying concepts, and make mathematics available in 

everyday life. Materials are designed and used for visualization, which is the first step in embodying 

concepts. In this way, sensory organs are stimulated and effective learning is ensured. Today, with the 

development of computer technologies, materials can be designed in 3D in suitable computer 

programs and produced with 3D printers. In the introduction to this article, the importance of material 

usage in mathematics teaching and 3-D modeling and printer technology are mentioned. In the 

development part, the stages of designing and producing an instructional material to be used in 

mathematics education are explained. In the conclusion, the idea that a mathematics educator can 

design and produce the materials he will use in his  teaching, and the ease and contributions that it will 

provide to the educator are emphasized. 

Key Words: Mathematics, education, teaching material, 3D modeling, 3D printer, tangram. 
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İnsanlar yaşamları boyunca olası riskler altında bulunmaktadır. Bu riskler; sel, deprem gibi doğal 

afetlerden oluştuğu gibi hastalık, emeklilik ve ölüm gibi faktörlerden de oluşmaktadır. Riskler sadece 

insanların can ve mal güvenliğini değil aynı zamanda kurum ve kuruluşları da etkilemektedir. Hatta 

risklerin doğurduğu ekonomik sonuçları önlemede insanlar ve kurumlar yeterli tasarruflara sahip 

olamamaktadır. Bu durum sigortacılık algıların meydana gelmesine neden olmaktadır.  

Sigortacılık, oluşabilecek benzer risklere maruz kalacak ya da maruz kalan birden fazla kişinin bir 

araya gelerek, risk oluşması olasılığında ortaya çıkan hasarların önceden prim ödenerek 

garantilenmesidir. Bu durumda risk dağıtılarak insanlar ve kurumlar ekonomik değerlerini 

korumaktadır. Faizsiz sigortacılık ise “tekafül” ve “İslami sigortacılık” olarak ifade edilmektedir. 

Faize karşı olan bireyler, yardımlaşma ve dayanışma ile birbirlerini korumakta, birbirlerine karşı 

sorumlu olarak birbirlerini sigorta etmektedir. Bu sigorta sistemine katılanlar gönüllü ve toplanan 

primler ise bağış niteliğindedir. Dolayısıyla çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’ de sigortacılık 

sistemine değinerek faizsiz sigortacılık arasındaki farkları ortaya koymaktır.   
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A Comparıson Of Insurance System In The World And In Turkey Wıth 

Interest- Free Insurance System 

Abstract 
 

People are under the potential risks during their lives. These potential risks consist of both natural 

disasters such as flood and earthquake and other factors such as illness, pension and death. Risks affect 

not only the safety of people and property but also the institutions and organizations. Furthermore, 

people and institutions cannot have enough savings to prevent the economic consequences of risks. 

This leads to the perceptions toward the insurance. 

Insurance is a guarantee of damages which might occur in case of risk by paying premium with more 

than one person being exposed to or exposed to the similar risks that may occur. In this case, the risk is 

distributed and people and institutions maintain their economic values. Interest-free insurance is 

defined as takaful and Islamic Insurance System. In this type of insurance system, the individuals who 

are opposed to the interest protect each other by means of cooperation and solidarity and insure each 

other. Those who participate in this insurance system are considered as volunteer and the premiums 

are regarded as donation. Consequently, the aim of this study is to explore insurance system in the 

world and in Turkey and find out the differences between interest-free insurance and the insurance 

system. 
 

Key Words: Risk, insurance system, interest-free insurance system 
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Cumhuriyet Dönemiyle kadının değişen rolleri ve bunun öyküdeki yansımalarına odaklanan bu 

çalışma farklı sosyal ve ekonomik statüdeki kadınların öykülerde nasıl yansıtıldıklarını konu 

edinmektedir. Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçişte kadının toplumdaki yeri değişmiş, kamusal 

alana açılan kadın hem Cumhuriyet’in temel değerlerini koruyan hem de bunları gelecek nesillere 

aktaran bir güç olarak görülmüştür. Yaşanılan coğrafyaya göre kadından beklenenler değişmiş, kentli 

ve köylü kadınlara yüklenen sorumluluklar değişiklik göstermiştir. Dönemde kaleme alınan öykülerde 

her iki kadına da yer verilmiş ve bunlar farklı şekillerde temsil edilmiştir. 

Öyküdeki kadınlık hallerini toplumsal cinsiyet bağlamında incelemeyi hedefleyen bu çalışmayla 

Cumhuriyet ideolojisinin oluşturmak istediği kadın kimliği, kadın ve erkek yazarların kadına 

yaklaşımları ve kadınlığın öyküdeki temsil biçimleri incelenecektir.  
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Rekabetin hızla arttığı, ürün ve hizmetlerin gittikçe daha benzer özelliklere sahip olduğu, tüketici 

istek, ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli olarak değiştiği turizm endüstrisinde yer alan işletmeler müşteri 

kazanmak ve sürekli müşteriler oluşturma üzere ilişkisel pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir. 

Müşteriyle uzun dönemli ilişkilerin oluşturulması ancak ilişkisel pazarlama faaliyetleri ile mümkün 

olmaktadır.  

Bu araştırmanın amacını özellikle son yılarda önemi artan ilişkisel pazarlama yaklaşımının turizm 

işletmelerindeki uygulamalarını ve önemini ortaya koymak oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan beş yıldızlı oteller, örneklemini ise Avrupa yakasında 36 

otel yöneticisi oluşturmaktadır. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mart 2018 verilerine göre 

İstanbul’da Anadolu yakasında 19 ve Avrupa yakasında 80 olmak üzere toplam 99 adet beş yıldızlı 

otel bulunmaktadır. Araştırmaya katılan otel yöneticilerine veri toplama tekniği olarak yüz yüze 

görüşme sağlanarak anket yöntemi uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS aracılığıyla analize tabii 

tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre otel işletmelerinin ilişkisel pazarlama uygulamalarını yoğun 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm endüstrisi, Otel işletmesi, İlişkisel pazarlama, Müşteri memnuniyeti. 

Relationship Marketing In The Tourism Enterprices: A Sample Of Istanbul 

Abstract 

Enterprices that are in the tourism industry have yielded to relationship marketing in order to gain new 

but loyal customers in an enviroment which is the getting more and more rivalry, resemblance is more 

widespread, and in which the demands and the expectancy of the customer change very rapidly. It is 

understood that the loyal customers can be obtained through relationship marketing.  

The aim of this research is to reveal the importance and application of the relational marketing 

approach, which is especially important in the last years, in tourism enterprises.  

In this context, the universe of the research is the five star hotels in Istanbul and the sample is made up 

of 36 hotel managers in European side. Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism 

according to the data of March 2018, there are a total of 99 five star hotels in Istanbul, 19 in Anatolia 

side and 80 in European side. Survey method was applied by face to face interview as the data 

collection technique to the hotel managers participating in the research and the obtained data was 

analyzed through SPSS. According to the results of the research, it is seen that the hotel operators are 

using relational marketing applications intensively. 

Keywords: Tourism industry, Relationship marketing, A-five star hotel, Istanbul, Customer 

satisfaction. 
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Turizm denince akla ilk olarak deniz, kum, güneş üçlüsü gelmektedir. Tarihi alanlar, kongre ve fuar 

merkezleri, sağlık ve termal tesisler ve kayak merkezi ziyarteleri de turistlerin tercih ettiği diğer 

aktiviteler arasında yer almaktadır. Öte yandan, yoğun şehir hayatından bunalan ve doğal hayata özlem 

duyan kişiler son zamanlarda doğal ortamları gezme eğilimi göstermektedir. Kırsal turizm olarak 

bilinen doğa bazlı turizm, insanlara sadece doğal yaşamı göstermekle kalmaz aynı zamanda yerel 

kültürleri ve gelenekleri yerinde gözlemleme şansı da sunmaktadır. 

Kırsal turizm aktiviteleri arasında şarap turizmi hem endüstiyel hem de tüketici çevrelerinde yeni bir 

ilgi alanı oluşturmuştur. Şarap turizmi küçük şarap üreticilerine ürünlerini tanıtım ve pazarlama 

imkanı sunmaktadır. Pek çok şarap üreticisi ve şarap üretim bölgesi şaraphane gezileri sırasında yöre 

üzümlerini ve şaraplarını tanıtmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki en ünlü şarap rotalarına 

dikkat çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: şarap turizmi, kırsal turizm, Türkiye şarapları, Türkiye şarap rotaları. 

