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AAT:12:00/13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

17 TEMMUZ 2017 

13:10-14:10 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

DOÇ.DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ  

YRD. DOÇ.DR. SABİNA ABİD 

 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF. DR. A. BARAN DURAL 

DOÇ. DR. NURİ KAVAK 

 

TAYEB SALİH’İN KUZEYE GÖÇ MEVSİMİ’NDE  

DOĞU-BATI SORUNSALI    

DOÇ.DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ 

ÇORUM’DA BİR TÜCCAR TAİFE:  

KAYSERİLİ ERMENİLER  

YRD. DOÇ. DR. GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ 

 

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM 

YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN YABANCI 

DİL ÖĞRETİMİ: İLETİŞİM SORUNLARI VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ARŞ. GÖR. MERVE ERGÜNEY 

 

 

ANNAN PLANI SONRASINDA  

TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE KIBRIS 

SORUNU  

ÖĞR. GÖR. BAHRIYE ESELER 

 PROF. DR. A. BARAN DURAL 

 

SAAT 09:45 

AÇILIŞ KONUŞMASI 

PROF.DR. SALİH ÖZTÜRK 

SAAT 10:00/10:45 

KONFERANS: 

PROF.DR. NECATİ DEMİR 

SAAT 10.55 /12:00 

PANEL 

PANEL BAŞKANI:  

PROF.DR. NEVZAT AYPEK 

KONUŞMACILAR: 

PROF.DR. NEVZAT AYPEK  

PROF.DR. ENVER AYDOĞAN 

DR. ERCAN YAVUZ 

  



 

 

FAS EDEBİYATININ DÜNYAYA AÇILAN 

ENTELEKTÜEL YÜZÜ TAHAR BEN JELLOUN  

ARAŞ. GÖR. RUKİYE AYDEMİR 

KIRIM HANLIĞI’NDA KABİLE 

ARİSTOKRASİSİ   

 DOÇ. DR. NURİ KAVAK   

 

AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN 

YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL VE 

MORFOLOJİK İNCELENMESİ 

YRD. DOÇ.DR. SABİNA ABİD 

 

TÜRKLÜĞÜN DOĞU AVRUPADAKİ SON 

KALESİ KIRIM HANLIĞI’NIN JEO-POLİTİK VE 

JEO-STRATEJİK KONUMU  

DOÇ. DR. NURİ KAVAK 

 

 

 

 

17 TEMMUZ 2017 

14:20-15:20 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. GÜLAY KARAMAN  

YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM 

 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU 

YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA 

 

MİLLİ KÜTÜPHANEDE KAYITLI BULUNAN 

MENSUR  

BİR HİKÂYE ÜZERİNE  

YRD. DOÇ. DR. GÜLAY KARAMAN 

 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE  

İMAM-HATİP LİSELERİ: 

 PROFİLLER, ALGILAR, MEMNUNİYET, 

AİDİYET RAPORU’NUN (2017) GENEL BİR 

DEĞERLENDİRMESİ  

(PROJE RAPORU İNCELEMESİ) 

YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU 

 

 CEZAYİR KÜLTÜREL YAŞAMINDA ÖNEMLİ 

BİR ÂLİM: ABDULHAMÎD B. BÂDÎS 

ARAŞ. GÖR. TURGAY GÖKGÖZ 

 

TÜRKÇE’DE GİZLİ ÖZNELER 

YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM 

 

SEYFEDDİN BÂHARZÎ’NİN VÂKIALARI 

YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA 

 

SÖZCÜK ANLAMINA İLİŞKİN  

BİR BİLİŞSEL ANLAMBİLİM ANALİZİ:  

 TÜRKÇEDE “ÜZERİNDE, ÜZERİNE, 

ÜZERİNDEN”  

EDATLARINA İLİŞKİN GÖRÜNÜMLER   

  ARŞ. GÖR. FIRAT ŞAHİN 

 

TASAVVUFTA HAKİKAT KAVRAMI  VE 

HÂRİSE HADİSİ 

YRD. DOÇ. DR. MAHMUD ESAD ERKAYA 

  

HEİDEGGER BAĞLAMINDA BATI 

METAFİZİĞİNİN ELEŞTİRİSİ 

ÇİĞDEM YILDIZDÖKEN 

 

 

 

 



 

 

17 TEMMUZ 2017 

15:30/16:45 

 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ.DR. FİLİZ METE  

YRD. DOÇ.DR.  BİLGE BAĞCI AYRANCI 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. HASAN COŞKUN 

ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU 

SAYISAL VERİLER IŞIĞINDA MOOCLARIN 

GÜCÜ 

ARŞ. GÖR. MERVE ERGÜNEY 

 

MEŞRU BİR YATIRIM ARACI OLARAK  

MUDAREBENİN GÜNÜMÜZDE KULLANIMI 

ARŞ. GÖR. İMRAN ÇELİK 

DARBE-SİS İLİŞKİSİ VE“SİS” MEFHUMU 

ÜZERİNDEN  

DARBENİN ANLATILIŞI 

ARŞ. GÖR NİLÜFER ÖZTÜRK AYKAÇ
  

YRD. DOÇ. DR. ONUR AYKAÇ 

 

ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK 

KURUMU 

 (TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ) 

YRD. DOÇ. DR. HASAN COŞKUN 

 

ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDE 

CANLANDIRMA YÖNTEMİNİN GELENEKSEL 

YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI  

YRD. DOÇ.DR. FİLİZ METE  

YRD. DOÇ.DR.  BİLGE BAĞCI AYRANCI 

 

TÜRKİYE’DE İBN TEYMİYYE İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR:  

BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ 

 ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU 

 

TÜRKÇE’DE -IP EKİ TAŞIYAN 

TÜMCECİKLERİN SÖZDİZİMİ VE 

ANLAMBİLİMİ  

YAR. DOÇ. DR. KADRİ KURAM 

 

JAMES LEGGE’İN (1815-1897) 

 ÇİN DİNLERİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ 

ARŞ. GÖR. İLKNUR UĞURLU 

  

 

TÜRKÇENİN DİL BİLGİSİ KURALLARI  

(GRAMMAR OF THE TURKİSH LANGUAGES) 

ADLI KİTABIN İNCELENMESİ  

 YRD. DOÇ.DR FİLİZ METE   

 YRD. DOÇ.DR. BİLGE BAĞCI AYRANCI 

BİLİNENDEN BİLİNMEYENE GİDEN YOLDA  

SORU SORMANIN ÖNEMİ  

ARŞ. GÖR ZEYNEP ÇELİK  

 

 

17 TEMMUZ 2017 

16:45-17:45 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

DOÇ. DR. TAMER BAYBURA  

ÖĞR. GÖR.  ZAFER KÖSE 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

ARŞ. GÖR. İSMAİL AKKOYUNLU 

ARŞ. GÖR.  İLKNUR UĞURLU 

 GÖMÜLÜ SİSTEM TABANLI GERÇEK ZAMANLI 

AKILLI EV OTOMASYONU VE ANDROİD 

UYGULAMASININ TASARLANMASI 

ÖĞR. GÖR. ÖMER BOYACI 

ÖĞR. GÖR.  BEDREDDİN ALİ AKÇA  

ÖĞR. GÖR. ÖMER FARUK AKMEŞE 

DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ’NİN “İSLAM 

MEZHEPLERİ TARİHİ” İLE İLGİLİ MADDELERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ARŞ. GÖR. 

İSMAİL AKKOYUNLU 

  

 



 

 

 

GÖMÜLÜ SİSTEM TEKNOLOJİSİ 

KULLANILARAK GERÇEK ZAMANLI 

SICAKLIK-NEM VE EĞİM KONTROLLÜ 

KULUÇKA MAKİNASI TASARLANMASI   

ÖĞR. GÖR. ÖMER BOYACI 

ÖĞR. GÖR.  BEDREDDİN ALİ AKÇA  

ÖĞR. GÖR. ÖMER FARUK AKMEŞE 

TANRI’YA DAİR TASAVVUR NOKSANLIĞI: 

 DEİZM 

ARŞ. GÖR. MERYEM ÖZDEMİR KARDAŞ 

  

 

ÖĞRENCİLERİN FİZİK KAVRAMINA  

YÖNELİK METAFORİK ALGILARI 

  SERAP AĞA &  TUĞBA BOLAT & PROF. 

DR.MUSA SARI  

İNSANIN VAROLUŞSAL KABİLİYETİNE DAİR  

BİR ENTELEKTÜEL DÜŞÜNME MODELİ:  

NAZAR (نظر ) 

ARŞ. GÖR.  H. KÜBRA İMAMOĞLUGİL 

HASSAS NİVELMAN YÖNTEMİ İLE 

DEFORMASYON İZLEME: 

ÇORUM OBRUK BARAJI ÖRNEĞİ 

ÖĞR. GÖR.  ZAFER KÖSE- DOÇ. DR., TAMER 

BAYBURA 

PROF. DR., REHA METİN ALKAN -PROF. DR., 

VAHAP ENGİN GÜLAL 

ÖĞR. GÖR. KAYHAN ALADOĞAN- ÖĞR. GÖR. 

MEHMET NURULLAH ALKAN 

ÖĞR. GÖR.  VELİ İLCİ ÖĞR. GÖR.  İBRAHİM 

MURAT OZULU 

ÖĞR. GÖR.  FAZLI ENGİN TONBUŞ ÖĞR. GÖR.  

MURAT ŞAHİN 

 

ÇİN BUDİZMİ’NDE BUDA ANLAYIŞI: 

Mİ LE FO (LAUGHING BUDDHA)  

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 ARŞ. GÖR.  İLKNUR UĞURLU 

  

 

 

 

17 TEMMUZ 2017 

18:00-19:15 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF. DR. MUSA SARI  

AHMET ÇELİK 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

DOÇ. DR.NURAN AKŞİT ÂŞIK 

DOÇ. DR.H. SEÇİL FETTAHLIOĞLU 

BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA 

BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK BAZI 

YAPISAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ   

ÖĞR. GÖR.  SEVİL AY 

ÖĞR. GÖR. NURDAN BAYKUŞ 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZM 

POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE 

YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: 

 TRABZON ÖRNEĞİ 

ARŞ. GÖR. EDA KÖSE 

PROF. DR.RUKİYE ESER ÖZTAŞCI 

GÜLTEKİN 

ARŞ. GÖR. MELİS YAZICI 

ARŞ. GÖR. CEYDA YURTTAŞ 

ARDUİNO İLE AKILLI HEMZEMİN  

GEÇİT BARİYER SİSTEMİ 

  AHMET ÇELİK 

ANTROPOLOJİK BİR YAKLAŞIMLA 

HATAY’DA İNANÇ TURİZMİ  

 YRD. DOÇ. DR. KADRİYE ŞAHİN 

 



 

 

BİLGİSAYAR AĞ GÜVENLİĞİ VE 

SALDIRILARDAN  

KORUNMA YÖNTEMLERİ   

 AHMET ÇELİK 

ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN 

TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TUTUMLARI: 

BALIKESİR MYO ÖRNEĞİ  

DOÇ. DR.NURAN AKŞİT ÂŞIK 

DOÇ. DR.NH. SEÇİL FETTAHLIOĞLU 

FİZİK EĞİTİMİNDE METAFOR VE ANOLOJİ 

ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR META-

ANALİZ ARAŞTIRMASI 

HAVVA SİBEL KURT 

PROF. DR. MUSA SARI 

 

KIRSAL TURİZMİN KADININ GÜÇLENMESİNE 

ETKİSİ: 

 YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISINI 

 BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 DOÇ. DR. NURAN AKŞİT ÂŞIK 

DOÇ. DR. H. SEÇİL FETTAHLIOĞLU 

OKULLARDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN 

İNCELENMESİ: MALATYA ÖRNEKLEMİ 

ÖĞR. GÖR.  SEVİL AY 

ÖĞR. GÖR. NURDAN BAYKUŞ 

 

EKOKÖYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

HAREKETİ İLE ÇEVREYE SAĞLAYACAĞI 

POTANSİYEL FIRSATLAR 

ARŞ. GÖR. EDA KÖSE 

PROF. DR. RUKİYE ESER ÖZTAŞCI 

GÜLTEKİN 

ARŞ. GÖR. MELİS YAZICI & ARŞ. GÖR. 

CEYDA YURTTAŞ 

 

18 TEMMUZ 2017  

09:30-10:30 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF. DR. MEHMET OKUR 

DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN 

 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA METE 

YRD. DOÇ.DR. ABDULKADİR ALBEZ 

 

LOZAN KONFERASINA DOĞRU 

DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN 

 

DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ 

İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA METE 

 

HEİNRİCH FRİEDRİCH VON DİEZ’İN 

İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ 

(1784-1790)HEİNRİCH FRİEDRİCH VON 

DİEZ’İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE 

FAALİYETLERİ (1784-1790)   YRD. DOÇ. 

DR. UĞUR KURTARAN 

 

MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNDE 

SORUNLARIN 

 ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ  

YRD. DOÇ.DR. ABDULKADİR ALBEZ 

 

I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BASRA 

KÖRFEZİNDE REKABET: KUVEYT, KATAR VE 

BAHREYN’İN STATÜSÜNE DAİR OSMANLI-

İNGİLİZ ANTLAŞMASI 

PROF. DR. MEHMET OKUR 

 

TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMCİLERİN 

SOSYAL SERMAYE 

KAPASİTELERİNE İLİŞKİN NOTLAR   

ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET CANSIZ 

 

 

 



 

 

TEREKE TUTANIN TEREKESİ TUTULURSA: 

BİR KUDÜS KADISININ TEREKESİNE DAİR 

YRD. DOÇ. DR. GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ 

BİLGİ YARATMA SÜRECİNDE SOSYAL 

AĞLARIN ROLÜ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ 

ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

  YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN   

 

 

 

 

 

18 TEMMUZ 2017 

SAAT: 10:45-11:45 

SELANİK SALONU KIZILORDA SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

 

DOÇ.DR YILMAZ YEŞİL 

 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

  YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN 

DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ 

 

DR. SİNAN DEMİRTÜRK İNSAN SERMAYESİ VE KARİYER BAŞARISI 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL 

SERMAYENİN ROLÜ:  

KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

  YRD. DOÇ. DR. HALE ALAN 

  

DOÇ.DR YILMAZ YEŞİL 

  

BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇLARIN  

TÜRKİYE UYGULAMASINDAKİ YERİ 

 VE KAMU GELİRLERİNE ETKİSİ  

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA MELKİN ÖDER 

ÖĞR. GÖR AYLİN TAŞKIN 

  

DOÇ.DR.MUHAMMET KOÇAK ŞEHİR MARKALAŞMASI  

VE ŞEHİR MARKALARININ YÖNETİMİ   

DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ 

 

 

  

BİST SERAMİK SANAYİ FİRMALARININ 

FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE 

GRA YÖNTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ 

PROF. DR. SEYFETTİN ÜNAL 

ARŞ. GRV. FATMA KÖSE İÇİGEN 

 ARŞ. GÖR. HALİME GÜRDAL  

 

 

 

 

 

 



 

 

18 TEMMUZ 2017 

13:15-14:30 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF. DR. MEHMET OKUR 

DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ 

DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER 

 

AVRASYA’YA YÖNELİK JEOPOLİTİK 

YAKLAŞIMLARA ANALİZ 

YRD. DOÇ.DR. YERKİNAY 

ONGAROVA 

SOSYAL MEDYA KRİZLERİNİN 

TÜKETİCİ SATIN ALMA ALGISI ÜZERİNDE 

YARATTIĞI ETKİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

DOÇ. DR. CIHAN SEÇILMIŞ 

UZM. HÜLYA SAOTAY 

NADİR ŞAH DÖNEMİ 

OSMANLI-İRAN DİPLOMATİK 

İLİŞKİLERİ 

(1736-1747) 

YRD. DOÇ. DR. UĞUR KURTARAN 

TÜRKİYE’DE 

BİREYSEL YENİLİKÇİLİK 

ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 

NİTEL BİR ÇALIŞMA 

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA MELKİN ÖDER 

ÖĞR. GÖR. AYLİN TAŞKIN 

AVRUPA SEYATİNDEN 

DÖNENHARİCİYE VEKİLİ YUSUF 

KEMAL BEY’İN AVRUPA’DAKİ SİYASİ 

DURUM HAKKINDA AÇIKLAMASI (4 

NİSAN1338/1922) 

DOÇ. DR. M. SALİH MERCAN 

İÇ GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET AVANTAJI 

SAĞLANMASI 

NEVİN AYDIN 

 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE IRAK VE 

SURİYE COĞRAFYASINDA MECLİS-İ 

MEBUSAN’A SEÇİLEN MEBUSLAR 

PROF. DR. MEHMET OKUR 

                İŞLETMELERDE FİNANSAL HALKLA 

İLİŞKİLERİN 

YERİ VE ÖNEMİ 

DR. ZÜBEYDE SÜLLÜ 

 

 TÜRK PETROL ŞİRKETİ (1912–1929): 

BÖLGESEL ETKİLERİ 

DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER 

 

18 Temmuz 2017 

14:45-15:45 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

KÜLTÜR VE TRUZİM PANELİ 

OTURUM BAŞKANI 

PROF.DR. MUHARREM TUNA 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ 

ARŞ. GÖR. DR. SEHER GÜLŞAH TOPUZ 

PROF.DR. MUHARREM TUNA 

 

VLOGGER’LARIN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İÇERİK ANALİZİ METODU İLE İNCELENMESİ 

ROJ BOTAN ARSLAN 

 



 

 

DOÇ.DR. BİLGEHAN GÜLCAN 

 

MOBİL E-TİCARET HAYATI KOLAYLAŞTIRIR MI? 

NEVİN AYDIN 

DOÇ.DR SELAMİ ERYILMAZ 

 

KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN 

KULLANIMININ FİNANSAL SORUN 

ÇÖZÜMÜNE KATKILARI 

YRD. DOÇ. DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ 

ÖĞR. GÖR. HAKAN ÇETİNER THE INCOME GAP IN THE WORLD: 

CONCERNS AND INEVITABILITY 

ARŞ. GÖR. DR. SEHER GÜLŞAH TOPUZ 

TURİSTİK İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN 

MARUZ KALDIĞI KÜLTÜREL UYUM 

SORUNLARI 

YRD. DOÇ.DR. FETHİ NAS 

 

18 Temmuz 2017 

16:00/17:30 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN 

YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

YRD. DOÇ. DR. CEMAL İNCE 

YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ 

ÇEVRESEL GÜVENLİK SORUNU OLARAK 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN 

 

 

TUZ GÖLÜ’NÜN FİNANSAL YATIRIM DEĞERİ 

VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI 

YRD. DOÇ.DR. MELTEM KESKİN KÖYLÜ 

TÜRKİYE NEHİRLERİNİN KUVATERNER 

İKLİM DEĞİŞİMLERİNE VE TEKTONİZMAYA 

TEPKİSİ: MEVCUT ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA 

BİR DEĞERLENDİRME 

YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN 

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: ANKARA İLİ 

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA DAĞITIM 

UYGULAMASI 

ARŞ. GÖR. BİLGE MEYDAN 

 

GÖÇÜN EKOLOJİK ETKİLERİ 

ARAŞ. GÖR.  YASİN KOÇ 

PROF. DR ABDULLAH SOYKAN 

KARAR VERME ARACI OLARAK 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: 

ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

ARŞ. GÖR. AHMET BAHADIR ŞİMŞEK 

RADYOMETRİK TARİHLENDİRME 

YÖNTEMLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA 

ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ 

YARD. DOÇ. DR. NURCAN AVSİN 

 

İŞGÖRENLERİN İŞE YABANCILAŞMASINDA 

KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER 

BAĞLILIĞININ ROLÜ 

ARŞ. GÖR. DR. EMİN ARSLAN & YRD. DOÇ. 

DR. CEMAL İNCE 

YRD. DOÇ. DR. EDİZ GÜRİPEK 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKLİM VERİLERİNİN 

KENT PLANLAMASINDA KULLANILMASI 

YRD. DOÇ. DR. İLKE BEZEN TOZKOPARAN 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 

STANDARDI VE 

HOPA LİMANI UYGULAMASI 

ÖĞR. GÖR. VEYSEL TATAR 

MERİÇ B. ÖZER 

 



 

 

İNSAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ AÇISINDAN POLİTİK 

EKOLOJİİ 

PROF. DR. ABDULLAH SOYKAN 

ARAŞ. GÖR. YASİN KOÇ 

POLİTİK DAVRANIŞLAR VE İŞE ADANMIŞLIK 

İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE UYUMUNUN ROLÜ 

ARŞ. GÖR. DR. EMİN ARSLAN & YRD. DOÇ. 

DR. CEMAL İNCE 

YRD. DOÇ. DR. EDİZ GÜRİPEK 

18 Temmuz 2017  

18:00-19:45 

SELANİK   SALONU KIZILORDA  SALONU 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF.DR. SALİH ÖZTÜRK  

ÖĞR. GÖR. UĞUR DEMİRBAĞ 

OTURUM BAŞKANLIĞI 

PROF.DR. NAZMİ AVCI   

 

BİREY GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE’DEKİ YERİ 

ARŞ. GÖR. CEMAL BAYAT 

16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMUNDA "HAYIR"  

TERCİHİNDE BULUNANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME  

( REFERANDUM ÖNCESİ VE SONUÇLARI BAĞLAMINDA  

AYDIN İLİ ÖRNEĞİ) 

PROF.DR. NAZMİ AVCI   

ÇANKIRI İLÇE KÖYLERİNDE  BULUNAN  

CAMİ  YAPILARININ  MİMARİ  BEZEMELERİ 

ÖĞR. GÖR. UĞUR  DEMİRBAĞ 

MART 1921 BATUM OLAYLARI 

  DOÇ. DR. İRAKLİ BARAMİDZE & FIRAT 

ÇAKIR 

MUTFAK SERGİLERİNDEN  

UYGULAMALI GASTRONOMİ MÜZECİLİĞİNE 

İBRAHİM ÇEKİÇ & ÖĞR. GÖR.  

FETHULLAH YILDIZ 

BARTIN AĞZINDA YAPI MALZEMELERİ VE 

EVİN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ KULLANILAN 

ADLANDIRMALAR 

GÖNÜL ERDEM NAS 

KARAÇOMAK BARAJININ (KASTAMONU) 

REKREASYON ALAN PLANLAMASI 

NURHAN KOÇAN 

SERKAN ÖZEL 

KÜLTÜR - KİŞİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE 

KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI 

YRD. DOÇ. DR. KASIM TATLILIOĞLU 

ORTADOĞU’DA DİN VE MEZHEP ÇATIŞMALARI  

(LÜBNAN ÖRNEĞİ)
 

YRD. DOÇ.DR. FETHİ NAS 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ 

OTELLERİN HALKLA İLİŞKİLER ARACI 

OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIM 

DURUMLARI (ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL, 

MUŞ, VAN ÖRNEĞİ) 

ÖĞR. GÖR. NİHAL İPEK  & ÖĞR. GÖR. 

İLKAY YILDIZ 

ORTAK BİR SÖZ VARLIĞININ IŞIĞINDA 

ANADOLUDAKİ SÖZ KESME: “MENDİL UCU 

BAĞLAMA”  

YRD. DOÇ.DR.  GÖNÜL ERDEM NAS 

ÇANKIRI MERKEZ İLÇEDEKİ  

 GELENEKSEL KONUTLARINDAN ÖRNEKLER 

ÖĞR. GÖR. UĞUR DEMİRBAĞ 

X- XII. YÜZYILLAR ARASI GÜRCÜ 

KRALLIĞI’NIN BAŞKENTİ: “KUTAİSİ” 

 AYŞE BEYZA BÜYÜKÇINAR & KADİR 

GÜLDÜR 

GÜRCİSTAN BATUM’DA TÜRK DİLİ, KÜLTÜRÜ 

VE TARİHİ ÇALIŞMALARI 

 DOÇ. DR. LİLE TANDİLAVA &   AYŞE 

BEYZA BÜYÜKÇINAR 
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İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ i 

BİLİM KURULU ii 

KONGRE PROGRAMI iii 

ÖNSÖZ iv 

İÇİNDEKİLER v 

 

Meyve Ve Sebze Sektörünün Sorunlarinin Çözümünde Bir Model Önerisi: 
Değer / Tedarik Zinciri Yöntemi 1 
ABDULKADİR ALBEZ 

KARAR VERME ARACI OLARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE 
BİR UYGULAMA 2 

AHMET BAHADIR ŞİMŞEK 

BİLGİSAYAR AĞ GÜVENLİĞİ ve SALDIRILARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 
3 

AHMET ÇELİK 

ARDUİNO İLE AKILLI HEMZEMİN GEÇİT BARİYER SİSTEMİ 
4 

AHMET ÇELİK 

GÜRCİSTAN BATUM‟DA TÜRK DİLİ, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ÇALIŞMALARI 
5 

LİLE TANDILAVA AYŞE BEYZA BÜYÜKÇINAR 

X- XII. YÜZYILLAR ARASI GÜRCÜ KRALLIĞI‟NIN BAŞKENTİ: “KUTAİSİ” 
6 

KADİR GÜLDÜR - AYŞE BEYZA BÜYÜKÇINAR 

ANNAN PLANI SONRASINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU 
7 

BAHRİYE ESELER - A. BARAN DURAL 

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: ANKARA İLİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDA 
DAĞITIM UYGULAMASI 8 
BİLGE MEYDAN 

BİREY GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE‟DEKİ YERİ 
9 

CEMAL BAYAT 

HEİDEGGER BAĞLAMINDA BATI METAFİZİĞİNİN ELEŞTİRİSİ 
10 

ÇİĞDEM YILDIZDÖKEN 

EKOKÖYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAREKETİ İLE ÇEVREYE SAĞLAYACAĞI 
POTANSİYEL FIRSATLAR 11 
EDA KÖSE - RUKİYE ESER ÖZTAİCI GÜLTEKİN- MELİS YAZICI- CEYDA YURTTAİ 

BİST SERAMİK SANAYİ FİRMALARININFİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE 
GRA YÖNTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ 12 
SEYFETTİN ÜNAL- FATMA KÖSE İÇİGEN- HALİME GÜRDAL 

ORTADOĞU‟DA DİN VE MEZHEP ÇATIŞMALARI (LÜBNAN ÖRNEĞİ) 
13 Fethi NAS 

 

TÜRKÇENİN DİLBİLGİSİ KURALLARI 
14 FİLİZ METE - BİLGE BAĞCI AYRANCI 

 

           İKSAD - İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ                   
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ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDECANLANDIRMA YÖNTEMİNİN GELENEKSEL 
YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI 15 
BİLGE BAĞCI AYRANCI - FİLİZ METE 

MART 1921 BATUM OLAYLARI 
16 

İrakli BARAMİDZE- Fırat ÇAKIR  

SÖZCÜK ANLAMINA İLİŞKİN BİR BİLİŞSEL ANLAMBİLİM ANALİZİ: TÜRKÇEDE 
“üzerinde, üzerine, üzerinden” EDATLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER 17 
FIRAT ŞAHİN 

ORTAK BİR SÖZ VARLIĞININ IŞIĞINDA ANADOLUDAKİ SÖZ KESME: 
“MENDİL UCU BAĞLAMA” 18 
GÖNÜL ERDEM NAS 

BARTIN AĞZINDA YAPI MALZEMELERİ VE EVİN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ 
KULLANILAN ADLANDIRMALAR 19 
GÖNÜL ERDEM NAS 

TEREKE TUTANIN TEREKESİ TUTULURSA: 
BİR KUDÜS KADISININ TEREKESİNE DAİR 20 
GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ 

ÇORUM‟DA BİR TÜCCAR TAİFE: KAYSERİLİ ERMENİLER 
21 

GÜLCAN AVŞİN GÜNEŞ 

THE INCOME GAP IN THE WORLD: CONCERNS AND INEVITABILITY 
22 

SEHER GÜLĢAH TOPUZ 

İNSANIN VAROLUŞSAL KABİLİYETİNE DAİR BİR BİR ENTELEKTÜEL DÜŞÜNME 
MODELİ: Nazar (ظر  23 ( ن
H. KÜBRA İMAMOĞLUGİL 

BİLGİ YARATMA SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: 
BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 24 
HALE ALAN 

İNSAN SERMAYESİ ve KARİYER BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL 
SERMAYENİN ROLÜ: KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 25 
HALE ALAN 

ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK KURUMU 
(TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ) 27 
HASAN COİKUN 

SOSYAL MEDYA KRİZLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA ALGISI ÜZERİNDE YARATTIĞI 
ETKİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 28 
CİHAN SEÇİLMİŞ 

MUTFAK SERGİLERİNDEN UYGULAMALI GASTRONOMİ MÜZECİLİĞİNE 
29 

İbrahim ÇEKİÇ- Fethullah YILDIZ 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ‟NDEKİ OTELLERİN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK 
SOSYAL MEDYA KULLANIM DURUMLARI 
(ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL, MUŞ, VAN ÖRNEĞİ) 

30 

Nihal İPEK- İlkay YILDIZ 

ÇEVRESEL GÜVENLİK SORUNU OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
31 

İlke Bezen TOZKOPARAN 
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MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜNÜN SORUNLARININ 

ÇÖZÜMÜNDE BİR MODEL ÖNERİSİ: DEĞER / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNTEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALBEZ 

Atatürk Üniversitesi, aalbez@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde yaĢ meyve ve sebze tüketiminin insanların dengeli ve sağlıklı beslenmelerindeki önemi 

bilinmektedir. Ancak meyve ve sebzelerin üretiminden pazarlanmasına ve tüketimine kadar pek çok 

sorunları da olduğu ortadadır. Dünyada sebze ve meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip 

ülkemizde sektöre gereği kadar önem verilmemekte ve hak ettiği ekonomik payı alamamaktadır. Bu 

çalıĢmada, sebze ve meyve sektörünün üretim ve pazarlama sorunlarını önemli ölçüde çözebilecek 

tedarik ve dağıtım zinciri modeli önerilmekte ve açıklanmaktadır. Bu modelle, sektörde yer alan 

paydaĢları bir çatı altında toplayarak; tüketicilerin daha kaliteli, daha ucuz, daha bol ve daha sağlıklı 

meyve ve sebze tüketmeleri sağlanabilecektir. Günümüz Ģartları, firmaların ürün fiyatlarını, 

dolayısıyla maliyetlerini ve verimliliklerini daha iyi kontrol etmelerini zorunlu kılmaktadır. Bunu 

gerçekleĢtirmek için sadece Ģirket içi süreçleri iyileĢtirmek yeterli olmamakta aynı zamanda tedarik 

zincirinin parçası olan üretici, satıcı, dağıtımcı ve nakliyeci ile karĢılıklı güvene dayalı bir iĢbirliğine 

gidilmesini gerektirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Meyve ve Sebze Sektörü, Değer Zinciri, Tedarik Zinciri.  

 

ABSTRACT 

It is known today that the consumption of fresh fruit and vegetable has an important place in the 

balanced and healthy nutrition of the people. However, it is apparent that fruit and vegetables have a 

lot of problems from the point of production, marketing and consumption. The necessary importance 

to the sector is not given and it does not get the economic share it deserves in our country although it 

has an imortant potential in the production of fruit and vegetable in the World. In this study, a supply 

and distribution chain model that may solve the problems of production and marketing of the fruit and 

vegetable sector is suggested and explained. By means of this model, it will be possible for the 

consumers to obtain more quality, cheaper, more plentiful and healthy fruit and vegetables by bringing 

together the stakeholders under a structure. Current circumstances make it obligatory for the firms to 

control better their product prices, and thus their costs and efficiency. It is not enough only to improve 

the company‟s internal processes but also it is necessary to assure a cooperation with producer, seller, 

distributor and the shipment agency ,parties of the supplying chain,depending on mutual confidence. 

Keywords: Fruit and Vegetable Sector, Value Chain, Supply Chain. 
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KARAR VERME ARACI OLARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: ENERJİ 

SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

AraĢtırma Görevlisi ,Ahmet Bahadır ġimĢek 

Hacettepe Üniversitesi, abahadirsimsek@hacettepe.edu.tr 

ÖZET 

Verilerden yeni anlamlar üretme ve karmaĢık sorunlara yenilikçi çözümler üretme ihtiyacı disiplinler 

arası iĢbirliğini zorunlu kılmaktadır. ĠĢletme biliminde karar vericiler, çok sayıda kriteri dikkate alarak 

alternatifleri değerlendirme (çok kriterli karar analizi) veya kısıtlı kaynakların en uygun kullanımını 

belirleme (optimizasyon) problemlerine çözüm aramaktadırlar. Yer seçimi, rota belirleme, ulaĢtırma, 

arazi kullanımı, orman yönetimi gibi mekânsal verinin değerlendirmeye alındığı, ön analize tabi 

tutulduğu problemlerde coğrafya biliminden yararlanmak gerekmektedir. Örneğin katı atık sahasının 

belirlenmesi probleminde alternatif sahaların; yeraltı su yapısı, hâkim rüzgâr yönü, en yakın yerleĢim 

alanına uzaklığı gibi farklı uzmanlık becerileri gerektiren mekânsal bilgiler bir arada 

değerlendirilmelidir. Stratejik, yönetsel veya operasyonel düzeyde alınabilecek her kararın baĢarısı 

ilgili tüm faktörlerin bir arada değerlendirilebilmesine bağlıdır. Problemin bütün boyutlarını yansıtan 

tek bir resmi görebilme imkânı karar vericilere büyük kolaylık sağlar. Faktörler arasındaki iliĢkinin 

kurulamaması ise problemin eksik değerlendirilmesine ve dolayısıyla hatalı kararlar verilmesine neden 

olacaktır.Mekânsal verinin toplanması, depolanması, iĢlenmesi, yönetimi, analizi ve sunulması gibi 

iĢlemler coğrafi bilgi sistemleri kapsamında değerlendirilir. Haritacılık, coğrafya ve bilgisayar 

bilimlerinin bir sentezi olan coğrafi bilgi sistemleri coğrafi verileri iĢleyerek kullanıcıya bilgi olarak 

sunmaktadır. Farklı disiplinlerden kullanıcıların farklı amaçlar için kullanılması nedeniyle standart bir 

tanım yapılamayan coğrafi bilgi sisteminin kullanım alanlarına göre orman bilgi sistemi, deprem bilgi 

sistemi, lojistik bilgi sistemi gibi farklı Ģekillerde adlandırılabilmektedir.Bu çalıĢmanın amacı farklı 

disiplinlerden dinleyicileri coğrafi bilgi sistemlerinin yönetsel karar vermede nasıl kullanılabileceği 

hakkında bilgilendirmek ve daha sonraki çalıĢmalarında kullanmalarını teĢvik etmektir. Bu doğrultuda 

ilk olarak coğrafi bilgi sistemlerinin çalıĢma sistematiği, karar verme mekanizmasına entegrasyonu 

anlatılacaktır. Daha sonra kamu ve özel sektör uygulamalarında sağlanan avantajlar ve kullanım 

alanlarının çeĢitliliğine dikkat çekilecektir. Son olarak coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla rüzgâr 

türbinleri için yer seçimi probleminin nasıl gerçekleĢtirilebileceği aĢamalar halinde 

örneklendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Karar Verme, Mekansal Optimizasyon, Mekansal Çok 

Kriterli Karar Analizi  
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BİLGİSAYAR AĞ GÜVENLİĞİ ve SALDIRILARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ 

Ahmet ÇELĠK 

Dumlupınar Üniversitesi, ahmet.celik@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Bilgisayar ağları dünya çapında kullanılarak veri paylaĢımını sağlamaktadır. Özellikle internet olarak 

isimlendirilen büyük ağ yardımıyla dünyanın neresinde olunursa olunsun bilgiye ulaĢım kolayca 

sağlanmaktadır. Veriler günümüzde sayısal olarak bilgisayar ortamlarında saklanmaktadır. Bilgisayar 

yapısındaki verinin paylaĢtırılması içi ağ cihazlarından yardım alınmaktadır. Ağ cihazları Ethernet 

kartı, kablolar, anahtar cihazları, güvenlik duvarları ve yönlendirici cihazlarından oluĢmaktadır. Ancak 

uzak mesafelerde veri göndermek yada almak için fiber optik kablolar kullanılabilir yada radyo link 

bağlantılar kullanılabilir. Verinin bilgisayardan baĢka hedeflere gönderilmesi yedekleme araçları 

kullanılarak gerçekleĢebilir ancak yeterince güvenli olmayabilir. Ayrıca uzak mesafeler veriyi 

ulaĢtırmak oldukça yavaĢ olabilmektedir. Verinin kaynaklar arasında paylaĢtırılması sırasında 

istenmeyen kullanıcıların eline geçmesi engellenmelidir. Ġstenmeyen kullanıcılar verileri alarak 

baĢkalarına paylaĢabilir ve elde ettiği bilgileri kötü amaçlar için kullanabilir. Ġstenmeyen kullanıcılar 

kaynak veya sunucu bilgisayarların çalıĢmalarını engelleyerek, ağı yavaĢlatarak verilerin paylaĢımına 

engel olabilmektedir. Kaynak bilgisayarlara DDOS denilen saldırılarak yapılarak ağ çalıĢması 

yavaĢlamaktadır. Ancak verilerin güvenliği donanım ya da yazılım araçları kullanılarak 

gerçekleĢebilmektedir. Güvenlik duvarları bilgisayar verilerini koruyabilmektedir ancak maliyeti 

yüksek olmaktadır. Bundan dolayı yazılım olarak güvenlik duvarları tercih edilmektedir. Ayrıca veri 

güvenliği Ģifreleme kullanılarak da sağlanabilir ancak kaynak ve hedef arasında güvenli anahtar 

paylaĢımı yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ağ güvenliği, DDOS atakları, Güvenlik Duvarı 
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ARDUİNO İLE AKILLI HEMZEMİN GEÇİT BARİYER SİSTEMİ 

Ahmet ÇELĠK 

Dumlupınar Üniversitesi, ahmet.celik@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Akıllı sistemler günümüzde hemen tüm alanlarda kullanılmakta ve hayatı kolaylaĢtırmaktadır.  