Wine tourism and important wine routes in Turkey 

Abstract 

Tourism is usually identified with sea, sun and sand triple. Visiting historical places, congress and fair 

centers, health and thermal spas and ski resorts are other preferred activities by tourists. On the other 

hand people get tired of intensive city life and long for natural life show tendency to visit natural 

environments in the last decades. This nature-based tourism, referred to as rural tourism, enables 

people not only to witness the rural life but also to it teaches tradiotional customs and local cultures. 

Among rural tourism activities wine tourism has created a novel interest from both industrial and 

consumer circles. Wine tourism serves marketing and promotion for small wineries. Many wine 

regions and producers promote their wines in the course of the visitations of the wineries. This paper 

aims to draw attention to the most famous wine routes in Turkey. 

Keywords: wine tourism, rural tourism, Turkey wines, Turkey wine routes. 
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Bu araştırmanın amacı geleneksel Türk oyunlarının çocukların kültürel değerlerine katkılarını ortaya 

koymaktır. Bu araştırmada aynı zamanda geleneksel oyunların çocukların gelişimlerine katkılarına da 

değinilmiştir. Çalışmada halen oynanan geleneksel oyunların kültürel değerlerin aktarımındaki 

öneminden bahsedilmiştir. Oyun ve oyuncaklar tarihsel gelişim sürecinde her türlü canlı için 

vazgeçilmez bir parça olmuştur. Tarihin her döneminde her kesimden çocuklar oyun oynamışlardır. 

Oyun aynı zamanda kültürel değerleri ileriki kuşaklara miras olarak bırakan bir öğretim aracı 

olmuştur. Yapılan araştırmalar eski çağlarda çocukların kil, taş, hayvan kemikleri, tahta vb. 

materyaller kullanarak oyuncaklar yaptıklarını göstermiştir. Tarih boyunca “taş” oyun oynamak için 

bulunması en kolay oyuncak olmuştur. Türk tarihinde “Beştaş” olarak bilinen ve halen günümüzde 

çocuklar tarafından oynanan geleneksel oyunun da taş oyuncak olarak kullanılır. Geleneksel olarak 

kabul edilen oyunlar çocukların fiziksel, ruhsal, dil, bilişsel, sosyal gelişimine katkıda bulunurlar. Bez 

bebek, ip, boncuk vb. materyaller kullanarak çocukların oynadıkları “evcilik” oyunu çocukların 

bulundukları toplumdaki rollerini üstlenmesine yardımcı olur. Sosyal- duygusal gelişimi açısından 

çocuklar diğer çocuklarla iletişim halinde olurlar ve birlikte ortaya bir ürün çıkarabilirler. Geleneksel 

oyunların toplumun kültürel değerlerinin miras olarak bırakılmasında aktif rol oynadığı 

düşünülmektedir. Ayrıca oyunun güçlü bir öğretim aracı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  

Anahtar Kelimeler: geleneksel oyun, kültürel değer, çocuk gelişimi. 

An Analysis of the Effects of Traditional Plays on Cultural Values 

Abstract 

The purpose of this study is to present the contributions of traditional Turkish plays to cultural values 

of children. The study also contains the contributions of traditional plays to the development of 

children. The cultural significance of traditional plays that are still performed is emphasized in the 

process of transferring cultural values. Plays and toys have been indispensable components for all 

living beings throughout the history. Children have been performing plays in all social segments of all 

historical periods. Plays have also been an educational instrument that transmit cultural values to next 

generations. Studies conducted reveal that children have been producing toys using materials such as 

clay, stone, animal bones and wood. Among them, stones have been the most available material to 

play games. The traditional Turkish game known as “beştaş [five stones]” that is still performed by 

Turkish children also involves stones. Plays that are categorized as “traditional” contribute to the 

development of children in physical, spiritual, linguistic, cognitive and social terms. The game known 

as “play house”, which is performed by utilizing materials such as rag dolls, strings and beads assist 

children in undertaking their societal roles. This way, children can communicate with other children 

and fabricate a common product together with them. It is considered that traditional games play an 

active role in transmitting cultural values to next generations. Finally, it is an undeniable fact that 

games are strong education means. 

Keywords: Traditional Play, Cultural Value, Child Development. 
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Yazın dünyasında bilimsel olarak yazın ile ilgili her türlü araştırma, inceleme vs. yazınbilim adı 

altında ele alınır. Elbette yazın dünyasındaki çeşitlenmeler, ilgili bilim dalı olan yazınbilim alanında 

da çeşitlenmelere yol açmıştır. Yazın dünyasında çocuk ve gençlik yazını kavramının yetmişli 

yıllardan günümüze kadar gelişmesi ile birlikte yazınbilim içerisinde de ayrıca çocuk yazın bilimi ve 

gençlik yazın bilimi gibi araştırma alanları ortaya çıkmıştır. Çocuk ve gençlik yazın bilimi, genel 

olarak yazınbilim kavramının altında bir alt disiplin olarak nitelendirilir, hatta o da kendi içinde çocuk 

yazınbilimi ve gençlik yazınbilimi olarak da sınıflanır. Almanya'da ise çocuk ve gençlik yazını başlı 

başına bağımsız bir tür olarak ele alındığından, çocuk ve gençlik yazın bilimleri de genel olarak 

yazınbilimden ayrı, kendi başına bağımsız birer alan olarak değerlendirilmektedir. Bu tür yöntemsel 

ayırımlar daha çok Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya’da görülmektedir. Bunun da nedeni, söz 

konusu alanlarla ilgili çalışmaların hem nitelik hem nicelik olarak son derece artmış olmasıdır. 

Böylelikle alan yazınla ilgili çalışmalar da giderek daha derinleşmekte ve çeşitlenmektedir. Bu bakış 

açısıyla ele alınan bu çalışmada Türk –Alman çocuk ve gençlik yazın bilimleri çalışmalarında yöntem 

sorunu ele alınacaktır. Bu yöntem sorunu Türkiye’de çocuk ve gençlik yazını araştırmaları adı altında 

toplanmaktadır. Yöntem olarak çocuk yazın bilim ve gençlik yazın bilimi gibi kavramların ne kadar 

olgunlaşabildiği sorusu tartışılacaktır. Bir diğer problem de söz konusu yöntem sorununun özellikle 

Balkan ülkeleri bağlamında kültürler arası çalışmalarda yer alıp almadığıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gençlik, yazınbilim, yöntem, çocuk ve gençlik araştırmaları. 

 

The Birth of the Term of Youth Literature Researches 

Abstract 

In the world of literature, all kinds of researches, examinations, etc. related to the summer are handled 

under the name of literature-research. Of course, variations in the world of literature have also led to 

diversity in the field of science in the summer of related science. Children and youth literature research 

is generally regarded as a sub-discipline under the concept of literature –research and it is also 

classified as child literature research and youth literature research in its own. This kind of methodical 

separations is used in European countries especially in Germany since 1990's. Child literature research 

and youth literature research are independent research areas in Germany in recent years. Those 

research area is autonomous science field in general literature area. The reason is, the study of these 

areas is extremely increased in both quantity and quality. Thus, studies related to literature are 

increasingly deepened and diversified. With this perspective, in this study, problem of methodology 

will be discussed in Turkish child and youth literature. This problem of method is called research of 

child and youth literature research in Turkey. The question ‘how much can the concepts of child 

literature and youth literature be matured as a method?’ will be discussed. Another problem is whether 



that problem of method takes part in intercultural studies, particularly in the context of the Balkan 

countries. 

Keywords: child, youth, literature, method, child and youth literature research. 
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Abstract 

Highly hydrophilic/superhydrophilic organic coatings have good dirt resistance in air and excellent 

antifouling performance under water. Unfortunately, traditional top organic coatings, such as 

polyurethane coatings, fluorocarbon polymer coatings, and polysiloxane coatings, have weakly 

hydrophobic (water contact angle: 56°–65° < Ɵ < 90°) or hydrophobic (90° ≤ Ɵ < 120°) surfaces, 

making them easily polluted by dust, oily dirt, proteins, and bacteria. Increasing the surface 

hydrophilicity of organic coatings is thus urgently required. 

Polyethyleneimine (PEI) thin coating had been built up on silanized glass surfaces via a layer-by-layer 

process, which was stepwise characterized by means of multi-surface analysis including Fourier 

transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and contact angle 

measurements. Firstly, glass slides were cleaned in piranha solution and hydroxyl functionalized glass 

slides were silanized using hydrolyzed tetraethoxysilane (hydTEOS). hydTEOS-glass samples were 

immersed in epichlorohydrin solution. After deionized water rinsing, the samples were then incubated 

in PEI aqueous solution. Polyethyleneimine (PEI) coated glass slides were successfully prepared.  

The major findings from this work are as follows: (1) The modification of TEOS onto the glass 

surface has been successfully accomplished and proved by FT-IR. (2) Epoxy formation on the surface 

after epichlorohydrin treatment is indicated by FT-IR. (3) After the reaction of polyethyleneimine with 

glass surface, formation of amino group was determined by FT-IR. (4) The difference in the surface 

properties of the hollow glass slides and polyethyleneimine coated glass slides were seen with SEM 

analysis. (5) The surface hydrophobicity or hydrophilicity can be determined by contact angle 

measurements. When the contact angle is larger than 90° the solid surface is said to be hydrophobic. 

The glass surface coated with polyethyleneimine has a lower contact angle value and is more 

hydrophilic. Moreover the surface hydrophilicity of the glass slides enhanced as a result of the 

increased amino groups. 

Keywords: Hydrophilicity, polyethyleneimine, contact angle, hydrophilic coating. 
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Abstract 

One of the main construction materials used in armor vehicles is Mil-A 46100 Armor Steel. The 

importance of the material arises from its mechanical properties such as hardness and explosive 

protection capability. Also, armor steels are more keen to be welded compared to any other type of 

metals. Besides this, thanks to those good mechanical properties, they are preferred in armor vehicle 

construction. MIG (Metal Inert Gas) welding technique is principally based on welding metals via 

electric arc where the arc is continous between metals and welding wire. The welded area is protected 

from unexpected affects of the athmosphere by using inert gases such as Helium and Argon. In case 

welded metals are steel based materials, O2 and CO2 are added in portective gases in order to get 

better welding results. The amount of CO2, with carefully designated proportions, ensures high 

welding penetration by enabling more heat transfer into the welding zone. Besides this, in MIG 

welding applications, the amount of ferrit in the chemical structure of the armor steel may result in 

some unexpected affects due to its decreasing characteristic on ductility and toughness. It is helpful to 

refrain from that kind of failure using austenitic wire in welding armor steels. By this way, the strength 

and mechanical performance of the welded part can be improved. Impact Test is one of the effective 

tests to determine the impact energy of metals. In welding operations, there happens micro-structural 

changes along the heat affected zone of the welded parts. As a consequence, the weld-zone has 

normally lower strength and ballistical performance compared to the base metals. In this study, it was 

aimed to determine the impact energy of the welded parts and observe micro-structural changes when 

different wire types used in MIG welding of MIL-A 46100 armor steel. In the design of the 

experiments, 2k factorial (2 level full factorial design) experiment design methodology is used. 

Keywords: MIG, Welding, Armor Steel, Impact energy. 

MIL-A 46100 Zırh Çeliğinin Farklı Kaynak İşlemlerinde Ortaya Çıkan 

Mikro-Yapısal ve Darbe Enerjisi Değişimleri 

Özet 

Zırhlı araçlarda kullanılan ana yapı malzemelerinden biri Mil-A 46100 Zırh Çeliğidir. Bu çelik 

türünün önemi, sertlik ve patlayıcıya karşı koruma özelliği gibi mekanik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, zırh çelikleri diğer herhangi bir metalle karşılaştırıldığında kaynak 

yapmaya daha meyillidir. Bunun yanı sıra, bu iyi mekanik özellikler sayesinde zırhlı araç yapımında 

tercih edilirler. MIG (Metal Inert Gas) kaynak tekniği prensip olarak, elektrik arkının metaller ve 



kaynak teli arasında sürekli olduğu ortamda metallerin kaynatılmasına dayanmaktadır. Kaynaklı alan, 

Helyum ve Argon gibi soy gazlar kullanılarak, beklenmedik atmosferik etkilerden korunur. Kaynaklı 

metallerin çelik esaslı malzemeler olması durumunda, daha iyi kaynak sonuçları elde etmek için O2 ve 

CO2 ortam gazlarına eklenir. Dikkatlice belirlenen oranlarda CO2 miktarı, kaynak bölgesine daha 

fazla ısı transferini sağlayarak yüksek kaynak nüfuziyeti sağlar. Bunun yanı sıra, MIG kaynak 

uygulamalarında, zırh çeliğinin kimyasal yapısındaki ferrit miktarı, süneklik ve tokluk üzerindeki 

azaltıcı özelliği nedeniyle bazı beklenmedik etkilere yol açabilir. Zırh çeliklerinin kaynaklarında 

östenitik tel kullanılarak bu tür bir arızadan kaçınmak yararlıdır. Bu şekilde, kaynaklı parçanın gücü ve 

mekanik performansı geliştirilebilir. Darbe Testi metallerin darbe tokluğunu tespit etmek için en etkili 

testlerden biridir. Kaynak işlemlerinde, kaynaklı parçaların ısıdan etkilenen bölgesi boyunca mikro 

yapısal değişiklikler meydana gelir. Sonuç olarak, kaynak bölgesi normal olarak ana metallere kıyasla 

daha düşük mukavemet ve balistik performansa sahiptir. Bu çalışmada, MIL-A 46100 zırh çeliği 

kullanılarak kaynaklı bölgenin farklı kaynak telleri kullanılarak kaynatılması sonrası darbe enerjisini 

belirlemek ve kaynaklı bölgenin mikro-yapısındaki değişikliklerin gözlenmesi hedeflenmiştir. 

Deneylerin tasarımında 2k faktöriyel (2 seviyeli tam faktöriyel tasarım) deney tasarımı metodolojisi 

kullanılmıştır. 
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Abstract 

Titanium has the most useful properties of the metal are corrosion resistance and strength-to-density 

ratio, the highest of any metallic element. In its unalloyed condition, titanium is as strong as some 

steels but less dense. Due to its good features titanium can be used in the composite as a matrix 

material. Titanium matrix composites (TiMCs) can be used in various industries such as automotive, 

airplane industries and especially biomaterials. Today, as carbon reinforcing material carbon nanotube 

(CNT), graphite and graphene are used as reinforcing materials. The graphene has the most 

remarkable properties in this reinforced material due to its extraordinary mechanical features, low 

friction and high abrasion resistance. Composite materials produced using titanium and graphene may 

have remarkable mechanical and microstructural properties. This is conspicuous subject in recent 

years.  

In the present study, graphene (Gr) reinforced titanium composites were produced by powder 

metallurgy method. The effect of various percentages of graphene (0-0,15-0,30-0,45-0,60 wt. %) on 

the microstructure, density, hardness and compressive strength of Ti composites have been 

investigated. From the mechanical tests after sintering at 1100oC for 120min. The highest hardness 

and the greatest compressive strength were obtained for 0,30 wt.% Gr reinforced composites (520.2 

HV and 1137 MPa) when compared to pure titanium (419.8 HV and 780 MPa). The crystal phase and 

microstructure of the composites were detected by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray 

diffractometer (XRD). Ti-Gr composite materials was observed better mechanical properties than pure 

Ti. These kinds of composites promise the future for using especially the field of biomaterials. 

Keywords: Titanium, graphene, powder metallurgy, composite, microstructure. 
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Abstract 

The changes that have taken place in computing technologies in recent years have encouraged the use 

of new educational techniques in education. Using technology in education has become almost a 

necessity these days when we cannot get the technology out of our lives. In order to enable technology 

to be used more effectively in education, it is necessary to make use of different practices to establish 

communication link between the teacher and the student. 

In order to reach this aim, the I2SCP platform (Instructor to Student Communication Platform), which 

is an innovative educational application, is expected to increase the students' interest in the course and 

provide a more secure communication environment between the teacher and the student. 