Ġnsanların evlerinde bile artık akıllı sistemler çok yaygın kullanılmaya baĢlanmıĢ ve tercih nedeni 

olmaya baĢlamıĢtır. Akıllı sistemlerin insanlardan bağımsız programlanarak bir iĢlevi yapması hem 

hata oranını azaltmakta hem güvenli olmaktadır. Ayrıca maliyet açısından da çok büyük avantaj 

sağlamaktadır. Demiryolu ulaĢımı bütün dünyada güvenilir ve hızlı ulaĢım, taĢıma araçlarından biridir.  

Özellikle ülkemizde yakında zamanda kullanılmaya baĢlanan, yüksek hızlı trenlerin, yolcu 

taĢımacılığında ne kadar yararlı ve kullanıĢlı olduklarını göstermektedir. Yolcu talepleri bunu net bir 

Ģekilde göstermektedir. Yolcu taĢımacılığının yanında, yük taĢımacılığı açısından da demiryolu 

araçları çok büyük oranda yükleri, aynı anda taĢıma olanağı verdiğinden tercih nedeni olmaktadırlar.  

Bütün bunların yanında demiryollarının yeterince güvenli olması gerekir. Özellikle karayolları ile 

kesiĢme noktalarında (hemzemin geçitlerde) güvenlik çok önem arz etmektedir. Trenler taĢıdıkları yük 

açısından durma mesafesi çok uzun olduğundan demir yolları üzerinde tehlike arz edecek durumların 

olmaması gerekir. Akıllı bir sistem ile en büyük risk teĢkil eden hemzemin geçitlerde, tren gelmeden 

önce bir bariyer sistemi ile karayolunun kapatılması, tren geçtikten sonra tekrar açılması, çok büyük 

oranda güvenlik sağlayacaktır. Bu çalıĢmada Arduino kart kullanılarak bir örnek model tasarlanmıĢtır. 

Sistemin çalıĢması hemzemin geçitlerde uygulanabileceğini göstermektedir. Sistemin çalıĢması için 

gerekli elektrik alt yapısının uygulanması ön Ģarttır. Ayrıca sensörler yardımıyla sistemin uzaktan 

çalıĢma kontrolü de yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler : Akıllı sistemler, Arduino, Programlama 
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GÜRCİSTAN BATUM‟DA TÜRK DİLİ, KÜLTÜRÜ VE TARİHİ ÇALIŞMALARI 

Doç. Dr. Lile TANDILAVA 

Batum ġota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türk Dili Filolojisi, lile-tandilava@rambler.ru 

ArĢ.Gör. AyĢe Beyza BÜYÜKÇINAR, b.buyukcinar@gmail.com 

 

ÖZET 

Eski bir Türk yerleĢkesi olan Batum Ģehri, 1921 senesinden sonra tamamen Türk toprağı olmaktan 

çıkıp Gürcistan sınırları içerisine dâhil edilmiĢtir. Bugün Gürcistan‟da Türk nüfusunun ağırlıklı olarak 

yaĢadığı Batum, Türkçe‟nin yoğun olarak konuĢulduğu, Türk kültürünün hissedildiği ve Türk-Gürcü 

tarihi için bir nevi köprü vazifesi gören önemli bir Ģehirdir. Gürcistan‟ın hatırı sayılı üniversitelerinden 

biri sayılan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi bünyesinde Türkoloji ile Türk Dili ve 

Edebiyatı bölümleri yer almakta, ayrıca Türk tarihi, kültürü ve sanatı ile ilgili çalıĢmalar yapan 

akademisyenler ve doktora öğrencileri bulunmaktadır. Bu bildirinin amacı, Gürcistan Batum‟da Türk-

Gürcü iliĢkileri için tespit edilen yapılmıĢ ve yapılmakta olan baĢlıca akademik çalıĢma ve etkinlikleri 

bir araya getirmek, bu alanı çalıĢacak araĢtırmalara referans olabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Batum, Türkoloji, Türk Tarihi 
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X- XII. YÜZYILLAR ARASI GÜRCÜ KRALLIĞI‟NIN BAŞKENTİ: “KUTAİSİ” 

Kadir GÜLDÜR  

Dr. Öğrencisi, Akaki Tsereteli State University, kadir-guldur@hotmail.com  

ArĢ.Gör. AyĢe Beyza BÜYÜKÇINAR 

Ardahan Üniversitesi, b.buyukcinar@gmail.com 

 

ÖZET 

Kutaisi, hem mitolojik hem de kültür alanı çok geniĢ bir coğrafya içerisinde yer alan antik Kolhis 

Krallığı‟nın eski baĢkenti ve bugün Gürcistan‟ın ikinci en büyük Ģehri olarak kültürel varlığını 

koruyan köklü ve tarihi bir Ģehirdir. Gürcistan coğrafyasında yüzyıllarca sürmüĢ olan mücadelelerde 

önemini koruyan Kutaisi Ģehri, Kral III. Bagrat'ın Gürcü feodal devletlerini birleĢtirerek kurduğu 

Kartli Krallığı‟nın 975-1122 yılları arasında baĢkentliğini yapmıĢtır. Gürcistan tarihinin “Altın Çağı” 

olarak adlandırılmaya baĢladığı bu dönemde, Büyük Selçuklularla yapılan Didgori Muharebesi‟nden 

sonra Tiflis'in alınmasıyla baĢkent Kutaisi'den Tiflis'e taĢınmıĢtır. Kutaisi bu dönemde baĢkentlik 

statüsünü kaybetse de ülke içindeki önemini, konumu gereği kaybetmemiĢtir. ġehir, Moğol ve Timur 

saldırılarından sonra 15. yüzyılda kurulan Ġmereti Krallığı'nın 19. yüzyıla kadar baĢkenti olmuĢtur. 19. 

yüzyılın baĢında Çarlık Rusya Gürcistan'ı iĢgale baĢlamıĢ ve 1810 yılında Ġmereti Krallığı'na son verip 

bölgeyi de topraklarına katmıĢtır. Bu dönemde Kutaisi, Ruslar tarafından valiliklere bölünerek 

yönetilen Gürcistan'ın Batı kısmının 1810-1840 ve 1846-1917 yılları arasında yönetim merkezi 

olmuĢtur. Bugün, Ģehirde hala Gürcü Krallığı‟ndan kalma önemli eserler bulunmaktadır. Bu bildiride 

Türk literatüründe hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmayan Kutaisi yerleĢim bölgesinin Gürcü 

Krallığı'na baĢkentlik yaptığı dönem, ağırlıklı olarak Gürcü kaynaklarından yararlanılarak 

açıklanmaya çalıĢılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Kutaisi, Gürcü Krallığı, Bagrat Hanedanlığı  
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ANNAN PLANI SONRASINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU 

Öğr. Gör. Bahriye Eseler 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Sosyal Güvenlik Bölümü, b_dural@yahoo.com 

Prof. Dr. A. Baran Dural 

Trakya Üniversitesi, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, beseler12@gmail.com 

ÖZET 

Jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik bağlamlarda küresel olarak kritik önemde değerlendirilen 

Kıbrıs‟ta yaĢanan çözümsüzlük, Türk-Yunan iliĢkilerinin yanısıra daha geniĢ bir çerçevede, 

Ankara‟nın hem diğer bölge ülkeleriyle hem de bölge dıĢı küresel güçlerle olan iliĢkilerini yakından 

etkilemektedir. Kıbrıs sorunu yalnızca bölge güvenliğini değil aynı zamanda küresel güvenliği de 

etkilediğinden bölgesel politikaların, uluslararası iliĢkilere direk olarak etki ettiği bilinmektedir. Bu 

bağlamda Neo- realist kuramda da vurguladığı gibi değiĢen güç algısı, devletleri karĢılıklı iĢbirliğine 

girmelerini zorunlu kılmaktadır. ÇalıĢmada 2002 senesinde dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan 

tarafından, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan ve 2004 senesinde adanın her iki tarafında 

halk oylamasına sunulan planının sonucunda yaĢanan geliĢmelerin, Türkiye-AB iliĢkilerine ilaveten 

küresel ölçekteki yansımaları da irdelenmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Sorunu, Annan Planı, karĢılıklı bağımlılık, neo-realist kuram, bölgesel 

aktörler. 
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ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: ANKARA İLİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDA 

DAĞITIM UYGULAMASI 

ArĢ. Gör. Bilge MEYDAN 

Hacettepe Üniversitesi,  bilgem@hacettepe.edu.tr 

ÖZET 

Araç Rotalama Problemleri (ARP veya Vehicle Routing Problem: VRP) Gezgin Satıcı Problemleri‟nin 

(TSP) özel bir durumudur. Bu problemlerde; belirli bir veya birden fazla bölgeye konumlandırılmıĢ 

depodan baĢlayarak; araç kapasite kısıtını aĢmayacak Ģekilde müĢterilerin taleplerini karĢıladıktan 

sonra tekrar baĢladığı depoya geri dönen araçların kat ettikleri toplam yolun minimize edilmesi 

amaçlanmaktadır. Araç Rotalama Problemleri NP-zor (polinom olmayan) problemler sınıfında 

geçmektedir. Bu sınıftaki problemlerin çözüm süresi, veri büyüdükçe polinomsal olarak arttığından 

kesin çözüm veren algoritmalar kabul edilebilir zaman içerisinde çözüm üretememektedir. Bu nedenle 

sezgisel yöntemlere baĢvurularak kısa sürede optimale yakın sonuç bulunmaya çalıĢılır. ARP‟de amaç 

mevcut araçları etkin kullanarak, müĢteri taleplerini en uygun Ģekilde ve düĢük maliyetle 

karĢılamaktır. Bu amaç doğrultusunda bilim insanları yeni çözüm yaklaĢımları ve yazılımlar 

geliĢtirmekte ve performanslarını test etmektedir.Bu çalıĢmada bir akaryakıt firmasının Ankara‟daki 

45 istasyonuna yakıt dağıtım rotalaması yapılmak istenmiĢtir. Bu bağlamda ARP‟de kesin çözüm 

veren algoritmalar Python programlama dilinde kodlanmıĢ ve çözücü olarak Gurobi kullanılmıĢtır. 

Ancak bu ölçekte bir problem için kesin sonuç veren algoritmalar çözüm verememektedir.  Bu nedenle 

Larry Snyder tarafından geliĢtirilen VRP Solver çözücüsü kullanılmıĢtır. VRP Solver; Clarke-Wright 

kazanım sezgiselini kullanarak ARP için çözüm üretmektedir. ÇalıĢmada VRP Solver yazılımı 

üzerinde talep, araç sayısı, gidilebilecek maksimum km değerleri değiĢtirilerek sonuçların bu değerlere 

olan duyarlılığı incelenmiĢtir. Duyarlılık analizi bulunan rota sayısı ve çözüm süresi üzerinden 

değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak büyük ölçekli Araç Roralama Problemleri için VRP Solver 

yazılımının zaman ve ürettiği rotalar itibariyle baĢarılı referans sonuçlar üretebildiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon; Araç Rotalama Problemleri; VRP Solver çözücü. 
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BİREY GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE‟DEKİ YERİ 

ArĢ. Gör., Cemal BAYAT 

Gazi Üniversitesi, ĠĠBF, Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, cemalbayat@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Güvenlik olgusu, tarih boyunca insanlar açısından önemli bir yere sahip olmuĢtur. Bu güvenlik olgusu, 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplini literatüründe, özellikle 1990‟lardan önce, birey odaklı olmaktan ziyade 

devlet merkezli bir Ģekilde kendisini göstermiĢtir. Fakat 1990‟lardan sonra Soğuk SavaĢ‟ın sona 

ermesi ve değiĢen uluslararası dengelerle birlikte yeni tehditler ve buna paralel olarak da yeni güvenlik 

alanları oluĢmaya baĢlamıĢtır. Aslında insan hakları alanında, özellikle 19. Yüzyıldan itibaren 

uluslararası arenada, pratikte karĢılığı pek olmasa da teorik anlamda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtı ama 

bu hakların korunması ve hukuki güvence altına alınması için iĢleyen bir mekanizmanın tesis edilmesi 

göz ardı edilen bir konu olmuĢtur. Bunun en önemli sebebi de, askeri kavramlarla eĢdeğer görülen 

güvenlik olgusu sadece devletlerin korunması olarak algılanmıĢtır. Geleneksel güvenlik olarak 

adlandırılan bu anlayıĢ, değiĢen tehditlerle birlikte yeni güvenlik alanlarının ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. ĠĢte birey güvenliği de yeni güvenlik anlayıĢının alt dallarından biri olarak özellikle 1994 

yılındaki BirleĢmiĢ Milletler Ġlerleme Raporu‟ndan sonra küresel anlamda sıkça gündeme gelen bir 

konu olmuĢtur. Bu bağlamda, bu çalıĢmanın temel amacı da, birey güvenliği kavramını, tarihsel 

geliĢimini, teorik alt yapısını pratikteki yansımasıyla birlikte ele almak ve Türkiye açısından önemine 

dikkat çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel güvenlik anlayıĢı, tehditler, insan hakları, birey güvenliği, Türkiye. 
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HEİDEGGER BAĞLAMINDA BATI METAFİZİĞİNİN ELEŞTİRİSİ 

ArĢ.Gör.Dr. Çiğdem Yıldızdöken 

Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, cyildizdoken@kastamonu.edu.tr 

 

ÖZET 

Varlığı idea olduğunu ileri süren Platon‟dan baĢlayarak Hegel‟e kadar gelen süreçte felsefenin özne 

merkezli ya da madde merkezli olmasına yönelik hem monist hem de dualist anlayıĢları eleĢtiren 

Heidegger bize „düĢünme‟nin ıĢında „hakikat‟ (aletheia) kavramını yeniden sorgulamamızı önerir. 

Öyle ki felsefenin mihenk taĢı olan hakikat kavramı insana, yaĢama, dünyaya bakıĢ açımızı 

belirleyerek „düĢünme‟nin huzurunda tekhne‟den uzak yeniden „düĢünebilmemize‟ olanak verir. Bu 

bağlamda geleneksel metafiziğin kritiğini yapan Heidegger için bu bir yıkım değil esasında bir kehre; 

dönüĢüm; dönüĢtür. DönüĢ düĢüncenin insiyatifinde metafiziğin sınırlarını belirlemeye yöneliktir. Bu 

noktada düĢünme modernitenin huzursuzluğundan muzdarip bir tavırla aydınlanmaya, bilim ve 

tekniğe, öznenin adem-i merkeziyetçilliğine, varlığın mevcudiyet olarak tek hakikat olarak 

görülmesine iliĢkindir. Böylece Heidegger bizi varlık-varolan kavramlarını yeniden sorgulamamıza 

olanak vererek sanatın ıĢığında hakikati keĢfetme patikasına bizi sürükleyecektir. Bu ise ontolojinin 

tahribi olarak metafiziğin üstünü örttüğü varlığın ne olduğu değil, anlamının ne olduğunu açığa 

çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda Heidegger, Batı metafiziğine yönelik varlığa iliĢkin 

kavrayıĢ üzerinde durmaktadır. O halde das Denken olarak ifade edilen düĢünme, varlığın hakikatinin 

yeniden düĢünülmesini talep eder. Dolayısıyla artık hakikatin varlığı hakkındaki mesele, varlığın 

hakikati hakkındaki meseleye dönüĢür. Varlığın hakikati meselesi ise varlığın anlamının ne olduğu 

meselesini açımlayacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Varlık, Varolan, Hakikat (Aletheia), DönüĢ, DüĢünme, Tekhne. 
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EKOKÖYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAREKETİ İLE ÇEVREYE SAĞLAYACAĞI 

POTANSİYEL FIRSATLAR 

POTENTIAL OPPORTUNITIES TO PROVIDE ENVIRONMENT WITH SUSTAINABLE 

MOTION OF ECOVİLLAGES 

ArĢ. Gör. Eda KÖSE 

Artvin Çoruh Üniversitesi, mimedakose@gmail.com 

Prof. Dr. Rukiye Eser ÖZTAġCI GÜLTEKĠN 

Artvin Çoruh Üniversitesi, esergultekin@gmail.com 

ArĢ. Gör. Melis YAZICI 

Artvin Çoruh Üniversitesi, mlsyzc@hotmail.com 

ArĢ. Gör. Ceyda YURTTAġ 

Artvin Çoruh Üniversitesi, ceydayurttas@hotmail.com 

ÖZET  

Ekoköy kısaca; insan davranıĢlarını doğayla birleĢtiren, sağlıklı birey geliĢimini destekleyen, insan 

ölçeğinde kendi kendine yetebilen yaĢam planı sağlayan bir yerleĢim modelidir. Ekoköyler, nitelikli 

bir amaç uğruna bir araya getirilmiĢ topluluklardır. Ġnsanlığı derinden etkileyen sürdürülebilirlik 

politikası ile çevreci hareketlerin en önünde yer almaktadır ve insanların birbirini desteklediği 

geleneksel yaĢama duyulan özlemin canlı tutulması misyonuna sahiptir.Ekoköy hareketi, birlikte 

yaĢama fikrini 1960 ve 70‟lerde ortaya çıkaran çevre koruyucu giriĢimlerle doğmuĢtur ve pek çok 

ülkede karĢılaĢılmaktadır. Bunlara örnek olarak Uganda, Hindistan, Ġngiltere, Amerika BirleĢik 

Devletleri verilebilir. Söz konusu yerleĢim yerlerinde gün geçtikçe etkisini gösteren ekonomik kriz, 

yoksulluk, iklim değiĢikliği ve savaĢ gibi küresel tehditler ortadan kaldırılarak kendini yönetebilen, 

doğadaki ekolojik krizin farkında topluluklar oluĢturulması hedeflenmektedir.Ekoköyler hakkında 

genelleme yapmak zordur. Çünkü çok fazla çeĢitlilik içermektedir. Buradaki sakinler, ortak konut ve 

eko yerleĢkelere kıyasla daha sosyal yaĢam prensiplerine sahiptir. Bu bağlamda kendi yaĢam alanlarını 

sadece tasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda yerel ve geri dönüĢtürülebilir malzemelerle inĢa 

etmekten zevk alırlar. Bu çalıĢmada ekoköylerdeki çalıĢma prensipleri, hedefler, topluma katkıları, 

sürdürülebilir platforma sağlayacağı fırsatlar irdelenmektedir. Değerlendirme örnekler bazında ele 

alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ekoköyler, Topluluk, Sürdürülebilirlik, Geri dönüĢüm, Bağımsızlık 

 

ABSTRACT 

Ecovillages are short; Is a model of settlement that combines human behavior with nature, supports 

healthy individual development and provides a self-fulfilling life plan on a human scale. Ecovillages 

are communities brought together for the sake of a qualified purpose. It is at the forefront of 

environmentalist movements with its sustainability policy deeply affecting mankind and has the 

mission of keeping alive the longing for traditional life that people support each other.The Ecovillage 

movement was born with environmental conservation initiatives in 1960s and 1970s, and are 

encountered in many countries. Examples include Uganda, India, United Kingdom, United States of 

America. It is aimed to create communities aware of the ecological crisis in the country, which can 

manage themselves by removing the global threats such as the economic crisis, poverty, climate 

change and war which are taking effect in the settlements.It is necessary to generalize about 

echocomies. Because it has a lot of diversity. The inhabitants have more social life principles 

compared to common housing and eco settlements. In this context, they enjoy not only designing their 

own living spaces but also building them with local and recyclable materials. This study examines the 

working principles, goals, collective contributions, and opportunities for sustainable platforming in 

eco-culture. Assessment examples have been discussed in some cases. 

Keywords: Ecovillages, Community, Sustainability, Recycle, Independence 
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BİST SERAMİK SANAYİ FİRMALARININFİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE 

GRA YÖNTEMLERİYLE ÖLÇÜLMESİ 

Prof. Dr. SEYFETTĠN ÜNAL 

Dumlupınar Üniversitesi, seyfettin.unal@dpu.edu.tr 

ArĢ. Göv. FATMA KÖSE ĠÇĠGEN 

Dumlupınar Üniversitesi, fatma.kose@dpu.edu.tr 

ArĢ. Göv. HALĠME GÜRDAL 

Dumlupınar Üniversitesi, halime.gurdal@dpu.edu.tr 

ÖZET 

ĠĢletmelerin artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri performanslarını yüksek tutmalarıyla 

mümkün olabilmektedir. ĠĢletmelerin performansları iĢletmelerin kendileriyle birlikte tüm paydaĢlarını 

ve aynı zamanda ülke ekonomisini de etkilemektedir. ĠĢletmelerin performansları amaçlanan ve 

ulaĢılan durumu görebilmek adına çeĢitli yöntemlerle hesaplanmaktadır. Çok kriterli karar verme 

teknikleri de bu amaçla en çok kullanılan yöntemlerdendir. Söz konusu tekniklerin temel amacı karar 

vericiye farklı alternatifler arasından en doğru olanı seçme imkânı sunmaktır. ÇalıĢmada, hisse 

senetleri Borsa Ġstanbul‟da iĢlem gören seramik sanayi firmalarının finansal performanslarının çok 

kriterli karar verme teknikleri ile analiz edilmesi ve sonuçların karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Seramik ve alt sektörleri Türkiye‟de önemli bir imalat sanayi dalını oluĢturmaktadır. Ülkemiz seramik 

ve seramikle ilgili diğer alt sektörlerde dünyada hem üretim hem de ihracat bakımından ilk on ülke 

içerisinde yer almaktadır. Sektörde çok sayıda iĢletme olmasına rağmen sadece üç tanesinin (Ege 

Seramik, Kütahya Porselen ve UĢak Seramik) hisse senetleri Borsa Ġstanbul‟da iĢlem görmektedir. Söz 

konusu firmalara ait veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu‟ndan elde edilerek 2010-2015 yıllarını 

kapsayan 6 yıllık döneme ait likidite, faaliyet etkinliği, mali yapı ve kârlılık oranları 

hesaplanmıĢtır. Bu hesaplanan oranlar yardımıyla firmaların performansları, çok kriterli karar verme 

tekniklerinden Analitik HiyerarĢi Süreci ve Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemleri ile analiz edilmiĢtir. Elde 

edilen analiz bulgularına göre performans sıralamasında ilk sırada “Ege Seramik”, ikinci sırada 

“Kütahya Porselen”, son sırada ise “UĢak Seramik” yer almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal performans, Seramik Sektörü, GRA, AHP 
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ORTADOĞU‟DA DİN VE MEZHEP ÇATIŞMALARI (LÜBNAN ÖRNEĞİ) 

Yrd. Doç.Dr.Fethi NAS 

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, fethinas@yahoo.com  

 

 

ÖZET 

Osmanlı devletinin hüküm sürdüğü dönemlerde Ortadoğu‟da yüzyıllar boyunca millet sistemi 

uygulanmıĢtır. Millet sistemi Ġslami esaslara dayalı olarak tesis edilmiĢ bir sosyal, siyasal ve ekonomik 

bir sistemdir ve kaynağını büyük ölçüde Kur‟an ve hadislerden almaktadır. Millet sistemine göre 

Osmanlı topraklarında yaĢayan Müslümanlar öĢür, gayrı Müslimler de cizye adı verilen vergileri 

ödedikleri müddetçe devletin himayesi altında, din ve eğitim iĢleri ile kültürel yaĢantılarını serbestçe 

icra edebilmektedir. 19.yy‟dan itibaren Batı kaynaklı çeĢitli siyasal ve sosyal örgütlenme modelleri 

dünyanın bir çok bölgesi gibi Ortadoğu‟yu da derinden etkilemiĢtir. BaĢta Akdeniz kıyısında bulunan 

ve antik dönemlerden itibaren kentsel yaĢamın görüldüğü Beyrut gibi Osmanlı Ģehirlerinde  

milliyetçilik fikirleri hızlı bir Ģekilde görülmeye baĢlanmıĢtır. BaĢta Hıristiyan Arapların benimsediği 

ve zaman içerisinde Batılı fikirlerin etkisine maruz kalan Müslüman Araplar arasında yaygınlık 

kazanmaya baĢlayan Arap Milliyetçiliği, Arap elitler arasında Osmanlıdan bağımsız siyasal bir oluĢum 

ideolojisi olarak benimsenmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢının patlak vermesi ve savaĢtan sonra Osmanlı 

devletinin tarih sahnesinden çekilmesi ile Ortadoğu toprakları Sykes-Picot AntlaĢmasına göre  

Ġngiltere ve Fransa arasında paylaĢılmıĢtır. Buna göre Osmanlı döneminde Suriye topraklarının bir 

parçası olan Lübnan bölgesi, Fransız Manda yönetimine verilmiĢ bir yer haline gelmiĢtir. Lübnan tarih 

boyunca farklı etnik ve dinsel grupların varlığına sahne olmuĢ bir coğrafya olagelmiĢtir. Bu 

özelliğinden ötürü Lübnan ve çevresi, etnik ve dinsel gruplar arasında tahakküm iliĢkilerinin 

kurulmasını amaçlayan çatıĢmaların yaĢandığı bir yer olmuĢtur. Osmanlı devleti bu sorunlarla baĢ 

etmek için Lübnan‟da çeĢitli zamanlarda özerk yönetimler kurmuĢtur ve böylece etnik ve dinsel 

gruplar arasındaki çatıĢmaları engellemeye ve azaltmaya çalıĢmıĢtır. Ne var ki, Osmanlı devletinin 

yıkılmasıyla etnik ve dinsel temelli çatıĢmalar, giderek artıĢ göstermeye baĢlamıĢtır. Özellikle Ġkinci 

Dünya SavaĢından sonra Fransız Manda yönetiminden bağımsızlığını elde edebilen Lübnan‟da, 

1970‟li yıllarda etnik ve dinsel çatıĢmalar Ģiddetli bir Ģekilde yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Bu çatıĢmalar 

esnasında yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiĢ, milyonlarca insan doğup büyüdüğü topraklardan 

baĢka yerlere göç etmek zorunda kalmıĢ ve ülkenin alta yapı gibi çeĢitli alanları tahrip edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada Osmanlı sonrası dönemde Ortadoğu‟da etnik ve dinsel çatıĢmaların ortaya çıkıĢ sebepleri 

ele alınmaktadır. Ayrıca Lübnan‟da farklı tarihlerde gerçekleĢtirilen saha çalıĢması ve gözlemlere 

dayanarak söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmektedir.  

Anahtar Kavramlar: Millet Sistemi, Milliyetçilik, Din, Mezhep SavaĢları. 
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TÜRKÇENİN DİLBİLGİSİ KURALLARI 

(GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGES) 

ADLI KİTABIN İNCELENMESİ 

Yrd.Doç.Dr. Filiz METE 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, flzmt27@gmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI 

Bozok Üniversitesi, Yozgat, bilgebagci83@hotmail.com 

 

ÖZET 

Türkçe öğretimi için bilinen yazılı ilk eser KaĢgarlı Mahmut tarafından 1074 yılında yazılan “Divanü 

Lügati‟t-Türk” adlı eserdir. 1074 yılından bu yana özellikle Osmanlı döneminde birçok millet için 

Türkçe öğretimine yönelik eserler verilmiĢtir. GeçmiĢte yapılan çalıĢmaların dikkate alınarak 

incelenmesi gelecekte yapılacak çalıĢmalar için önem arz etmektedir. Bu çalıĢmalardan biri de Arthur 

Lumley Davids‟in yazdığı Grammar Of The Turkish Languages (Türkçenin Dil Bilgisi Kuralları)  adlı 

kitaptır. Bu çalıĢmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için yazılan ve 1832 yılında 

Londra‟da basılmıĢ olan eseri Grammar Of The Turkish Languages (Türkçenin Dil Bilgisi Kuralları)  

adlı kitabı incelemek ve özelliklerini ortaya koymaktır. Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi 

kullanılmıĢtır. Verilere ulaĢmada doküman analizi; verilerin incelenmesinde ise betimsel analiz ve 

içerik analizi kullanılmıĢtır. Eserde,  öğretilmek istenen hedef dil yani Türkçe ile ana dil (Ġngilizce) bir 

arada verilmiĢtir. Bu eserde okumaya yönelik çalıĢmalara ver verilmiĢtir; fakat yazma ve dinleme 

becerilerine yer verilmemiĢtir. Eserde önce dilbilgisi konusu anlatılmıĢ sonrasında da örnekler 

verilmiĢtir. Görsel unsur resim, fotoğraf, simge gibi görsel ürünlere yer verilmemiĢtir. Arap ve Latin 

alfabesi bir arada verilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler:  Türkçe öğretimi, Türkçe öğretim kitabı, kitap inceleme. 

 

ANALYSIS OF THE BOOK NAMED GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGES 

ABSTRACT 

The first written work known for the teaching of Turkish is "Divanü Lügati't-Türk" written by 

KaĢgarlı Mahmut in 1074. Since 1074, works have been given to the teaching of Turkish language for 

many nations, especially during the Ottoman period. It is important for the studies to be carried out in 

the future to be examined by considering the previous studies. One of these works is the book 

Grammar Of The Turkish Languages written by Arthur Lumley Davids. The purpose of this study is to 

examine the book "Grammar Of The Turkish Languages" written in 1832 in Turkish for teaching 

Turkish as a foreign language and to reveal its content. Qualitative research method was used in this 

study. document analysis were used collecting the data, and descriptive analysis and content analysis 

were used analyzing of the data. In the book, the target language Turkish and mother tongue (English), 

is given together. This work has been given to studies for reading, but writing and listening skills have 

not been included. Examples are given after the grammar topic is explained first. Visual elements such 

as pictures, photographs, icons are not included. The Arabic and Latin alphabets were given together. 

Keywords: Turkish teaching, Turkish teaching book, book review. 
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ATASÖZLERİNİN ÖĞRETİMİNDECANLANDIRMA YÖNTEMİNİN GELENEKSEL 

YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF ANIMATION METHOD WITH TRADATIONAL METHOD INN 

TEACHING OF PROWERBS 

Yrd.Doç.Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI 

Bozok Üniversitesi, Yozgat, bilgebagci83@hotmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Filiz METE 

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, flzmt27@gmail.com 

ÖZET 

Atasözleri bir toplumun deneyim ve yaĢanmıĢlığın sonucu ortaya çıkan, ortak anlayıĢla oluĢturulmuĢ 

tespitleri niteliğindedir. Bu bağlamda atasözlerinin öğretimi dilde ifade zenginliğinin yanı sıra kültürel 

değerlerin aktarılması ve ulus bilinci oluĢumu için de önemlidir.  Bu çalıĢmanın amacı, Türkçe 

dersinde, atasözü öğretiminde canlandırma yönteminin öğrenmeye ve kalıcılığa etkisini belirlenmektir. 

ÇalıĢma, deneysel bir modelde gerçekleĢtirilmiĢtir. Değerler eğitiminde yer alan kavramlarla ilgili 20 

atasözü belirlenmiĢ ve baĢarı testleriyle veriler toplanmıĢtır. Katılımcılar, 5. sınıfta öğrenim gören 

toplam 132 öğrencidir. Öğrenciler deney ve kontrol gruplarına ayrılmıĢ, öğretim sürecinde farklı 

yöntemler uygulanmıĢ ve öğretim sonunda baĢarı testleri yapılmıĢtır. BaĢarı testleri araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada, deney ve kontrol gruplarının ön test- son test baĢarı oranları 

belirlenmiĢ ve anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Atasözü, atasözü öğretimi, canlandırma yöntemi. 

 

 

ABSTRACT 

Proverbs are the determinations as a result of the experience of a society formed with common 

understanding. In this context, the teaching of proverbs is important not only for the expression 

richness on the ground but also for the transfer of cultural values and national consciousness 

formation. The aim of this study is to compare with traditional method and acting method and to 

investigate the effect and persistence of the methods in teaching proverbs to the secondary school 

students in Turkish lesson. The study is a descriptive study based on survey research. Twelve proverbs 

about the concepts included in education of values were determined and data were collected by 

success tests. The participants were 132 students from 5th grade. The students were divided into 

experimental and control groups, different methods were applied in the teaching process and success 

tests were made at the end of the teaching. Success tests have been developed by researchers. In the 

study, experimental and control groups pre-tests and post-tests success rates were determined and it 

was examined whether there was a significant difference between experiment and control groups. 

Keywords: proverb, proverb education, acting method. 
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MART 1921 BATUM OLAYLARI 

Doç. Dr. Ġrakli BARAMĠDZE 

Batum ġotaRustaveli Devlet Üniversitesi Öğretim Görevlisi, erekle1770@hotmail.com 

Dr. Öğr. Fırat ÇAKIR 

MEB YLSY Resmi Burslu Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi, 

Kurum: Ardahan Üniversitesi, cakirfirat10@gmail.com 

 

ÖZET 

1921 yılının ġubat ayında Kızıl Ordu “Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti”‟ne saldırmıĢ ve 25 

ġubat‟ta Tiflis‟i ele geçirmiĢtir. Mart ayına gelindiğinde askeri eylemler Batı Gürcistan‟a sıçramıĢtır. 

Aynı dönemde Gürcistan BaĢbakanı N. Jordania, TBMM‟nden Türk ordusunun Gürcistan‟a gelmesini 

rica etmiĢ ve bunun üzerine Türk ordusu Batum‟a girmiĢtir. Bu anlaĢmaya göre, Türkler BolĢeviklere 

karĢı Gürcistan‟a yardım edecek, bölgenin idari yönetimi ve egemenlik hakları ise Gürcistan‟da 

kalacaktır. 17 Mart‟ta Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir PaĢa Batum‟a girmiĢ ardından hem 

kendisinin Batum valisi hem de Batum‟un Türk toprağı olduğunu ilan etmiĢtir. Bu sırada, Moskova‟da 

Rus-Türk görüĢmeleri devam etmekte olup, 16 Mart‟ta “Dostluk ve KardeĢlik AnlaĢması” 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Türk hükümeti Batum‟u Gürcistan toprağı olarak tanımıĢtır. 

Türkler, Batum konusunda BolĢeviklere karĢı bir askerî harekât düĢünmemiĢlerdir. N. Jordania bunu 

geç anladığından dolayı Jordania hükümetinin temsilcileri Kutaisi‟de BolĢevikler ve Gürcü Ġhtilal 

Komitesi ile bir görüĢme yapmıĢlardır. Bu görüĢmelerin sonucunda ateĢkes yapılmıĢ ve Batum yolu 

Kızıl Ordu‟ya açılmıĢtır. 17 Mart‟ta ise Batum‟da “BolĢevik Ġhtilal Komitesi” kurulmuĢtur. Ancak 

BolĢevikler bölgedeki bu faaliyetlerine rağmen Türklerle bir çatıĢmaya girmemiĢlerdir. Türklerle 

Ruslar birbirlerine karĢı askeri bir hamle düĢünmediklerinden dolayı bu ihtilal komitesi tarafından 

General G.Mazniashvili‟ye Batum‟un Türklerden geri alınması için görev verilmiĢtir. Hemen akabinde 

G. Mazniashvili komutasındaki Gürcü askerleri Türklerle çatıĢmaya girerek galibiyet kazanmıĢlardır. 

Bu durumda TBMM, Moskova‟da alınan taahhüdü kabul etmek zorunda kalmıĢ ve 28 Mart‟ta Batum 

bölgesi Türkler tarafından boĢaltmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Batum, Moskova AntlaĢması, G. Mazniashvili. 
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SÖZCÜK ANLAMINA İLİŞKİN BİR BİLİŞSEL ANLAMBİLİM ANALİZİ: TÜRKÇEDE 

“üzerinde, üzerine, üzerinden” EDATLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER 

ArĢ. Gör. Fırat ġAHĠN 

Bartın Üniversitesi, firatsahin92@outlook.com 

 

ÖZET 

Sözcükte çok anlamlılık olgusunun açıklanabilmesi, biliĢsel anlambilimciler arasında önemli süredir 

canlılığını koruyan olan sorunlar arasındadır. Sözcükler çoğu zaman birden çok anlam içeren 

birimlerdir. Sözcüğün anlamları ve iç yapılarını kuramsal olarak inceleyen Bilişsel Sözcük Anlambilim 

alanı, öncülerinden kabul edilen George Lakoff‟un öne sürdüğü idealleĢtirilmiĢ biliĢsel model (ĠBM) 

sistematiği üzerine kurulmuĢtur. Lakoff (1987) , sözcüklerin temsil ettiği daha karmaĢık bu üst anlam 

kategorilerini yayılımsal kategoriler olarak adlandırır. Söz konusu gruplama yöntemiyle ilk kez 

merkezi bir prototip kavramın varlığından ve bu kavramdan budaklanan türev anlamların oluĢum 

yollarından söz edilmiĢtir. Yayılımsal kategorilerde özellikle çok anlamlı sözcükler için varlığı kabul 

edilen merkezi anlamın çoğunlukla uzamsal niteliklere sahip bir ilk anlamdan dallandığı 

vurgulanmıĢtır. Bu çalıĢmada, Türkçede “üzerine, üzerinde, üzerinden” edatlarının Lakoff‟un (Lakoff 

ve Brugman, 1988) merkezleme metoduyla yayılımsal kategorileri ve sözcükte anlamsal merkezlenme 

Ģemaları incelenmiĢtir. Ġlgili edatların soyut veya uzamsal (somut) görünümlerini içeren imge Ģemaları 

listelenmiĢ, Langacker‟ın (1987) Bilişsel Dilbilgisi sistematiği çerçevesinde üye özelliklerinin ayırt 

edici yönleriyle ortaya konması amaçlanmıĢtır. Edatlar için kuramsal tabanda Lakoff‟un önerdiği ĠBM 

görünümleri ve zemin-figür iliĢkileri de çalıĢma içerisinde sunulmuĢtur. Türkçe içerisinde bu edat 

yapılarının ne gibi uzam iliĢkileri temsil ettiği ve Türkçe anadil konuĢurlarının zihinsel modellerinin 

betimlenebilmesi de çalıĢmanın diğer hedefleri arasındadır. 