Students can send e-mails whenever they want to communicate with the teachers. Besides, trainers can 

benefit from social media to reach their students in a collective way. They are trying to reach their 

students by creating groups or creating mail groups on social media. But this is not always possible 

due to different reasons. For example, a student may not use social media. Or you cannot get the habit 

of using mail to all students. Apart from that, social media groups are crowded, and because there is a 

continuous message traffic, important messages can get out of sight. These examples are valid only 

when we want to communicate. During the lesson we have to use a more interactive method when 

using the exercises developed by the teachers and generally for different purposes 

In this context, an Android-based application has been developed to overcome the difficulties 

mentioned and to establish a constant communication link between the student and the teacher, as well 

as to be able to operate an interactive, competitive / competitive course during the course. Android 

Studio for the IDE and Java for the programming language have been preferred for developing 

applications. The application consists of a total of 3 modules including messaging and communication 

module, survey module and competition module. 

Instant messaging and messages are sent via the messaging module. The messaging process will only 

be one-sided unless the instructor allows it. If the teacher permits, the students will be able to reply to 

the message. In the second questionnaire module, students will be able to open questionnaires and take 

turns during or after class. In the competition module, which is the third module, the teacher will be 

able to open competitions of a single question and identify students who answer correctly in the 

shortest time. 

In-class interactions with the students have been increased by means of the developed application. As 

a result, lessons have become more efficient. In addition, competitions between students and small 

competitions in the class have been provided and the dependence on the lessons has been increased to 

higher levels. Instructors are provided instant notification and message to their students. The instant 

notification sent and the information on which student received the message was evaluated by the 

teacher and the responsibilities of the students were measured. 

Keywords: Android application, education platform, competition, survey. 
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Özet 

Alüminyum oksit (safir), magnezyum alüminat spinel (spinel), alüminyum oksinitrür (AlON) gibi 

polikristalin seramikler lazerler, gece görüş araçları, yüksek hızlı kızılötesi güdümlü füzeler, optik 

yükselteçler, elektromanyetik (EM) ve kızılötesi (IR) pencereler olarak kullanılmaktadır. Ancak, 

Sanvunma sanayinde saydam zırh gibi uygulamalar için, sadece optik özelliklerin değil, seçilen 

malzemenin mekanik özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. SiAlON, 

mükemmel kırılma tokluğu ve mukavemeti, üstün kimyasal kararlılığı ve aşınma direnci ile iyi bilinen 

bir seramik alaşımdır (Si3N4-Al2O3'ün katı çözeltisidir). Bu nedenle SiAlON esaslı şeffaf zırhların 

üretilmesi fikri birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Buna rağmen, yarı saydam SiAlON 

seramiklerin üretimi hala zorlu bir iştir. 

Bu çalışmada, yarı saydam α-SiAlON seramikleri kıvılcım plazma sinterleme (SPS) tekniği 

kullanılarak üretilmiştir. Sinterlenmiş gövdenin optik özellikleri, faz bileşimi ve mikro yapısı, 

başlangıç toz karışımının yeni geliştirilen bir üretim tekniği ile üretilmesi vasıtası ile optimize 

edilmiştir. BET analizi, başlangıç tozu karışımının spesifik yüzey alanını ve birincil parçacık boyutunu 

belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, parçacık boyutu dağılımı, lazer kırınım spektroskopisi ile 

karakterize edilmiştir. SPS ile sinterlenmiş α-SiAlON seramiklerinin mikroyapısı ve faz 

karakterizasyonu sırasıyla SEM ve XRD teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Seramiklerin IR 

geçirgenliği FTIR kullanılarak 1000–7000 cm-1 dalga sayı bölgesinde incelenmiştir. Sonuçlar, 

başlangıç tozu karışımının parçacık boyutunun sinterlenmiş gövdenin morfolojisi üzerinde ve aynı 

zamanda α-SiAlON seramiğinin faz bileşimi üzerinde muazzam bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. α-SiAlON seramiklerin optik özellikleri, AlN-politipoidler ve oksinitrür camsı fazı gibi 

ikincil fazların miktarı azaltılarak geliştirilebilir. 

Keywords: SiAlON; Optik Özellik; Toz Boyutu; Mikroyapı; Faz Çeşitliliği. 

Enhancing the Optical Properties of α-SiAlON Ceramics: Powder to Sintered 

Body 

Abstract 

Polycrystalline ceramics such as aluminum oxide (sapphire), magnesium aluminate spinel (spinel), 

aluminum oxynitride (AlON) has been used as lasers, night vision vehicles, high-speed infrared 

guided missiles, optical amplifiers, electromagnetic (EM) and infrared (IR) windows. However, for 

defense industry (such applications like transparent armors), not only the optical properties but also 

the mechanical properties of the selected material must be taken into consideration. SiAlON is a well-

known ceramic alloy (solid solution of Si3N4-Al2O3) with excellent fracture toughness and strength, 

outstanding chemical stability and wear resistance. Due to this reason, the idea of manufacturing of 



SiAlON-based transparent armors attracted the attention of many researchers. Despite that the 

fabrication of highly translucent SiAlON ceramics still a challenge. 

In the present study, translucent α-SiAlON ceramics were fabricated by using spark plasma sintering 

(SPS) technique. The optical properties, phase composition, and microstructure of sintered body were 

tailored and optimized by means of a novel production technique of starting powder mixture. BET 

analysis was carried out to determine the specific surface area and primary particle size of starting 

powder mixture. Also, the particle size distribution was characterized by laser diffraction 

spectroscopy. The microstructure and phase characterization of the SPS-ed α-SiAlON ceramics were 

performed by using SEM and XRD techniques, respectively. The IR transmittance of the samples 

ceramics was inspected in 1000–7000 cm-1 wave number region by using FTIR. The results showed 

that particle size of starting powder mixture has an enormous influence on the morphology of the 

sintered body as well as on the phase composition of α-SiAlON ceramics. The optical properties of α-

SiAlON ceramics can be improved by reducing the amount of secondary phases such as AlN-

polytypoids and oxynitride glassy phase. 

Keywords: SiAlON; Optical properties; Powder size; Microstructure; Phase Diversity. 
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Özet 

VI B grubu geçiş metali katalizörleri, olefin polimerizasyonlarına önemli bir katkıda bulunmuştur. 

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, yüksek performanslı olefin polimerizasyon 

katalizörlerinin bulunması sayesinde yeni performans parametreleriyle olefin bazlı materyallerin 

üretilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmalar ışığında, ligandların polimerizasyonda etkili bir rol 

oynadığı anlaşılmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, elektronik olarak esnek "ligand-odaklı 

katalizör tasarımı"na dayanan oldukça aktif katalizörlerin elde edilmesinin mümkün olduğunu 

göstermiştir. Ligand-odaklı katalizör tasarım konsepti temelinde, fenoksi-imin bağlı grup IV metal 

kompleksleri (şimdi FI katalizörleri olarak bilinir), MAO ile aktive edildiğinde, metalosen 

katalizörlerinden daha yüksek bir aktiviteye sahip olur ve yüksek etilen polimerizasyon verimliliği 

sergiler. 