Anahtar kelimeler : BiliĢsel Dilbilim, BiliĢsel Anlambilim, Sözcük Anlambilim 
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ORTAK BİR SÖZ VARLIĞININ IŞIĞINDA ANADOLUDAKİ SÖZ KESME:  

“MENDİL UCU BAĞLAMA” 

Gönül ERDEM NAS 

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, gonulerdem2002@yahoo.com 

 

ÖZET 

Anadolu ağızları alanında yapılan derleme çalıĢmaları, çalıĢılan yörenin fonetik, morfolojik ve söz 

varlığını tespitle sınırlı kalmamakta buradan toplanan söz konusu veriler ıĢığında orada yaĢayan halkın 

tarihten günümüze geçirdiği dönemlere de kaynaklık etmektedir. Birçok topluma ev sahipliği yapmıĢ 

ve yapmakta olan Anadolu toprakları, bu toplulukların göçlerine, yerleĢimlerine ve yaĢantılarına 

kaynak olan birçok kalıntıyı da barındırmaktadır. Bunlar; kimi zaman tarihi evrak, kimi zaman 

arkeolojik bulgu olabildiği gibi dil çalıĢırları için ağızlardaki fonetik, morfolojik ve söz varlığı verileri 

bu izleri taĢımaktadır. Türkiye‟nin en güney ucu Anamur ve en kuzey uçlarından biri olan Bartın 

yörelerinde yapılan derleme çalıĢmalarında tespit edilen ortak söz varlığı olan “Mendil ucu bağlama ya 

da mendil verme” birbirinden coğrafi olarak uzak olan bu iki yöredeki ortak bir geleneğe iĢaret 

etmektedir. Özellikle 80 yaĢ ve üstü kadın konuĢurlardan yapılan derlemelerde söz kesme, niĢan 

yapma gibi adlandırmaların kendi dönemlerinde “mendil ucu bağlama” olarak tanımlandığı tespit 

edilmiĢtir. Yüzük takmanın olmadığı bu dönemlerde evlilik sözleĢmelerinin en baĢında günümüz için 

niĢan töreninin kız evinin rıza göstermesi halinde mendille yapıldığı böylelikle çiftlerden ziyade 

ailelerin bu mendille sözleĢtiği söylenmiĢtir. Yapılan derlemelerdeki söz varlıkları incelenirken 

kültürel değerler mutlaka etki alanlarıyla birlikte incelenmelidir. Böylelikle dil üzerinden toplulukların 

göçleri ve birbirleriyle temaslarına dair bilgilere de ulaĢılabilmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Söz Varlığı, Ağız Bilimi, Mendil, Evlilik. 
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BARTIN AĞZINDA YAPI MALZEMELERİ VE EVİN BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ 

KULLANILAN ADLANDIRMALAR 

Gönül ERDEM NAS 

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, gonulerdem2002@yahoo.com 

 

ÖZET 

Anadolu ağızları Standart Türkiye Türkçesinden farklı ses, biçim özellikleri içerdiği gibi söz varlığı 

bakımından da sıklıkla baĢvurulan, baĢvurulması gereken doğal bir sözlük niteliğindedir. Bu ağızlar 

içerisinde Bartın ve yöresi ağızları, oldukça ilgi çekici bir yere sahiptir. Yörede kullanılan ağızlarda 

özellikle ses hususiyetleri incelendiğinde birden fazla lehçenin etkisi hemen fark edilmektedir. Lehçe 

tabakalaĢması bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan yöre ağızları aynı zamanda geniĢ bir söz 

varlığına da sahiptir.ÇalıĢma yapılırken bu özellikler göz önünde bulundurulmuĢ, derlenen verilerden 

19 sözcüğün evin bölümleri ve inĢaat yapımı için kullanılan malzemelerin adları olduğu tespit 

edilmiĢtir. Standart Türkiye Türkçesinde ya hiç bulunmayan ya da bulunduğu halde farklı anlamlar 

taĢıyan bu sözcükler, sözlük çalıĢmalarında kullanılabileceği gibi Standart Türkiye Türkçesinde 

bulunmayan adlandırmalar için de kullanılabilir.Derlenen bu sözcükler iki ana baĢlıkta –Evin 

Bölümleri ve Yapı Malzemeleri- yine her bir ana baĢlığın altında üç alt baĢlıkta –Derleme Sözlüğünde 

Bulunan, Derleme Sözlüğünde Bulunmayan Sözcükler ve Derleme Sözlüğünde Bulunduğu Halde 

Farklı Anlamları Tespit Edilen Sözcükler-  olarak incelenmiĢtir.Ġncelenen bu sözcüklerin ağız 

çalıĢmaları yapılırken ana kaynak olan Derleme Sözlüğü‟ ne katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda 

Derleme Sözlüğü dıĢında oluĢturulacak Bartın ve yöresine has Tematik Söz Varlığı Sözlüğü için bir ön 

çalıĢma niteliği taĢımaktadır.   

Anahtar Sözcükler: Bartın Ağzı, Adlandırma, Söz Varlığı 
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TEREKE TUTANIN TEREKESİ TUTULURSA:  

BİR KUDÜS KADISININ TEREKESİNE DAİR 

Yrd. Doç. Dr. Gülcan AVġĠN GÜNEġ
 

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, agunes@bartin.edu.tr 

 

ÖZET 

Kadı, Osmanlı Ģehir yapılanmasında, çeĢitli idarî ve hukukî vazifeleri yerine getirmekle muvazzaf 

kimse idi. Üstlendiği vazifelerin çeĢitliliği ve önemi ile Ģehrin en önde gelen simalarından olan kadının 

ölümü durumunda ise, diğer bir çok insan gibi terekesinin tespiti yapılırdı. Bu tebliğin amacı, 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinden elde edilen belgeler ıĢığında, bir Kudüs kadısının ölümünün ardından 

gerçekleĢen tereke iĢlemlerini gün yüzüne çıkarmaktır. Kudüs- Ġstanbul arasındaki yazıĢmaları ihtiva 

eden belgeler, terekenin tespiti ve kaydedilme iĢleminin aĢamaları yanında, diğer bazı önemli 

mevzuları da gündemimize getirecek veriler sunduğundan ayrıca önemlidir:  Kadı terekesinin tespitine 

dair olmak üzere, merkezle yapılan yazıĢmaların sebebi ne idi? Bu yazıĢmalar, salt görevi sonlanmıĢ 

bir devlet memuru olmakla mı ilgiliydi, yoksa baĢka nedenler mi mevcuttu? Belki kadının veresesi 

yoktu ya da verese arasında anlaĢmazlıklar çıkmıĢtı... Tüm bu hususların çeĢitli açılardan önemi 

olabilir. Ancak bizce bu tereke kaydının en önemli yanı, maddi kültür unsurlarının tespitine olanak 

sağlamasıdır. Çünkü ilk tespitlerimize göre birçok kitabı ihtiva eden bu terekeyi ele alan arĢiv 

malzemesi, dönemin entelektüel profilinin okuma listesine örnek teĢkil edecek bir veri sunmaktadır. 

Bir baĢka deyiĢle bu tebliğ ile Kudüs‟te görev yapan bir Osmanlı kadısının kitaplığına da göz 

gezdirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadı, Tereke, Kudüs 
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ÇORUM‟DA BİR TÜCCAR TAİFE: KAYSERİLİ ERMENİLER 

Yrd. Doç. Dr. Gülcan AVġĠN GÜNEġ 

Bartın Üniversitesi, agunes@bartin.edu.tr 
 

ÖZET 

Ticaret, devletlerin varlıklarını borçlu oldukları refah seviyesini artıran önemli bir sahadır ve tüccarlar 

her dönemde Ģehir hayatının vazgeçilmez unsurları olarak karĢımıza çıkar. Bu meyanda, Kayserili 

Ermeniler, 19. yüzyılda Çorum Ģehrinin ticarî hayatında dikkat çeken bir taife olarak tebliğimize konu 

olmuĢtur.ġer‟iyye sicillerinde, özellikle Kayseri‟nin Talas Köyü‟nden oldukları belirtilen bu tüccarlar, 

Çorum‟un merkezinde yaĢıyor, satın aldıkları evlerde veya kiraladıkları han odalarında ikamet 

ediyorlardı. Miras davaları, tereke iĢlemleri ve alıĢveriĢ iliĢkileri ile Osmanlı mahkemesinin 

gündemine gelen bu gayrimüslim taifenin Çorum‟u tercih etmesi, Ģehrin sosyal ve ekonomik açıdan 

cazibe derecesini ve ticaret ağı içerisindeki konumunu aydınlatmaya yarayacak bir ipucu olarak 

alınabilir. Bunun dıĢında bu tercihin, baĢka sebepleri de düĢündürmesi mümkündür. Kayserili 

Ermeniler, Çorum‟a geliĢ sebepleri yanında, varlıklarının sonuçları ile de incelenmeye değer. Çünkü 

bunlar, sadece birbiriyle değil, diğer gayrimüslimler ve Müslümanlarla da iliĢki içindeydiler. ġehrin en 

canlı bölgelerinde varlık gösteren ve sicil kayıtlarında, ekonomik açıdan zorluk yaĢadıklarına dair 

herhangi bir emareye rastlamadığımız Kayserili Ermeni tüccarların -takip edebildiğimiz kadarıyla- 

Çorum‟da, en azından birkaç kuĢak süren varlıkları, burada kabul gördüklerine ve/ veya yaĢamaya 

elveriĢli bir ortam bulduklarına yorulabilir. Ġncelediğimiz defterlerin gösterdiği kadarıyla, herhangi bir 

kavga ve niza dolayısıyla mahkemeye gelmemiĢ olmaları da, bu yoruma ilave edilecek ilginç bir 

husustur. 

Anahtar Kelimeler: Çorum, Ticaret, Ermeni 
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THE INCOME GAP IN THE WORLD: CONCERNS AND INEVITABILITY 

ArĢ. Gör. Dr. Seher GülĢah Topuz 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Ġktisat Bölümü, stopuz@ogu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

The gap in income distribution emerges as one of the most fundamental problems of economic issues 

in recent years and its change and transformation is examined extensively. Income inequality, which is 

increasing day by day, between richest and poorest increases the curiosity about where the income 

inequality in the world will reach in the future. However, this curiosity arises not only because of the 

poverty perception created by income inequality, but also because of the effect of inequality on 

economic growth. The existence of high inequality during the period when economic concerns come 

into prominence has negatively affected the economy of countries through many channels and this 

once again reminds us that the problem of income gap is a problem that should not be ignored. 

Although the existence of income inequality has been observed throughout history, the facts about the 

increase experienced especially in the last sixty years are also revealed by data. Economists examine 

this change in income inequality essentially by dividing to two period, which are from the beginning 

of the Second World War until the 1970s and from the 1970s until these days. It can be said that the 

increase in income inequality especially after 1970s has reached the highest level in the historical 

process. The cause of this situation is not actually explained by an unit economic indicator of countries 

and it can also varies depending on many factors such as economic growth, globalization, technology, 

tax and transfer system, corruption, education and health expenditures. In this context, this study 

consists of two stages: in the first stage the situation of income inequality in the world which is 

discussed in the literature is discussed together with its causes and consequences and in the second 

stage, the reasons for the desperation of countries in the face of income inequality are investigated. For 

this purpose, an analysis is made with the data set covering the period of 1965-2015 belonging to 90 

countries considering their income classifications. Due to the data obtained, it is shown that the Gini 

coefficient, which is used as a measure of income inequality, has gradually increased worldwide since 

1970, the wage increase at the top of the income distribution exceeds the rest of the distribution and 

the income gap reaches worrisome dimension. In the second stage, an examination is made as to why 

there is always inequality. These inquiries are also made within the concept of Meritocracy, in which 

effort and ability are rewarded. 

Keywords: Income distribution, Inequality, Meritocracy 
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İNSANIN VAROLUŞSAL KABİLİYETİNE DAİR BİR BİR ENTELEKTÜEL DÜŞÜNME 

MODELİ: Nazar (نظر ) 

ArĢ. Gör. H. Kübra ĠMAMOĞLUGĠL 

Ankara Üniversitesi, imamoglugil@ankara.edu.tr, kubrahali@hotmail.com 

ÖZET 

Nazar (نظر) sözcüğü; “beklemek (intizar)”, “ilahi lütuf ve rahmet”, “mukabele” gibi anlamlarının yanı 

sıra; ayn (عين) kelimesi ile birlikte kullanıldığında “görülecek bir Ģeyi görmek amacıyla göz bebeğinin 

o nesneye çevrilmesi”; kalp kelimesi ile kullanıldığında “düĢünmek” gibi birçok anlama gelen 

müĢterek bir lafızdır. Kalp ile nazar ‟ın ifade ettiği anlam; tefekkür (derinlemesine düĢünmek), bahs 

(araĢtırmak), teemmül (derin düĢünmek), tedebbür (düĢünüp, taĢınmak) gibi kelimelerle de 

karĢılanır.Nazar; görmenin çok daha ötesinde bir olgudur ve öznenin alanında değil Öteki‟ nin 

alanındadır. Bu itibarla varlık âlemini Allah‟ın yaratma/etkinlik alanı (منظور) olarak 

görmenin/farketmenin ifadesi olan nazar, insanoğlunun farkındalık yitiminin/körlük zıttıdır. Varlıktaki 

alametlerin/âyet farkındalığı olan nazar, zihnin kendi kendisini gözleyen hali bakımından 

entelektüellik kazanır. Böylelikle nazar, sıradan bir düĢünme faaliyeti olmaksızın, belli bir amaca 

matuf, beĢ duyunun verileri üzerinden duyuları aĢan düzlemin keĢfini yani bilinenden bilinmeyene 

gitmeyi ifade eder. Bir baĢka deyiĢle nazar, bakmakta olan bir kiĢinin fiili bakıĢı dıĢında, görüĢ 

alanındaki her Ģeydir. Dolayısıyla nazarın bir entelektüel düĢünme modeli olduğunu söylemek 

mümkündür.Nazar kelimesi Kur‟an‟da elliden fazla yerde geçmektedir. Esasında Kur‟an da vaz edilen 

düĢünme biçimi basit ve yalındır. Kur‟an, insanları, karmaĢık bir zihni faaliyete değil; bilakis temel 

düzeyde bir akıl yürütmeye/düĢünmeye yönlendirmektedir. Kur‟an‟ın ilk muhataplarını göz önünde 

bulundurduğumuzda hitabın karmaĢık ve ifası güç bir zihni faaliyeti gündeme getirmeyeceği aĢikârdır. 

Örneklerini “ Onlar gökler ve yer üzerindeki mutlak hükümranlığın kime ait olduğu hususunda hiç 

düĢünmezler mi?” (A‟raf, 7/185), “ De ki: „Göklerde ve yerde olanlara bakın da düĢünün!‟” (Yunus, 

10/101), “ Ġnsan, neden yaratıldığına bir baksa ya!” ( Tarık, 86/5) ayetlerinde gördüğümüz nazar 

eylemi insan zihninin farkındalığına yöneliktir. BaĢat farkındalık ise Ģüphesiz ki Allah‟ı bilmek 

(marifetullah)tır.ÇalıĢmamızda Kur‟an‟ın dakîk/derinlikli düĢünme anlamına gelen nazar kelimesi ile 

verdiği mesajı; destek unsurlarını, körlük vurgusu ve zihnin entelektüel faaliyetini göz önünde 

bulundurarak ele alacağız. 

Anahtar Kelimeler:Nazar, Akıl, Bilgi, Ayet 
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BİLGİ YARATMA SÜRECİNDE SOSYAL AĞLARIN ROLÜ:  

BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Yrd. Doç. Dr. Hale ALAN 

Bayburt Üniversitesi Yönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü, haletpe@gmail.com 

ÖZET 

Ağ iliĢkilerinden edinilen avantajları açıklamayı sağlayan sosyal sermaye kavramı bireyler ve Ģirketler 

arası iliĢkilere farklı bir anlam kazandırmıĢtır. Bir sosyal ağ bir grup aktör ve bu aktörler arasındaki 

iliĢkilerden oluĢmaktadır. Sosyal iliĢkilerden elde edilen kaynaklar ve bu kaynaklar sonucunda elde 

edilen faydalar üzerine kurulu olan sosyal sermaye birey, örgüt, toplum gibi düzeylerde sosyal ağları 

etkili kılmaktadır. Sosyal ağ yazınında sık tekrarlanan ve tekrar eden etkileĢimlerden oluĢan güçlü 

bağlar ve tesadüfen edinilen zayıf bağlar olmak üzere iki tür bağdan çok sık söz edilmektedir. Sosyal 

ağ iliĢkileri hem birey hem örgüt düzeyinde en önemli olumlu etkiyi bilgi yaratma sürecinde 

göstermektedir. Bilginin hayati önem taĢıyan diğer kaynakların yerini aldığı ve bu nedenle bilginin 

yaratımı sürecinin çok iyi yönetilmesi gerektiği söylenebilir. Bu araĢtırmanın amacı bilginin 

öneminden yola çıkarak, bilgi yaratma sürecini etkileyen bireysel ve örgütsel faktörlerini sosyal ağ 

karakteristikleri (güçlü ve zayıf bağlar, yapısal boĢluklar vs.) açsından incelemektir. Bilgi yaratmak ve 

bilgiyi kullanmak, örgütlerin rekabet avantajı kazanmasında kilit rol oynar. Bilginin yaratılması, 

bireylerin birbirleriyle bilgilerini birleĢtirmeleri ve değiĢ tokuĢ etmeleriyle mümkün olmaktadır fakat 

bilginin çoğu zaman paylaĢılmak istenmemesi ve bilgi akıĢının sağlanamaması bilgi yaratma sürecinde 

sıkıntıya neden olmaktadır. Bir firma, birey ve grup düzeyindeki bir bilgiyi, örgütsel bilgiye 

dönüĢtürdüğünde bilgiyi etkin bir Ģekilde yönetmiĢ olur. Firma içinde bilgi yaratma sürecinde yönetsel 

ve teknolojik araçların faydası sınırlıdır. Bunun baĢlıca nedeni ise bilgi yaratma sürecinin bireyler 

arasındaki sosyal etkileĢim ve temaslara bağlı olmasıdır. Fakat hiçbir yerde kayıtlı ya da yer almayan 

sadece sözlü olan örtük bilgi insanların birbirleriyle etkileĢimleri ve iletiĢimleri ile yayılır. Bu 

bakımdan bilginin yaratılmasında sosyal ağ yaklaĢımın önemli bir yer tuttuğu belirgindir. Bu çalıĢma 

sosyal sermayenin yapısal boyutunu teĢkil eden insanlar arasındaki sosyal etkileĢimler sosyal ağlara 

vurgu yapmaktadır. Bu araĢtırma biliĢim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada görev yapan 69 bilgi 

iĢçisinin oluĢturdukları ağ iliĢkilerinin özellikleri ile ihtiyaç duyulan bilgiye ulaĢmaları ve bilgi 

yaratma iliĢkisi üzerine odaklanmaktadır. Bu çalıĢmada hangi sosyal ağ özelliklerinin bilgiye eriĢim, 

bilgiyi paylaĢım ve bilginin iĢlevi (açık mı örtük bilgi mi) için kullanıldığının ortaya çıkartılması 

amaçlanmıĢtır. BiliĢim sektöründe görev yapan çalıĢanlara ait sosyal ağ iliĢkileri, bağlantı ve temasları 

gösteren veriler çalıĢanlardan bireysel olarak çalıĢma kapsamında oluĢturulan veri toplama formu 

kullanılarak toplanmıĢtır. AraĢtırma kapsamına alınan biliĢim sektörü çalıĢanlarının ağ iliĢki haritaları 

oluĢturulmuĢ ve sosyal ağ iliĢki özellikleri ve ağ özellikleri ortaya çıkartılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yaratma Süreci, Sosyal Ağ ĠliĢkileri, BiliĢim Sektörü 
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İNSAN SERMAYESİ ve KARİYER BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL 

SERMAYENİN ROLÜ: KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN 

CAPITAL AND CAREER SUCCESS: A RESEARCH ON FEMALE MANAGER 

Yrd. Doç. Dr. Hale ALAN 

Bayburt Üniversitesi, haletpe@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġnsan sermayesi, örgüt bünyesinde bulunan insanların tecrübe, yetenek, bilgi ve kabiliyet gibi beĢeri 

unsurlarının tümünü ifade eden bir kavramdır (Edvinsson ve Malone, 1997: 34). Bireyler, doğuĢtan 

gelen özelliklerine dıĢ çevreden elde ettikleri bilgi, beceri ve davranıĢsal özellikleri eklediklerinde 

sermayelerini arttırabilmektedirler. Lynn (1998:119)‟de iĢletmelerin çalıĢtırdıkları personelin 

birikimlerini, iĢletmenin varlıkları kapsamına alarak, örgütsel sermayeye dönüĢtürmek istediklerini 

ifade etmektedir. Makro pozitivist paradigmanın, insan sermayesini, toplumsal yapının ürünü 

olduğunu kabul ettiğini ve toplumsal yapının ürünü gördüğünü ifade eden görüĢe göre, bireylerin, 

insan sermayelerini toplumsal yapıdan bağımsız olarak geliĢtirmeleri mümkün değildir. Sosyal 

sermaye kuramı bakımından kadın üyelerin ağ bağlantıları, kurmuĢ oldukları iliĢkiler ve güven 

önemlidir. Yazında yapılmıĢ çalıĢmalarda kadın ve erkeklerin yönetsel görev almalarında nitelik ve 

tecrübelerinin eĢit olmasına rağmen sosyal sermayelerinin eĢit olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Yönetim 

bilimcilerin bakıĢ açısıyla sosyal sermayenin yalnızca bireyin sahip olduğu bağıĢ olarak düĢünülmesi 

insan sermayesiyle temel ortak benzerliği olmakla fakat insan sermayesi tek baĢına bireysel ekonomik 

kazanç elde etmeyi etkilememektedir (Claudia Goldin ve Larry Katz: 2001). Üst düzey kadın 

yöneticileri tanımlayan kiĢisel karakteristikler, dinamik, bağımsız, özgüvenli, rekabetçi ve amaç 

yönelimli olmalarıdır. Ayrıca giriĢimcilik faaliyetini sürdüren kadınlar hırslı olma, risk alma, kendi 

iĢini kontrol etme gibi özellikler çerçevesinde de betimlenmektedir. Ġnsan sermayesi baĢarılı iĢ yaĢamı 

için gerekli olmakla birlikte yaĢ ve cinsiyet gibi sosyo-demografik özellikleri ve eğitim, kabiliyet ve 

yönetsel tecrübelerle kazanılan entelektüel insan sermayesinden oluĢan kavramları kapsamaktadır 

(Junquera 2011; Madsen, Neergaard ve Ulhoi 2003). Eğitim insan sermayesinin bilgi, davranıĢ ve 

oryantasyon hızını Ģekillendiren önemli bir elemanı olarak belirtilmektedir (Birdthistle 2008). Sosyal 

sermaye ve insan sermayesi arasındaki iliĢki önemlidir. Bazı kuramcılar insan sermayesinin 

üretiminde sosyal sermayenin bilgi paylaĢımını kolaylaĢtırıcı görevinin yardımcı olduğunu 

önermiĢlerdir (Bourdieu, 1986; Coleman, 1990). Ağ yapıları ve oluĢumları sosyal sermayeyi farklı 

yollarla yaratmaktadır. Bunlar güçlü, yoğun ve yapıĢık bağlar sayesinde oluĢan kapalı ağlar (Coleman 

1988) ve zayıf bağlarla oluĢmuĢ, farklı grupları aracılar (Burt 2000) aracılığıyla bağlayan ağ 

arasındalığı (Freeman 1977) oluĢumlarıdır.Bu bakımdan bu çalıĢmada belirlenmiĢ özel örneklem 

üzerinde insan sermayesi ve kariyer baĢarısı arasındaki iliĢki ve sosyal sermayenin bu iliĢkideki 

rolünün ortaya çıkartılması amaçlanmıĢtır. Borsa Ġstanbul A.ġ.‟de aktif olarak iĢlem gören Ģirketlerin 

yönetim kurullarında görev yapan bağımsız kadın yönetim kurulu üyeleri belirlenerek her kadın 

üyenin ikincil veri toplama yöntemi ile sahip olduğu iliĢki, bağ ve temasları belirlenerek, UCINET 6.0 

ve Microsoft Excel programı kullanılarak ağ iliĢkileri matrisleri ve ağ haritaları oluĢturulmuĢtur. Bu 

çalıĢmada kadın yöneticilerin insan sermayesi ve kariyer baĢarıları arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve 

sosyal sermaye kullanımının rolünü belirlemeyi gerektiren yüzeysel bilgileri elde etmek amacıyla 

iliĢkisel bilgileri elde etmek ve analiz edebilmek için ikincil veri kaynaklarından hareket edilerek 

kadın bağımsız yönetim kurulu üyelerinin insan sermayesi düzeyleri, kariyer baĢarıları ve sosyal ağ 

iliĢki ve temasları araĢtırılmıĢtır. Ġnsan sermayesi ve kariyer baĢarısı arasındaki iliĢkiler için toplanan 

veriler üzerinden içerik analizi yapılmıĢtır. Ġçerik analizi kayıtlı belgelere dayalı bir 

analizdir.AraĢtırmada sosyal sermayenin rolünü belirlemek amacıyla sosyal ağ analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır. Sosyal ağ analizi hem bireysel düzeyde olabildiği gibi hem de tüm ağ üzerinden 

yorumlanabilmektedir. AraĢtırma kapsamında kullanılan araĢtırma yöntemi için ikincil kaynaklardan 
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veri toplanması birçok farklı kaynağın aynı anda kullanılmasını gerekli kıldığından dolayı 

sentezlenmiĢ bir içerik sunmakta ve diğer yöntemlere nazaran okunması, analiz edilmesi ve bulguların 

ortaya konması aĢamalarında sosyal ağ analizi çalıĢmalarına zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlamaktadır. AraĢtırma kapsamına alınan her bağımsız kadın yönetim kurulu üyesinin ülkede isim 

yapmıĢ ve köklü firmaların kurullarında görev yaptıkları düĢünüldüğünde, bilinirliklerinin fazla 

olacağı ve birçok bilgi veya habere ikincil veri kaynakları sayesinde ulaĢılabileceği 

değerlendirilmektedir. Kaynaklardan ikincil veri toplanması bireyin tanınırlığının çok fazla olmasına 

bağlı olarak kolaylaĢmaktadır (Abrahamson ve Fombrun, 1994). AraĢtırma halen devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ġnsan Sermayesi, Kariyer BaĢarısı, Sosyal Sermaye 
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ALEVİ/BEKTAŞÎ GELENEĞİNDE MUSAHİPLİK KURUMU  

(TOKAT TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ) 

Yrd. Doç. Dr. Hasan COġKUN 

G.O.P. Ġlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, hasan.hcoskun@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Alevilik‟te Musâhip olmak demek, iki Ģahsın kardeĢ olması demektir. Alevi topluluklarında birey her 

Ģeyden önce Alevî bir ana-babadan doğmuĢ olmanın yanında ancak evlendikten ve kendilerine 

“Musâhip” olarak baĢka bir evli çift bulduktan sonra topluluğun tam anlamıyla ve resmen mensubu 

olabilirler. Bu dört kiĢilik iki aile Alevî cemaatinin çekirdeğini teĢkil eder ve birbirlerine kardeĢ 

sayılırlar. Buna “ahiret kardeĢliği” denir.  AnlaĢıldığına göre bu hem dünya, hem de ahiret 

kardeĢliğidir. Dinî-sosyal bir kurum olan Musâhiplik yardımlaĢma esasına dayanır. Dede, Alevî-

BektaĢi geleneğinde cemaatin dinî önderidir. Alevî topluluğunda dedenin statüsü üst düzeydedir. 

Dedeler Alevi-BektaĢî topluluklarında hem dini hem de dünyevi otoritedir. Dedeler ana bilgi kaynağı 

olarak kabul edilmektedir. Alevi/BektaĢî geleneğinde ana bilgi kaynağı olarak görülen dedelerin 

musahiplik kurumu hakkındaki görüĢlerini esas aldık. Bu çalıĢmada, Alevî kültürünün çok zengin dinî 

ve sosyal tezahürlerinin yaĢandığı Tokat Türkmen Alevi Dedelerinin kurumsallaĢmıĢ geleneksel alevi 

örgütlenmelerinden musahiplik kurumuna bakıĢını Din Sosyolojisi açısından inceleme ve araĢtırmaya 

tabi tutuyoruz. Dini ve toplumsal otorite olarak Dedelik kurumu ile bir sosyal dayanıĢma örgütlenmesi 

olarak Musahiplik kurumu arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaya çalıĢtık.  Din ve yol kardeĢliği olarak 

tanımlanan Musahiplik kurumunun alan araĢtırmamızda elde ettiğimiz veriler eĢliğinde ortaya 

koymaya çalıĢtık. Musahiplik kurumunun  günümüzde fonksiyonlarını yerine getirip-getirmediğini 

tespit etmeye çalıĢtık.” 

Anahtar Kelimeler:  Alevilik, Tokat, Alevilik-BektaĢilik, Musahiplik, Sosyal DayanıĢma,  
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SOSYAL MEDYA KRİZLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA ALGISI ÜZERİNDE 

YARATTIĞI ETKİ: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Cihan SeçilmiĢ 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, csecilmis@ogu.edu.tr 
Dr. Öğrencisi, Hülya Saotay 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, hlysty@hotmail.com 

 

ÖZET 

Sosyal Medya gün geçtikçe teknolojik geliĢmelerle birlikte gerek kiĢilerin gerekse iĢletmelerin 

olmazsa olmazı haline gelmiĢtir. Sosyal Medyanın iĢletmeler için nasıl kullanıldığı ve yönetildiği 

stratejik öneme sahiptir. Sosyal Medya kullanım Ģekillerine göre inanılmaz faydalar sağlarken bazı 

haber ve paylaĢımlar önlenmesi güç ve hızlı bir Ģekilde krize yol açabilmektedir. Bu noktada 

iĢletmelerin krizi nasıl yönettikleri, ne kadar doğru müdahalelerde bulundukları ve hızları önemli hale 

gelmektedir. Ayrıca ortaya çıkan krizden tüketicinin ne derece etkilendiği ya da etkilenmediği ise en 

önemli noktalardan biridir. Bu çalıĢmada sosyal medyada çıkan iĢletme krizlerinin tüketici satın alma 

algı ve tutumlarına etkisinin karar verme süreçleri açısından incelenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Akademik ve Ġdari Personeline anket uygulanmıĢ olup iĢletmelerin 

yaĢadıkları sosyal medya krizleri ile müĢteri satın alma davranıĢı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

Ayrıca çeĢitli demografik değiĢkenler açısından davranıĢların fark gösterip göstermediği de ortaya 

konulmuĢtur.Sonuç olarak, satın alma sürecinde tüketicilerin bir ürün/iĢletme ile ilgili sosyal medyada 

çıkan olumsuz haber ve yorumların etkileri tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda kriz yönetimi kapsamında 

iĢletmelere öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kriz, Tüketici 
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MUTFAK SERGİLERİNDEN UYGULAMALI GASTRONOMİ MÜZECİLİĞİNE 

Ġbrahim ÇEKĠÇ 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Doktora 

Programı, halkbilim@hotmail.com 

Öğr. Gör.  Fethullah YILDIZ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis MYO,  fethullah_yildiz@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Eski eserleri teĢhir raflarında sergileme ve korunaklı depolarda muhafaza esasına dayanan klasik 

müzecilik anlayıĢı, teknolojik geliĢmelerle birlikte günümüzde yerini insanı merkeze alan, duyuları ön 

plana çıkaran, eğitim öğretim ve eğlence eklentilerini bünyesinde barındıran modern müzecilik 

anlayıĢına bırakmıĢtır. Bu anlayıĢla oluĢturulan müzeler, destinasyonları birer cazibe merkezi haline 

getirmekte ve imgesel Ģehir kimliklerinin oluĢumuna katkıda bulunmaktadır. Günümüzde modern 

müzeciliğin söz konusu avantajlarından faydalanmak isteyen bölgeler, müzecilik vizyonlarında 

değiĢikliğe gitmekte; mevcut müzelerini yeniden dizayn etmekte ve müze yatırımlarını modern 

müzecilik anlayıĢıyla Ģekillendirmektedir. Bu çalıĢmada geçmiĢten günümüze klasik müzecilik 

anlayıĢıyla oluĢturulan ve etnografya müzesi mantığıyla yönetilen mutfak müzelerinin, gelecekte nasıl 

bir vizyon ve misyona sahip olması gerektiği sorusuna cevap aramıĢ ve mutfak müzelerinin iĢlevselliği 

değerlendirilmiĢtir. Değerlendirmeler Emine GöğüĢ Mutfak Müzesini ziyaret eden Gaziantep 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ile ilgili 

akademisyenlere uygulanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formlarına ve gözlemlere dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Gastronomi, müzecilik, turizm, modern müzecilik 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ‟NDEKİ OTELLERİN HALKLA  İLİŞKİLER ARACI 

OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIM  DURUMLARI  

(ELAZIĞ, MALATYA, BİNGÖL, MUŞ, VAN ÖRNEĞİ) 

Öğr. Gör. Nihal ĠPEK 

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, nipek@bingol.edu.tr 

Öğr. Gör. Ġlkay YILDIZ 

Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, ilkayyildiz@bingol.edu.tr 

 

 

ÖZET 

ĠletiĢim teknolojilerindeki geliĢim, birçok alana olduğu gibi halkla iliĢkilere de önemli ivme 

kazandırmıĢtır. Temel amacı, kuruluĢlarla hedef kitleleri arasında iletiĢimi sağlamak olan halkla 

iliĢkiler, bu amacı gerçekleĢtirirken birçok yöntem ve teknikten yararlanmaktadır. Sosyal medyanın 

ortaya çıkıĢı halkla iliĢkiler uygulamalarına pratiklik ve hız bakımında yeni bir boyut kazandırırken, 

profesyonel halkla iliĢkiler departmanına sahip olan ya da olamayan kuruluĢlara da maliyet açısından 

büyük fırsatlar sunmaktadır. Konaklama iĢletmeleri de ürün ve hizmetlerini tanıtma, hedef kitleleriyle 

iletiĢim kurmada teknolojinin en popüler hali olan sosyal medya uygulamalarından 

yararlanmaktadır.Bu çalıĢmada, Doğu Anadolu Bölgesi‟nde bulunan illerdeki  otel iĢletmelerinin bir 

halkla iliĢkiler aracı olarak sosyal medyayı kullanabilme durumları araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmaya dahil 

edilen iller rastgele seçilmiĢ olup; Elazığ, Malatya, Bingöl, MuĢ ve Van illerinden oluĢmaktadır. Bu 

illerde hizmet veren, en az  üç yıldız ve üstü olan oteller seçilmiĢ ve araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. 

Veriler, görüĢme ve anket yöntemlerinden yararlanılarak elde edilmiĢ ve verilerin analizinde ssps 16 

programı kullanılmıĢtır. Anket soruları genel olarak sosyal medya kullanımlarını ölçmek amacıyla 

daha önceden geçerliliği ve güvenilirliği test edilen baĢka çalıĢmalardan alınmıĢtır. Ayrıca görüĢülen 

kiĢilere beĢli likert tipinde bazı önermeler aktarılmıĢ ve bu önermelere katılıp katılmadıkları 

öğrenilmiĢtir. AraĢtırmada, otellerin sosyal medyayı sadece bir amaçla değil birçok amaçla 

kullandıkları,  bir değil, birçok sosyal medya ağına sahip oldukları, sosyal medya kullanımının 

kurumları için çok önemli olduğu ve sosyal medyanın kurumsal iliĢkilerde olumlu bir etki oluĢturduğu 

gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Otel, Sosyal Medya, Halkla ĠliĢkiler 
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ÇEVRESEL GÜVENLİK SORUNU OLARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Yrd. Doç. Dr., Ġlke Bezen TOZKOPARAN 

Fırat Üniversitesi, ilke@firat.edu.tr 

 

ÖZET 

Güvenlik alanı ile ilgili olan çalıĢmalar son yıllarda dikkatini çevreye çevirmiĢtir. Çevre, güvenliğin 

yeniden tanımlanmasında birçok tanımın odak noktasında yer almaktadır. Özellikle küresel ısınma, 

deniz seviyesinin yükselmesi, ozon tabakasının incelmesi, sınıraĢan kirlilik, balıkların tükenmesi, 

habitat ve biyolojik çeĢitliliğin kaybı, deniz ürünlerinin kirlenmesi, aĢırı derecede alg artıĢı gibi çevre 

sorunları ele alınmaktadır.  

Son yıllarda çevre sorunları içinde en çok öne çıkan iklim değiĢikliğidir. Ġklim değiĢikliği sorununun 

sadece bir çevre sorunu değil aynı zamanda güvenlik sorunu olduğu çeĢitli çalıĢmalarda ifade 

edilmektedir. Ġklim değiĢikliğinin etkilerinin her ülke için ayrı olacağı belirtilmektedir. Yine, güvenlik 

kavramının sadece siyasi ve askeri tehditler çerçevesinde değil, aynı zamanda çevresel bir olgu olarak 

değerlendirilmeye baĢlanmasıyla birlikte, devletler iklim değiĢikliğini ulusal güvenlik stratejileri içine 

almıĢlardır. Bunun yanında konuya iliĢkin uluslararası çalıĢmalara katılım sağlayarak, ulusal eylem 

planlarını hazırlamıĢlardır. Ulusüstü birlikler de benzeri çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Ġklim 

değiĢikliğinin su kaynaklarından göçe birçok konuyu etkilediği düĢünülmektedir. Bu durum da çevre 

konularından dolayı ortaya çıkacak olan çatıĢmaları hızlandıracaktır.  

Bu çalıĢmanın ana sorusu; iklim değiĢikliğinin çevresel güvenlik sorunu oluĢturup oluĢturmadığıdır. 

Bu soru doğrultusunda çalıĢmanın temel amacı çevre sorunlarını ile insan etkileĢiminden yola 

çıkılarak iklim değiĢikliğinin çevreyi ve insanları etkileyip etkilemediğinin ve nasıl güvenlik sorunları 

oluĢturduğunun araĢtırılmasıdır. ÇalıĢma literatür taramasına dayanacaktır. Kavramsal çerçevenin yanı 

sıra örnek olaylarla iklim değiĢikliğinin çevresel güvenlik sorunu oluĢturup oluĢturulmadığı ortaya 

konulmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ġklim, Çevre Sorunları, Ġklim DeğiĢikliği, Çevresel Güvenlik 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKLİM VERİLERİNİN KENT 

PLANLAMASINDA KULLANILMASI 

Yrd. Doç. Dr., Ġlke Bezen TOZKOPARAN 

Fırat Üniversitesi, ilke@firat.edu.tr 

 

ÖZET 

Günümüzde iklim değiĢikliği dünyanın karĢı karĢıya kaldığı en büyük çevre sorunlarından biri olarak 

kabul edilmektedir. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟nde iklim değiĢikliği, 

“karĢılaĢtırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değiĢikliğine ek olarak, doğrudan veya 

dolaylı olarak küresel atmosferin bileĢimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluĢan bir 

değiĢiklik” olarak tanımlanmaktadır. Ġklim değiĢikliği ve kentler arasında çift yönlü bir iliĢki 

bulunmaktadır. Kentler bir yandan sahip oldukları faaliyetler nedeni ile doğal çevre ve iklim 

değiĢikliği üzerinde ciddi etkilere sahipken öte yandan iklim değiĢikliği sonucunda meydana gelmesi 

beklenilen olaylar kentleri meydana getiren sistemlerin varlığını tehdit etmektedir. Bununla birlikte, 

küresel iklim değiĢikliği ile birlikte kent planlaması ile kent iklimi arasındaki iliĢkiye duyulan ilgi son 

yıllarda artmıĢtır. Kent sistemlerinin ve onların Ģekillendirdiği kent mekanlarının iklim değiĢikliğine 

uyum sağlaması ve planlama, yönetim, politika gibi kararların bu değiĢikliğin kent üzerindeki etkileri 

göz önünde bulundurularak verilmesi gerekmektedir. Kent ikliminin yapısı ve özellikleri, planlama ve 

tasarım sürecinde de ele alınması gereken önemli konulardır. KentleĢme sürecinde istenmeden de olsa 

planlama ve tasarım yoluyla iklim yapısında değiĢimler oluĢmaktadır. Mevcut planlama pratiğinde 

iklim konuları genellikle planlama üzerine çok az etki etmekte ve planlama sürecine entegre 

edilememektedir. Ancak iklim bilgilerine kolaylıkla ulaĢılabilmesi sadece meteorologlar için değil 

planlama konusunda çalıĢan birçok farklı disiplin için de hayati önem taĢmaktadır. Tüm canlıların 

rahat ve konforu ile birlikte iklimsel özelliklerden maksimum yararlanan, daha az enerji tüketen ve 

çevreyi minimum kirleten kentlerin oluĢturulabilmesi için meteorologlar ile diğer planlama disiplinleri 

arasında sıkı bir iliĢkinin olması zorunlu hale gelmiĢtir. Kent plancıları, mimarlar, mühendisler, peyzaj 

mimarları gibi fiziki çevre ile ilgilenen uzmanlık alanları, tıpkı hidrologlar ya da klimatologlar gibi 

iklim verilerini en iyi Ģekilde kullanmalıdırlar. 

Bu çalıĢmanın amacı kentlere iklim değiĢikliğinin etkisinin araĢtırılmasıdır. Buradan yola çıkılarak 

kent planlamada kent iklimi verilerinin nasıl kullanılacağının ve iklim değiĢikliğinin kent 

planlamasına nasıl etkilerinin olacağının araĢtırılmasıdır. ÇalıĢma literatür taramasına dayanacak olup, 

kavramsal çerçevenin yanı sıra örnekler ile konu ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ġklim DeğiĢikliği, Kent Planlaması, Kent 
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ÇİN BUDİZMİ‟NDE BUDA ANLAYIŞI :  

Mİ LE FO (LAUGHING BUDDHA) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ArĢ. Gör. Ġlknur UĞURLU 

Ankara Üniversitesi, iugurlu@ankara.edu.tr 

 

ÖZET 

Budizm‟in en temel inanç esaslarından biri buda inancıdır. Buda inancı “Buda’ya, dharmaya (öğreti), 

sanghaya (örgüt) sığınırım.” Ģeklindeki Budist iman ikrarında üç ana unsurdan biri olarak ifadesini 

bulmuĢtur. Kelime anlamı olarak “uyanmıĢ olan” manasına gelen buda, temelde Budizm‟in kurucusu 

Siddhartha Gautama için kullanılmıĢtır. Zaman içerisinde Budizm‟in yayılması ve çeĢitli ekollerin 

ortaya çıkması ile buda terimine yüklenen anlam da farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. Budizm‟in iki ana 

ekolünden biri olan Theravada Ekolü, buda ifadesini sadece Tarihsel Buda Gautama için kullanmıĢ, 

kurtuluĢa ulaĢmak (nirvana) için Gautama‟nın öğretilerine (dharma) sıkı sıkıya bağlanılması 

gerektiğini ileri sürmüĢtür. Diğer ana ekol olan Mahayana Ekolü ise her bireyin budalık (uyanıĢ-

aydınlanma) yetisine sahip olduğunu ve kurtuluĢun bu yetinin özel yöntemler ile geliĢtirilmesiyle 

gerçekleĢeceğini savunmuĢtur. Bu bağlamda Mahayana Ekolü ve Mahayana Ekolü‟nün önemli bir alt 

kolu olan Çin Budizmi‟nde buda kavramı sadece Gautama için değil, aydınlanmıĢ diğer Ģahıslar için 

de kullanılmıĢtır. Öyle ki baĢta Tarihsel Buda Gautama ve budalık sıfatı verilen diğer Ģahıslar, Çin 

Budizmi‟nde tanrısal varlıklar olarak merkezi bir konuma yükselmiĢtir.Bu bağlamda budalık 

mertebesine yükseltilen Ģahıslardan biri de Mi Le Fo (ö. 916/917) dur. Dünya çapında buda 

denildiğinde insanların genelinin zihninde canlanan “ĢiĢman, gülen, neĢeli buda” tasviri bu Ģahsa aittir. 

Aslında Mi Le Fo, Çin‟de yaĢamıĢ bir Chan (Zen) keĢiĢidir. Song Hanedanlığı (960–1280) 

döneminden itibaren Çinliler, Mi Le Fo‟yu tanrısal varlık olarak kabul edip tapınmıĢlardır. 

Günümüzde de bu konumunu sürdüren Mi Le Fo budanın tasvirleri bolluk bereket getirdiği inancıyla 

Çin‟de evlerde ve iĢ yerlerde bulundurulmaktadır.Biz bu çalıĢmamızda dünya çapında en tanınan 

budalardan biri olan “Mi Le Fo” örneği üzerinden Çin Budizmi‟nin buda anlayıĢını irdeleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Buda, Gülen Buda (Laughing Buddha), Budai (Putai), Maitreya (Metteyya) 

Buda, Mi Le Fo.  
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JAMES LEGGE‟İN  (1815-1897) ÇİN DİNLERİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ 

ArĢ. Gör. Ġlknur UĞURLU 

Ankara Üniversitesi, iugurlu@ankara.edu.tr 

ÖZET 

Tarihten günümüze Çin‟de Taoizm, Konfüçyanizm ve Budizm öğretileri hâkim olmuĢtur. Taoizm, 

Konfüçyanizm ve Budizm, Çin coğrafyasındaki varlıklarını Çin‟e özgü bir etkileĢim halinde 

sürdürmüĢlerdir. Öyle ki söz konusu öğretiler, Çin dinî tarihinde “ üç din, bir aile” tabiriyle 

anılmıĢlardır. Kurucularının doğum tarihleri itibariyle MÖ 6. yüzyıla tarihlendirilen bu dinlerden 

Taoizm ve Konfüçyanizm, Çin‟in yerel mirası iken; Budizm Hindistan‟da doğmuĢ olmakla birlikte 

büyük oranda Çin‟de kabul görmüĢ ve Çin‟e has bir Ģekil kazanmıĢtır. Modern anlamda Çin dinleri 

alanında yapılmıĢ çalıĢmalara bakıldığında, 19. yüzyılın Çin dinleri araĢtırmalarının ciddi anlamda 

yoğunlaĢtığı bir dönem olduğu görülmektedir. Bu dönemde Batılı misyoner ve diplomatlar 

faaliyetleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu araĢtırmacılar arasında en önde gelen isim olarak James Legge 

gösterilebilir. Londra Misyoner Topluluğunun temsilcisi olarak uzun yıllar Çin‟de bulunan Legge, 

aynı zamanda Oxford Üniversitesinde Çin çalıĢmaları alanında görev yapan ilk profesördür. Bir 

misyoner olarak Legge, Çinlilere Hıristiyanlığın anlatılabilmesi için öncelikle Çin dinlerinin nesnel bir 

bakıĢ açısıyla ele alınıp incelenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Legge‟in faaliyetlerinin temel gayesi 

Çin dinleri konusunda doğru ve kapsamlı bilgi edinerek, Çinlilere Hıristiyanlığı daha etkili bir Ģekilde 

benimsetmektir. Bu amaç doğrultusunda otuz yıla yakın bir süre Çin‟de yaĢamıĢ, Çince öğrenmiĢ ve 

yaklaĢık elli yıl süren titiz bir çalıĢma ile Çin klasiklerini Ġngilizceye aktarmıĢtır. Çevirdiği metinler 

arasında Konfüçyanizm, Taoizm ve Çin Budizmi‟ne ait metinler bulunmaktadır. Ġngilizce olarak 

yayınlanan ilk Çin klasikleri arasında yerini alan çevirileri, filolojik dinler tarihi araĢtırmalarının 

öncüsü Max Müller editörlüğünde hazırlanan elli ciltlik Doğunun Kutsal Kitapları külliyatının altı 

cildini teĢkil etmektedir. Legge‟in bu eserleri diğer çevirilere nispetle günümüzde dahi özgünlüğünü 

korumakta ve aslına en yakın çeviriler olarak gösterilmektedir.ÇalıĢmamızda Legge‟in Çin dinleri 

araĢtırmalarına katkıları ele alınacak ve Legge‟i diğer araĢtırmacılar arasında ön plana çıkaran 

özellikleri ortaya koyulacaktır. Bunun yanı sıra Çin dinlerine bakıĢ açısına değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: James Legge, Çin dinleri, Çin klasikleri 
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MEŞRU BİR YATIRIM ARACI OLARK MUDAREBENİN GÜNÜMÜZDE KULLANIMI 

ArĢ. Gör. Ġmran ÇELĠK 

Dicle Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, imran47celik@hotmail.com 

 

ÖZET 

Ġslam dini her alanda olduğu gibi Müslümanların iktisadi hayatına yönelik de bir dizi düzenlemeler 

getirmiĢtir. Ġslam, kazancın emek mahsulü olarak alın teri ile kazanılmasını bir ilke olarak 

benimsemiĢ, emek harcamadan paradan para kazanma yollarını haram kılmıĢtır. Bu itibarla Ġslam‟da 

faiz ve faize dayalı tüm iktisadi iĢlemler yasaklanmıĢ, bunun Allah ve resulüne savaĢ açmak anlamına 

geldiğini bildirmiĢtir.Ġslam‟da helal kazanç elde etmenin birçok yolu vardır. Bunlardan biri mudarebe 

akdidir. Ġslamiyet‟ten önce var olan, Ġslam‟ın da uygun gördüğü bir kazanç elde etme yolu olarak 

Mudarebe yöntemi modern Ġslami bankacılığın temeli olarak kabul edilmesi dolayısıyla büyük öneme 

sahiptir.Günümüzde emek-sermaye ortaklığı ya da katılım ortaklığı olarak da bilinen mudarebe 

yöntemi faizli sisteme bir alternatif olarak kullanılmakta, faaliyet sahası gittikçe geniĢlemektedir. 

Klasik dönemdeki mudarebe uygulamasının mezheplere göre fıkhi boyutunun yanı sıra günümüzdeki 

kullanımına yönelik âlimlerin ve fetva kurullarının görüĢ ve tespitleri çerçevesinde konuyu ele almayı 

düĢünüyoruz.Mudarebenin tanımı, mahiyeti, meĢruluğu, sıhhat Ģartları ve mudarebe türleri hakkında 

kısaca bilgi verdikten sonra mudarebenin günümüzdeki kullanımı üzerinde duracağız. ÇalıĢmamızın 

muhtemel bazı baĢlıkları Ģu Ģekilde olacaktır: Klasik dönemde uygulanan mudarebenin Ģartlarına ek 

olarak günümüzde baĢka Ģartların gerekli olup olmadığı, geçmiĢ dönemdeki Ģartların günümüz için 

geçerliliği, mudarebenin günümüzdeki uygulama türleri, sermaye sahibi ve sermayede bulunması 

gereken Ģartlar, sermayeyi çalıĢtıran kiĢide (mudarib) bulunması gerekli olan Ģartlar, kar paylaĢımı,  

zarar olması durumunda zararın kimden karĢılanacağı, mudarebe yöntemi çerçevesinde günümüz 

Ġslami bankaların / katılım bankalarının faaliyetleri, bunların Ġslam fıkhına aykırı uygulamalarının olup 

olmadığı tespit edilmeye çalıĢılacaktır.Bu baĢlıklar çerçevesinde konuyu ele alarak mudarebe ve 

günümüzde kullanımı konulu çalıĢmamızı elde edilecek bilgi, bulgu ve tespitleri değerlendirerek 

tamamlamayı düĢünüyorum.  

Anahtar Kelimeler: Mudarebe, islami finans, katılım ortaklığı 
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DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ‟NİN İLK 22 CİLDİNDEKİ “İSLAM MEZHEPLERİ 

TARİHİ” İLE İLGİLİ MADDELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

ArĢ. Gör. Ġsmail AKKOYUNLU 

Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, iakkoyunlu@ankara.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġslam kültür ve medeniyetine dair Müslümanlar tarafından oluĢturulan ilk sistemli ve kolektif 

ansiklopedi çalıĢması olan Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, Ġslam Bilimleri alanında son 

derece önemli bir boĢluğu dolduran temel bir kaynak eser niteliğindedir. Bir din olarak Ġslam‟la ilgili 

kültür, sanat, musiki, mimari, ilim, tarih ve medeniyete ait 16.000‟den fazla madde içeren ve çok 

sayıda ilim adamının katkısıyla oluĢan eser; baĢta Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelâm olmak üzere temel 

Ġslam bilimlerinin farklı disiplinleri açısından da son derece önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Diyanet 

Ġslam Ansiklopedisi‟nin önemli bilgiler içerdiği Temel Ġslam Bilimlerinden biri de Ġslam Mezhepleri 

Tarihidir. GeçmiĢte ve günümüzde siyasî ve itikadî gayelerle varlık kazanan beĢerî yapılar olan 

mezheplerin oluĢum ve geliĢim sürecini ilmî yöntemlerle araĢtıran bu disiplinle ilgili çok sayıda 

madde içeren eser, alanın uzmanları tarafından ilk baĢvuru kaynaklarından biri olarak kullanılmakta ve 

bu yönüyle takdir edilmektedir. Bununla birlikte diğer alanlarda olduğu gibi Ġslam Mezhepleri Tarihi 

alanı ile ilgili maddelerin de bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bazı tespitlerde bulunulması önemli 

görülmektedir. Bu amaçla bu tebliğde Diyanet Ġslam Ansiklopedisi‟nin ilk 22 cildindeki Ġslam 

Mezhepleri Tarihi ile ilgili maddeleri mezhep, fırka, kavram, eser ve Ģahıs gibi değiĢkenler üzerinden 

ele alınacak ve karĢılaĢtırmalı bir yaklaĢımla eleĢtirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Böylelikle 

Diyanet Ġslam Ansiklopedisi‟nin Ġslam Mezhepleri Tarihi ile ilgili maddelerinin ilgili ciltlerdeki genel 

görünümünün ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu çalıĢmayla birlikte aynı zamanda Mezhepler 

Tarihi araĢtırmacılarının ilk baĢvuru kaynakları arasında yer alan Diyanet Ġslam Ansiklopedisi‟nin 

daha pratik bir biçimde kullanılmasının sağlanması ve Ġslam Mezhepleri Tarihi‟nin ilgi alanına giren 

mezhep, fırka, kavram, eser ve Ģahısların birlikte ve bir bütün halinde görülmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, Ġslam Mezhepleri Tarihi, Mezhep, Kavram, ġahıs. 
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TÜRKİYEDE İBN TEYMİYYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR: 

BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ 

ArĢ. Gör. Ġsmail AKKOYUNLU 

Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, iakkoyunlu@ankara.edu.tr 

 

ÖZET 

Hicrî 661-728 miladî 1263-1328 yılları arasında ġam-Mısır bölgesinde yaĢayan Ġbn Teymiyye, Ġslam 

düĢünce tarihinde birbirinden farklı alanlarda en çok eser bırakan müellifler arasında yer almaktadır. 

Ġbn Teymiyye‟nin kendi dönemine kadar gelmiĢ bulunan hemen her Ģahıs, ekol ve konu üzerinde bir 

Ģeyler söyleme çabası, bu süreçte oldukça belirleyici bir rol oynamıĢtır. Aynı zamanda Ġbn 

Teymiyye‟nin sahip olduğu çok yönlü eleĢtirel bakıĢ açısı, böyle bir tablonun ortaya çıkmasını bir 

anlamda zorunlu kılmıĢtır. Bilinmektedir ki Ġbn Teymiyye, içerisinde yaĢadığı her bakımdan çalkantılı 

dönemin de etkisiyle bir din olarak Ġslam‟ı ve Ġslam‟ın en sahih yorumu olarak gördüğü Ehl-i Sünnet‟i 

iç ve dıĢ tehditlere karĢı korumak ve sonraki nesillere sahih bir Ģekilde aktarmak adına büyük 

mücadeleler vermiĢtir. Böylece Ġbn Teymiyye, bu amaçla reddiye içerikli ya da telif birçok eser 

kaleme almıĢtır. Bununla birlikte Ġbn Teymiyye‟nin fikirleri ve eleĢtiri konusu yaptığı hususlarla da 

alakalı gerek geçmiĢte gerekse modern zamanlarda olumlu ve olumsuz içerikli çok sayıda eser kaleme 

alındığı bilinmektedir. Aynı zamanda Ġbn Teymiyye‟nin zihin dünyasının aydınlatılması amacıyla da 

birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu doğrultuda tebliğimizde modern zamanlarda Ġbn Teymiyye ile ilgili 

Türkçe olarak kaleme alınan makale ve tez türü araĢtırmalar, farklı değiĢkenler üzerinden ele 

alınacaktır. Böylece 19. ve 20. yüzyılın önde gelen akımlarından olan selefi düĢüncenin en önemli 

teorisyeni olarak görülen aynı zamanda Ehl-i Hadis/Hanbelî düĢünce yapısının en etkili 

Ģahsiyetlerinden biri olan Ġbn Teymiyye‟nin ülkemiz araĢtırmacıları tarafından nasıl görüldüğü ve 

tanımlandığı ile ilgili tespitlerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġbn Teymiyye, Türkiye, Tez, Makale.  
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TÜRKÇE‟DE -IP EKİ TAŞIYAN TÜMCECİKLERİN SÖZDİZİMİ VE ANLAMBİLİMİ 

Yrd. Doç. Dr. Kadri KURAM 

Bartın Üniversitesi, kadrikuram@bartin.edu.tr 

ÖZET 

-Ip eki Türkçe‟de zarf tümceciklerinin üzerine gelen ve tümceye çeĢitli anlamsal katkıları olmasına 

rağmen diğer zarf tümceciklerinden ayrı olarak kendi baĢına hiçbir anlamı olmayan tümceler üreten bir 

ektir. Bu ekin Orhun Anıtları‟na kadar giden bir tarihi olmasına rağmen (Erdal 2000) sözdizimsel 

konumu, anlamsal bağlantıları ve tümceciğin iç yapısı çok az incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı –Ip 

eki taĢıyan tümceciklerin ana tümceye hangi konumlardan bağlandığını ve her bir bağlanma 

noktasında ne gibi anlamsal değerler kattığını araĢtırmak olduğu gibi bu tümceciklerin öğelerinin ne 

zaman gizli öğe, ne zaman açık öğe olduğunu sorgulamaktır. UlaĢılan sonuçlar kısaca aĢağıdaki 

gibidir:-Ip‟lı tümcecikler ana eylemle kaynaĢarak bir deyim oluĢturabilir (1a) veya onun bir önceki 

aĢaması olarak değerlendirilen (Aikhenvald 2006) seri eylem yapılarında görülebilir (1b). 

a. Hoca konuyu kesip attı 

b. Adam bütün malını satıp savdı 

(1a)da anlatılan durumda ne kesmek ne atmak eylemleri bulunmaktadır. Ġki eylem de anlamını yitirmiĢ 

ve deyimleĢmiĢtir. (1b)de ise iki eylem de anlamını korusa da birlikte kullanılma eğilimi 

göstermektedir. (1a) kalıplaĢmıĢ bir yapı olarak görülürse (1b)de ortaya çıkan ilginç bir durum 

bulunmaktadır: iki ayrı eylem bulunmasına rağmen bir tane özne ve nesne bulunmaktadır. Yani öğeler 

paylaĢılmaktadır. Hatta bu paylaĢım zorunludur. Örneğin, (2a,b) Türkçe‟de bozuk tümcelerdir. 

a.*Adam malını satıp karısı savdı 

b.*Adam malını satıp mülkünü savdı 

(1)-(2) -Ip‟lı tümceciklerin ana eyleme en içten bağlandığı durumlardır. Ancak bu tümcecikler ana 

tümceden yapısal olarak uzaklaĢabilmekte ve paylaĢılan öğeler azalmakta hatta hiçbir öğenin 

paylaĢılmadığı durumlar olabilmektedir. Örneğin, (3)te nesneler farklı özneler aynıdır ancak (4)te 

bütün öğeler farklı olabilmektedir. 

Çocuklar [pizza yiyip] film izlediler 

Tam o saatte [Semra iĢi bırakıp] Ahmet iĢbaĢı yapıyor 

(Göksel ve Kerslake 2005: 440) 

-Ip‟lı tümceciklerin anlamsal katkısı açısından ise (4)teki gibi örneklere bakarak bu tümceciklerin iki 

olay arasında ardıĢıklık iliĢkisi kurduğu söylenmektedir (Johanson 1988, 1995). Ancak bunun doğru 

olmadığı ve bu tümceciklerin sabit bir anlamsal değerinin olmadığı görülmektedir. Örneğin, (3)te 

pizza yemek ve film izlemek aynı anda yapılmıĢ eylemler olabilir. Son olarak, bu tümceciklerin ana 

eylemin çekim eklerinin anlamsal özelliklerini de çeĢitli Ģekillerde kopyaladığı görülmektedir. 

Örneğin, (5)te -Ip‟lı tümcecik olumsuzluk eki taĢımadan ana eylemdeki olumsuzluk ekinin anlamsal 

özelliklerini kopyalayarak olumsuzluk anlamı taĢırken (6)da aynı yapı sözkonusu olmasına rağmen      

-Ip‟lı tümcecik olumlu anlam taĢımaktadır. Ancak her ikisi de geçmiĢ zamanı ana eylemden 

kopyalamaktadır. 

Polis öylece oturup olayları izleyemezdi. Müdahale etmek zorundaydı. 

Oraya kadar çıkıp manzarayı göremedik. YürüyüĢümüz boĢa gitmiĢti. 

ÇalıĢmada yukarıda bahsedilen bütün özelliklerin bu tümceciklerin ana tümceye eklendiği konumla 

açıklanabileceği savunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  -Ip eki, zarf tümcecikleri, gizli öğe 
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TÜRKÇE‟DE GİZLİ ÖZNELER 

Yrd. Doç. Dr. Kadri KURAM 

Bartın Üniversitesi, kadrikuram@bartin.edu.tr 

ÖZET 

Gizli özne Türkçe dilbilgisinde oldukça iyi tanınan bir özellik olmasına karĢın bu olgunun diğer 

dillerdeki gizni öznelerle karĢılaĢtırılması ve Türkçe‟nin kendi içinde gizli kalabilen diğer özne 

türlerinin dökümü yapılmamıĢtır. Bu çalıĢma Türkçe‟deki gizli öznelerle ilgili yeni veriler sunmayı 

amaçlamaktadır. Huang‟ın (2000) sınıflamasına göre dünya dillerinde 3 tür gizli özne bulunmaktadır. 

Birincisi sadece dolgu adılı olan özneleri düĢürebilen diller, örneğin Almanca ve Hollandaca. Bu gibi 

dillerde sadece herhangi bir anlamı olmayan özneler düĢürülebilmektedir (1a). Ġkincisi hem dolgu 

adıllarını hem de hava durumu adılları olarak bilinen yarı gönderimli özneleri düĢürebilen diller, 

örneğin Ġzlandaca ve YidiĢ (1b). Üçüncüsü ise yukarıdakilere ek olarak gönderimsel özneleri 

düĢürebilen diller, Ġtalyanca ve Türkçe (3). (1a)daki it adılı Ġngilizce‟de düĢürülemezken Almanca ve 

Hollandaca‟daki eĢdeğer durumlarda düĢürülebilmektedir. Yine (1b)de yağmuru gösteren it adılı 

Ġngilizce‟de düĢürülemezken Ġzlandaca‟da ve YidiĢ‟te düĢürülebilmektedir. 

(1) a. _It__ seems that John doesn‟t like barbecue 

      b. _It__ rains a lot here 

Türkçe açıkça Ġtalyanca‟yla birlikte üçüncü grupta yer almaktadır: 

(2)  __ vengo             İtalyanca 

           gel.1Tekil 

       „Geliyorum‟ 

            (Platzack 2004) 

 (3) __ geliyorum 

Ancak Türkçe‟de dolgu adılı bulunmadığı için (1a,b)deki gibi adıl düĢürmeleri yapıp yapamadığı 

sorgulanamamaktadır. Bu çalıĢmada Türkçe‟de (1a,b)deki gibi adıl düĢürmelerin bulunduğu iddia 

edilecektir. (1a)daki gibi yapıların test edilememesinin sebebi Türkçe‟de görünmek türündeki 

eylemlerde tümce sonuna tümcesel öğe yerleĢtirme yapılarının olmamasıdır:  

(4) a. Ali gelecek gibi görünüyor 

     b.*Görünüyor Ali gelecek 

(1a)daki gibi eylem-tümleç dizilimi çoğunlukla Hint-Avrupa dillerine ait bir özelliktir. Ancak Türkçe 

benzer bir yapıyı tümleç iĢaretleyicisi ki ile birlikte Farsça‟dan ödünç almıĢtır. Bu tümce yapıları ise 

bize Türkçe‟de dolgu adıllarının düĢebileceğini göstermektedir: 

(5) a. __ Açıkça görülüyor ki bu firma bu iĢi zamanında bitiremeyecek 

      b. __ Öyle görülüyor ki bu firma bu iĢi zamanında bitiremeyecek 

(1b) yine çoğunlukla Hint-Avrupa dillerinde bulunan bir özellik gereği yağıĢın türünü eylem üzerinde 

kodlamaktadır. Yani yağmur için rain, kar için snow eylemleri kullanılmaktadır. Dolgu adılı ise bu 

açıdan muğlaktır. Türkçe‟de ise durum tam tersidir. Eylem muğlak, adıl belirtilidir. Bu sebeple yağıĢın 

türünü iĢaretlemek için adılın açık olması gerekir, en azından böyle düĢünülür. Ancak konuĢucu ve 

dinleyicinin aynı ortamda bulunduğu durumlarda ikisi de yağıĢı göreceğinden örneğin (6)da adıl 

düĢebilmektedir. 

 

(6) Bak! __ Yağıyor. Ben sana demiĢtim bugün kar yağacak diye. 

Ayrıca, yağıĢın türünün önemsiz olduğu durumlarda konuĢucu ve dinleyici arasında paylaĢılan bilgi 

olmasına gerek kalmadan adıl düĢürülebilir: 

 

(7) Burada sürekli __ yağar. YağıĢsız geçen gün sayısı çok azdır. 

Anahtar Kelimeler: Gizli özne, hava durumu eylemleri, gönderimsiz özneler 
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ANTROPOLOJİK BİR YAKLAŞIMLA HATAY‟DA İNANÇ TURİZMİ 

Yrd. Doç. Dr. Kadriye ġAHĠN 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, sahinkadriye@gmail.com 

 

ÖZET 

Turizm konusu farklı alanlarda, farklı kuramlar ve bakıĢ açılarıyla ele alınan disiplinlerarası bir 

araĢtırma alanıdır.  Bu çalıĢmada Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Hatay‟ın Kırıkhan, Antakya 

ve Samandağ ilçelerinde yer alan ve inanç turizmine temel teĢkil eden kutsal mekânlar ele alınmıĢtır.  

Antropolojik bir yaklaĢımla ele alınan Hatay‟ın dini yapısının özellikle inanç turizmine nasıl merkez 

oluĢturduğu ve inanç turizmin yakın geçmiĢi ve günümüzdeki durumuna odaklanılmıĢtır. Hatay, 

Museviler, Hıristiyanlar, Sünniler ve Arap Alevlerin (Nusayriler) bir arada yaĢadığı kadim bir kent 

olup hem geçmiĢte hem de günümüzde fraklı dini gruplarca gerek hac ziyareti, gerekse dini mekân 

ziyareti için çekim merkezi olma özelliğini aynı zamanda “otantikliğini korumaktadır. Hatay‟ın 

Kırıkhan ilçesinde yer alan Beyazıt-ı Bestami Türbesi Antakya‟da yer alan St. Pierre Kilisesi,  Habib-i 

Neccar Camisi, Samandağ ilçesinde yer alan Hızır Türbesi ile Musa Ağacı örnekleri üzerinden inanç 

turizmi konusu ortaya konulacaktır. Özellikle 2007 yılında Hatay‟a açılan havaalanının açılması 

turizmin Ģehir ekonomisi için önemli bir noktaya taĢırken, sınırda meydana gelen savaĢ turizmin 

duraksamasına neden olmuĢtur. Bu çalıĢmada, Hatay kültürü üzerine inĢa edilen inanç turizminin 

temellendiği kutsal mekânlar ile son yıllarda içinde bulunduğu mevcut durum turizm antropolojisi 

açısından ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Antropolojisi, Ġnanç Turizmi, Hatay, Kültür 
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KÜLTÜR - KİŞİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI  
THEORETICAL PERSPECTIVE ON CULTURE - PERSONALITY RELATIONSHIP 

Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU 

Bingöl Üniversitesi, kasimtatlili@hotmail.com 

 

ÖZET 

 Kültürün birçok tanımı yapılmıĢtır. Kültürle ilgili olan tanımlardan biri; “toplumların kendilerine 

özgü olan, geniĢ bir insan grubu tarafından paylaĢılan, gelecek nesillere aktardıkları maddi veya 

manevi olan her Ģeydir”. KiĢiliğin de birçok tanımı yapılmıĢtır. KiĢilikle ilgili olan tanımlardan biri; 

“bir kimseyi baĢkalarından ayıran, onu kendisi yapan, duygu, düĢünce, inanç, değer ve tutum gibi 

özelliklerinin bir bütünlük içinde süreklilik göstermesidir”. Birey sadece çeĢitli biyolojik ve ruhsal 

parçaların bir araya toplanmasından oluĢan bir varlık değil, bu parçaların karĢılıklı bir uyum içinde 

iĢlemesinden oluĢan bir bütündür. Bireyin kiĢiliğini oluĢturan birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en 

çok bilinenleri; Kalıtım ve bedensel yapı faktörleri, psikolojik, duygusal-ruhsal etkenler, sosyo-

kültürel etkenler, sosyal yapı ve sosyal sınıf faktörü, eğitim, öğretim ve deneyim faktörler, coğrafi ve 

fiziksel etkenler, aile faktörü vb. gibi. Kültür-kiĢilik iliĢkisi üzerine bazı kuramsal yaklaĢımlar da 

ortaya çıkmıĢtır. Bu kuramsal yaklaĢımlar; “Kültür kiĢiliğin belirleyicisidir”, “Psikolojik 

determinizm”, “KiĢilik kültürdür”, “KiĢilik ara değiĢkendir” ve “Ġki sistem” kuramlarıdır. Bu bildiride, 

kültür-kiĢilik iliĢkisi kuramsal bir bakıĢ açısı ile ele alınmıĢtır. Literatür taraması yapılarak, özgün bir 

görüĢ ortaya konmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: KiĢilik, kültür, kuram, birey, sosyalleĢme.  

 

ABSTRACT 

The culture has many definitions. One of the definitions related to culture can be defined as follows: 

“It is unique for communities, it is something shared by a large group of people, it is material and 

moral values that people transmit these to the future generations”. The personality has also many 

definitions as well. One of the definitions related to the personality can be defined as follows: “It is 

personal characteristic value that distinguishes one person from others, It is collective continuity of the 

features such as emotion, thought, belief, value and manner that create person her/himself. The 

individual is not only a collection of various biological and spiritual pieces, but also he/she is as a 

whole with a process of mutual harmonization of these pieces. There are many factors that constitute 

the person's personality. The most well-known of these factors are listed as follows: “Inheritance and 

physical structure factors; psychological, emotional-mental factors; socio-cultural factors; social 

structure and social class factors; education, teaching and experience factors; geographical and 

physical factors; family factor and etc. Some theoretical approaches about the culture-personality 

relationship have also emerged. These theoretical approaches are “Culture is the determinant of 

personality", "Psychological determinism", “Personality is the culture”, “Personality is intervening 

variable” and “Two systems” theories. In this report, the relationship between culture and personality 

is considered from a theoretical point of view. Conducting a literature, the unique argument is put 

forward.  

Key words: Personality, culture, theory, individual, socialization. 
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TASAVVUFTA HAKİKAT KAVRAMI VE HÂRİSE HADİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad ERKAYA 

Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, esaderkaya@hotmail.com 

 

ÖZET 

Hakikat, tasavvufun en temel kavramlarından biridir. Tasavvufta, kulluğun / Ģeriatın tam anlamıyla 

yerine getirilmesi neticesinde “ilâhî gerçeklere ve sırlara aĢina olmayı” diğer bir deyiĢle “Hakk‟ın 

tecellîlerini temaĢa etmeyi” ifâde eden hakikat kavramının mutasavvıflar nezdinde önemli bir kaynağı 

da Harise ile Hz. Peygamber arasındaki diyaloğu içeren hadistir: Rivâyete göre Peygamber (sas) 

Hârise‟ye “Nasıl sabahladın yâ Hârise?” diye sorar. Hârise, cevaben “Hakiki bir mümin olarak Yâ 

Rasûlallah!” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Her hakkın bir hakikati (işâreti) vardır. Bunun 

hakikati nedir?” buyurur. Hârise ise “Kendimi dünyadan uzaklaĢtırdım. Geceleri uykusuz, gündüzleri 

susuz geçirdim. Artık sanki rabbimin arĢına açıkça bakıyor gibiyim. Sanki cennetliklerin nasıl 

ziyaretleĢtiklerini ve cehennemliklerin nasıl bağırıp çağırdıklarını görüyor gibiyim.” Hârise‟nin bu 

sözleri üzerine Peygamber (sas): “Marifete erdin, onun gereğini yap.” buyurur.Bildiride öncelikle, bu 

rivâyetin merkezinde yer alan Hârise‟nin kimliği, zühd anlayıĢı ve tasavvuftaki hakikat kavramı ile 

iliĢkisi ele alınacaktır. Zira rivayetin çeĢitli varyantlarında râvi bazen Hârise, kimi zaman Hâris b. 