Akademik ve endüstriyel araştırmalar, grup 4 metalosen katalizörünün benzer şartlar altında benzer 

etkinliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle "ligand odaklı katalizör tasarım konsepti" 

üzerine bir araştırma yaptık. Ligand tuzu ve zirkonyum kompleksine yönelik tüm çalışmalar, standart 

Schlenk teknikleri ve Innovative Glovebox kullanılarak  inert (Nitrojen) atmosferde gerçekleştirildi. 
1
H- ve 

13
C-NMR spektrumları, tetrametilsilan ile Agilent VNMRS 500 MHz spektrometre ile 

kaydedildi. Bileşiklerin IR spektrumları, ATR aksesuarı olan bir Perkin Elmer Spektrum-Bir FT-IR 

cihazında alındı.Yeni aromatik bütansülfonilhidrazon türevi; 3,5-di-ter-bütil salisilaldehit bütan 

sülfonil hidrazon, bütan sülfonik asit hidrazidin 3,5-di-ter-bütil salisilaldehit ile reaksiyonu ile 

sentezlendi. Sodyum 3,5-di-ter-butil salisilaldehit tuzu, 1-mol NaOH ile 3,5-di-ter-butil salisilaldehit 

bütan sülfonil hidrazonun reaksiyonu ile sentezlendi. Ti kompleksi, sodyum 3,5-di-ter-butil 

salisilaldehit tuzunun TiCl4 metal tuzu ile reaksiyonu ile hazırlandı. Ligand, tuz ve kompleks, element 

analizi, FT-IR, 
1
H ve 

13
C NMR spektroskopisi ile karakterize edildi. Spektroskopik çalışmalar, yeni 

fenoksi imin butanesülfonil-hidrazon (FI) ligandının, kompleksteki fenoksi osijen, imin azot donör 

atomları ile koordine olan bidentat ligant olarak davrandığını göstermektedir. Yeni aromatik fenoksi 

imin bütansülfonilhidrazon ligandı içeren yeni Ti(VI) metal kompleksi, etilen polimerizasyonunda 

ticari metalosen katalizörlerinden (ZrCp2Cl2 ve TiCp2Cl2) daha yüksek katalitik aktivite gösterdi.   

 

İmin Şelat Ligandının Zr(IV) Kompleksinin Etilen Polimerizasyonu 

 

Abstract 

 

VI B transition metal catalysts have made,a significant contribution to olefine polymerizations. As a 

result of scientific work to date, it has become possible to produce olefin-based materials with new 

performance parameters through the discovery of high-performance olefin polymerization catalysts. 

Under the light of these studies, it has been understood that the ligands have an effective role in 

polymerization. Recently, studies have shown that it is possible to obtain highly active catalysts based 

on electronically flexible "ligand-focussed catalyst design". Thus, The electronically flexible 

properties of the ligands are a very important requirement for achieving high olefinic insertion activity. 

On the basis of the ligand-oriented catalyst design concept, phenoxy-imine ligated group 4 metal 

complexes (now known as FI catalysts) exhibit high ethylene insertion efficiency when activated with 

MAO which surpasses that of metallocene catalysts.  

As a result of academic and industrial researches show that the activities the group 4 metallocene 

catalysts are higher than analogous under similar conditions. So we did a research based on the 



"ligand-focused catalyst design concept". All the manipulations for the salt of ligand and zirconium 

complex was carried out in an inert (Nitrogen) atmosphere using standard Schlenk techniques or in a 

Innovative Glovebox. 
1
H- and 

13
C-NMR spectra were recorded on Agilent VNMRS 500 MHz 

spectrometer with tetramethylsilane as internal reference. Infrared Spectra of compounds were taken in 

a Perkin Elmer Spectrum-One FT-IR instrument with ATR accesory. New aromatic 

butanesulfonylhydrazone derivative; 3,5-di-ter-butyl salicylaldehyde butane sulphonyl hydrazone, was 

synthesized by the reaction of butane sulfonic acid hydrazide with 3,5-di-ter-butyl salicylaldehyde. 

Sodium 3,5-di-ter-butyl salicylaldehyde salt  was synthesized by the reaction of  3,5-di-ter-butyl 

salicylaldehyde butane sulphonyl hydrazone with 1 mole NaOH. It's Zr complex, is prepared by the 

reaction of sodium 3,5-di-ter-butyl salicylaldehyde salt with ZrCl4 metal salt. The ligand, salt and 

complex have been characterized by elemental analysis, FT-IR, 
1
H and 

13
C NMR spectroscopy. The 

spectroscopic studies show that new phenoxy imine butanesulfonyl-hydrazone (FI) ligand, behave as a 

bidentate ligand coordinating via phenoxy O, imine N donor atoms in complex. New VIB metal 

complex of containing novel aromatic phenoxy imine butanesulfonylhydrazone ligand is showed 

higher catalytic activity in ethylene polymerization than commercial metallocene catalysts (ZrCp2Cl2 

and TiCp2Cl2).The spectroscopic studies show that new phenoxy imine butanesulfonyl-hydrazone (FI) 

ligand, behave as a bidentate ligand coordinating via phenoxy O, imine N donor atoms in complex. 

New VIB metal complex of containing novel aromatic phenoxy imine butanesulfonylhydrazone ligand 

is showed higher catalytic activity in ethylene polymerization than commercial metallocene catalysts 

(ZrCp2Cl2 and TiCp2Cl2). 
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Özet 

Bu çalışmada Ankara’da bazı ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin Dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB) ile ilgili bilgi, tutum, düşüncelerini ve etkili faktörleri saptamak amaçlanmıştır. 

MATERYAL METOD 

Bu çalışma Ankara İlindeki ilköğretim okullarında, 363 öğretmene ulaşılmıştır. Öğretmenlere DEHB 

ile ilgili bir anket formu gözlem altında doldurtuldu. Bu anket formunda 6 adet öğretmeni tanımlayıcı 

soru, 25 adet DEHB ile ilgili bilgi sorusu, 8 adet tutum ve düşünce sorusu bulunmaktadır. Bilgi 

soruları doğru, yanlış ve bilmiyor şeklinde değerlendirildi. Bilgi sorularının her birine 4 puan verilerek 

100 üzerinden puanlandı. Tutum ve düşünce soruları 5’li likert ölçeği ile (kesinlikle katılmıyorum, 

katılmıyorum, bilmiyorum katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum) şeklinde değerlendirildi. 

Veriler SPSS 10.0 istatistik paket programına girilerek, değişkenler Chi-square ve Fisher’s Exact, One 

way ANOVA ve Levene's Test ve t-testi ile bakılmıştır. Ayrıca DEHB ile ilgili tutum ve 

düşüncelerinin 5li likert ölçeğindeki 1,2,3,4,5 puanları ile bilgi puanları arasındaki ilişkiyi görmek için 

pearson korelasyon analizi yapıldı. 

Bilgi sorularından aldıkları puanları etkileyen değişkenler multiple regression analizi ile analiz edildi. 

Modele univarite analizler sonrası tüm değişkenler atılarak, backward metodu ile uygulandı. 

BULGULAR 

Çalışmada değerlendirilen 363 öğretmenin 265 (%73,0)’i kadın, 98’i (%27,0) erkekdi. %68.9 ‘u 

mesleki hayatına başlamadan önce pedagojik formasyon eğitimi almıştı. Öğretmenlerin 126’sının 

(%34.7) DEHB’li bir yakını bulunmakta iken,281(%77,4) inin DEHB’li bir öğrencisi bulunmaktadır. 

Bilgi Puanlarının Dağılımı 20-29 yaş grubunda 62,07±4,82, 30-39 yaş grubunda 63,08±4,33, 40-49 

yaş grubunda 63,49±4,51 ve 50 ve üzeri yaş grubunda 62,83±3,05 idi.  

SONUÇ: 

DEHB’li çocukların ruhsal ve sosyal sağlıklarını desteklemek ve geliştirmek için hayatının büyük bir 

bölümünü beraber geçirdiği ve eğitiminde ailesi ile birlikte önemli yere sahip öğretmenlere DEHB 

eğitimler verilmelidir. Bu çalışmanın sonuçları ADHD konusunda bir eğitim programı geliştirmede 

öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirtme yönünden faydalı olacaktır. 
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Özet 

Trabzon ili 11-18 yaş grubundaki obez orta öğretim ve lise öğrencilerinde kemik sağlığını 

değerlendirmek, kemik döngü parametrelerinin cinsiyetler arasındaki farklılığını saptamak ve sağlıklı 

öğrencilerin düzeyleri ile karşılaştırarak ilişkisini araştırmaktı. 

MATERYAL-METOD: Trabzon ili 11-18 yaş grubundaki orta öğretim ve lise öğrencilerinden toplam 

66 (K/E: 40/26) obez çalışmaya alındı. Kontrol grubu (n:150) sağlıklı öğrenciler ise tabakalı örneklem 

ile seçildi. Öğrencilerin antropometrik ölçümleri yapıldı ve kemik yoğunlukları ölçümleri tibia ön 

yüzünden ultasonografik yöntemle yani tibia SOS ile ve vertebra L1-4’den kemik mineral yoğunluğu 

(KMY) ölçümü X-ray dual absorbsyion enerji (DEXA) yöntemleri kullanılarak yapıldı, kan örnekleri 

alındı. Alınan örneklerden kalsiyum (Ca), fosfor (P), alkalen fosfataz (ALP), parathormon (PTH) 

düzeyleri çalışıldı.  