Numan, bazı kaynaklarda ise Haris b. Mâlik Ģeklinde farklı adlarla geçmektedir. Bu durum rivâyetin 

anlaĢılması konusunda hadisenin merkezinde yer alan sahabinin tesbitinin gerekliliğini göstermektedir. 

Öte yandan söz konusu rivâyetin tasavvuf literatürüne yansıması mutasavvıfların hadis ile ilgili 

yorumları bağlamında ele alınarak hakikat kavramına kaynaklık etmesi yönünden mütalaa edilecektir. 

Nitekim hakikat kavramı ile iliĢkilendirilen bu rivâyetin tasavvuf kaynaklarında yaygın bir Ģekilde yer 

aldığı ve hakikat kavramının temellendirilmesinde önemli bir argüman olarak sunulduğu 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hakikat, ġeriat, Hârise, Tasavvuf, Hadis. 
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SEYFEDDİN BÂHARZÎ‟NİN VÂKIALARI 

Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad ERKAYA 

Çukurova Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, esaderkaya@hotmail.com 

 

ÖZET 

Vâkıa, tasavvufta sâlikin kalbine gayb âleminden gelen iĢaret ve mânâları ifâde etmektedir. Esas 

itibariyle rüyaya benzemekle birlikte uyku ile uyanıklık arasında meydana gelmesi itibariyle 

umumiyetle rüyadan ayrı bir hal olarak yorumlanmaktadır. Buna rağmen bazı sûfîler rüyaların da 

vâkıa kapsamında değerlendirilebileceği kanaatindedir. Vâkıalar, Allah‟ın emir ve yasaklarına itina ile 

riayet eden kulların bütün zamanını zikir ve ibadetle geçirmesi neticesinde kalpte oluĢabildiği gibi 

mânevî alanda kabiliyet sahibi kimselerin kalplerine birtakım mânâ ve ilhamların doğması Ģeklinde de 

meydana gelebilmektedir. Tasavvufta vâkıalar, seyrü sülûk boyunca kiĢinin ruhi geliĢimine ıĢık tutan 

bir emare olarak görülmüĢ, özellikle halvete giren sâlikin gördüklerini Ģeyhine anlatması neticesinde 

Ģeyhinin yorumları doğrultusunda kendisini yönlendirmesi ile zikir vazifelerine devam etmesi 

konusunda önemli bir kıstas ve iĢaret olarak yorumlanmıĢtır. Halvet esnasında görülen vakıalar Ģeyhe 

arz etmek gayesiyle yazıya geçirilmiĢ, böylece tasavvuf edebiyatında Vâkıât türü ortaya çıkmıĢtır. 

Vâkıât literatürünün örneklerinden biri de Kübreviyye tarikatı Ģeyhlerinden Seyfüddîn Saîd b. el-

Mutahhar b. Saîd el-Bâharzî‟nin (ö. 659/1261) Ģeyhi Necmeddîn-i Kübrâ‟ya (Ö. 618/1221) arz etmek 

için yazdığı Vekayiu’l-halvet yahut Vâkıât adlı eseridir. Bu eser henüz yayınlanmamıĢ olup el yazması 

haliyle mevcuttur. ġeyhinin emri üzerine kaleme aldığı beĢ varaktan oluĢan bu yazmada Bâharzî‟nin 

yedi ayrı vâkıası yer almaktadır.Bildiri kapsamında öncelikle tasavvufta vâkıa kavramından ve 

vâkıaların tasavvufî eğitimdeki fonksiyonundan bahsedilecek, sonrasında ise Bâharzî‟nin hayatı, 

eserleri ve vâkıaları üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Seyrü Sülûk, Vâkıa, Vâkıât, Bâharzî, Kübreviyye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

44 

 

THE WRITER‟S UNIONSUNION in ADJARA in 20
th

 and 3oth of the XX CENTRUY 

Academic Doctor of Philology: Manana TAVDGĠRĠDZE 

Batumi Shota Rustaveli State University 

 

ABSTRACT 

Foundation of the first writers‟ union in Adjara, in one of the regions of Georgia, faced with many 

confrontations and history of its establishment encompasses many different viewpoints. It is accepted 

that the first writers‟ union was founded in Adjara on 7
th
 of August, 1927 and it was Adjara proletariat 

writers‟ association. In fact, the history of professional union had started there long before. The 

writers‟ section was considered to be as the Batumi organization of the “Georgian writers‟ union 

founded in 1917 (since 1920, the “Writers‟ union of Georgia‟). The local newspapers, “Utskebebi 

(notes)“  notified  the reader about the meeting,  dated April 29, 1921, of the Georgian writers and 

poets visiting Batumi. The newly established section started its activity and 1 published the literary 

newspaper “the Poetry day” in 1921. The confrontation with “New writers‟ union‟ clarifies this fact. 

In 1992, in the newspaper “Bakhtrioni”, Titsian Tabitze expresses his outrage regarding the 

establishment separate “ writers unions: in Batumi and Kutaisi.  

In April, 23, 1932 the union resolution on transformation “literary –artistic organizations” considered 

it unacceptable for single artistic groups to exist separately. And, therefore, Adjara branch of Georgian 

Soviet writers was established. This ended history of independent writers unions in Batumi. 
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TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMCİLERİN SOSYAL SERMAYE 

KAPASİTELERİNE İLİŞKİN NOTLAR 

NOTES ON SOCIAL CAPITAL CAPABILITIES OF 

TECHNOLOGY- BASE ENTREPRENEURS 

Dr. Mehmet CANSIZ 

Hacettepe Üniversitesi, Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, mcansiz@dpt.gov.tr 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın konusu, teknoloji tabanlı giriĢimcilerin sosyal sermaye kapasitelerinin baĢarılarına etkisidir. 

Bu bağlamda bilgi toplumuna dönüĢüm sürecinin öne çıkan özelliği, aktörlerin arasındaki etkileĢimlere ve 

onları barındıran ekosistemlere dayanan bir değer zincirini Ģart kılmasıdır. Bu süreçte de sosyal sermayenin 

rolü oldukça önemli hale gelmiĢtir. Bilgi toplumuna dönüĢüm sürecindeki göze çarpan diğer bir geliĢme ise 

giriĢimciliğin, özellikle de teknoloji tabanlı giriĢimciliğin ekonomik büyüme ve yeni iĢlerin yaratılmasında 

kritik derecede önem kazanmasıdır. Bu geliĢmelere paralel olarak giriĢimcilik literatürü öne çıkan bir alan 

haline gelirken, sosyal sermaye de bu literatür kapsamında yoğun Ģekilde ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Sosyal 

sermaye; bireyin ya da grubun gerçek ya da potansiyel kaynaklarını harekete geçirebilme gücü olup, 

aktörlerin sahip oldukları ekonomik, kültürel ve beĢeri sermayelerin hem sonucu hem de onları iĢlevsel 

kılan bir sermaye olarak görülmektedir (Bourdieu, 1986; Bourdieu ve Wacquant, 2003). ĠĢbirliğini 

kolaylaĢtıran, kabiliyetleri geliĢtiren, iĢlem maliyetlerini düĢüren ve iĢlerin etkinliği arttıran sosyal sermaye, 

giriĢimcilik bağlamında ise finansmana, bilgiye, tecrübeye ve pazarlara daha kolay ulaĢmayı sağlamakta ve 

aynı zamanda ticarileĢtirme ve yeni iĢbirlikleri geliĢtirmede giriĢimcilik sürecini desteklemektedir 

(Coleman, 1988; Putnam, 1995; Fukuyama, 2000; Siegel vd., 2007; Vohora vd., 2004; Birley, 1985; 

Nicolaou ve Birley, 2003; Uzzi, 1999; Greene ve Brown, 1997). Bu çerçevede bu çalıĢmada yenilikçi 

giriĢimcilerin sosyal sermaye düzeyleri ile giriĢimcilik baĢarıları arasındaki iliĢki ele alınmıĢ ve analiz 

edilmiĢtir. Bu çalıĢmanın yöntemi positivistik epistemolojiye dayalı olup veriler anket uygulaması ile 

toplanmıĢtır. Örneklem seçimi tesadüfi örnekleme yolu ile yapılmıĢ olup, en az 50 teknoloji tabanlı 

firmanın bulunduğu 26 teknoparktan 1.112 giriĢimciden anket yoluyla edinilen veriler analiz edilmiĢtir. 

GiriĢimcilerin sosyal sermaye kapasitesini oluĢturan bileĢenler kapsamında, giriĢimcilerin iĢ, sosyal ve 

siyasi çevreleri ile diğer firmalara duydukları güven düzeyleri ve mesleki örgütlere katılım tercihleri ele 

alınmıĢtır. BeĢli Likert ölçeği kullanılarak alınan cevapların baĢarıyla iliĢkili olup olmadıkları ki kare testi 

uygulanarak sonuçlandırılmıĢtır. Analizler neticesinde, “ĠĢlerimi kolaylaĢtıran etkili bir ekonomi ve iĢ 

çevrem var” ifadesine giriĢimcilerin cevaplarının ortalaması 3,68 olup, bu değer katılıyorum cevabına 

yakınsamaktadır. Benzer Ģekilde “iĢlerimi kolaylaĢtıran etkili bir sosyal çevrem var” ifadesinin ortalaması 

3,78 olup, yine katılıyorum cevabına yakınsamaktadır. “ĠĢlerimi kolaylaĢtıran etkili bir siyasi çevrem var” 

ifadesinin ise ortalaması ise 2,51 olup ne katılmıyorum ne de katılıyorum cevabına yakınsamaktadır. Diğer 

taraftan güven kavramına bakıldığında; “genel olarak teknoparktaki firmalara güvenirim” ifadesinin 

ortalaması 3,72 olup katılıyorum cevabına yakınsamaktadır. BaĢarı ile iliĢki incelendiğinde ise, ekonomi ve 

iĢ çevresine sahip olma durumu ile firmanın baĢarısı arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmazken; etkili sosyal çevreye sahip olma, etkili siyasi çevreye sahip olma ve teknoparktaki firmalara 

güven duyma ile firma baĢarısı arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Son olarak meslek kuruluĢu, dernek 

ve vakıf gibi STK‟lara katılım incelendiğinde giriĢimcilerin yüzde 39,4‟ünün üyelik faaliyetinde bulunduğu 

saptanmıĢtır. STK‟lara üye olma ile baĢarı arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Sonuç 

olarak giriĢimcilerin sosyal sermaye kapasiteleri ile giriĢimcilik baĢarısı arasında istatistiki olarak anlamlı 

iliĢkiler bulunmuĢtur. Bu iliĢkilerin yönünün belirlenmesi ve ekonomik, kültürel ve beĢeri sermaye 

verileriyle birlikte anlamlı sonuçlar verip vermediğinin anlaĢılması için araĢtırmanın ileri regresyon 

teknikleri kullanılarak geniĢletilmesinde fayda görülmektedir. Teknoloji tabanlı giriĢimciliğin baĢarısını 

artırmak üzere giriĢimcilerin sosyal sermaye kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak kamu, üniversite 

ve özel sektörün iĢbirliği içinde politika ve programlar geliĢtirmesi önerilir.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal sermaye, giriĢimcilik, yenilikçilik 
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ABSTRACT 

The theme of this study is the effect of social capital capacities of technology-based entrepreneurs on their 

entrepreneurial success. In this context, the prominent feature of the transformation process into the 

information society is that it necessitates the existence of a value chain which is based on the interactions 

between the actors and the ecosystems that contain them. In this process, the role of social capital has 

become very important. Another striking development throughout the transformation into the information 

society is that entrepreneurship, especially technology-based entrepreneurship, has incurred critical 

importance in terms of economic growth and creation of new jobs. In parallel with these developments, 

entrepreneurship literature has become a prominent research field, while social capital becoming an 

intensively studied sub-field within this literature. Social capital is the power to mobilize the actual or 

potential resources of the individual or group; it is seen both as a result of the economic, cultural and 

human capital of the actors and as a type of capital in itself that render mentioned forms of capital 

operational (Bourdieu, 1986; Bourdieu ve Wacquant, 2003). Social capital, which facilitates cooperation, 

develops capabilities, reduces transaction costs and improves business efficiency in general; provides easier 

access to finance, knowledge, experience and markets specifically in the context of entrepreneurship, at the 

same time contributing also to the entrepreneurial process of commercialization and formation of new 

collaborations (Coleman, 1988; Putnam, 1995; Fukuyama, 2000; Siegel vd., 2007; Vohora vd., 2004; 

Birley, 1985; Nicolaou ve Birley, 2003; Uzzi, 1999; Greene ve Brown, 1997). In this study, the relationship 

between the social capital levels of innovative entrepreneurs and their entrepreneurial success has been 

studied and analyzed in above framework. The method of this study was based on positivistic epistemology 

and data were collected by survey questionnaire. The sample selection was made by random sampling and 

data from 1,112 entrepreneurs from 26 technoparks with at least 50 technology-based firms were analyzed. 

Within the components of the social capital capacity of entrepreneurs, the level of confidence that 

entrepreneurs have in business, social and political circles and in other firms, and their preferences for 

participation in professional organizations are addressed. Whether or not the answers received were related 

to success was determined by applying the Chi-square test. In terms of findings, the average response of the 

entrepreneurs to "there is an effective economy and business environment that facilitates my business" is 

3.68 and this value is close to the agreeing response. Similarly, the average response to "there is an 

effective social circle that facilitates my business" is 3.78, again agreeing with the response. The average 

response to "there is an effective political circle that facilitates my business" is 2.51, which is a neither 

agreeing nor disagreeing response. On the other hand, from the perspective of the trust; the average 

response to "I trust to the firms within the technopark in general" is 3.72, which is close to the response “I 

agree with”. There is no statistically significant relationship between the state of possessing an economic 

and business environment and the success of the company; whereas having an effective social environment, 

having an effective political environment, and trusting to the other firms within the technopark have been 

found to have significant relationship with firm success. Finally, participation in NGOs like professional 

organizations, associations and foundations is found to be at the level 39.4 percent. There is a statistically 

significant relationship between being a member of NGOs and success. As a result, statistically significant 

relationships have been identified between entrepreneurs' social capital capacities and entrepreneurship 

success. It is useful to extend this study by using advanced regression techniques to determine the direction 

of mentioned relationships and whether they remain significant at a ceteris paribus setting where economic, 

cultural, and human capital data are all controlled for at the same time. To improve the success of 

technology-based entrepreneurship, it is proposed that policies and programs are formulated in cooperation 

with the public sector, university and private sector in order to increase the social capital capacities of 

entrepreneurs. 

Key words: Social capital, entrepreneurship, innovation 

 

 

 

 



 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

47 

 

I.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ BASRA KÖRFEZİNDE REKABET: 

KUVEYT, KATAR VE BAHREYN‟İN STATÜSÜNE DAİR 

OSMANLI-İNGİLİZ ANTLAŞMASI 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, m.okur@ktu.edu.tr 

 

ÖZET 

XIX. Yüzyıl, Batı dünyasının tümüyle sanayi toplumu özelliklerini kazandığı bir dönemdir. Bu 

dönemde meydana gelen teknolojik geliĢmeler, Batılı devletlerin her yönden büyük üstünlük 

kazanmalarına ve bu geliĢmelere ayak uyduramayan devletleri kontrol altına alma yoluna yöneltmiĢtir. 

Özellikle Ġngiltere bu hususta önemli bir mesafe kat etmiĢti. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

Almanya‟nın da milli birliğini sağlayıp ciddi bir atılımla sömürge arayıĢına girmesi hemen bütün 

dünyada yeni geliĢmelere ve çatıĢmalara yol açan en önemli unsur olmuĢ, bu ülkenin takip etmiĢ 

olduğu ekonomik ve siyasi politikalar sömürgecilik çatıĢmasını Afrika ve Güney Asya‟dan sonra 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun hâkim olduğu topraklara taĢımıĢtır.Son yüzyılda Mezopotamya‟da ve 

Basra Körfezi çevresinde zengin petrol yataklarının bulunması, bu coğrafyaya yönelik rekabeti daha 

da artırmıĢtır. ġüphesiz bu bölgenin önemini artıran bir diğer husus ta Ġngiltere‟nin en önemli 

sömürgesi olan Hindistan‟a bağlayan bir geçit özelliği taĢıması idi. Nitekim Almanya, bu amaçla 

Babıâli ile iliĢkilerini güçlendirmeye baĢlamıĢ ve “B.B.B” yani “Berlin-Bizans-Bağdat” diye 

adlandırdığı demiryolu projesine giriĢmiĢtir. Almanya, bu projeyle hem bölgedeki petrol yataklarını 

kontrol edecek hem de Doğu Akdeniz‟den Hindistan‟a uzanan Ġngiliz hâkimiyetini sona erdirecekti. 

Ġmparatorluk yolunu ve petrol kaynaklarını tehlikede gören Ġngiltere, Almanya‟nın elde ettiği çıkarları 

sonuçsuz bırakmak üzere harekete geçti ve Osmanlı Devleti‟ne baskı yapmaya baĢladı. XIX. yüzyılın 

ikinci yarısından beri bölgede etkili olmaya baĢlayan Ġngiltere aralarında Katar ġeyhi Câsim ibnü‟s-

Sani‟nin de bulunduğu Basra Körfezi kıyılarındaki ġeyhlerle bölgede Ġngiliz denetimini öngören bir 

anlaĢma imzaladı. Ġngiltere, “Deniz Mütarekesi” denilen bu anlaĢmaya dayanarak Bahreyn‟e asker 

çıkardığı gibi Bahreyn, Katar ve çevresindeki bölgelere baĢka bir devletin müdahale etmesine izin 

vermeyeceğini ilan etti. Nitekim ne zaman Osmanlı Devleti bu Ģeyhlerden birinin bölgesine bir memur 

göndermek, yeni idarî birimler oluĢturmak veya asker almak gibi egemenlik haklarını kullanmak istese 

Ġngiltere hep bu mütarekeye dayanarak bölgenin kendi koruma ve denetlemesi altında olduğunu ileri 

sürmüĢ ve engel olmuĢtur.Ġçinde bulunduğu büyük ve çok yönlü sorunlar nedeniyle Ġngiltere ile daha 

ileri düzeyde mücadeleye edemeyen Osmanlı Devleti Londra‟nın baskılarına boyun eğmek ve 

bölgedeki bütün hak ve iddialarından vazgeçmek zorunda kaldı. 

17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara‟da düzenlenecek olan Avrasya Zirvesi‟nde sunmayı 

planladığım bu bildiride güncel bir konu olan Katar ve Körfez ülkeleri krizinin tarihi arka planı arĢiv 

belgelerine dayanılarak irdelenecektir. 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE IRAK VE SURİYE COĞRAFYASINDA 

MECLİS-İ MEBUSAN‟A SEÇİLEN MEBUSLAR 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, m.okur@ktu.edu.tr 

 

ÖZET 

Siyaset bilimi literatüründe seçim en basit tanımıyla demokratik rejimlerde yöneticilerin belirlenmesi 

için kullanılan bir yöntemdir. YaklaĢık yüz elli yıldır da Türk siyasal sisteminde seçimler yönetime 

katılma sürecinin en önemli unsurlarından biri olarak uygulanagelmiĢtir. Türk siyasal sistemine seçim 

ilkesinin girmesi ise Tanzimat Dönemi‟ne kadar uzanır ve ilk kez yerel yönetimlerin birer unsuru 

olarak kurulan Meclislerin oluĢturulması sürecinde kullanılmıĢtır. Türk siyasî tarihinde ilk mebus 

seçimleri I. MeĢrutiyet döneminde 1877 yılı Ocak-ġubat aylarında yapılmakla beraber seçimin siyasal 

iktidarın yasallığını sağlamanın bir aracı olarak benimsenmesinin II. MeĢrutiyetle beraber baĢladığı 

söylenebilir. MeĢrutiyetin ikinci kez ilanı teksesli uygulamadan çok sesliliğe geçiĢe benzeyen yapısal 

değiĢmelerin de baĢlangıcı olmuĢ, bu dönemde hem etnik hem de din anlamında çok farklı topluluklar 

Meclis-i Mebusan‟da yerini almıĢlardır. 1908, 1912 ve 1914 yıllarında yapılan seçimlerde; Bağdat, 

Basra, Musul, Halep, ġam, Beyrut Vilayetleri ile bu vilayetlere bağlı Necd, Kerbela, Kerkük, 

Süleymaniye, Akka, Trablus ve Lazkiye gibi sancaklardan bir kısmı mükerrer olmak üzere 160‟a 

yakın mebus seçilmiĢ olup bunların en az 60‟ını Araplar oluĢturmaktaydı.Genel anlamda ise her üç 

dönemde toplam 655 mebusun görev yaptığı bu mebuslardan çoğunluğu bugünkü Irak ve Suriye 

coğrafyasından olmak üzere 144‟ünün Araplardan oluĢtuğu görülmektedir. Bu tablo dönemin Osmanlı 

yönetiminin farklı milliyetlere ve dinlere mensup kiĢileri yönetime dâhil etme çabasını göstermesi 

açısından dikkat çekmektedir.17-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara‟da düzenlenecek olan 

Avrasya Zirvesi‟nde sunmayı planladığım bu bildiride II. MeĢrutiyet Dönemi‟nde yapılan seçimlere 

genel olarak değinildikten sonra Irak - Suriye özelinde Ortadoğu coğrafyasından seçilen mebuslar ve 

faaliyetleri üzerinde durulacaktır.   
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AVRUPA SEYATİNDEN DÖNENHARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL BEY‟İN 

AVRUPA‟DAKİ SİYASİ DURUM HAKKINDA AÇIKLAMASI (4 NİSA 1338/1922) 

Doç. Dr. M. Salih MERCAN 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi e Posta: msmercan@beu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye, BaĢbakan Dimitrios Gunaris baĢkanlığında bir Yunan kurulunun Ġtilaf devletlerinin 

baĢkentlerini gezeceğini ve doğu sorununun son bir çözüme bağlamak için, Ġtilaf devletlerinin yakında 

Paris‟te bir konferans düzenleyeceklerini duyunca; Ġtilaf devlet adamlarıyla iliĢki kurarak kendi 

sorunları konusunda Avrupa kamu oyunu aydınlatmak amacıyla DıĢiĢleri Bakanı Yusuf Kemal Beyi 

Roma, Paris ve Londra‟ya gönderme konusunda kararını alıyorlardı. Türkiye Büyük millet Meclisi 

yönetimi, Ġtilaf devletlerinin baĢkentlerine gidebilmek için önceden Ġstanbul‟daki Ġtilaf devlet Yüksek 

Komiserleri aracılığıyla ilgili yönetimlere baĢvurmuĢtu. Ġngiltere DıĢ ĠĢleri Bakanı Lord Curzon, 

kurulun Londra‟ya gidebilmesi için gerekli izni verirken, Türkiye büyük Millet Meclisi yönetimi aĢırı 

dilekler öne sürerse, Ġstanbul yönetimini kullanır umuduyla, bu yönetimi ihmal etmiyor; ne vakit 

dilerse Londra‟ya ayrı bir kurul gönderebileceğini, Yüksek Komiser Sir H. Rumbold aracılığıyla 

Sadrazam Tevfik PaĢa‟ya ivedilikle bildiriyordu.Yusuf Kemal, dıĢ ülkelere gitmeden önce, Ġstanbul 

yönetimiyle barıĢmak ve bu yönetimi de Avrupa‟da temsil edebilmek için PadiĢahın rızasını almak 

amacıyla, Avrupa‟ya Ġstanbul yoluyla gitmek gerektiğine Mustafa Kemal PaĢa‟yı ikna etmiĢtir. Ama 

kurul, 1922 yılı ġubat ayı içinde Ġstanbul‟a varınca, Tevfik ve Ġzzet PaĢalarca aldatılan Yusuf Kemal 

bir arzuhalci gibi PadiĢahın huzuruna çıkarılıyor ve güç durumda kalıyordu. Yusuf Kemal Padişah ve 

Tevfik Paşa’nın yanlarından ayrıldıktan sonra izzet Paşaya şikâyet ediyor; yalan söylediğini, yanlış 

hareket ettiğini protesto ediyor ve bir rapor halinde Meclise (Ankara’ya) bildiriyor,Yusuf Kemal ekibi 

6 Mart günü Marsilya‟ya ulaĢınca Türk dostu Fr. Bouillon tarafından karĢılanıyor; Fransız BaĢbakanı 

Raymond Poincare ile kısa bir görüĢmeden sonra Londra‟ya hareket ediyordu. 16 Mart günü, Yusuf 

Kemal, bir süre önce Ahmet Ġzzet PaĢa‟yı kabul eden Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanı Lord Curzon‟la 

görüĢüyor, Türk tezi konusunda bilgi vermeye çalıĢarak,  Türklerin Ġngiliz BaĢbakanı Lloyd 

George‟un 5 Ocak 1918 günkü konuĢmasında kabullendiği  ilkelerden fazla bir Ģey istemediklerini, 

kendi önemli çıkarlarıyla Ġngiliz Ġmparatorlunun çıkarları arasında çeliĢ olmadığını, bununla birlikte, 

Ġngiliz yönetiminin amaçlarının öğrenmeyi istediklerini bildiriyordu.Yusuf Kemal‟in Avrupa‟ya hak 

etiyle birlikte, Ġstanbul Yönetimi de Yusuf Kemal‟e, bu yönetimi Avrupa baĢkentlerinde resmen temsil 

etme yetkisini vermediği gibi, Ahmet Ġzzet PaĢa‟yı ayrı bir kurulun baĢında  Avrupa‟ya göndermek 

kararını alıyor; böylece Yusuf Kemal‟in görevini karıĢık ve güç bir biçime getirerek, Türkiye‟nin 

düĢmanlarına, iki yönetim arasında meydana gelen bu ikilikten yararlanabilecekleri izlenimine sahip 

olma imkânını sağlıyordu. 

Anahtar Kelimler: Ġstanbul Yönetimi, Avrupa, Heyet, GörüĢme 
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LOZAN KONFERASINA DOĞRU 

Doç. Dr. M. Salih Mercan 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, msmercan@beu.edu.tr 

   

ÖZET  

Sultan Vahdettin‟in firarı ve Hilafet makamına Abdülmecit Efendi‟nin seçilmesi konuları devam 

ederken Lozan Sulh Konferansı da çalıĢmalarına baĢlamıĢ bulunuyordu. 27 Ekimde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Hükümetine verilen notada aynen Ģu satırlar yer almaktaydı: “Ġngiltere, Fransa ve  

Ġtalya hükümetleri, Ankara hükümetine gönderdikleri 23 Eylül tarihli notlarına zeyil (ek) ve bu 

hükümetin 4 Ekim 1922 tarihli notasına cevap olarak, ġarktaki harbe nihayet verecek bir sulh 

muahedesi akdi maksadıyla 13 Kasımda müzakereye baĢlamak üzere Ankara Büyük Millet Meclisi 

Hükümetini Lozan‟a murahhaslarını göndermeye davet etmekle Ģereflenirler. Murahhasların tam 

yetkili olması, fakat miktarca ikiyi geçmemesi Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya Hükümetleri arasında 

kararlaĢtırılmıĢtır.”Bu notanın bir sureti Ġstanbul‟daki Tevfik PaĢa Hükümetine de verilmiĢ ve Babıali 

murahhasları da çağrılmıĢtı. Tevfik PaĢa Mustafa Kemal PaĢa‟ya ve büyük Millet Meclisine telgraf 

çekerek konferansta beraberce hareket edebilmek için temasa geçilmesine dair yaptığı müracaatlar 

sonunda mesele acil bir durum almıĢ,  yozlaĢmaya uğrayan saltanat müessesesi 1 Kasımda ilga 

edilmiĢ. 4 Kasımda Babıali tarihe karıĢmıĢ ve Ġstanbul‟da Milli hakimiyet idaresi kurulmuĢtu. 

Konferansa yalnız Türkiye‟nin hakiki mümessilsi Büyük Millet Meclisi Hükümeti murahhasları 

gidecekti. 2 Kasımda Büyük Millet Meclisinde murahhas heyeti seçimi yapıldı. Yeni Hariciye Vekili 

Ġsmet PaĢa, , ittifakla murahhas heyeti reisi seçildi. Hasan bey, Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur bey 

seçildiler Bu konferansın bir cephesinde yalnız Türkiye, diğer cephesinde Birinci Dünya Harbinin 

büyü küçük bütün galipleri ve Ġstiklal SavaĢının mağlubu Yunanistan bulunacaktı. Bu konferans; 

yükseliĢ, duraklayıĢ ve çöküĢ devirlerini, dolayısıyla tarihi ömrünü tamamlamıĢ bir imparatorluğun 

yıkıntıları arasından doğan genç bir devletin gelecekteki kaderini tayin edecekti. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Milli Mücadele, Türkiye Büyük illet Meclisi, Ġtilaf 

Devletleri 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK 

BİR ÇALIŞMA: TRABZON ÖRNEĞİ 

A STUDY TO DETERMINE THE POTENTIAL OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM: 

EXAMPLE OF TRABZON 

ArĢ. Gör., Melis YAZICI 

Artvin Çoruh Üniversitesi, mlsyzc@hotmail.com 

Prof. Dr., Rukiye Eser ÖZTAġCI GÜLTEKĠN 

Artvin Çoruh Üniversitesi, esergultekin@gmail.com 

ArĢ. Gör., Eda KÖSE 

Artvin Çoruh Üniversitesi, mimedakose@gmail.com 

ArĢ. Gör., Ceyda YURTTAġ 

Artvin Çoruh Üniversitesi, ceydayurttas@hotmail.com 
ÖZET 

1990‟lı yıllardan günümüze kadar büyük önem kazanan turizm sektörü, diğer sektörlere nazaran değiĢim ve 

geliĢim içerisindedir. YaĢam standartlarının değiĢmesi ile son yıllarda turistlerin deniz, kum, güneĢ olarak 

bilinen turizm anlayıĢının yerini kültür, tarih, yerel değerler, macera turizmi almıĢtır. Turistlerin çevre 

bilincinin de geliĢmesine bağlı olarak Ģekillenen alternatif turizm türlerinden biri de kırsal turizmdir.20. 

yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaĢan çevre sorunları karĢısında gündeme gelen sürdürülebilirlik, turizmde 

bölgesel veya yerel kültürel ve doğal değerlerin korunarak devamının sağlanması ile mümkündür. 

Sürdürülebilir turizmde temel yaklaĢım, insanın doğal çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek olmayıp, 

doğal çevrenin insan üzerindeki etkisini en üst noktaya çıkarabilmektir. Dünyanın değiĢik bölgelerinde 

yaĢayan insanların turizm konusundaki yaklaĢımları ve etkileĢimleri farklı olduğundan, turizm 

faaliyetlerinin bulunduğu ya da planlandığı her alan için ayrı ayrı yapılması ve değerlendirilmesi 

gerekmektedir.Sektörde son zamanlarda öne çıkan Kırsal Turizm, kırsal alanların ekonomik ve sosyo-

kültürel açıdan kalkınması bağlamında önemlidir.  ÇalıĢma kapsamında, tarihi ve doğal güzellikler 

bakımından zengin çeĢitliliğe sahip Trabzon Ġli ele alınmıĢ ve sürdürülebilir Kırsal Turizm potansiyelinin 

geliĢtirilmesine yönelik stratejiler SWOT analizi ile belirlenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda ilin kırsal 

turizm potansiyelini en etkin Ģekilde kullanabilmesi için öneriler sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Sürdürülebilirlik, Kırsal Kalkınma, Trabzon 

 

ABSTRACT 

Tourism sector which is gaining great importance from 1900s until present day, in comparison to other 

sectors in change and devolopment. Due to the change of living standards in recent years, tourist's tourism 

understanding-  known as sun, sea and sand transforms into culture, history, local values, adventure 

tourism. Rural tourism is one of alternative tourism types which are formed as connected to the 

development of environmental awareness of tourists.Sustainability becomes a current issue in the face of 

environmental problems, which intensified in the second half of the 20th century. It should provide to 

maintain regional or local cultural and natural values. The basic approach in the sustainable tourism does 

not minimize people' impact on the natural environment, but it is to bring to peak point natural 

environment's the impact on people. Since the approaches and interactions of the people living in different 

regions of the world be different from each other, it should make and evaluate separately for each area 

where tourism activities are planned.Rural Tourism, which has been prominent in the sector recently, is 

important in the context of economic and socio-cultural development of rural areas. Within the scope of the 

study, Trabzon Province, which has rich diversity in terms of historical and natural beauties, is tackled with 

and strategies for the development of sustainable Rural Tourism potential are determined by SWOT 

analysis. As a result of the analysis made, suggestions are presented to use the province's rural tourism 

potential in the most effective way. 

Keywords: Rural Tourism, Sustainability, Rural Development, Trabzon 
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KOBİ‟LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ FİNANSAL SORUN 

ÇÖZÜMÜNE KATKILARI 

BENEFITS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOLVING FINANCIAL 

ISSUES FOR SMES 

Yrd.Doç.Dr., Meltem KESKĠN KÖYLÜ 

Aksaray Üniversitesi, meltemkeskin@aksaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Geride bıraktığımız yüzyılda; sanayileĢme ve modernleĢme konularına vurgu yapılırken, yaĢadığımız 

yüzyıl da ise önemli unsur bilgi teknolojileridir.   Bilgi teknolojileri, ekonomiden politikaya rekabetten 

dine kadar hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilgi çağında, sermaye ve finansal kurumlarda 

da küreselleĢmiĢ ve ulusal sınırlar önemini yitirmiĢtir. Bu akım, dünya çapında yaĢanan kriz 

sonrasında sistematik risk, kriz ve bulaĢma etkisi gibi kavramları finans literatürüne sokmuĢtur. Bilgi 

teknolojileri bu negatif özelliklerinin yanı sıra pek çok avantajları da içinde barındırmaktadır. Finansal 

kurumlar, bilgi teknoloji sektörünün sağladığı inovasyon kabiliyetini, iĢbirliği imkânlarını ve rekabetçi 

yönlerini kullanarak, küresel rekabet Ģansını artırmaktadır. Bilgi teknolojileri ile tüm sektörler için 

katma değer üreten yenilikçi ürün, faaliyetler geliĢtirilerek ve ticarileĢtirilerek etkileĢim zinciri 

oluĢmaktadır. Kurumlar için ulusal ve uluslararası inovasyon sisteminin geliĢtirilmesi, finansal 

sistemin korunmasına yönelik etkin rol üstlenme ve finansal piyasalarda ana aktör olma anlamına 

gelmektedir. YaĢanan bu süreçte, finansal kurumlar tıpkı insanlar gibi bilgi teknolojilerine bağımlı 

hale gelmiĢlerdir. Bu teknoloji gerek finansal kurumlarda, gerek kurumun hizmet sunduğu 

müĢterilerin tutumlarında kayda değer değiĢikliklere sebep olmaktadır. ĠĢletmeler, bilgi teknolojileri 

ile bir yandan sağlanan hizmetleri verimli sunarken, bir yandan da sunulan hizmetin kanallarının 

geniĢletilmesi yoluyla katma değer sağlamaktadır.Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin (KOBĠ)  

uzun dönemde rekabetçi avantaj sağlamaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için sürekli performans 

artıĢı yaratmaları temel unsurdur. Yüksek performansa sahip KOBĠ‟ler kazandıkları rekabetçi avantaj 

sebebiyle içinde bulundukları ülkenin geliĢmesine, uluslararası rekabetçi güçlerinin de artmasını 

sağlayacaklardır. Performansı eyleme dönüĢtüren en doğru ve en etkin biçimde kullanmanın 

yollarından birisi, bilgi teknolojilerinden (BT) yararlanmaktır. KOBĠ‟ler bu teknoloji ile ürünlerini 

veya sağladıkları hizmetleri verimli sunarken, bir yandan da sunulan hizmetin kanallarının 

geniĢletilmesi yoluyla katma değer sağlamaktadırlar. Buna bağlı olarak, hizmet sunulan müĢteri 

profilli de coğrafyadan bağımsızlaĢarak değiĢmekte ve geliĢmektedir. Büyüyen ve sürdürülebilir bir iĢ 

modeli ile KOBĠ‟lerin finansal problemlerinden üreterek aĢmaları mümkün olacaktır. ÇalıĢmada, bilgi 

teknolojileri kullanmanın küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde verimliliğe katkıları ikincil verilerin 

ıĢığında ampirik olarak incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojileri, KOBĠ, Finansman 

 

ABSTRACT 

While industrialization and modernization were the important issues in the recent century, now, an 

important topic is the information technologies. These technologies have important effects in every 

aspect of life, such as economy, politics, competition and religion. In the information age, capital and 

financial institutions are globalized and international borders lost their importance. This trend 

introduced terms like systematic risk, crisis and infection effect, after the worldwide crisis. On the 

other hand, information technologies have many advantages. Financial institutions use its innovation 

capabilities, cooperation opportunities and competitive aspects to increase their chance in global 

competition. Also with the help of information technologies, new products and activities that have 

high net values are produced and marketed to enable the construction of an interaction cycle.  For 

institutions, development of the national and international innovation system implies being directly 
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related to the protection of financial system and taking up an important role in financial markets. 