BULGULAR: Obez öğrencilerin ortalama yaşları 14.3±1,9 yıl ve ortalama VKİ ise 29,5±4,1 kg/m2 

idi. Obez kız ve erkekler arasında erkeklerin BMI daha yüksek idi (p<0,05). Önemli bir kemik 

döngüsü belirteci ALP erkeklerde kızlara göre anlamlı olarak yüksekti. Obez öğrencilerin vertebra L1-

4 den ve tibia ön yüzünden yapılan tibia SOS (osteoporoz açısından) kemik ölçüm parametreleri 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). (Tablo 1). Kızların L1-4 – KMY, tibia-KMY 

düzeyleri erkelere göre anlamlı olarak daha düşüktü (Tablo II.) 

SONUÇ: Bölgemizde 11-18 yaş arası obez çocukların sağlıklı okul çocuklarına göre DEXA ve tibia 

SOS (osteoporoz açısından) ile kemik ölçüm parametrelerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

düşük olması çağımızın önemli bir sorunu olan obezitenin kemik sağlığı üzerine olumsuz etkisini 

göstermektedir. Aynı zamanda kızlarda daha belirgin olarak kemik yoğunluğunda da azlık olması 

cinsiyet farklılığının daha ileriki yaşlarda daha da önemli olabileceğini ön görmemizi sağlamıştır. 

Tibia SOS ile de radyasyon almadan kemik yoğunluğu ölçümleri de yapılabileceğini güvenilir 

olacağını da vurgulamak istedik. 
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Özet 

Çocukluk çağında sindirim sistemine ağızdan yabancı cisim alınması önemli bir sağlık sorunudur. 

Yabancı cisim yutulması, her yaşta görülmekle beraber en sık beş yaş altında görülür. Solunum yoluna 

veya sindirim sistemine kaçarak ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur.  

Bu çalışmada, yabancı cisim yutma şikayeti ile hastaneye başvuran hastalar değerlendirilmiştir. 

Çocukların hangi yabancı cismi yuttukları, yabancı cismin sindirim sisteminde bulunduğu bölge, 

uygulanan tedavi ve komplikasyonlar incelendi.  

Kliniğimize yabancı cisim yutan 32(40.5%)’ si kız, 47(59.5%)’ si erkek toplam 79 hasta başvurdu. 

Yaş ortalaması 5.59±4.79 yıl (8 ay-17 yaş) idi. 79 hastanın 54(68.4%) ‘ü beş yaş altındaydı. En sık 

yutulan cisim madeni paraydı(51.9%). İkinci en sık yabancı cisim ise keskin objelerdi(29.1%). En sık 

üst özofagus(38%) ve alt gastrointestinal sistemde (38%) yabancı cisim tespit edildi. 47 hasta işlemsiz 

olarak takip edilirken 32 hastaya endoskopi işlemi uygulandı. Bir hastanın izleminde ise appendisit 

gözlendi.  

Gastrointestinal sistemdeki yabancı cisimler hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabileceğinden 

acil tanı ve tedavi gerektirmektedir. En sık alınan yabancı cisimler madeni para, oyuncak, oyuncak 

parçaları, keskin cisimler, piller, mıknatıslar, kemikler ve gıdalardır. En sık endoskopik işlem 

uygulanan yer ise özofagus yerleşimli olanlardır. Bizde de bulgular literatür ile uyumludur.  

 

Keywords: Çocuklar, yabancı cisim yutulması, endoskopi 

 

Foreign body ingestion in children  

 
Abstract 

 

Foreign body ingestion by oral route enter into the gastrointestinal tract is an important public health 

problem. Although ingestion of foreign body can be observed at any age, it occurs more frequently in 

children under five years of age. Foreign bodies lead to severe morbidity and mortality by entering 

into the respiratory and gastrointestinal systems.  

In this study, we evaluated the pediatric patients who admitted to our hospital with the complaint of 

ingestion of foreign body. The types of foreign bodies ingested, the localization of the foreign body in 

gastrointestinal tract and the treatment methods used and complications were examined. 

Thirty-two (40.5%) of 79 patients included in the study were female and 47 (59.5%) were male. The 

mean age 5.59±4.79 years (8 month- 17 years). Fifty-four (68.4%) of 79 patients were below the age 

of five years. The most common foreign bodies ingested were coins (51.9%). The second most 

frequent was the sharp objects (29.1%). Foreign bodies were most frequently seen in the upper 

esophagus (38%) and lower gastrointestinal tract (38%).Endoscopic examinations were performed in 

in 32 patients. The others were followed without treatment. Appendicitis was observed in the follow-

up of a patient. 

Foreign bodies in the gastrointestinal system require urgent diagnosis and treatment as they can lead to 

life-threatening complications. The most common foreign objects are coins, toys, toy pieces, sharp 

objects, batteries, magnets, bones and food. Endoscopic examinations are most commonly applied to 

foreign bodies with upper esophagus. Our results are consistent with the literature.  

 

Keywords: Children, foreign body ingestion, endoscopy 
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Abstract 

 

Cancer is still one of the leading causes of death in the World, particularly in developing countries. 

Prostate cancer is a serious health problem and a major cause of death in men all over the world. 

Prostate cancer is the second most commonly diagnosed type of cancer in males after lung cancer. As 

an result, there is always an interest in the development of new anti-cancer therapeutics for treatment 

of prostate cancer. Increasing interest has focused on organometallic compounds. One specific class of 

organometallic compounds, those referred as ruthenium complexes, have different biological activities 

[1]. The present study was designed to tested in vitro for possible anticancer activities of 

benzimidazole derived Ru/p-cymene complexes to PC-3 prostate cancer cells. We previously 

synthesized RuCl2(p-cymene)(1-naphthalenomethyl) benzimidazole) (1), RuCl2(p-cymene)(1-(3,4,5-

trimethoxybenzyl) benzimidazole (2) and RuCl2(p-cymene)1-(morpholinoethyl) benzimidazole (3), 

RuCl2(p-cymene)1-(diizopropylethly) benzimidazole (4) and verified their structures by C, H, N 

analyses, 1H NMR and 
13

C NMR. 

 

    

(1) (2) (3) (4) 

 

Figure 1. Structure of Ru/p-cymene Complexes 

Anticancer activities of complexes was done by assessing their ability to alter 3-(4,5-dimethylthiazol-

2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 24, 48 and 72 hr [2]. Ruthenium complexes decreased 

MTT staining, compared to controls, in PC-3 human prostate cancer cells. The decrease in MTT 

staining was concentration and time-dependent. The IC50 values for complex 1, 2, 3 and 4 in PC-3 

cells after 48 hr were 20 µM, 180 µM, 500 µM and 100 µM respectively. These data indicated that 

complex 1 was the most active, followed by complex 4, 2 and then complex 3. Ruthenium complexes 

also altered nuclear morphology, induced nuclear condensation/fragmentation and chromatin 

condensation.  

Keywords: Ruthenium, p-cymene Prostate Cancer, MTT 
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Benzimidazol Türevli Ru/p-simen Kompleslerinin PC-3 Prostat Kanser 

Hücreleri Üzerine Antikanser Aktivitesi 

 

Özet 

 

Kanser Dünya'da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. 

Prostat kanseri ciddi bir sağlık sorunudur ve tüm dünyada erkeklerde büyük bir ölüm sebebidir. Prostat 

kanseri, akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık teşhis edilen kanser tipidir. Bu nedenle, prostat 

kanserininin tedavisi için yeni anti-kanser terapötiklerin geliştirilmesine her zaman ilgi vardır. Artan 

ilgi organometalik bileşikler üzerine yoğunlaşmıştır. Organometalik bileşiklerin spesifik bir grubu 

olan ve Rutenyum kompleksleri olarak adlandırılan bileşikler, farkı biyolojik aktivitelere sahiptirler 

[1]. Bu çalışma, benzimidazol türevli Ru/p-simen komplekslerinin PC-3 prostat kanseri hücrelerine 

olası antikanser aktiviteleri in vitro test edilmiştir. Daha önce RuCl2-(p-simen)(1-

naftalenometil)benzimidazol) (1), RuCl2-(p-simen)(1-(3,4,5-trimetoksibenzil) benzimidazol (2) ve 

RuCl2-(p-cymene)(1-morfolinoetil)benzimidazol (3), RuCl2-(p-cymene)1- 

(diizopropililet)benzimidazol (4) sentezlendi ve yapıları C, H, N analizleri, 
1
H NMR ve 

13
C NMR ile 

doğrulandı. 

    

(1) (2) (3) (4) 

Şekil 1.  Ru/p-simen kompleslerinin yapıları 

Komplekslerin antikanser aktiviteleri 24, 48 ve 72. saatlerde, 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolyum bromürü (MTT) değiştirme yetenekleri değerlendirilerek yapıldı [2]. Rutenyum 

kompleksleri, PC-3 insan prostat kanser hücrelerinde kontrollere kıyasla MTT boyamasını azaltmıştır. 

MTT boyamasındaki azalma, konsantrasyon ve zamana bağlı olarak değişmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı 

kompleslerin PC-3 hücrelerinde 48 saat için IC50 değerleri, sırasıyla 20 uM, 180 uM, 500 uM ve 100 

uM olarak gözlenmiştir. Bu veriler, kompleks 1'in en aktif olduğunu, daha sonra kompleks 4, 2 ve 3 

sırasıyla aktivitenin azaldığını göstermektedir. Rutenyum komplekslerinin nükleer morfolojiyi de 

nükleer yoğunlaşma/parçalanma ve kromatin yoğunlaşmayı uyararak değiştirdiği gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Benzimidazol, Rutenyum, p-simen, Prostat kanseri, MTT 
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Abstract 

 

Cancer is a major public health problem worldwide and is the second leading cause of death after heart 

diseases. Because of the chemotherapy have severe  side effects, obtaining candidate of new anti-

cancer drug is of great importance in terms of health. Metal-NHC complexes have antimicrobial and 

anticancer activity
 
and also been intensely investigated due to their noteworty applications in catalysis 

[1-3]. The derivatives of silver-NHC complexes are of particular interest due to their potential for 

extensive biological applications [4]. 

The present study was aimed to synthesize two new NHC salts (1a-b) and Ag (I) complexes of these 

salts (2a-b) and also determine antiproliferative activities of novel compounds on MCF-7 breast 

cancer cells, DU-145 human prostate cancer cells and L-929 normal adipose cells. All new compounds 

were characterized using elemental analysis, FT-IR, 
1
H NMR and 

13
C NMR spectroscopy.  

 

 

             1a     2a        1b                    2b 

 

 

Figure 1. Structure of Silver-(I) NHC Complexes 

Cell proliferation assay was performed using standard MTT (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5-

diphenyltetrazolium bromide) assay [5]. MCF-7 and DU-145 cells were grown in DMEM and L-929 

cell lines grown in RPMI-1640 medium supplemented with 10 % FBS and 1% penicillin/streptomycin 

solution under 5% CO2 at 37ºC humidified air condition. The cells were plated at a cell density of 

1x10
5
 cells in 96-well plates and treated by different concentrations of the salts and Ag-complexes (1, 

5, 10 and 20 μM) for 24 h, 48 h and 72 h. After the incubation period, MTT staining was determine by 

its absorbance at 570 nm using a Biotek plate reader. Their IC50 concentrations (µM) (defined as the 

concentration of drug that decreases cancer cells by 50%), were determined using GraphPad Prism 7 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). However, the Ag(I)-NHC salts (1a-b) complexes (2a-b) 
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showed a dose and time dependent antiproliferative activity againts all cell lines, MCF-7 human breast 

carcinoma cells were the most sensitive to the Ag(I)-NHC complex dispalying IC50 lower than 1 μM 

72 hour time point. Furthermore, the IC50s for  Ag(I)-NHC were higher in healthy cells than cancer 

cells, suggesting that complexes possessed great selectivity for human cancer cells 

Keywords: N-Heterocyclic carbene complexes, Silver, Breast cancer, Prostate cancer, MTT 
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Özet 

 

Kanser dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur ve kalp hastalıklarından sonra ikinci en 

önemli ölüm nedenidir. Kemoterapinin ciddi yan etkileri nedeniyle, yeni anti-kanser ilaç adaylarının 

elde edilmesi sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Metal-NHC kompleksleri, antimikrobiyal ve 

antikanser aktiviteye sahip almaları ve aynı zamanda katalizdeki dikkate değer uygulamalarından 

dolayı yoğun olarak çalışılmakatdırlar [1-3]. Gümüş-NHC komplekslerinin türevleri, geniş biyolojik 

uygulamalar için potansiyel olmaları nedeniyle  özellikle dikkat çekmektedirler [4]. 

Bu çalışmada iki yeni NHC tuzu (1a-b) ve bu tuzların Ag (I) komplekslerinin (2a-b) sentezlenmesinin 

yanısıra, yeni bileşiklerin MCF-7 meme kanseri hücreleri, DU-145 insan prostat kanseri hücreleri ve 

L-929 normal adipoz hücreleri üzerindeki antiproliferatif aktivitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tüm yeni bileşikler, element analiz, FT-IR, 
1
H NMR ve 

13
C NMR spektroskopisi kullanılarak 

karakterize edilmiştir. Hücre proliferasyon analizi, standart MTT (3- (4,5-dimetiltiyazol-2-il) -2,5-

difeniltetrazolyum bromür) analizi kullanılarak yapıldı [5]. 

 

 

           1a     2a        1b                    2b 

 

Şekil 1. Gümüş (I) HNC komplekslerinin yapıları 

 

MCF-7 ve DU-145 hücreleri, % 10 FBS ve% 1 penisilin/streptomisin içeren DMEM besi ortamında, 

L-929 hücreleri ise RPMI-1640 besi ortamında ve 5% CO2 ve 37°C koşullarındaki inkübatörde 
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büyütülmüştür. Hücreler, 1 x 10
5 

hücre/kuyu olacak şekilde 96 kuyulu plaklara pasajlandıktan  sonra, 

tuz ve gümüş komplekslerinin farklı derişimleri ile  (1, 5, 10 and 20 μM) 24, 48 ve 72 saat boyunca 

muamele edilmişlerdir. İnkübasyon periyodundan sonra MTT boyanması, örneklerin absorbanslarının 

570 nm'de Biotek plaka okuyucusu kullanılarak belirlendi. IC50 derişimleri (µM) (kanser hücrelerinin 

% 50’sini öldüren ilaç derişimi olarak tanımlanmıştır) GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, ABD) kullanılarak belirlenmiştir. Tuzlar (1a-b) ve Ag (I)-NHC kompleksleri (2a-b), tüm 

hücre dizilerine karşı doz ve zamana bağlı sitotoksik aktivite göstermekle birlikte, 72 saat zaman 

noktasında 1 μM'dan daha küçük IC50 derişimleri gözlenen MCF-7 insan meme karsinomu 

hücrelerinin Ag (I) -NHC komplekslerine en duyarlı olan hücreler olarak gözlenmiştir. Ayrıca,  Ag (I)-

NHC komplesleri için sağlıklı hücrelerde gözlenen IC50 değerlerinin kanser hücrelerinde gözlenen IC50 

değerlerinden daha yüksek olduğu gözlenmştir. Bu sonuçlar, komplekslerin insan kanser hücreleri için 

seçiciliğe sahip olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: N-Heterosiklik karben kompleksleri, Gümüş, Meme kanseri, Prostat kanseri, MTT 
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Özet 

Tarihsel süreçte toplum yaşamında kentler ve kent yaşamında da kentsel kamusal mekânlar çok önemli 

roller ve işlevler üstlenmişlerdir. Toplumsal örgütleniş ve ekonomik üretim biçimleri, mekânsal 

kullanımları ve yapılanmaları belirlemiştir. Öncelikle su yolları gibi mevcut mekânsal olanakları 

kullanılmış, sonra karayollarını ve demir yollarını ardından da otobanlar ve hava yollarıyla inşa 

edilmiştir. Mekânsal olarak hiçbir ulaşım aracı zaman içinde tamamen yok olmamıştır (ne yürümek ne 

ata ya da bisiklete binmek). Mekân üretimi küresel olarak devam eden bir süreçtir. Yeni üretim tarzı 

ve toplum, önceden var olan, önceden şekillenmiş mekânı sahiplenmekte, amaçlarına göre yeniden 

düzenlemektedir. Bu dönüşümler zaten sağlam bir mekâna nüfuz ederlerken, kimi zaman onu sertçe 

altüst de edebilmektedir. M.Ö. 3. binde Nil, Dicle ve İndus vadilerinde gerçekleştirilen sulu tarım ve 

artı ürünün ortaya çıkışından, günümüz küresel kentlerine kadar olan süreç kentlerin ilk çağdan 

küresele kadar uzanan tarihsel serüvenine ve insanın yerleşim devrimini incelemeyi mümkün kılar. 