During this process, financial institutions became dependent to information technologies, just like 

people. Furthermore, this technology not only changed the behavior of financial institutions, but also it 

changed the behavior of the customers of these institutions drastically. Businesses use information 

technologies to effectively serve the customers, by also broadening their offerings that adds to their net 

value.It is very important for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) to attain a constant 

performance increase for continuing their existence and obtaining long term advantages.  SMEs with 

high performance obtain a competitive advantage, which enables them to compete better in the 

international arena and also help the development of their country. One of the most effective ways to 

convert potential into practice is to use Information Technologies (IT). SME's can both benefit from IT 

to improve their service efficiency and increase their channels of service, which will add to their net 

value.  Another related point is that, customer profile is changing, becoming more unrelated to their 

geographies. In this environment, SMEs will be able to overcome financial issues with production that 

is supported by a sustainable and growing business model. In this study, the benefits of using IT for 

improving efficiency for SMEs are investigated empirically in light of secondary data. 

Keywords: Information Technologies, SME, Finance 
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TUZ GÖLÜ‟NÜN FİNANSAL YATIRIM DEĞERİ VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI 

SALT LAKE‟S FINANCIAL INVESTMENT VALUE AND ITS CONTRIBUTION TO 

ECONOMIC GROWTH 

Yrd.Doç.Dr.,Meltem KESKĠN KÖYLÜ 

Aksaray Üniversitesi, meltemkeskin@aksaray.edu.tr 

ÖZET 

Anadolu‟nun ortasında Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan doğal güzelliği ve 

büyüleyici manzarasıyla Tuz Gölü mucizevi doğal bir mirastır. “Bozkırın Gelinliği” olarak 

adlandırılan Tuz Gölü, Türkiye'de üretilen tuzun büyük bir kısmının da sağlandığı göl ekonomik 

açıdan da önemli bir değerdir. Tuzluluk oranı açısından bu göl, Lut Gölünden sonra dünyada ikinci 

sırayı almaktadır. YaĢam için tuz önemlidir. Ortaçağdan bu yana önemli ticaret emtialarından biri olan 

tuz tarihin her döneminde ülkeler için stratejik önem taĢımıĢtır. Dünyanın ihtiyacını karĢılayan tuz 

kaya, deniz ve göl olmak üzere üç kaynaktan gelmektedir. Elbette en nadiri ve göreceli olarak en 

değerli tuz göl tuzudur. Türkiye‟de üretilen tuzun yaklaĢık yüzde sekizi sofralarda kullanılırken bunun 

dıĢında kalan miktar sanayide girdi olarak kullanılmaktadır. Tuz üretimi ve fiyatlaması ülkemizde 

oldukça önemli bir sektör haline gelmiĢtir. Bu nedenledir ki sanayinin pek çok alanında kullanılan 

tuzun ekonomik boyutuyla araĢtırılması önemlidir. ÇalıĢmada Tuz Gölü‟nün özellikle ġereflikoçhisar 

bölgesinde bulunan irili ufaklı tuz iĢletmeleri için yarattığı ekonomik değer; Koyuncu Kaldırım 

Tuzlası, Kayacık Tuzlası ve bu bölgede bulunan tuz iĢletmeleri üzerine bir değerlendirme yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacı, Tuz Gölü‟nün ġereflikoçhisar ilçesinde yarattığı ekonomik katkıyı belirlemek ve 

bu katkının verimli, sürdürülebilir ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca ġereflikoçhisar‟ın 

marka değerlerinden biri olan Tuz Gölü‟nün önemini literatürde yer alan çalıĢmalarla ortaya 

koymaktır. ÇalıĢma amacı gerçekleĢtirirken, ikincil veriler ıĢığında temel araĢtırma yöntemleri 

kullanılmıĢtır. ġereflikoçhisar‟ın ekonomik kalkınmasında Tuz Gölü‟nün etkileri ve bu etkileri artırma 

çabalarında ampirik bulgulardan yararlanılmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, Finansal Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, ĠĢletmeler 

 

ABSTRACT 

The Salt Lake, which is located in the middle of Anatolia, inside the borders of Ankara and Konya, is 

an extraordinary natural inheritance, with its spectacular view and beauty. Also called as “The 

Wedding Dress of The Steppe”, Salt Lake also have an economic importance as it supplies a large 

portion of the salt that is produced in Turkey. With its high salt to water ratio, it is the second lake 

after the Dead Sea. Salt is very important to life. It has been a very important trade asset during the 

Middle Ages, and thus played strategic importance. Salt that provides the Earth comes from three 

resources; rocks, seas and lakes. Of course, the rarest and relatively most valuable salt is the lake salt.  

Eight percent of the salt that is produced in Turkey is used in meals whereas the remaining part is used 

as industrial input. Salt production and pricing has become a very important sector in our country. 

Therefore, it is very important to investigate the salt economically, which is used in many areas of the 

industry. In this study, an evaluation is carried out for the economic value that the Salt Lake creates for 

businesses of various sizes in ġereflikoçhisar region; the salt marshes of Koyuncu Kaldırım and 

Kayacık and other salt businesses in this region. Aim of this study is to determine the benefits of Salt 

Lake to the ġereflikoçhisar economy, in addition to purposing methods for the effective and 

sustainable usage of these benefits. Another aim of this study is to state the importance of Salt Lake, 

which is an important brand of ġereflikoçhisar, with using studies in the literature. In achieving this 

aim, secondary data driven basic research methods were used, in addition to the inclusion of empirical 

evidences. 

Keywords: The Salt Lake, Financial Investments, Economic Growth, Businesses 
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SAYISAL VERİLER IŞIĞINDA MOOCLARIN GÜCÜ 

POWER OF MOOCS IN THE LIGHT OF THE DIGITAL DATA 

ArĢ. Gör. Merve ERGÜNEY 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, m.ozdemir55@hotmail.com 

 

ÖZET 

Sınırsız sayıda bireye hitap eden ve yepyeni bir öğrenme deneyimi sunan MOOC (Massive Open 

Online Course), Türkçe çevirisiyle „Kitlesel Açık Çevirimiçi Ders‟, sanal ortamda sunulan konu 

anlatımları, videolar, testler, ödevler, tartıĢma platformları ve bloglardan oluĢan dersler için verilen bir 

isimdir. Dünyada MOOC hizmeti veren üniversite ve kuruluĢların sayısı hızla artmaktadır. Buna 

rağmen Türkiye‟deki MOOC uygulamaları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Türkiye bu 

yeni eğitim-öğretim modelini henüz yeni yeni tanımaya baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmada literatür tarama 

tekniği kullanılarak dünyada ve Türkiye‟de yapılan MOOC uygulamalarının sayısal verileri ortaya 

konacaktır. Bu bağlamda MOOC uygulaması yapan üniversite ve kuruluĢların sayısı, dünya üzerindeki 

dağılımları, MOOC‟lardan yararlanan öğrenci sayıları ve bu alanda verilen dersler incelenecektir. Bu 

çalıĢmanın amacı, özellikle yükseköğretim alanını son derece revize edebilecek bir uzaktan eğitim türü 

olan MOOC‟ların, dünya üzerinde etkilediği alanı gözler önüne sererek, Türkiye açısından karar 

alıcılara (YÖK, MEB, Yükseköğretim Kurumları vb.) MOOC'ların yükseköğretime entegrasyonu 

eylem planlarında yol gösterici nitelikte bilgiler sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: MOOC, kitlesel açık çevrimiçi ders, uzaktan eğitim, e-öğrenme, web tabanlı 

öğrenme. 

 

ABSTRACT 

MOOC is a name for lessons consisting of subject narrations, videos, tests, assignments, discussion 

platforms and blogs presented on the virtual environment, addressing an unlimited number of 

individuals and offering a whole new learning experience. The number of universities and 

organizations that provide MOOC services in the world is increasing rapidly. However, MOOC 

applications in Turkey are very few. Turkey has just begun to recognize this new educational model. 

In this study, numerical data of MOOC applications done in the world and Turkey will be presented by 

using literature scanning technique. In this context, the number of universities and institutions that 

implement MOOC, the distributions on the world, the number of students benefiting from MOOC and 

the courses given in this area will be examined. The aim of this study is to provide information on 

decision-makers in Turkey (YÖK, MoNE, Higher Education Institutions, etc.) in guiding MOOC's 

higher education integration action plans  

Keywords: MOOC, massive open online course, distance education, e-learning, web-based learning.  
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TÜRKİYE‟DE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİYLE UYGULANAN YABANCI DİL 

ÖĞRETİMİ: İLETİŞİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ArĢ. Gör. Merve ERGÜNEY 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, m.ozdemir55@hotmail.com 

 

ÖZET 

Türkiye‟de yabancı dil öğretimi faaliyetleri; yabancı dil öğretmenlerinin sayıca yetersiz olması, eğitim 

kurumlarının ülke çapında yerleĢim bakımından dengesiz dağılımı, okullardaki yabancı dil 

kaynaklarının sınırlı olması, öğrenme çağındaki öğrencilerin sayıca fazla olması, maliyetlerin ve fizikî 

imkânların yetersiz olması ve ailelerin eğitimin önemini yeterince kavrayamaması gibi nedenlerden 

dolayı bu alandaki ihtiyacı tam olarak karĢılayamamaktadır. Dolayısıyla günümüzde hemen hemen her 

alanda önemli bir ihtiyaç haline gelen yabancı dil, bireylerin karĢısına gerek iĢ yaĢamlarında, gerek 

akademik ortamlarda, gerekse günlük hayatta önemli bir problem olarak çıkmaktadır. Bu problemin 

çözümüne yönelik alternatiflerden biri de uzaktan eğitimdir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

kullanıldığı uzaktan eğitim yöntemleri ile bireylerin ve toplumun yabancı dil bakımından kendini 

geliĢtirebilmesi mümkün hale gelmiĢtir. Daha iĢlevsel bir yabancı dil öğretimi için uzaktan eğitimin 

doğası gereği yaĢanan bir takım sorunları bertaraf etmek gerekmektedir. Bu amaçla çalıĢmada uzaktan 

eğitim yöntemiyle yabancı dil öğretimi sürecinde ortaya çıkan iletiĢim sorunları ele alınarak bu 

sorunlara tarafımızca çözüm önerileri sunulacaktır. ÇalıĢmada betimleme yöntemi kullanılarak, 

Türkiye‟de uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan yabancı dil öğretimi faaliyetleri ele alınacak ve bu 

alanda yaĢanan iletiĢim sorunları tarihsel bir perspektiften bakılarak değerlendirilecektir. ĠĢbu 

çalıĢmanın asıl amacı; uzaktan eğitim yöntemiyle yabancı dil öğretimi konusunda henüz devam 

etmekte olan tartıĢmalara katkıda bulunmak, geçmiĢte ve günümüzde bu alandaki uygulamaları 

irdelemek ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, uzaktan eğitim, e-öğrenme. 

 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING APPLIED BY DISTANCE EDUCATION METHODS IN 

TURKEY: COMUNICATION PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS 

 

ABSTRACT 
Foreign language teaching activities can not fully meet the needs in this area in Turkey, due to reasons such 

as; uneven distribution of educational institutions across the country, the limitations of foreign language 

resources in schools, inadequate education and physical facilities, and insufficient understanding of the 

importance of education of families. As a result, foreign language, which has become an important 

necessity in almost every field today, emerges as an important problem in the face of the individuals, in the 

business life, in the academic environment, and daily life. One of the alternatives to solve this problem is 

distance education. It has become possible for individuals and the community to improve themselves in 

terms of foreign languages through the distance education methods used by information and 

communication technologies. For a more functional foreign language teaching, it is necessary to eliminate a 

number of living problems due to the nature of distance education. For this purpose, communication 

problems emerging in the process of foreign language teaching with distance education in the study will be 

handled and solutions for these problems will be proposed. By using the descriptive method in the study, 

foreign language teaching activities in distance education in Turkey will be discussed and the 

communication problems experienced in this area will be evaluated from a historical perspective. The main 

purpose of this work is; To contribute to ongoing debate about foreign language teaching with distance 

education method, to analyze the past and present applications in this area and to present solutions to the 

problems that arise in practice.  

Keywords: Foreign language teaching, education, e-learning 
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TANRI‟YA DAİR TASAVVUR NOKSANLIĞI: DEİZM 

ArĢ. Gör. Meryem ÖZDEMĠR KARDAġ 

Ankara Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Kelam ABD, mrymkardas@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġnsanın Tanrıya dair tüm düĢünceleri belli bir tasavvur çerçevesinde Ģekillenir. Ġnsanın sahip olduğu ve 

benimsediği Tanrı tasavvuru yaĢamının tüm alanlarını –sosyal, siyasi, kültürel, düĢünsel vd. doğrudan 

etkiler. Bu nedenle Tanrı‟nın sağlıklı bir biçimde tasavvur edilmesi insanın yaĢam serüveninin temel 

hareket noktasıdır.Tarihin baĢlangıcından itibaren insan, Tanrı‟ya dair birbirinden farklı tasavvura 

sahip olmuĢtur. Ġnsanların çoğu Tanrı‟nın yaratıcılığı konusunda hem fikir olmalarına karĢın, diğer 

sıfatları noktasında birbirinden ayrı görüĢler ortaya koymuĢtur. Politeizm, teizm, panteizm, 

panenteizm gibi farklı tanrı tasavvurlarını birbirinden ayıran hususlar, Tanrı‟nın sıfatları ve bu 

sıfatların aktif hale geldiği O‟nun âlem ve insan ile iliĢkisi noktasında ortaya çıkmıĢtır.Deizm, 

Tanrı‟nın bir ve mükemmel varlığını kabul eden, fakat onun sıfatlarının farklı yorumlanması sebebiyle 

âlem ve insan ile iliĢkisine Ģüphe ile yaklaĢan bir tasavvur biçimidir. Bir baĢka deyiĢle Tanrı‟nın 

yaratan olarak kabul edilmesi ama yarattıkları ile bağ kurmayarak geride durması olarak 

yorumlanabilecek deizmin, Aristo‟nun hareket etmeyen ilk hareket ettirici fikri ile paralellik arz etmesi 

sebebiyle düĢünce tarihinin baĢlarından itibaren varlık bulduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle kiĢisel 

bir tavır olarak her daim varlığından bahsetmek mümkün olmakla birlikte, tebliğimizin inceleme 

konusu edindiği deist söylem 18. yy Ġngiltere‟sinde bir akım olarak var olan ve bugünün modern 

toplumunun Tanrı ve din tasavvurunun Ģekillenmesine doğrudan katkı sağlayan entelektüel 

harekettir.Akıl ve vahiy arasında sağlıklı biçimde kurulamayan dengenin yarattığı bozuk din anlayıĢı 

sebebiyle var olma imkanına eriĢen deizm, vahyi reddetmekte ve insanın ihtiyacı olduğu dinin, akıl 

tarafından ulaĢılabileceğini iddia etmektedir. Bu nedenle kurumsal dinler yerine doğal dini 

önermektedir. Biz de tebliğimizde, Hıristiyan kültürü içerisinde bir akım olarak hayat bulan deizmi 

doğuran sebeplere, Tanrı ve doğal din anlayıĢına, geçirdiği serüvene ve günümüzdeki durumuna genel 

hatları ile değinme gayretinde olacağız. Zira toplumumuzda kendisini deist olarak gören insanların 

sayısının gittikçe arttığı dikkate alındığında, Hıristiyan kültürü içerisinde yaĢanan deizm tecrübesinin 

incelenmesi önem arz etmektedir.   

Anahtar Sözcükler: Deizm, Tanrı, Doğal din. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrymkardas@gmail.com


 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

58 

 

BİR KAMU GELİRİ OLARAK HARÇLARIN TÜRKİYE UYGULAMASINDAKİ YERİ VE 

KAMU GELİRLERİNE ETKİSİ 

Öğr.Gör. Mustafa Melkin ÖDER 

Balıkesir Üniversitesi, mstfoder@gmail.com 

Öğr.Gör. Aylin TAġKIN 

Balıkesir Üniversitesi, taskin.aylin@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġnsan topluluklarının bir arada yaĢamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan devlet kavramının, 

günümüze gelinceye kadar geçen süreçte birçok sorumlulukları olmuĢtur. Ġlerleyen zamanda bunlara 

yenilerinin de ekleneceği söylenebilir. Bu sorumluluklar, devletlerin iĢleyiĢ biçimi ister teokrasiye 

ister demokrasiye ya da monarĢiye dayansın genelde toplumun ortak nitelikteki ihtiyaçlarının 

karĢılanmasına yöneliktir. Günümüzde bu ihtiyaçların karĢılanması için devletler harcama 

yapmaktadırlar ki buna kamu harcaması; bu harcamaların karĢılanması için yapılan faaliyetlere de 

kamu geliri elde etme denmektedir. Kamu harcamalarının büyüklüğü ve çeĢidi arttıkça bunların 

finansmanı için gerekli olan kamu gelirlerinin de arttırılması ve çeĢitlendirilmesi gerekmiĢtir. 

Günümüzde devletlerin çok farklı kamu geliri bulunmaktadır ve harçlar da bu gelirlerden biridir. 

Türkiye‟de uygulanan bir kamu geliri olarak harçlar konusu temelde 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı 

Harçlar Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Bunun yanında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği yerel 

yönetimler tarafından uygulanan harçlar da bulunmaktadır. Harçlar zaman zaman vergi kavramı ile 

karıĢtırılmakla birlikte harçların alınma ve uygulanma mantığı vergiden oldukça farklıdır. Kamu 

gelirleri içinde en önemli ağırlığa sahip vergilerin yanında harçlar, büyük bir etkiye sahip olmamakla 

beraber uygulamada yer alan resim, Ģerefiye, borçlanma, para-vergi cezaları ile parafiskal gelirler gibi 

diğer kamu gelirlerinden daha yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı teorik olarak 

harçların, diğer kamu gelirlerinden farkını literatür yardımıyla açıklamaya çalıĢmak ve Türk bütçe 

sistemi içinde kamu gelirleri arasındaki yeri ve etkisi istatistiki veriler yardımıyla tartıĢmaktır. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde harç kavramı ve harçların diğer kamu gelirlerinden farkı açıklanmaya 

çalıĢılmıĢ, ikinci bölümünde harçların Türkiye‟deki kamu gelirleri içerisindeki yeri istatistiki verilere 

dayanılarak gösterilmiĢ, son bölümde ise kamu gelirlerine olan etkisinin artırılması konusunda 

görüĢlere yer verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Devlet, Kamu Geliri, Türkiye, Harç. 
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TÜRKİYE‟DE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 

NİTEL BİR ÇALIŞMA 

Öğr.Gör. Aylin TAġKIN 

Balıkesir Üniversitesi, taskin.aylin@gmail.com 

Öğr.Gör. Mustafa Melkin ÖDER 

Balıkesir Üniversitesi, mstfoder@gmail.com 

 

ÖZET 

GeliĢmenin ve baĢarının anahtarı olarak değerlendirilen yenilikçilik Türkiye‟de son dönemde üzerinde 

durulan kavramlardan biri haline gelmiĢtir. Gerek teknik bilimlerde gerekse sosyal bilimlerde 

yenilikçilik alanında yapılan birçok araĢtırmanın olduğu görülmektedir.  Bu çalıĢmanın amacı, 

Türkiye‟de sosyal bilimler alanında yapılmıĢ olan yenilikçilikle ilgili araĢtırmalarda bireysel 

yenilikçilik eğiliminin nasıl Ģekillendiğini açıklamaktır. Bu amaçla nitel bir araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢ 

ve Türkiye‟de son on yıl içerisinde bireysel yenilikçilik alanında yapılmıĢ olan çalıĢmalar taranmıĢtır. 

Tarama sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiĢtir. Analizde ele alınan 

baĢlıca ölçütler Ģunlardır; çalıĢma grupları, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve bireysel 

yenilikçilik algısı. ÇalıĢmanın ilk bölümünde yenilikçilik ve bireysel yenilikçilik kavramları 

açıklanmıĢ, ikinci bölümünde bireysel yenilikçilik alanında yapılmıĢ olan çalıĢmalar incelenmiĢ ve son 

bölümünde ise elde edilen veriler değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada Türkiye‟de bireysel yenilikçilik 

alanında yapılmıĢ olan çalıĢmaların çoğunlukla öğretmen, öğretmen adayları, lisans ve önlisans 

öğrencileri üzerine odaklandığı görülmüĢtür. Bununla birlikte sağlık uzmanları, öğretim elemanları, 

yöneticiler, din görevlileri, güvenlik teĢkilatı çalıĢanları gibi farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip 

gruplar üzerine yapılan çalıĢmalara da rastlanmıĢtır. Yapılan araĢtırmada, bireysel yenilikçilik alanında 

yapılmıĢ olan çalıĢmalarda farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip grupların bireysel yenilikçilik 

algılarının değiĢkenlik gösterdiği ortaya çıkan diğer bulgulardandır. AraĢtırma sonuçlarının gelecek 

çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, yenilikçilik, bireysel yenilikçilik. 
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DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa METE 

Gaziantep Üniversitesi, mete@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye‟nin dıĢ ticaret hacmi son yıllarda önemli geliĢmeler kaydetmiĢtir. Ancak bu geliĢme 

neticesinde ticaret açığı da önemli oranda artmıĢtır. Son yıllarda esnek kur rejimi ile birlikte Türk 

Lirası‟nın değerlenmesi de ortaya çıkmıĢtır. Ülkenin ticaret hacmi beklenmedik biçimde hızla 

artmıĢtır. Bu durum, dıĢ ticaretin döviz kurlarından etkilenip etkilenmediği sorusunu da gündeme 

getirmiĢtir. Para biriminin değerlenmesi yabancı malları daha ucuz hale getirerek ithalatı körüklerken, 

aynı zamanda daha çok ithal girdilere dayanan sektörlerin de ihracat potansiyelinin artmasını 

sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‟nin dıĢ ticaret açığının döviz kurlarındaki değiĢime etkisi 

incelenmiĢtir. Sonuç olarak döviz kuru ile dıĢ ticaret arasında pozitif yönlü bir iliĢkiye rastlanmıĢtır 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kurları, Ekonomik Büyüme, DıĢ Ticaret, Cari Açık 

 

ABSTRACT 

Foreign trade volume of Turkey has indicated a significant improvement in last years. This fact also 

led to increase of trade deficit. In recent period, there occurred revaluation of Turkish Lira thanks to 

floating exchange regime. Export volume has exceeded expectations. On the other hand, all these facts 

give rise to debates if export volume is affected by real exchange rates. Revaluation of Turkish Lira 

also promotes import volume since it leads to cheap foreign goods. However, it also promotes export 

strength of industries which dependent on import of raw or intermediary materials. This study 

evaluates the sensitivity of Turkish trade deficit to fluctuations in real exchange rates. As a result, 

there is a positive relationship between exchange rate and foreign trade 

Keywords: Exchange Rates, Economic Growth, Foreign Trade, Current Deficit 
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MOBİL E-TİCARET HAYATI KOLAYLAŞTIRIR MI? 

NEVĠN AYDIN 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Kıgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, nevin.aydin@gmail.com 

 

ÖZET 

Hızla geliĢen teknoloji beraberinde getirdiği yeniliklerle hayatımızı kolaylaĢtırır. Bunlardan biride 

Akıllı telefonlarla büyüyen Mobil e-ticarettir. Dünya markaları sanal magazalarıyla müĢteri 

potansiyelini geniĢleterek ve verdiği hizmetlerinin kalitesini, çeĢidini arttırarak varlıklarını uluslararası 

düzeyde geniĢletme çabaları içindedirler. Bu geniĢleme stratejisi icinde m-ticaret (mobil ticaret) 

kavramı da yerini almaktadır. Mobil ticaretin ortaya cıkıĢı 1990'lı yıllara dayanmaktadır. Mobil e-

ticaret 2000 yılının baĢlarında hızlı bir Ģekilde ticari sektörde yayılmaya baĢlamıĢtır. Norveçte oto park 

ücretleri mobil telefonlar üzerinden ödenmeye baĢlaması, Japonya da uçak biletlerinin mobil cihazlar 

üzerinden satılmaya baĢlamasıyla sosyal yaĢamın içine girmiĢtir. Yavas ivmelerle ilerleyen mobil e-

ticaret, 2010 yılından sonra heryıl 2 kat büyümeyi baĢarmıĢtır. Akıllı telefonların sahip olduğu 

özelliklerin artması, mobil ticaretin geliĢimine büyük katkıda bulunmuĢtur. Nokia, Ericsson, Motorola 

gibi firmalar mobil ticaretin geliĢimine katkıda bulunmak için mobil telefon servis hizmeti sağlayan 

firmalar ile iĢbirlikleri yaparak, akıllı telefonların günlük hayatımızda daha da fazla yer almasını 

sağlamıĢlardır. ÇalıĢmada bugünü düne göre kolaylaĢtıran yaĢamı hızlandıran yanımızdan hiç eksik 

etmedigimiz akıllı telefonlarımızın Mobil ticareti ne kadar kolay hale getirdigi ve getirmeye devam 

ettiği tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil E-Ticaret, Mobil phone, Mobil-Ticaret Trendleri 
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İÇ GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR REKABET  

AVANTAJI SAĞLANMASI 

NEVĠN AYDIN 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 

Kıgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi 

nevin.aydin@gmail.com 

ÖZET 

ĠĢletmeler sürdürülebilir kavramını uygularken rakiplerinden farklı olma starejilerini yeniden 

geliĢtirerek giriĢimcilik ruhlarıyla, pazara yeni ürünleriyle girerek üstünlük sağlamaya çalıĢırlar.  Ġç 

giriĢimcilik anlayıĢı iĢ kurma, yenilik getirme, pazarı değiĢtirme ve iĢletmelerin sürdürülebilir bir 

rekabet avantajı sunma lider bir iĢletme olma gibi  rakiplarinden onlara  farklı olma avantajları sağlar. 

Ġç giriĢimcilik, yöneticilere iĢletmelerini yeni pazarlara taĢıma, sürdürülebilirlik koĢullarını iyi 

kullanarak fırsatları yaratmada  önemli bir araçtır. Porter‟a göre, sürdürülebilirlik, iĢletmenin 

stratejisinin rakipleri tarafından taklit edilmesini zorlaĢtıran bazı engellerin varlığını gerektirir. Onun 

için rakiplerinden farklı olarak taklit edilemeyen ürünlerle pazara çıkmak farkındalık yaratacaktır.  Bu 

çalıĢmada bir iĢletmenin giriĢimcilik faaliyetlerini kapsayan iç giriĢimcilik faaliyeti ele alınarak ve 

sürdürülebilir bir rekabet avantaji için gerekli olan faaliyetler  tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir rekabet, iç giriĢimcilik, iç giriĢimcilik boyutları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nevin.aydin@gmail.com


 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

63 

KIRSAL TURİZMİN KADININ GÜÇLENMESİNE ETKİSİ: YEREL HALKIN BAKIŞ 

AÇISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

EFFECTS OF RURAL TOURISM ON WOMENS EMPOWERMENT: A RESEARCH 

INTENDED FOR DETERMINING LOCAL PEOPLE‟ PERSPECTIVE 

Doç. Dr. Nuran AKġĠT AġIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç. Dr.  H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

ÖZET 

Kırsal turizm, tarımsal faaliyetlerin olduğu kırsal alanlarda, tarım faaliyetlerinin yanı sıra yerel 

istihdamın teĢvik edilmesi, refah seviyesinin yükseltilerek kırsal kalkınmanın sağlanmasında bir araç 

olarak değerlendirilmektedir. Kırsal kalkınmanın ana hedef gruplardan biri de kadınlardır.  Kadınların 

gelir ve istihdamını arttıracak faaliyetler yürütmek, kadının güçlenmesi açısından son derece 

önemlidir.  Buradan hareketle gerçekleĢtirilen araĢtırmanın temel amacı, kırsal turizmin kadının 

güçlenmesine etkisini belirlemektir. Bu amaçla basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak kırsal 

alanda yaĢayanlar ile bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket iki bölümde tasarlanmıĢ olup, birinci 

bölümde demografik sorular, ikinci bölümde ise kırsal kesimde yaĢayanların, kadının güçlenmesi 

konusunda bakıĢ açısını belirlemeye yönelik önermeler yer almaktadır.  Hazırlanan anket formu kırsal 

kesimde yaĢayan 563 kiĢiye uygulanmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, kırsal bölgede 

yaĢayan insanlar kırsal turizmin kadınların ekonomik ve eğitimsel güçlenmesine önemli düzeyde katkı 

sağlayacağını düĢünmektedir. Yapılan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerine göre, eğitimsel 

ve ekonomik güçlenme katılımcıların cinsiyetine göre, toplumsal güçlenme katılımcıların medeni 

durumuna ve yaĢına göre, eğitimsel ve siyasal güçlenmenin eğitim durumuna göre, ekonomik, 

eğitimsel ve toplumsal güçlenmenin katılımcıların gelir durumuna göre farklılık gösterdiği 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Kadın, Yerel Halk. 

 

ABSTRACT 

Rural tourism is considered as an instrument to promotion of local employment, the provision of rural 

development as a means of raising the level of welfare and requires women labor due to its content 

and types of activity. One of the main target groups of rural development is women. Conducting 

activities that will increase the income and employment of women is extremely important for the 

empowerment of women. From this point of view, the main purpose of the research is to determine the 

effect of rural tourism on women empowerment. For that purpose, a survey conducted with people 

living in rural areas by using simple random sampling. The questionnaire work was designed in two 

parts: the first part contains questions about demographic, the second part contains to define the 

viewpoints of local people about women empowerment. The questionnaire form was administered to 

the 563 people living in the villages.  According to findings from the study, people living in rural areas 

think that rural tourism women will contribute to economic and educational empowerment to a 

significant extent. Additionally according to the Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test it 

was determined that educational and economic empowerment differs according to sex of participants, 

social empowerment differs according to by marital status and age ofparticipants, educational and 

political empowerment differs according to education of participants,  economic and social 

empowerment differ according to income status of participants. 

Key Words: Rural tourism, Women, Local People. 
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ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

TUTUMLARI: BALIKESİR MYO ÖRNEĞİ 

ASSOCIATE DEGREE TOURISM STUDENTS' ATTITUDES OF TOWARDS TOURISM 

SECTOR: THE CASE OF BALIKESİR MYO 

Doç. Dr. Nuran AKġĠT AġIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

ÖZET 

KüreselleĢen dünyada, turizm sektöründe yeni geliĢen iĢ alanlarına bağlı olarak nitelikli iĢgörenlerin 

istihdam edilmesi zorunlu hale gelmiĢtir.  Nitelikli iĢgücünün sağlanması ise etkin ve kaliteli bir 

turizm eğitimi ile mümkündür.  Dolayısıyla ara eleman yetiĢtiren Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

turizm sektörüne yönelik tutumları sektörün geleceği açısından büyük önem taĢımaktadır. Buradan 

hareketle gerçekleĢtirilen çalıĢmanın amacı, Balıkesir Meslek Yüksekokulu‟nda öğrenim gören 

öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bu tutumların öğrencilere ait 

demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini tespit etmektir. Tanımlayıcı 

tipteki araĢtırmanın örneklemi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Turizm ve Otelcilik bölümünde 

öğrenim görmekte olan 104 öğrenciden oluĢmaktadır. Evrenin ulaĢılabilir büyüklükte olması 

nedeniyle, tam sayım tekniği kullanılmıĢ ve evrenin tamamına ulaĢılmıĢtır. Anket aracığıyla ile elde 

edilen veriler parametrik olmayan Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H testleri ile analiz 

edilmiĢtir. Yapılan faktör analizi sonucunda kariyer tercihi altı alt boyutta incelenmiĢtir. Elde edilen 

bulgular, öğrencilerin sektörü meslek değerleri, çalıĢma koĢulları ve sosyal güvenlik açından olumsuz 

algıladıklarını göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda kariyer tercihi altı alt boyutta 

incelenmiĢtir. Bu boyutlar meslek değerleri, kariyer olanakları, çalıĢma koĢulları, iĢin doğası, ücret ve 

ek ödemeler ve sosyal güvenlik boyutlarıdır. Meslek değerleri, kariyer olanakları, ücret ve ek 

ödemeler boyutlarının, öğrencilerin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gösterdikleri tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Turizm Sektörüne Yönelik Tutum, Meslek Yüksekokulu. 

 

ABSTRACT 

In the globalizing world, in the tourism sector it has become compulsory to employ qualified laborers 

due to newly areas of work and specialization. Providing of qualified workforce is possible by an 

effective and high quality tourism education. Therefore,  the attitudes of students who educate 

intermediate education in vocational College is crucial for future of tourism sector. The purpose of the 

work carried out from this point is determine the attitudes of university level tourism students towards 

tourism industry of the students at Balıkesir Vocational College and to reveal whether these attitudes 

have significant relations with the demographic characteristics of the students. The sample of this 

descriptive study consisted of 104 students, who received education at the Tourism and Hospitality 

Department in the academic year of 2016-2017 were included in the study. Since the population is of 

accessible size, the full enumerication sample technique was used by accessing the whole population 

of the study.  Using the survey technique data obtained from the sample, were analyzed by non-

parametric tests such as Mann-Whitney U Testi and Kruskal-Wallis H tests. The findings obtained  

showed that students have negative attitudes towards the Professional values, working conditions  and 

job security of the industry. As a result of the factor analysis, six factors (professional values, career 

opportunities, working conditions, nature of work, fees and surcharges, social security) were extracted 

from the the attitudes of university level tourism students towards tourism industry items. Professional 

values, career opportunities and fees and surcharges were found to be statistically in relation with the 

demographic characteristics. 

Keywords: Tourism Education, Attitude towards Tourism Industry, Vocational College. 
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TÜRKİYE NEHİRLERİNİN KUVATERNER İKLİM DEĞİŞİMLERİNE  VE 

TEKTONİZMAYA TEPKİSİ:MEVCUT ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan AVġĠN 

YYÜ, nurcanavsin@yahoo.com 

 

ÖZET 

Akarsu sistemleri, yer kürede meydana gelen yapısal (tektonik) ve iklimsel değiĢimlere en hızlı tepki 

veren süreçlerin baĢında gelmektedir. Bu özellikleri ile Kuvaterner devrinde hüküm süren çevresel ve 

yapısal değiĢimlerin uzun dönemli kaydını tutan akarsu vadileri, yer bilimleri açısından en önemli 

arĢivlerden biri olma özelliği kazanmıĢtır. Bu sebepten, jeolojik ve jeomorfolojik evrim 

çalıĢmalarında, akarsu sekileri baĢta olmak üzere tüm flüvyal jeomorfoloji unsurları incelenmektedir. 

ÇalıĢmamıza konu olan Türkiye nehirleri, gerek farklı coğrafi bölgelerde bulunmaları, gerekse aktif 

tektonik bir ülkede farklı tektonik etkilere maruz kalmaları sebebiyle söz konusu Kuvaterner çevresel 

değiĢimlerine farklı tepkiler vermiĢ olabilir. Ancak, Türkiye‟nin bulunduğu enlem kuĢağı ve dahil 

olduğu iklim bölgesi, nehirlerimizin dıĢsal kontrol faktörlerine kimi zaman benzer tepkiler vermesine 

sebep olmuĢtur. Söz konusu akarsuların farklı ve benzer tepkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu 

çalıĢma, Kızılırmak, Fırat, Gediz ve Göksu nehirleri gibi detaylı araĢtırılan akarsularımızın tümünün 

neo-tektonik hareketlere önemli tepkiler verdiğini göstermektedir. Ġklim değiĢimlerinin etkisi ise kimi 

zaman Milankoviç döngüleri ile iliĢkilendirilirken, kimi zaman da buzul ve buzularası dönem 

geçiĢlerine atfedilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kuvaterner iklim değiĢimleri, Tektonik etki, Türkiye Nehirleri 
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RADYOMETRİK TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA 

ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan AVġĠN 

YYÜ, nurcanavsin@yahoo.com 

 

ÖZET 

Fiziki coğrafya, jeomorfoloji, klimatoloji, bitki, toprak ve hayvan coğrafyası gibi çeĢitli alt disiplinlere 

ayrılan önemli bir bilim dalıdır. Bu disiplinlerden özellikle jeomorfoloji, uzun yıllar boyunca gözlem 

ve göreceli tarihlendirme yöntemlerine dayalı olarak çalıĢılmıĢtır. Ancak son yıllarda geliĢtirilen 

modern araĢtırma teknikleri ve laboratuar analizleri, jeomorfolojik çalıĢmalarda analitik 

değerlendirmelere olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, yeryüzü Ģekillenmesini meydana getiren 

morfolojik unsurların radyometrik tarihlendirme yöntemleri (OSL analizi, kozmojenik tarihleme, 

karbon14 analizi, Ar-Ar tarihlemesi vb) ile incelenmesi, daha somut veriler sunmakta ve paleo ortam 

koĢullarını anlamamızı kolaylaĢtırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Fiziki coğrafya, Jeomorfolojisi, Radyometrik analiz 
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KARAÇOMAK BARAJININ (KASTAMONU) REKREASYON ALAN PLANLAMASI 

Nurhan KOÇAN 

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, nurhankocan@mynet.com 

Serkan ÖZEL 

Kastamonu Ġl Özel Ġdaresi, Kastamonu, ozelserkan81@hotmail.com 

 

ÖZET 

Günlük yaĢantısı içinde sıkılan insanların dinlenmeleri ve yenilenmeleri için farklı mekanlara 

ihtiyaçları vardır. Doğal alan ve kaynaklar üzerinde talep oluĢturan dinlenme eylemleri için gerekli 

olan mekanların planlanması amacıyla rekreasyon alan planlaması kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu 

bağlamda açık alanların rekreatif amaçlı kullanımlara ayrılmasında alan kullanım ölçütleri 

belirlenerek, rekreasyon potansiyeline sahip alanların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada 

nitel ve nicel faktörlerin birlikte ele alındığı bir planlama yaklaĢımıyla Karaçomak Barajının 

(Kastamonu) ve çevresinin mevcut özellikleri göz önüne alınarak rekreasyon açısından en uygun 

alanlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla analiz edilmiĢtir. Karaçomak Barajı (Kastamonu), 

Karaçomak Deresi üzerinde, sulama, taĢkın kontrolü, içme suyu temini amacı ile 1969 - 1976 yılları 

arasında inĢa edilmiĢ bir barajdır. Baraj Kastamonu Merkezine 6.5 km, Kastamonu Kadıdağı mesire 

yeri ve kamp alanına 16 km, Küre Dağı Milli Parkına 200 km ve Ilgaz Dağı Milli Parkına 46 km 

uzaklıkta bulunmaktadır. ÇalıĢma alanı içerisinde Akçakese, Bahadır, BudamıĢ ve Bulacık Köyleri 

bulunmaktadır. AraĢtırma alanının sınırı baraj sınırının 3 km‟lik çevresi olarak alınmıĢtır ve araĢtırma 

alanının büyüklüğü yaklaĢık 29.5 km
2 

olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada Arcgis 10.0 CBS yazılımı 

kullanılmıĢtır. Alana ait veriler sayısallaĢtırılmıĢ ve analiz edilerek potansiyel alanlar için altlık 

haritalar oluĢturulmuĢtur. Potansiyel rekreasyon alanlarının belirlenmesi için daha önce konuyla 

iliĢkili yapılan çalıĢmalardan alınan normlara göre uygunluk değerleri verilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda 27 rekreasyon noktasından 12 adeti Akçakese Köyü sınırları içerisinde, 10 adeti Bahadır 

Köyün sınırları içerisinde, 4 adeti BudamıĢ Köyü sınırları içerisinde ve 1 adeti Bulacık Köyü sınırları 

içerisinde bulunmaktadır. Yüksek puan alan rekreasyon noktaları Akçakese köyü sınırları içerisinde ve 

DSĠ‟nin Karaçomak Barajı idari ve sosyal tesislerinin bulunduğu alanda yoğunlaĢmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon planlaması, alan kullanım, Karaçomak Barajı (Kastamonu). 
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KIRIM HANLIĞI‟NDA KABİLE ARİSTOKRASİSİ 

Doç. Dr. Nuri KAVAK 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, nkavak@ogu.edu.tr 

 

ÖZET 

Kırım Hanlığı, Altın Orda Devleti‟nin bir bakiyesi olarak Cengiz Töresi üzerine kurulmuĢ bir 

devlettir. Bu nedenle Cengiz Töresi‟ne göre kan bağına dayanan kabile birlikteliği sahip olduğu 

zenginlik ve askeri güçle belirginleĢerek devlet idaresinin önemli bir unsuru haline gelmelerine imkan 

vermiĢtir. GeçmiĢten gelen geleneksel yapı ve teĢkilatın kolay kolay değiĢmeyen alıĢkanlıkları yeni 

kabilelerin oluĢumunu veya aristokrasinin bir parçası haline gelmesini zorlaĢtırmıĢtır. Nitekim Kırım 

Hanlığı devlet idaresi içinde yer alan Karaçi Kabilesi adıyla anılan aristokrat zümre, ġirin, Mangıt, 

Sicuvuut, Barın ve Kıpçak kabilelerinden oluĢmakta idi. Genelde hanlık yıkılana değin küçük çaplı 

değiĢiklikler olmuĢsa da liderleri olan ġirin Kabilesi hiç konumunu ve gücünü yitirmemiĢtir. Kendi 

aralarındaki dayanıĢmanın yanı sıra ülke toprakları üzerinde hatırı sayılır egemenliklerinin olması han 

seçimi dahil devletin önemli kararlarında etkin rol almalarını sağlamıĢtır.Bu cümleden olarak Kırım 

Hanları, baĢta ġirinler olmak üzere diğer kabile beyleriyle akrabalık iliĢkileri kurarak hakimiyetlerini 

pekiĢtirmek isterken tam tersi kabile beyleri de han ailesiyle akrabalık tesis ederek boy üzerindeki 

konumlarını güçlendirmekteydiler. KarĢılıklı birbirini destekleyen iliĢkiler yumağının diğer yakasında 

ise Osmanlı Devleti‟nin müdahalesi yer almakta idi. Nitekim hanlığın otoritesi ve gücü; Han, ailesi ve 

soyu, Osmanlı Devleti‟nin etki ve müdahalesi ile Kabile Aristokrasisi‟nden oluĢan bir sacayağının 

üstüne kurulmuĢtu.  

Anahtar Kelimeler: Kırım Hanlığı, Kabile Aristokrasisi, Osmanlı Devleti, Kırım Tatarı 
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TÜRKLÜĞÜN DOĞU AVRUPADAKİ SON KALESİ KIRIM HANLIĞI‟NIN JEO-POLİTİK 

VE JEO-STRATEJİK KONUMU 

Doç. Dr.Nuri KAVAK 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, nkavak@ogu.edu.tr 

ÖZET 

Kırım Hanlığı ve Kırım Yarımadası bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca Jeo-politik ve 

Jeo-stratejik açıdan birçok devlet ve uygarlığın ilgisini çekmiĢtir. Orta Asya içlerinden batıya doğru 

hareket eden milletlerin zaman zaman uğrak noktası olduğu gibi birbirleriyle mücadele halinde 

olanların da sığındıkları güvenli bir bölgedir. Bu nedenle coğrafi konumu yarımadanın politik ve 

stratejik açıdan sürekli artan bir değere sahip olmasına neden olmuĢtur. Çünkü Karadeniz‟e egemen 

olmak Kırım‟a egemen olmakla eĢ değerdirAyrıca Ġran-Anadolu ve Kırım arasındaki Ġpek Yolunun 

önemli bir uzantısı olan güzergah Kırım Yarımadasına ulaĢmakta ve bu sayede de Kefe, Azak ve 

Mankup gibi limanlar vasıtasıyla doğudan batıya ve tam tersi batıdan doğuya baharat, ipek, buğday, 

kürk, deri, havyar, balmumu ve tuz gibi ticari metaların dağıtımı Kırım Yarımadası üzerinden 

yapılmakta idi. Fatih Sultan Mehmet‟in Kırım‟ı ve Kefe‟yi hakimiyeti altına almazdan evvel bölgede 

bu ticaretten ötürü hal-i hazırda bir Venedik ve Ceneviz rekabeti vardı. XIII. Yüzyılda Cenevizlilerin 

bölgeye egemen olmalarıyla birlikte Kefe büyük bir ticari potansiyelin merkezi olmuĢtur. 

Cenevizlilerin bu sayede büyük kazançlar elde ettiğini gören Fatih Sultan Mehmet, Ġstanbul‟un 

fethinden sonra ticari kazanımları kendi tekeline almak amacıyla harekete geçerek tüm Karadeniz 

kıyılarındaki bahsedilen devletin üslerini kısa bir sürede ele geçirmiĢtirÖte taraftan Doğu ve Kuzey 

Avrupa ülkeleri ile Anadolu‟nun hakimi olan devletler arasında daima Karadeniz üzerinde egemenlik 

mücadelesi tarihin her döneminde sürüp gitmiĢtir. Yüzyıllar boyunca Rusya‟nın bölgeyi ele geçirme 

isteği ve denize açılma hedefi Türklerle karĢı karĢıya kalmalarına yol açmıĢtır. Osmanlı Devleti, 

Ġstanbul‟u fethettikten sonra dünyanın en güçlü devleti olma yolunu tutmuĢ ve sonrasında da Kırım 

sahası ile ilgilenmeye baĢlamıĢtır. Nitekim Osmanlı Devleti, Kırım‟ın güneyindeki ekonomik yönden 

çok önemli olan Kefe, Suğdak ve Azak Ģehirlerini Cenevizlilerin elinde bırakmayacağı gibi, buraları 

Altın Ordu ve Kırım Hanlığı‟na da veremezdi. Osmanlı Devletinin geleceği ve çıkarları bütün 

Karadeniz‟in bir “Ġç Deniz” haline getirilmesini gerekli kılıyordu. Bu cümleden olarak Anadolu 

sahillerinin ele geçirilmesi iĢi bitince, 1475 yılının baharında Gedik Ahmet PaĢa komutasındaki büyük 

bir donanma Kefe ve Azak‟a gönderilerek bölge Osmanlı egemenliği altına alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Hanlığı, Rusya, Osmanlı Devleti. 
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DARBE-SİS İLİŞKİSİ VE “SİS” MEFHUMU ÜZERİNDEN DARBENİN ANLATILIŞI 

THE RELATIONSHIP OF COUP-FOG AND NARRATING COUP OVER “FOG” CONCEPT 

ArĢ. Gör.Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ
 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, niluferozturk@kmu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Onur AYKAÇ
 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, onuraykac@kmu.edu.tr 

 

ÖZET 

Darbeler, zor kullanarak siyasal yönetimi ele geçiren ve millî egemenliği esir alan demokrasi dıĢı 

giriĢimlerdir. Millet iradesinin baskı ve zor kullanma yoluyla yok sayılması, kiĢisel hak ve 

özgürlüklerin sınırlanması, bireysel ve toplumsal hayatın rutin gündelik akıĢının bozulması darbe 

sonrası dönemlerde gözlenen olumsuzluklar arasındadır.Kaynağını bireyin ve toplumun hayatından 

alan edebiyat, elbette toplumsal hayatımızda derin yaralar açan olaylardan etkilenecek ve bu olayları 

çeĢitli yönleriyle iĢleyecektir. Toplumsal yaĢantımıza doğrudan etki etmesi sebebiyle ülkemizin 

baĢından geçen askerî darbeler, edebiyatçılarımıza malzeme teĢkil eden mevzulardan biri olmuĢtur. 

Usta kalemlerimiz darbeleri olduğu gibi anlatıp edebî verimlerini birer tarih kitabına 

dönüĢtürmektense, çeĢitli mefhumlar üzerinden meseleye değinmeyi tercih etmiĢlerdir. Darbeyle bir 

arada anılan o sembolik kavramlardan biri de sistir.Sözlüklerde “atmosferin alt tabakalarındaki küçük 

su taneleri veya buhardan oluĢan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluĢan duman” 

Ģeklinde tanımlanan sis, edebiyatımızda türlü Ģekillerde kullanılan bir mefhumdur. Bazen bireyin 

üzerine çöken dert, keder, tasa olmakta ve gönül dağını kaplamakta; bazense belirsizlik ve 

bilinmezlikleri simgelemektedir. Halk âĢıklarının dilinde sevgiliye giden yolu kapatıp sevenleri ayıran 

bir düĢman olarak gösterilirken, Tevfik Fikret‟in kaleminde Ġstanbul‟un maddi ve manevi yönlerini 

eleĢtirmek için kullanılan bir araç olmuĢtur.“Sis” mefhumunu en etkili Ģekilde kullanan yazarlardan 

biri de Ayhan Bozfırat‟tır. YayımlanmıĢ “üç öykü kitabı, dört romanı ve bir çevirisi” bulunan Ayhan 

Bozfırat, edebî çevrelerde daha çok öykücülüğüyle tanınmıĢ bir yazarımızdır. Bozfırat; her Ģeyden 

önce çağına, çağının olaylarına, ülkede yaĢanan siyasî-sosyal geliĢmelere karĢı duyarlı bir yazardır. 

Toplumsal hayattaki çözülme/yozlaĢma ve ülkemizdeki siyasi olaylar, hem bir yazar olarak onun 

ilgisini çekmiĢ hem de yazarlık kimliğini biçimlendirmiĢtir. Bozfırat‟ın “Sis” (1972) adlı öyküsü, onun 

askerî müdahalelere karĢı tepkisini dile getirmekte ve barındırdığı sembolik anlatımla 1960‟ların 

Türkiye‟sine ıĢık tutmaktadır.Demir Özlü‟nün “edebiyattaki sembolik anlayıĢa yakın bir hikâye” diye 

tarif ettiği “Sis” adlı öykü, sabah erken saatlerde aniden bastıran sise parktayken yakalanan iki kiĢinin 

konuĢmalarından oluĢmaktadır. Diyaloglarda sisin günlük hayatı sekteye uğratmasından duyulan 

rahatsızlık dile getirilmekte, kalkacağı zamanın kestirilememesinin verdiği huzursuzluk 

dillendirilmektedir. Genç adamın “Sis ne zaman kalkacak acaba?” sorusuna, yaĢlı adamın verdiği “O 

hiç belli olmaz. Açılır açılmaya, ama zamanı belli değildir.” (s. 113) cevabı da bu huzursuzluğa ve 

belirsizliğe iĢaret etmektedir. Hikâye boyunca genç adamla ihtiyar arasında geçen konuĢmalar dikkatle 

incelendiğinde, öyküde yer alan sisin “sıradan bir duman” olmadığı ve öykünün arka plânında baĢka 

bir olayın eleĢtirildiği görülmektedir. Kimi öykülerinde “temel hak ve özgürlüklerin kısıtlı oluĢu” 

gerçeğine dikkati çeken Bozfırat, “Sis” (1972) adlı öyküsünde -sisin Ģehrin üzerine aniden çöktüğü 

saat ile bu olayın vuku bulduğu zaman dilimi birbirine çok yakın olduğu için- 27 Mayıs 1960 sabahı 

erken saatlerde radyodan yayınlanan bir bildiri ile resmen duyurulan 1960 Askerî Darbesi‟nin 

eleĢtirisini yapmaktadır.Bu bildiride sis mefhumunun ihtiva ettiği sembolik anlam örnekler eĢliğinde 

açığa çıkarılacak, ardından Ayhan Bozfırat‟ın “Sis” öyküsü üzerinden darbe-sis iliĢkisine 

değinilecektir. Böylelikle, edebiyat ve toplum iliĢkisi, darbeye karĢı toplumun hissiyatı ve tavrı, bu 

somut öykü üzerinden ortaya konacak ve disiplinler arası bir çalıĢma ortaya çıkacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Darbe, toplum, sis, sembolik anlatım, öykü. 
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ABSTRACT 

Coups are anti-democratic attempts that seize political governing forcefully and capturing national 

sovereignty. Disregarding national will via repression and force policy, restricting personal rights and 

freedom, breakdown of individual and social life‟s routine daily fluency are among the problems 

observed in post-coup periods. Literature, which takes its source from individual‟s and society‟s life, 

naturally affect by cases inflicting a deep wound and imprints these cases from various aspects. By 

virtue of directly affecting our social life, military coups that pass through our country are one of the 

themes being material for our litterateurs. Our master authors prefer to touch upon the matter over 

several fancies than to tell the coups as they are and to transform their literary efficiency to a history 

book. One of those symbolic concepts mentioned within coups is fog. Fog, which is defined as “little 

water pieces in substratum of atmosphere or the fume composed by lowering and landing of clouds, 

that are compromised of vapor, on the ground” in the dictionaries, is a concept which is used with 

various perspectives in our literature. Sometimes it becomes trouble, grief, sadness that bothering 

individual and covers heartache; sometimes it signifies uncertainty obscurity. On folk poets‟ lips, fog 

refers to an enemy closing the door to love and separating lovers; while in Tevfik Fikret‟s writings, it 

is an instrument used in order to criticize Ġstanbul‟s material and nonmaterial aspects. Ayhan Bozfırat 

is one of the authors who use the concept of “fog” most efficiently. She has “three stories, four novels 

and one translation” published and is an author known for mainly her storytelling. Bozfırat, above all, 

is a sensitive writer to the events of the time and to political and social happenings in the country. 

Dissociation/corruption in social life and political incidences, both drew attention of her as an author, 

and structured her authorial identity. Bozfırat‟s story entitled “Sis” (Fog) (1972), verbalizes her 

reaction to military interventions and clears up 1960‟s Turkey via symbolic narrating it has.  The story 

entitled “Sis”, which is described as “a story very close to symbolic narration in literature” by Demir 

Özlü, consists of two people‟s talks who are caught fog in the early hours of the morning in the park. 

In the dialogues, the disturbance due to the fog‟s interrupting daily life is expressed, the anxiousness 

because of not estimating when it will rise is put into words. The question of the young man “I 

wonder, when will the fog rise?”, is answered by the old man “You never know that. It will rise sure, 

but when will be, is not definite” (p. 113) and that answer refers to that anxiousness and uncertainty. 

Through the story, when the dialogues between the young man and the old man is scrutinized, it is 

seen that the fog partaking in the story is not “just an ordinary fog” and another event is criticized in 

the background of the story. In some of her stories, calling attention to the fact that “restriction of 

fundamental rights and freedoms”, in her story “Sis” (1972), -because the moment that the fog 

descended over the city suddenly and the moment the event took place is very close-, Bozfırat 

criticizes 1960 Military Coup which is officially exposed to everyone via an assertion announced from 

radio in early hours of the morning in 27 May 1960.In this paper, symbolic meaning of the fog concept 

will be revealed through illustrations, and then the relationship of coup-fog will be dealt with over 

Ayhan Bozfırat‟s story “Sis”. Thus, relationship of literature-society, society‟s feeling and attitude 

towards the coup, will be put forward through this story and an interdisciplinary study will be offered. 

Key Words: Coup, society, fog, symbolic narration, story. 
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GÖMÜLÜ SİSTEM TABANLI GERÇEK ZAMANLI AKILLI EV OTOMASYONU VE 

ANDROİD UYGULAMASININ TASARLANMASI 

DESIGN OF REAL-TIME EMBEDDED SYSTEM BASED SMART HOME AUTOMATION 

AND ITS ANDROID APPLICATION 

Öğr. Gör. Ömer BOYACI 

Hitit Üniversitesi, omerboyaci@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Bedreddin Ali AKÇA 

Hitit Üniversitesi, bedreddinaliakca@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Ömer Faruk AKMEġE 

Hitit Üniversitesi, ofarukakmese@hitit.edu.tr 
ÖZET 

GeliĢen teknolojiye paralel olarak akıllı sistemler hayatımızın her alanına girerek yaĢantımızı 

kolaylaĢtırmaktadır. Son yıllarda buna en büyük örnek akıllı evlerdir. GeliĢen sensör ve SBC (Single Board 

Computer) teknolojisi sayesinde evler daha güvenli, daha rahat ve çevre dostu olmaktadır. Akıllı evler, 

girdilere anında cevap verebilen gerçek zamanlı gömülü sistemlerin otomatik fonksiyonlarını ve sistemleri 

kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilen cihazları ve yazılımları içerirler.Bu çalıĢmada gerçek 

zamanlı gömülü sistem teknolojili, android yazılımlı akıllı ev otomasyonu yapılmıĢtır. Ev otomasyonu 

yapılırken, Atmega 328 mikroiĢlemcisi, sıcaklık – nem sensörü, yangın sensörü, HC06 Bluetooth modülü, 

PIR (Pasif Ġnfra Red) dedektör, RTC (Real Time Clock) zaman modülü, Servo motor, ısıtıcı - fan ve buzzer 

kullanılmıĢtır. Android yazılım için MIT App Inventor 2 Beta kullanılmıĢtır.  ÇalıĢmada tasarlanmıĢ olan 

android uygulama ile akıllı cep telefonu veya tablet kullanılarak bluetooth üzerinden kablosuz haberleĢme 

gerçekleĢtirerek istenilen cihazları kontrol edilmiĢtir. Ayrıca sıcaklık – nem veya yangın sensörlerinden 

gelen anlık veriler gerçek zamanlı olarak android cihaza göndermektedir. Sistem örnek bir oda için 

kurulmuĢ ve düzgün çalıĢtığı gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bu sistemin sadece ev için değil sıcaklığın ve nem 

değerlerinin kontrol edilmesinin önemli olduğu iĢletmelerde de kullanılabileceği düĢünülmektedir. Sonuç 

olarak özgün yazılımlı gerçek zamanlı bir gömülü sistem ile akıllı ev otomasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yapılan otomasyon sistemi daha da geliĢtirilerek ülkemize yerli bir ürün olarak kazandırılması ve ülke 

ekonomisine katma değer sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gömülü sistemler, gerçek zamanlı tasarımlar, akıllı ev otomasyonu 

 

ABSTRACT 

In parallel with the development of the technology, intelligent systems make our life easier by entering 

every area of our lives. In recent years, the best example of this is smart homes. Thanks to the developing 

sensor and SBC (Single Board Computer) technology, homes are safer, more comfortable and eco-friendly. 

Smart houses include devices and software that can be remotely controlled by the user and the automatic 

functions of real-time embedded systems that can respond instantly to the inputs.In this study, intelligent 

home automation with real time embedded system technology and android software was designed. For this 

purpose, Atmega 328 microprocessor, temperature - humidity sensor, fire sensor, HC06 Bluetooth module, 

PIR (Passive Infra Red) detector, RTC (Real Time Clock) time module, Servo motor, heater - fan and 

buzzer were utilized. MIT App Inventor 2 Beta is used for Android software. The desired devices were 

controlled by wireless communication via bluetooth using smart phone or tablet with the android 

application designed in the study. In addition, instantaneous data from temperature - humidity or fire 

sensors are sent to the android device in real time. The system was installed for a sample room and was 

observed to work properly. It is also thought that this system can be used not only in the house but also in 

the places where it is important to control the temperature and humidity. As a result, intelligent home 

automation has been realized with a real-time embedded system with original software. With the further 

development of the automation system, it is thought that a product that will provide added value to the 

economy of the country will be obtained. 

Keywords: Embedded systems, real-time designs, smart home automation 
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GÖMÜLÜ SİSTEM TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK GERÇEK ZAMANLI SICAKLIK-

NEM VE EĞİM KONTROLLÜ KULUÇKA MAKİNASI TASARLANMASI 

REAL-TIME TEMPERATURE-HUMIDITY AND SLOPE-CONTROLLED EQUIPMENT 

MACHINE DESIGN USING EMBEDDED SYSTEM TECHNOLOGY 
Öğr. Gör. Ömer BOYACI 

Hitit Üniversitesi, omerboyaci@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Bedreddin Ali AKÇA 

Hitit Üniversitesi, bedreddinaliakca@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Ömer Faruk AKMEġE 

Hitit Üniversitesi, ofarukakmese@hitit.edu.tr 

 
ÖZET 

Günümüzdeki teknolojik geliĢmelerde gömülü sistemlerin etkisi büyüktür. “Küçük Bilgisayarlar” olarak da 

adlandırılan bu sistemleri günlük hayatta kullanılan çoğu elektronik aletin içinde bulabiliriz. Özel bir amaca 

yönelik iĢlemleri yapabilen, çevresel donanımları diğer bilgisayar sistemlerine göre daha az olsa da 

özellikle küçük sistemler için ucuz çözümler sunan “küçük bilgisayarlar”, gerçek zamanlı girdilere anında 

cevap verebilen sistemlerdir. Bu çalıĢmada gerçek zamanlı gömülü sistem teknolojisine dayanan, istikrarlı 

çalıĢan bir kuluçka makinesi prototipi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada Atmega 328 mikroiĢlemcisi, sıcaklık – nem 

sensörü, RTC (Real Time Clock) zaman modülü, Servo motor, ısıtıcı-fan ve LCD ekran kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmadaki ana amaç; kuluçka haznesindeki sıcaklık ve nem değerlerini sabit tutmaktır. Bu iĢlem; 

sensörlerden gerçek zamanlı olarak alınan sıcaklık ve nem verilerinin, mikro denetleyicideki tarafından 

değerlendirilerek çıkıĢ birimindeki ısıtıcı ve fan modüllerinin kontrolü ile yapılmıĢtır. Ayrıca sıcaklığın 

yumurtaların her noktasında eĢit olarak dağılması ve yumurta geliĢiminin daha iyi olabilmesi için, 

yumurtaların bulunduğu hazne her 3 saatte servo motor aracılığı ile 0-45-90 derece yön değiĢtirilmiĢtir. 

Sistemin elektrik kesintisi durumunda veri kaybı yaĢamaması için gerçek zaman saat (RTC) devresi 

kullanılmıĢtır. Ayrıca sistem verilerinin anlık görüntülenebilmesi için LCD gösterge sisteme dâhil 

edilmiĢtir. Sonuç olarak özgün yazılımlı gerçek zamanlı bir gömülü sistem ile kuluçka makine sisteminin 

tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan tasarım ülkemiz sanayisinde ürün olarak kullanılabileceği 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gömülü sistemler, gerçek zamanlı tasarımlar, kuluçka, mikroiĢlemciler 

 

ABSTACT 

The importance of embedded systems in the development of the latest technology is great. These systems, 

also called "Single Board Computers", can be found in most electronic devices used in everyday life. 

"Singel Board Computers" that can perform operations for a specific purpose and offer inexpensive 

solutions for small systems, even though their peripheral equipment is less than other computer systems, 

are systems that can respond instantaneously to real-time inputs.In this study, a robust incubator prototype 

which based on real-time embedded system technology was designed. Atmega328 microprocessor, 

temperature-humidity sensor, RTC (Real Time Clock) time module, servo motor, heater-fan and LCD 

screen are utilized in designed system. The main purpose of the study is; keeping the temperature and 

humidity values of the incubation chamber constant. This process; temperature and humidity data received 

from the sensors in real time was evaluated by the microcontroller and controlled by the heater and fan 

modules in the output unit.. In addition, the chamber where the temperature reaches every point of the eggs 

and the egg for better development process has been changed by 0-45-90 degrees via the servo motor 

connected to the output unit of our processor every 3 hours. Real-time clock (RTC) circuitry is used to 

ensure that the system does not lose data in the event of a power failure. LCD display is included in the 

system in order to see the data instantly while the system is running. As a result, the design of the incubator 

system has been realized with a real time embedded system with original software. The design is thought to 

be used as a product in our country's industry. 

Keywords: Embedded systems, real-time designs, incubators, microprocessors 
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VLOGGER‟LARIN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İÇERİK ANALİZİ 

METODU İLE İNCELENMESİ 

Roj Botan ARSLAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE ĠĢletme ABD, Doktora Programı, rojbotan@hotmail.com 

Prof. Dr. Ġbrahim KIRCOVA 

 

ÖZET 

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan YouTube üzerinden video 

paylaĢan Vlogger‟ların, takipçileri üzerindeki etkilerinin sürekli olarak artması, markalar için önemli 

bir iletiĢim fırsatı yaratmaktadır. Vlogger‟lar ile iĢbirliği yapan markalar, ürün ve hizmetleri ile ilgili 

bilgileri sosyal medya üzerinden tüketicilerine ulaĢtırırlar. Bu durumun sonucunda tüketiciler, 

markanın sunmuĢ olduğu ürün ve hizmetler ile ilgili ön bilgiye sahip olarak satın alma kararı verirler. 

Bu iletiĢim modelini etkili kullanan markalar, tüketicilerin zihninde marka farkındalığı yaratma ve 

bunu arttırma Ģansına sahiptirler. Bu çalıĢmanın amacı güzellik ürünleri ile ilgili YouTube üzerinden 

videolar paylaĢan Vlogger‟ların tüketiciler üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. ÇalıĢma içeriğinde 

sosyal medya platformlarının genel yapısı ve iki aĢamalı akıĢ teorisinin Vlogger‟lar üzerinden 

değerlendirilmesi incelenmiĢtir. Türkiye‟deki takipçileri yönelik YouTube üzerinden güzellik ürünleri 

ile ilgili video paylaĢan en popüler Vlogger‟lar incelenip bu kiĢiler içerisinden en popüler olan 

Vlogger‟ın paylaĢtığı bir video değerlendirmeye alınmıĢtır. 21 Nisan – 21 Mayıs 2017  tarihleri arası 

takipçi yorumları içerik analizi ile incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, YouTube, Vlogger, iki aĢamalı akıĢ teorisi, güzellik ürünleri 

     

ABSTRACT 

YouTube, in which Vloggers sharing their videos on, is one of the most used social media platform 

today. Vloggers effect on their followers creates an important communication opportunity for the 

brands. The brands that collaborate with Vloggers can easily deliver all information regarding their 

products or services to consumers via social media. As a result of this situation, consumers can decide 

to buy products or services with the preliminary information. Brands that can use this communication 

model effectively have the opportunity to create and increase its brand awareness. The purpose of this 

study is to analyze the effect of Vloggers, which share videos on YouTube over beauty products, on 

consumers. The general structure of social media platforms and the evaluation of the two-step flow 

theory on Vloggers are examined in this study. The most popular Vloggers that share video about 

beauty products on YouTube for followers in Turkey have been reviewed and selected the video that 

has shared by the one of these popular Vloggers. Follow-up comments from April 21 to May 21, 2017 

were analyzed by content analysis. 

Keywords: social media, YouTube, Vlogger, two-step flow theory, beauty products 
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FAS EDEBİYATININ DÜNYAYA AÇILAN ENTELEKTÜEL YÜZÜ: 

TAHAR BEN JELLOUN 

ArĢ. Gör. Rukiye AYDEMĠR 

Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, rukiyedemirrukiyedemir@hotmail.com 

 

ÖZET 

1 Aralık 1944'te Fas‟ın Fes Ģehrinde dünyaya gelen Tahar Ben Jelloun, ülkenin önde gelen Ģair, 

romancı ve denemeci olmasının yanı sıra, entelektüel ve yaratıcı özelliğiyle gazeteci kimliğine de 

sahiptir. Ben Jelloun, sömürge dönemi sonrası ülkenin en güçlü kalemleri arasında yer alır. Pek çok 

çalıĢması çeĢitli dillere çevrilmiĢ olup en popüler eserleri Ģimdiye dek kırk üç dile çevrilmiĢtir. Ben 

Jelloun, hayatının en belirgin dönemleri olan 1973-1987 yılları arasında Kuzey Afrika ve Uluslararası 

Edebiyatta estetik izler bırakan eserler sunmuĢtur. Fas‟ta doğup büyüyen ancak Fransa‟da yaĢayan 

yazar bir kalıba girmeyerek kendisine Doğulu ya da Batılı denilmesini reddetmiĢ ve Kuzey Afrika 

göçmenlerinin sesi olmuĢtur. Ben Jelloun, Kutsal Gece romanıyla 1987 yılında Goncourt ödülünü 

kazanmıĢ ve bu kitabıyla Fransa‟nın en prestijli edebiyat ödülüne layık görülen ilk Faslı yazar 

olmuĢtur. Bu çalıĢmamızda Kuzey Afrika‟nın dünyaya açılan ve çok yönlü edebi kiĢiliği bulunan 

Tahar Ben Jelloun‟un edebi hayatı üzerinde durmaya çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Tahar Ben Jelloun, Moroccan Literature, Moroccan-French Novelist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

76 

AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL 

VE MORFOLOJİK İNCELENMESİ 

Yrd.Doç.Dr. Sabina ABĠD 

Artvin Çoruh Üniversitesi, sabinaabid@artvin.edu.tr 

 

ÖZET 

Azerbaycan zengin bitki örtüsüne ve dünyada nadir türleri bulunan bitkilere sahip bir ülkedir. 

Bölgenin doğusu, batısı, kuzeyi bitki örtüsü ve tarımsal iĢlevsellik bakımından çeĢitlilik 

göstermektedir. Azerbaycan bölgesi coğrafi yapısına göre hem tarım havzalarından hem ormanlardan 

oluĢtuğu için meyve, sebze adlarının yanı sıra yabani bitki, çiçek, ağaçların da ayrı adlar aldığı 

görülebilir.  Azerbaycan Türkçesinin ağızları söz varlığı bakımından zengindir. Her ağız kendine özgü 

kelime hazinesinden oluĢmaktadır. Azerbaycan ağızlarında bir kelimenin her bölgeye göre farklı bir 

anlamı bulunmaktadır. Ağızlarda hem Ģekil hem anlam bakımından yazı dilinden farklılık gösteren 

birçok kelime kullanılmaktadır. Azerbaycan ağızlarında kullanılan bitki adları yazı dilinden farklı 

Ģekilde adlandırılmıĢtır. ÇağdaĢ Azerbaycan Türkçesinin yazı diline girmemiĢ çok sayıda bitki adı 

bulunmaktadır. Bu alandaki terimlerin çokluğu, hemen her ağızda aynı bitkinin farklı kelimelerle 

adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Adlandırma dildeki düzenin ilk aĢamasıdır. Varlıkları 

birbirinden ayırt etmek için adlandırmak gerekir. Bu çalıĢmada yabani bitki adları öncelikle anlam 

bilimi açısından değerlendirilmiĢ ve çeĢitli sınıflandırmalar yapılmıĢtır. Azerbaycan ağızlarında yabani 

bitki adları anlamsal iĢaretleme yöntemiyle organ adları, koku adları, Ģahıs adları, renk adları, hayvan 

adları gibi özelliklerden yararlanılarak adlandırılmıĢtır. Morfolojik sınıflandırmada ise bir yabani 

bitkinin kök halindeki bir kelimeden, çeĢitli  ekler veya tamlamalardan oluĢarak adlandırılıĢı yer 

almaktadır. ÇalıĢmada yer alan yabani bitki adları Azerbaycan Diyalektoloji Lügati'nden tespit 

edilmiĢtir. Yabani bitki adları  yenilebilen yabani bitki adları ve yabani Ģifalı bitki adları Ģeklinde 

türlere ayrılarak çalıĢmada gösterilmiĢtir.  

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan Ağızları, Yabani bitki adları, Anlamsal, Morfolojik 
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ÖĞRENCİLERİN FİZİK KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI 

STUDENTS‟ METAPHORIC PERCEPTIONS FOR PHYSICS CONCEPT 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Serap AĞA 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, serapagaa@gmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi,Tuğba BOLAT 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, tugba199129bolat@gmail.com 

Prof. Dr. Musa SARI 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, msari@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Öğrenciler ilk kez karĢılaĢtıkları, bilindik olmayan veya soyut olan kavramları geçmiĢte öğrendikleri 

kavramlar ile eĢleĢtirerek anlamlı hale getirmeye çalıĢırlar. Bu bağlamda metaforlar soyut ve bilindik 

olmayan kavramları bilindik kavramlar aracılığıyla açıklayarak kavram öğreniminin daha anlamlı, 

kalıcı ve etkili olmasını sağlamaktadır. Fakat dikkat edilmesi gereken asıl önemli nokta metaforların 

gizli anlam barındırmasıdır. Bu nedenle metaforların altında yatan anlamların öğrencilerin zihninde 

doğru yapılanması büyük önem taĢımaktadır. Öğrencilerin fizik ve fizik eğitimi ile ilgili kavramlar 

için oluĢturdukları metaforik kavramların ortaya çıkarılması kavram öğretiminin kökenini araĢtırma 

adına önemli bir süreçtir. Bu araĢtırma öğrencilerin fiziğe bakıĢ açılarını ortaya koymak ve bu yönde 

geliĢtirdikleri metaforik kavramları tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 

Ankara‟da MEB‟e bağlı okullarda öğrenim gören 40 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında 

öğrencilerden “Eğer fizik bir (renk, besin türü, ulaĢım aracı, oyun türü, nesne, mevsim ve canlı türü) 

olsaydı, ………………… olurdu. Çünkü ……………………” cümlesini tamamlamaları istenmiĢtir. 

Bu araĢtırmada, bireylerin bir olgu hakkındaki bireysel algılarını ortaya çıkarmaya yarayan, nitel bir 

araĢtırma yöntemi olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıĢtır. Verilerin analiz edilmesi üç 

aĢamada gerçekleĢmiĢtir. Ġlk olarak, öğrencilerin oluĢturdukları metaforların betimsel analizi 

yapılmıĢtır. Analizin ikinci aĢamasında metaforun kaynağı, konusu ve hedef kavramla iliĢkisi 

bakımından incelenip, kavramın anlaĢılır hale gelmesine katkı sağlamayan cevaplar araĢtırma 

kapsamına dahil edilmemiĢtir. Son aĢamada ise içerik analizi yapılarak AraĢtırma kapsamına dahil 

edilen metaforlar, metaforun konusu ve kaynağı arasındaki iliĢki dikkate alınarak ortak özelliklerine 

göre belirli kategoriler altında toplanmıĢtır.   Elde edilen veriler öğrencilerin fizik kavramı ile ilgili 

farklı metaforlar oluĢturduklarını göstermektedir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda 

metaforik kavramlar ortak özelliklerine göre 8 kategori altında toplanmıĢtır. Bu kategoriler; “yol 

gösterici olarak fizik”, “zor ve karmaĢık bir ders olarak fizik”, “birçok konunun birleĢiminde oluĢan 

fizik”, “geliĢtirici olarak fizik”, “zihinsel faaliyet olarak fizik”, “heyecan verici bir ders olarak fizik”, 

“hayatı kolaylaĢtırıcı olarak fizik” ve “ gizemli bir ders olarak fizik” dir. AraĢtırma sonucunda 

öğrencilerin ağırlıklı olarak fizik kavramını içerisinde bir çok dalı ve konuyu barındıran bir ders olarak 

algıladıkları görülmüĢtür.   