Antik çağın klasik döneminde şekillenen “kamusal alan” kavramı, kent tarihselliği sürecinde farklı 

şekillenerek günümüze ulaşmıştır.  

Kamusal alan ya da mekân, “herkese ait olan ve tüm yurttaşların kullanımına açık yer” olarak ifade 

edilebilir. Habermas kamusal alan kavramının, 18.yy sonunda Batıda modernizm projesine paralel 

biçimde gelişerek hayatın kamusal ve özel olmak üzere ikiye ayrılmasının bir sonucu olduğunu ve bu 

ayrımın köklerinin Antik Çağda Yunan şehir devletlerinde şekillendiğini ifade eder. Kamusal alan 

ortak çıkarın ve gerçeğin konuşularak elde edildiği bir alandır. Bu anlamda kamusal alan niteliğini 

gösteren ilk yapıların antik dönemde oluştuğunu görmekteyiz: Agora, Stoa, Tiyatro, Stadyum ve 

Gymnasion gibi.  

Kent ve kentin yapıları, dönemin siyasal sosyo-kültürel özelliklerine göre şekillenir. Mekânlar, 

mekânlardaki yapılar hatta bu yapıların mimari biçim ve bezemeleri, kenti okumak için doğal bir 

laboratuvar özelliğindedir. Roma Döneminde kentler ve kent yapıları merkezi imparatorluk olarak 

biçimlenen yönetsel anlayışı yansıtır ve önceki dönemlerden farklı olarak biçim değiştirir. 

Antik çağın klasik döneminde şekillenen kamusal alan ve kamusal alanın yapıları, roma döneminde 

merkezi ya da merkeziyetçi bir forma geçerken, günümüze kadar gelişlerinde orta çağ- yeni ve yakın 

çağ ve tüm bu dönemlerin gelişmeleri ile anlam ve içerik açısından farklılaştığı söylenebilir.  

Bu çalışmada, kamusal alan kavramı ve bu kavramın şekillendiği kentsel alanlardaki yapıların Roma 

dönemi ile günümüz modern kent anlayışı çerçevesinde bir karşılaştırması yapılarak değişim, 

farklılaşma, mana-işlev açılarından irdelenmesi amaçlanmaktadır. 
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FROM ANCIENT ROME TO TODAY’S PUBLIC AREAS AND 

BUILDINGS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN PİSİDİA REGION  

 
Abstract 

 

Urban public spaces in urban life and urban life have played very important roles and functions in the 

social life in history. Social organization and economic forms of production, spatial uses and structures 

have been identified. Firstly, the existing spatial facilities such as waterways were used, then build 

roads and railways followed by highways and air routes. No spatial means of transportation is 

completely destroyed over time (neither walk nor ride or ride a bike). Space production is a global 



process. The new mode of production and society are rearranging according to their purpose, owning 

the pre-existing, pre-shaped space. While these transformations already penetrate into a solid space, 

they can sometimes overturn him. B.C. 3. The process from irrigated agriculture and the emergence of 

the plus product in the Nile, Dicle and Indus valleys to the present global cities makes it possible to 

examine the historic adventure of cities and the settlement revolution of the people from the first world 

circles. The concept of “public space” shaped in the classical period of the antiquity has reached to the 

day-to-day form differently in the process of urban history. 

Public space or space can be expressed as “place belonging to everyone and open to the use of all 

citizens”. Habermas, kamusal alan kavramının, 18. yüzyılın sonlarında Batı’daki modernizm projesine 

paralel olarak gelişerek, kamusal ve özel sektöre bölünmesinin bir sonucu olduğunu ve bu bölünmenin 

köklerinin; Antik Çağ’da Yunan şehir devletlerinde şekillendi. The public sphere is a field in which 

you can get out in common and talk about the truth. In this sense, we see that the first structures 

showing public space are in the antique period: Agora, Stoa, Theater, Stadium and Gymnasion. 

The structures of the city and the city are shaped according to the political socio-cultural 

characteristics of the period. The spaces, the structures in the spaces, and even the architectural forms 

and decorations of these structures are a natural laboratory feature to read the city. In the Roman 

period, cities and city structures reflect the administrative understanding of the central empire, and are 

changing in a different way from the previous periods. 

It can be said that the structures of the public space and the public space that took shape in the 

classical period of antiquity differed in terms of meaning and content with the developments of the 

middle ages and the recent ages and the developments of all these periods when they reached to the 

central or centralized form during the roman period. 

In this study, it is aimed to examine the concept of public space and the structures in the urban areas in 

which this concept is shaped by comparing it with the Roman period and today's modern urban 

understanding and examine them from the point of view of change, differentiation, meaning and 

function. 
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Özet 
Sporcuların performansları, sezon boyunca devam eden ağır antrenman ve başarı kaygısının baskısı 

altında müsabakadan müsabakaya değişebilmektedir. Sporcunun performansında yaşanan bu 

dalgalanmaları en aza indirebilme konusunda spor psikolojisinden alınan yardım sporcunun psikolojik 

dayanıklılığını arttırma konusunda önemli bir bileşendir. Bu araştırmanın amacı elit sporcularda 

psikolojik dayanıklılığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma elit sporcuların 

psikolojik dayanıklılık düzeylerini tanımlaması bakımından betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. 

Araştırmada elit sporcuların psikolojik dayanıklılıklarını belirlemek için Friborg ve arkadaşları 

tarafından (2005) geliştirilen, Basım ve Çetin (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan  

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve kişisel bilgilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen 

kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verileri 85 erkek, 62 kadın olmak üzere farklı branşlarda 

toplam 147 milli sporcudan toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.00 istatistik paket programı 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi,  tek yönlü varyans 

analizi, korelasyon ve regresyon analizi istatistiki teknikleri  kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elit sporcuların psikolojik dayanıklılıklarının sporcuların branşına, doping 

kullanma eğilimine, kendisiyle içsel konuşma yapıp yapmama durumuna göre değiştiği; sporcunun 

yaşına, spor deneyimine, sigara ve alkol kullanma durumuna göre ise değişmediği bulunmuştur. 

 

ELITE ATHLETES AND THEIR PSYCHOLOGICAL ENDURANCE 

Abstract 
The performances of the athletes can change from competition to competition under the pressure of 

heavy exercise and success anxiety during the season. Help getting from sports psychology in order to 

minimize these fluctuations in the performance of the athlete is an important component in increasing 

the psychological endurance of the athlete. The aim of this study is to examine the psychological 

endurance of elite athletes in terms of various variables. This research is a descriptive survey model 

study in terms of defining psychological endurance levels of elite athletes. In this study, the 

Psychological Endurance Scale developed by Friborg and his colleagues (2005) and adapted to Turkey 

by Basım and Çetin (2011), and the personal data form developed by the researcher for collecting 

personal information were used to determine the psychological endurance of elite athletes. Data were 

collected from 147 national athletes in different branches, including 85 men and 62 women. Statistical 

package program SPSS 21.00 was used in data analysis. Descriptive statistics, independent groups t-

test, one-way variance analysis, statistical techniques of correlation and regression analysis were used 

in the analysis of data.  As a result of the study, it was found that the psychological endurance of elite 

athletes changed according to the athletes’ branch of sports, their tendency to use doping, whether the 

athletes make self-talk or not, but it did not change according to the age of the athlete, the sports 

experience, the status of use of alcohol and smoking. 
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