Anahtar Kelimeler: Fizik, Metafor, Fizik Eğitimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serapagaa@gmail.com
mailto:tugba199129bolat@gmail.com
mailto:msari@gazi.edu.tr


 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

78 

BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK BAZI 

YAPISAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör., Sevil AY 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu, sevilay@artvin.edu.tr 

Öğr. Gör., Nurdan BAYKUġ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, nurdanbaykus@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġnsanlar yaĢamlarını sürdürebilmeleri için bir takım temel ihtiyaçlara gereksinim duyarlar. Bu 

ihtiyaçlar yeme, içme gibi hayati ihtiyaçların yanı sıra aile, eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlardan 

oluĢturmaktadır. Ġnsanlar yaĢamları boyunca temel ihtiyaçlarından sonra sosyal ihtiyaçlara da 

gereksinim duyarlar. Sosyal ihtiyaçlar eğlenmek, gezmek, alıĢveriĢ, sinema ve tatil gibi sosyalleĢmeye 

yönelik ihtiyaçlardan oluĢmaktadır. Temel ihtiyaçlar ne kadar gerekli ise psikolojik olarak insanların 

kendilerini iyi hissedebilmeleri için sosyal ihtiyaçlarının karĢılanması da o kadar gereklidir. Bu 

doğrultuda temel ve sosyal ihtiyaçların önemli bir bölümü doğal veya yapay olarak sınırlandırılan 

yapılar aracılığı ile karĢılanır. Yapılar genel olarak; belirli ihtiyaçları karĢılamak üzere, çeĢitli 

malzemelerle yapım metotlarına uygun bir Ģekilde inĢa edilen mekanlardan olup yapılar için bazı 

sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaların en temeli hizmet alanlarına göre 

sınıflandırmadır. Konutlar, konaklama binaları, kültür binaları, sağlık yapıları vb. yapılar hizmet 

alanlarına göre yapıların sınıflandırılmasına birkaç örnektir. Ġnsanların ihtiyaçları düĢünüldüğünde en 

çok ilgi ve alakanın gösterilmesi gereken engelliler öncelikli olarak düĢünülmelidir. Sosyal Hizmetler 

Ve Çocuk Esirgeme Kurumu engellileri; doğuĢtan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza 

sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle normal yaĢamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, 

danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kiĢiler olarak tanımlamaktadır. Bu çalıĢmada hizmet 

alanlarına göre kültür binaları sınıfında yer alan eğitim yapılarının bedensel engellilere yönelik 

düzenlemeleri incelenerek bir yükseköğretim kurumuna ait eğitim binası ve yerleĢkesi 

değerlendirilmiĢtir. YerleĢke, engelliler için evrensel standartlar kılavuzunda yer alan tasarım kriterleri 

temel alınarak incelenmiĢtir. Bu yerleĢkede engellilerin ulaĢılabilirlik ve kullanılabilirlik konusunda 

neredeyse hiç sorun yaĢamayacağı tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla yerleĢkenin engellilere yönelik 

mekansal kriterlerinin engelsiz tasarıma uygun olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim yapıları, Yapı, Mekansal kriterler, Engelliler, Engelsiz tasarım 
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OKULLARDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN İNCELENMESİ: MALATYA 

ÖRNEKLEMİ 

Öğr. Gör. Sevil AY 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu, sevilay@artvin.edu.tr 

Öğr. Gör. Nurdan BAYKUġ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, nurdanbaykus@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Okullar; insanların, kendi yararları doğrultusunda yaĢam boyu her türlü ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla oluĢturdukları en önemli yapılardan biridir. Bu nedenle okullar, geleceğe yön verecek 

bireylerin yetiĢtirilmesini sağlayan ve ayrıca toplumsal yapının temelini oluĢturan mekanlardandır. 

Okulların kullanıcılarından olan yöneticiler ve öğretmenler, geleceği yönlendirecek ve Ģekillendirecek 

olan öğrencilerini yaĢama hazırlarken konforlu, güvenli ve temiz dolayısıyla da sağlıklı bir Ģekilde 

düzenlenmiĢ mekanlar ile onların daha da baĢarılı bir öğrenme gerçekleĢtirebilecekleri bir çevre 

sağlamıĢ olmalıdırlar. Bu çevre sağlıklı bir yapı oluĢturmakla mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda 

insanların yaĢam sürecinde oluĢmuĢ her türlü hem doğal hem de yapay fiziki çevre ile bu fiziki 

çevrenin kullanıcıları arasındaki uyumu inceleyen, çözüm önerileri üreten ve bunları uygulamaya 

aktarmada etkili olan biyoharmoloji bilimi bizlere birçok öneri sunmaktadır. Okullarda sağlıklı bir 

fiziki çevre birçok faktörün en uygun düzeylerde bir araya getirilmesi ile sağlanabilir. Bu faktörler 

okullarda iç hava kalitesi rehberinde; iç hava kalitesi, ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, 

titreĢim ve koku olarak gruplandırılmıĢtır. Bu çalıĢmada okullarda kapalı ortamlardaki iç hava kalitesi 

deneysel olarak incelenmiĢtir. Örneklem olarak Malatya ilinde bulunan 5 ilköğretim okulunun 3 farklı 

sınıfları ve sınıfların bulunduğu bir koridor seçilmiĢtir. Seçilen okullardaki alanlarda hava kalitesini 

oluĢturan unsurlardan karbonmonoksit, karbondioksit, oksijen ve partikül-parçacık madde miktarları 

tespit edilerek elde edilen bulgular Biyoharmolojik Uygunluk Değerleri (BUD) ve ISO14644 standardı 

ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak bu okullarda ölçüm değerlerinin kullanıcılar açısından uygun 

olmayan değerlerde olduğu ve kötü sağlık koĢullarının yanı sıra olumsuz iç ortam havasına sahip 

olduğu kanaatine varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġç Hava Kalitesi, Partikül Madde, Hava Kirliliği, Okul, Biyoharmoloji 
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FİZİK EĞİTİMİNDE METAFOR VE ANOLOJİ ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR 

META-ANALİZ ARAŞTIRMASI 

Doktora Öğrencisi, Havva Sibel Kurt 

Gazi Üniversitesi, sibelkurt_@hotmail.com 

Prof. Dr. Musa Sarı 

Gazi Üniversitesi, msari@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Ülkemizde Fizik Eğitimi alanında yaĢanan aksaklıklar, öğrenme zorlukları ve öğrenci baĢarısının 

düĢük olması, Fizik Eğitimcilerini sınıf içi öğrenme ortamlarında, soyut kavramları nasıl daha anlamlı 

hale getirebiliriz, sorusuna yöneltmiĢtir. Bu bağlamda yapılan araĢtırmalar, model oluĢturma, 

anolojiler geliĢtirme, tablo ve grafik oluĢturma, Ģekiller sunma, matematiksel formüller kullanma gibi 

temsil (Representation) konularında ivme kazanmıĢtır. Bu çerçevede, Fizikte kullanılan Fizik dilinin 

araĢtırılması, anolojiler ve metaforlar çerçevesinde ĢekillenmiĢtir. Soyut kavramları somutlaĢtırmak 

için, bilinen kavramdan bilinmeyen kavrama ulaĢmayı hedefleyen Eğitimciler, bugün Fizik Ders 

kitaplarında da birçok anoloji kullanmaktadır. Ancak kullanılan bu anolojiler ve dilde yansıması olan 

metaforların, öğrenmeyi nasıl etkilediği, kavram yanılgısına yol açıp açmadığı, dilde bir belirsizlik 

yaratıp yaratmadığı, öğrenme sürecine olumlu olumsuz etkilerini araĢtıran, yeterli sayıda araĢtırma 

bulunmamaktadır. Bu yetersizlik aynı zamanda, Fizikte hangi kavramlar için anoloji oluĢturmanın 

uygun olduğu, hangi kavramların metafor olduğu, metaforik algıların öğrenme sürecindeki etkisi 

konularında ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde, metaforlar ve anolojiler arasında farkları ve benzerlikleri 

ortaya koyan kapsamlı bir araĢtırmaya henüz rastlanmamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizik Eğitiminde, metaforlar ve anolojiler “Anlamlı Öğrenme” açısından etkili öğrenme araçları olarak 

görülmektedir. Kaynak alan ve hedef alan arasındaki bu süreç oldukça dinamiktir. Anolojilerde, 

bilinen  A kavramı ile B kavramı arasındaki benzerlik yönü, “A, B kavramına benzer” olarak 

tanımlanırken, metaforlarda ise A kavramı B kavramı yerine geçebilmekte, “A kavramı B kavramıdır.” 

Ģeklinde ifade edilmektedir. Fizikte kullanılan temel kavramların sınıf içi aktivitelerde ve ders 

kitaplarında sunumu açısından bu ayrım oldukça önemlidir. 

 

Meta- analiz araĢtırmaları, belirli bir amaca veya konuya yönelik daha önceden yapılan araĢtırmaların, 

birlikte incelenerek bir senteze ulaĢma yöntemidir. Bu araĢtırmanın amacı, anoloji ve metaforlar 

arasındaki farkların ve benzerliklerin ortaya sunularak, daha sonraki araĢtırmalar açısından, 

genellenebilir bir sonuca ulaĢılmasına katkıda bulunmak, böylece ülkemizdeki bulunan yetersizlik 

açısından teorik bir çerçeve sunmaktır. AraĢtırma, Mekanik, Elektrik ve Kuantum Fiziğinde örneklerle 

desteklenmiĢtir. Bu kapsamda, aĢağıdaki 12 adet önemli araĢtırma incelenerek bir senteze ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢ ve bu doğrultuda, teorik bir çerçeve oluĢturulmuĢtur. 
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AraĢtırmanın Adı AraĢtırmacılar 

Metaphor and Anology Aubusson vd 2006 

Teaching and Learning With Anologies Harrison vd 2006 

Post Festum and Heuristic Anologies Wilbers vd 2006 

Metaphors for Genes Venville, vd, 2006 

Role Play as Anological Modelling in Science Aubusson vd, 2006 

The Role of Metaphor in a New Science 

Teachers‟ Learning from Experinece 

Russell vd 2006 

Metaphors We Write By Ritchie, 2006 

Metaphorically Thinking Ritchie vd, 2006 

Anologies: a key to understanding physics Herrman, 2009 

A new Anology Between Mechanics and 

Electricty 

Ludovic, vd, 2010 

Aspects of Metaphor in Physics Pulaczewska,1999 

The Role of Language in Learning Physics Brookes, 2006. 

 

Anahtar Kelimeler: Anolojiler, Metaforlar, Fizik Eğitimi 
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CEZAYİR KÜLTÜREL YAŞAMINDA ÖNEMLİ BİR ALİM: ABDULHAMİD B. BADİS 

AN IMPORTANT SCHOLAR IN ALGERIAN CULTURAL LIFE: ABDULHAMÎD B. BADIS 

ArĢ.Gör.Turgay GÖKGÖZ 

Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, trgy1987@hotmail.com 

 

ÖZET 

 Fransız iĢgali esnasında Cezayir kültürel hayatına önemli katkılarda bulunan Abdulhamid b. Badis 

ilim adamı olmasının yanı sıra reformist bir kiĢiliğe sahipti. ĠĢgal yıllarında Cezayir‟de Arapça‟nın 

unutulmaması ve Arap kimliğinin kaybedilmemesi adına kültür mücadelesinde bulunmuĢtur. 

Cezayir‟de Fransızlara karĢı olan mücadelesi ilk olarak çeĢitli camilerde ders vererek baĢlamıĢ ve 

yazarın ünü Cezayir‟in her yerine yayılmıĢ, verdiği derslere Cezayir‟in her yerinden talebeler gelmeye 

baĢlamıĢtır. Eğitim yoluyla Cezayir‟in bağımsızlık konusunda bilinçlenmesine ve asimile olmasına 

engellemeye çalıĢmıĢtır.  Bunun içinde öncelikli olarak 1931 yılında Cem‟iyyetu‟-Ulemâi‟l-Muslimîne 

adlı cemiyeti kurmuĢ ve bu cemiyet sayesinde binlerce öğrenci okuyabilmiĢ ve yayımladığı çeĢitli 

gazeteler ve dergilerdeki yazılarla halkı Fransız iĢgalinde karĢı uyandırmayı amaçlamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Abdulhamîd b. Bâdîs, Cezayir Edebiyatı, Kuzey Afrika 

 

ABSTRACT 

During the period of French occupation Abdulhamid b. Who had made valuable contrubitions for  the 

cultural life of Algeria is a scientist, as well as his reformist personality. In the years of occupation, he 

was struggled for cultural development in Algeria not to be forgotten Arabic language and in the name 

of the loss of the Arabian identity. The struggle against the French in Algeria first started by lecturing 

in various mosques and as a matter of course it began to come from all over Algeria to the lessons 

given over the window of Sidi al-Ahdar in Konstantine over time. He has tried for Algeria being 

conscious about independence and he tried to prevent  assimilation through education through 

education.  In 1931, he founded a society called Cem'iyyetu'-Ulemâi'l-Muslimîne and thanks to this 

society thousands of students were able to read and he began to publish journals, his aim‟s is to 

awaken the Algerian people against French occupation. 

Key Words: Abdulhamed b. Bâdîs, Algerian Literature, North Africa 
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ÇANKIRI  MERKEZ  İLÇEDEKİ  GELENEKSEL  KONUTLARINDAN  ÖRNEKLER 

EXAMPLES  OF  TRADITIONAL  HOUSES  IN  ÇANKIRI  CENTRAL  DISTRICT 

Öğr.Gör. Uğur  DEMĠRBAĞ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ugur.demirbag@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Çankırı  tarihi  kent  dokusunun  önemli  bir  bölümünü  evler  oluĢturur.  Çankırı  kalesinin  güney  ve  

batı  yamaçlarında  yoğunlaĢan  yapılar  bazı  yöresel  farklılıklar  dıĢında  geleneksel  Türk  evi  

özelliklerini  taĢırlar.  Genel  bir  sınıflandırmayla  Çankırı,  ahĢap  çatkı  arası  kerpiç  dolgulu,  çıkma  

destekleri  düz,  kapalı  sofalı  ev  tipleri  ile  Kuzey  Anadolu  kuĢağında  izlenen  sivil  mimarlık  

örneklerini  bünyesinde  barındırır .  ġehrin  eski  iskân  alanında  evlerin  esas  cepheleri  arazi  

yapısına  uygun  olarak  güneye  bakmaktadır.  Kuzey  yüzleri  kapalıdır.  Esas  cephelerin  güneĢten  

ve  yamaç  manzarasından  faydalanması  açık  sofalı  evlerin  inĢasına  olanak  vermiĢtir.  Evlerin  en  

eski  örnekleri  açık  sofalı  plan  tipindedir .  Yapılar  genellikle  jips  taĢından  örülmüĢ  ahĢap  çatkı  

arası  kerpiç  dolgu  ile  inĢa  edilmiĢtir.  AhĢap  malzeme  yapılarda  kapı,  pencere,  tavan,  döĢeme,  

yüklük,  gusülhane,  pervaz  ve  çatı  saçaklarında  iĢlenmeden  kullanılırken,  kimi  yapılarda  ise  

yapıların  tavanlarında,  merdiven  korkuluklarında,  kapılarında,  çıkma  pervazlarında,  Ģerbetlik  ve  

dolaplarında  çeĢitli  süslemeler  yapılarak  kullanılmıĢtır . GeçmiĢten  günümüze  değiĢen  ihtiyaçlar,  

bilinçsiz  onarımlar,  miras  bölüĢmesi  gibi  nedenlerle  özgün  dokusu  ile  iĢlevini  kaybeden  evlerin  

bazıları  da  bakımsızlıktan  dolayı  yok  olma  tehdidi  altındadır. 

Anahtar  Kelimeler :  Çankırı,  Ev,  Mimari,  Süsleme,  Teknik 

 

ABSTRACT 

The houses constitute the major parts of Çankırı‟s historic urban fabric. Aside from some regional 

differences; the houses spreaded thick around the southren and westren hillsides of Çankırı Castle bear 

the traditional Turkish Houses features. With a general classification; Çankırı embodies the adobe 

filled timber framing, console supported plain outer sofa house types observed within the zone of 

Southren Anatolia civil architecture samples. In the former residential area of the city, the houses‟ 

main façade overlooks South, fittingly with the structureof the land. Wheras the northren facades are 

closed. The fact that the main façades taking full advantage of the sun and the view of the hillside has 

allowed for the construction of inner sofa type house. The oldest examples of the houses are the inner 

sofa house types. Generally, the buildings have been constructed with gypsum braided, adobe filled 

timber framing. Whereas wooden materials are used in constructions without being processed in 

doors, windows, ceilings, floors, carpets, bathrooms, moldings and roof eaves. In some cases, various 

ornaments have been used in the ceilings of the structures, on the steps of the stair railing, on the 

doors, on the borders, in the sherbet and cabinets. Various reasons like the changes occur in needs and 

wants from past to present, unconscious repairs, and inheritance issues have resulted in houses Losing 

their function with their original texture. Sadly, some of them due to lack of care, are under the threat 

of extinction.  

Key Words: Çankırı, House, Architectural, Ornament, Technical. 
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ÇANKIRI  İLÇE  KÖYLERİNDE  BULUNAN  CAMİ  YAPILARININ  MİMARİ  

BEZEMELERİ 

THE ARCHITECTURAL DECORATIONS OF THE MOSQUES   STRUCTURES FOUND IN 

THE VILLAGES OF ÇANKIRI AREA 

Öğr.Gör. Uğur  DEMĠRBAĞ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ugur.demirbag@gop.edu.tr 

ÖZET 
Çankırı tarih boyunca bir çok önemli olaya tanıklık etmiĢ olan bir ilimizdir. Medeniyetlerin birbirleri 

ile olan toplumsal iliĢkilerin, kültürlerin ve ticaretin yaĢanması sonucu önemli bir konum durumuna 

gelmektedir. 11. yüzyıldan sonra baĢlayarak günümüze kadar bu coğrafi sınırlar içerisinde varlıklarını 

sürdüren toplumlar kendilerine özgü bir kültür ortaya çıkarmaktadır. Bu farklı kültürler sonucu 

mimaride farklı yapı tiplerini ortaya çıkarmıĢtır. Çankırı ilçe köylerindeki cami yapılarının mimari 

bezemeleri ele alınarak bir çalıĢma yapılmıĢtır.  Yapılan  araĢtırmalarda  bölgede  önceden  yapılan  

çalıĢmaların  yüzeysel  olduğu  ayrıntılı  olarak  ele  alınmadığı  anlaĢılmıĢtır.  Çankırı‟nın  ilçe  

köylerini  mimari  bezeme  yönden  değerlendirecek  olursak  öncelikle  kalemiĢi  olmak  üzere  birçok  

süsleme  öğesi  ortaya  çıkmıĢtır.  Bunun  dıĢında  bu  yapıların  kendilerine  özgü  plan,  üst  örtü  ve  

iç  mekan  gibi özellikleri  bulunmaktadır.  Çankırı  ilçe  köylerinde  mevcut  yapıları  çeĢitli  

kaynaklardan  gözden  geçirilerek  tespit  edilmiĢ  ve  bu  eserler  yerinde  incelenmiĢ  gerekli  kayıtlar  

tutulmuĢtur.  Bu  yapılar  için  fotoğraflar  yerinde  çekilerek  bilgisayar  ortamında  düzenlenmiĢtir.  

Yaptığımız  bu  çalıĢmada  cami  yapıları  günümüze  gelinceye  kadar  tarihsel  olarak  sıralanmıĢ  

olup,  her  yapı  tipi  kendi  türünün  içerisinde  bu  Ģekilde  değerlendirilmiĢtir.  Bu  çalıĢma  

doğrultusunda  camilerin  bezemeleri  genellikle  iç  mekanda  yoğunlaĢmıĢtır.  Bu  bezemelerde  konu  

olarak  bitkisel  motifler  ve  yazı  ön  plandadır.  Bunun  dıĢında  duvar  üzerine  yapılan  kalemiĢi  

süslemeleri  yoğun  olarak  karĢımıza  çıkmaktadır.  Bezemelerde  sarı,  mavi,  yeĢil  tonları  ağırlık  

kazanmaktadır.  Bezemelerin  yanı  sıra  duvar  konulu  resim  de  bulunmaktadır.       

Anahtar Kelimeler:  Çankırı,  Cami,  Mimari,  Süsleme. 

 

ABSTRACT 

Çankırı is a province that has witnessed many important events throughout history. The social 

relations of civilizations with each other, the cultures and the trade have become important positions. 

Societies that continue their existence within these geographical boundaries starting from the 11th 

century to the present day unfold their own unique culture. These different cultures reveal different 

types of architecture in the final architecture. In Çankırı city center only a study on architectural 

decoration of mosque consructions was carried out. It  has  been  understood  that  the  investigations  

carried  out  in  this  area  did  not  elaborate  on  the  superficiality  of  the  work  already  done  in  the  

region. When  Çankırı  would  evaluate  in  the  village  of  area  from the architectural point of view, 

many types of decoration emerged, firstly a chiselled. Apart  from  these structures have their own 

specific features such as plan, top cover and interior space.  The existing structures in the village of 

Çankırı area were determined by observing from various sources and these works were examined on 

site and necessary records were kept. For these structures, photographs were drawn on the spot and 

arranged in computer environment. In this work we have made, the buildings are listed historically 

until the day when they arrive, and each building type is evaluated in this way.  In  accordance  with  

this  study;  the  decorations  of  the  mosque  has  been  generally  concentrated  indoors.  The  

patterns  and  writings  are  the  main  theme  of  these  decorations.  Aside  from  that,  the  hand-

carved  ornaments  on  the  walls  often  times  emerges  in  front  of  our  eyes.  The  color  tones  of  

yellow,  blue  and  green  gain  importance  in  the  decorations.  In  addition  to  those  decorations,  

mural  and  wall  paintings  also  exists. 

Keywords:  Çankırı,  Mosque,  Architectural,  Ornament. 
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 HEİNRİCH FRİEDRİCH VON DİEZ‟İN İSTANBUL ELÇİLİĞİ VE FAALİYETLERİ 

(1784-1790) 

Yrd.Doç.Dr. UĞUR KURTARAN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ugurkurtaran@gmail.com 

 

ÖZET 

XVIII. yüzyıl Osmanlı-Prusya iliĢkilerinin ilk ortaya çıktığı ve geliĢtiği dönemlerdir. Ġki ülke 

arasındaki iliĢkilerin geliĢiminde karĢılıklı diplomatik iliĢkilerin ve gönderilen elçilerin etkileri 

oldukça fazladır. Prusya adına ilk olarak Jurgowsky ve Johanne de Satter ile baĢlayan diplomatik 

temsil faaliyetleri yüzyılın ikinci yarısında ağırlık kazandı. Bu çerçevede 1755 ve 1756 yıllarında iki 

kez Bab-ı Ali‟ye gönderilen Gottifried Fabian Haude‟nin çalıĢmaları sayesinde 1761 yılında iki devlet 

arasında ilk ticaret antlaĢması imzalandı.  Ardından kurulan dostluk süreci karĢılıklı gönderilen elçiler 

ile devam ettirildi. Bu çalıĢmada XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti‟ne Prusya elçisi 

olarak gönderilen Heinrich Friedrich Von Diez‟in Ġstanbul‟da kaldığı süre boyuncaki faaliyetleri 

üzerinde durulmuĢtur. Nitekim ilk diplomatik görevine 17 Mart 1784 yılında maslahatgüzar olarak 

baĢlayan Diez‟in çalıĢmaları Prusya hükümdarı II. Friedrich Wilhelm tarafından beğenilerek 1686‟da 

Türkiye elçiliğine getirildi. Prusya elçisi o yıllarda Avusturya ve Rusya‟ya karĢı bir müttefik olarak 

düĢündüğü Osmanlı Devleti ile yakın iliĢkiler kurmak için yoğun gayretler sarf etti. Aynı yıllarda 

(1787-1792) Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya arasında çıkan savaĢ, Prusya ile Osmanlı 

Devleti‟ni birbirine yakınlaĢtırdı. Ortaya çıkan yeni Ģartlar karĢısında Prusya elçisi Diez‟in Bab-ı 

Ali‟deki yoğun diplomatik çalıĢmaları sayesinde iki ülke arasında 1790 yılında Tecavüzi ve Tedafüi 

bir ittifak antlaĢması imzalandı. Ancak Diez‟in büyük gayretleri ile imzalanan bu antlaĢma Berlin‟de 

pek beğenilmeyerek elçinin görevine son verildi. 23 Mayıs 1790‟da verilen talimatla Ġstanbul‟dan 

ayrılan Diez‟in 6yıl süren Ġstanbul elçiliği Osmanlı-Prusya iliĢkilerinin geliĢiminde oldukça önemlidir. 

AraĢtırma konunun bu önemine binaen kaleme alınmıĢ olup, Prusya elçisi Diez‟in Ġstanbul elçiliği 

sırasındaki faaliyetlerini ayrıntılı bir Ģekilde ele almayı amaçlamaktadır. Bu noktada çalıĢmada 1790 

yılında devleti adına Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaĢması imzalamasına rağmen neden görevden 

alındığı sorularına cevap verilecektir. ÇalıĢmada bu amaçlar için döneme ait Osmanlı arĢiv belgeleri 

ve diğer kaynaklardan istifade edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Prusya, Heinrich Friedrich Von Diez, Elçi, XVIII. yüzyıl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ugurkurtaran@gmail.com


 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

86 

NADİR ŞAH DÖNEMİ OSMANLI-İRAN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ 

(1736-1747) 

OTTOMAN-IRANIAN DIPLOMATIC RELATIONS IN NADIR SAH PERIOD 

(1736-1747) 

Yrd. Doç. Dr. Uğur KURTARAN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ugurkurtaran@gmail.com 

 

ÖZET 

Nadir ġah dönemi Osmanlı-Ġran iliĢkileri Nadir ġah‟ın 1736 yılında Ġran tahtına geçmesiyle 

baĢlamıĢtır. Buna göre Ġran‟da yönetimi devralan Nadir ġah, 1732 yılında Osmanlı Devleti ile yapılan 

antlaĢmayı tanımadığını bildirerek Osmanlı Devleti‟ne savaĢ ilan etmiĢtir. Ardından Nadir ġah‟ın 

Osmanlı Devleti‟ne saldırısı ve Bağdat‟ı kuĢatmasıyla baĢlayan savaĢlar süreci 1746 yılında imzalanan 

II. Kasr-ı ġirin AntlaĢması‟na kadar devam etmiĢtir. Bu süre içerisinde taraflar arasında özellikle 

Caferilik mezhebi konusu önemli bir sorun teĢkil etmiĢ, ancak yapılan antlaĢma ile Ġran bu 

politikasından vazgeçmek zorunda kalmıĢtır. AntlaĢmadan bir yıl sonra Nadir ġah‟ın öldürülmesi 

Ġran‟da iĢleri karıĢtırmıĢ, ancak dönemin Osmanlı padiĢahı Sultan I. Mahmud barıĢı muhafaza ederek, 

Ġran‟a karĢı yeni bir savaĢ açmamıĢtır. Bu makalede Osmanlı Devleti ile Ġran arasında Sultan I. 

Mahmud ve Nadir ġah arasında yaĢanan siyasi ve askeri geliĢmeler sonucu ortaya çıkan diplomatik 

faaliyetler üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ġran, Nadir ġah, I. Mahmud, Diplomasi. 

 

ABSTRACT 

Ottoman-Iranian relations in Nadir Sah period started with Nadir Sah‟s coming to the throne in 1736. 

Having taken the governance over accordingly, Nadir Sah declared war against Ottoman Empire 

notifying that he didn‟t recognize the treaty concluded with Ottoman Empire in 1732. Then, the period 

of wars which started with the attack of Nadir Sah to Ottoman Empire and his envelopment of 

Baghdad continued until IInd Kasr-i Sirin Treat signed in 1746. Within this period, especially the 

matter of the communion of Shi‟ism constituted a critical problem between parties, however, Iran was 

forced into giving up this policy by the treaty signed.  One year after the treaty, murder of Nadir Sah 

disarranged the affairs in Iran, however, Sultan Ist Mahmud, the Ottoman ruler of the period didn‟t 

declare a new war against Iran maintaining the peace. In this article, the diplomatic relations which 

emerged as a result of political and military developments existed between Ist Mahmud and Nadir Sah 

between Ottoman Empire and Iran are emphasized.   

Key Words: Ottoman, Iran, Nadir Sah, I. Mahmud, Diplomacy. 
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TÜRK PETROL ŞİRKETİ (1912–1929): BÖLGESEL ETKİLERİ 

THE TURKISH PETROLEUM COMPANY 1912–1929:  

ITS ROLE AND REGIONAL IMPACTS 

Dr.Ümmügülsüm CANDEĞER 

MEB, Çankaya Cumhuriyet MTAL, Ankara, gcandeger@gmail.com 

 

ÖZET 

1912‟de kurulan Türk Petrol ġirketi(TPġ), Osmanlı Devleti‟nde petrol arayan Ģirketler arasındaki 

rekabeti sonra erdirmeyi hedeflemiĢtir.  Bu hususta anahtar kiĢi Türk Hükümeti üzerindeki etkisinden 

ötürü Osmanlı vatandaĢı olan Kalust Sarkis Gülbenkyan‟dı (1869- 1955). Türk Petrol ġirketindeki 

yüzde 5 hissesinden dolayı zamanında dünyanın en zengin kiĢisi olmuĢ, Bay Yüzde BeĢ lakabıyla da 

anılmıĢtır. Mezopotamya‟da Ġngiliz menfaatleri çok önemliydi. Bu yüzden Ġngiliz hükümetinin 

kontrolünde bulunan Ġngiliz- Ġran Petrol ġirketi TPġ‟den yüzde 50 hisse satın aldı. Bununla amacı 

Türk Hükümeti‟ne baskı yaparak Ġngiliz –Ġran Petrol Ģirketinin bölgede petrol arama ve çıkarma 

imtiyazı elde etmesini sağlamaktır.  Ancak bu konudaki müzakereler I. Dünya SavaĢı nedeniyle 

kesintiye uğramıĢtır. Aynı zamanda Ġtalya ve Amerika TPġ‟den imtiyaz almadığı halde Fransa, 

Almanya‟nın TPġ‟deki hisselerinin kendine ait olduğunu iddia etti. Ancak 1928‟de Amerikan Petrol 

ġirketleri TPġ‟dan hisse almayı baĢarmıĢlardır. TPġ Mart 1925‟te diğer bölgelerde de petrol arama 

imtiyaz garantisi elde etmiĢtir. TPġ 15 Ekim 1927‟den itibaren Kerkük‟ün kuzeyinde petrol bulmuĢtur. 

Bu önemli keĢif, Temmuz 1928‟de hissedarları resmi bir sözleĢme yapmaya itmiĢtir. Ġngiltere‟de 

kayıtlı olan TPġ kardeĢ Ģirketlerin rekabetini önlemek için Irak petrol üretim ve pazarlaması ile sınırlı 

hisseler üzerine kurulmuĢtur. 1914‟te TPġ‟deki yeniden yapılanmayla hissedarların Osmanlı 

Devleti‟ndeki petrol imtiyazları eski ortaklar tarafından paylaĢılacaktır. Bundan dolayı 1928‟deki 

Kırmızı Hat AntlaĢması Amerika ve diğer TPġ ortaklarını Ġran Körfez bölgesinde II. Dünya SavaĢı 

sonrasına kadar petrol arama ve geliĢtirme imtiyazından mahrum bırakmıĢtır. TPġ‟nin adı 1929‟da 

Irak Petrol ġirketi olarak değiĢmiĢtir. Bundan sonra Irak petrolünün etkin bir Ģekilde taĢınması sorun 

olmuĢtur.Bu çalıĢmada TPġ‟nin tarihsel etkinlikleri ve bölgedeki sonuçları yeniden ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: petrol, Türk Petrol ġirketi, Mezopotamya petrolü, Bay Yüzde BeĢ 

 

ABSTRACT 

The Turkish Petroleum Company (TPC) established in 1912, had a target to end the competition 

among the companies exploring oil in the region of the Ottoman State. The key person to this issue 

was Calouste Gulbenkian (1869–1955), an ottoman citizen, due to his great influence on the Turkish 

government. His share of five percent in TPC made him the richest individual in the world at the time 

and has been known with his nick name, Mr. Five Percent. The British interest in Mesopotamia was 

significantly important. Therefore the Anglo-Persian-Oil Company controlled by the British 

government bought fifty percent of shares in TPC. The purpose was to put pressure on the Turkish 

government in order to get a concession for the Aglo-Persian-Oil Company for discovering and 

exploring oil in the region. The negotations in this matter, however, has been delayed because of the 

WWI.  France also claimed German shares in TPC after the WWI although the Italian and the US 

governments were not included for concession from TPC. Later on American Oil Companies succeed 

in getting shares from TPC, however, this was not finalised until 1928. TPC had been guaranted a 

concession in March 1925 and was not excluded from bidding on other plots in the region. TPC has 

since discovered oil in just north of Kirkuk on October 15, 1927. This significant discovery of large 

amount of oil urged the shareholders to sing formal agreements with TPC in July 1928. TPC as 

registered in Britian were established on shares only limited to refining and marketing oil of Iraq in 

order to prevent any competition with parent companies. The 1914 re-organisation in TPC and any oil 

activity in the Ottoman State by any shareholder would be shared by old partners. Therefore the Red 
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Line Agreement of 1928 has prevented the US and other TPC partners from concession hunting and 

oil development in much of the Persian Gulf region until the end of the WWII. 

The name of TPC was changed in 1929 as Iraq Petroleum Company (IPC). The transport of oil has 

become an issue of the efficent export of Iraqi oil since then.  In this paper we will re-examine the 

historical activities of TPC and their outcomes in the region.  

Key Words: Oil, Turkish Petroleum Company, Mesopotamian Oil, Mr. Five Percent 
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TAYEB SALİH‟İN KUZEYE GÖÇ MEVSİMİ’NDE DOĞU-BATI SORUNSALI 

Doç.Dr. Ümran TÜRKYILMAZ 

Gazi Üniversitesi, umran2000@hotmail.com 

ÖZET 

ÇalıĢmamızda, Doğu ve Batı‟nın etkin dönüĢümleri yaĢadığı bir dönem olan 20.yüzyılda, 

emperyalizme karĢı direniĢ kültürünü benimseyen Afrikalı Arap yazarların önde gelenlerinden Tayeb 

Salih‟in Kuzeye Göç Mevsimi‟nde, sömürgecilik deneyiminden geçmiĢ, siyasal olarak bağımsız 

olmasına karĢın, pek çok açıdan Batılı güçler tarafından doğrudan yönetildikleri zamanlardaki kadar 

tahakküm altında olan ve Batı‟nın düĢünsel açıdan yönettikleri bir üçüncü dünya ülkesinde gün ıĢığına 

çıkan ve bugün bile güncelliğini yitirmeyen Doğu-Batı sorunsalını metne bağlı inceleme yöntemi 

ıĢığında irdelemeye çalıĢacağız. Çok eski tarihin ilk karanlığı ve Ģafağı, kavranamayan, egzotik 

varlığın uzamı, tüm çeliĢkilerin ve aĢırılıkların kıĢkırtıcısı olan Doğu‟yu görmek istediği biçimde 

kurgulayan Batılı yazarların yapıtlarındaki kliĢeleĢmiĢ yargılar, ilgi odağı olarak gündemdeki yerini 

alır. Politik, ideolojik, sosyolojik ve bilimsel olarak kendisini Doğu‟dan ayırarak karĢıtlaĢtıran 

Batı‟nın, kolektif bilincin derinliklerinde yer eden Doğu imgesini oluĢtururken baktığı yer, ötekilerce 

sorgulanan topraklardır. Emperyal döngünün kendini yeniden ürettiği ve bu çerçevede Doğu 

topraklarının monolitik yapısına, güç ve gönenç eĢitsizliklerine, despotizme, değer çatıĢmalarına, 

ataerkil ve cinsiyetçi erkek egemenliğinin değersiz bir konuma düĢürdüğü kadına karĢı yarattığı baskı 

ve Ģiddete, iç-dıĢ göç edimine etkin bir yorum getiren Sudanlı yazar Tayeb Salih, Doğu ile Batı‟nın 

kültür ikiliği ve değer çatıĢmaları Ģeklinde ortaya çıkan karĢıtlığı çok yönlü bir sorgulamanın eĢliğinde 

imler. Kuzey’e Göç Mevsimi, birbirleriyle bağlantılı olan kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçiĢler 

aracılığıyla kat edilen sömürgeci gidiĢ-geliĢ yörüngesinde oluĢan arayıĢları ve bu arayıĢların 

sonucunda dengeli bir Doğu-Batı sentezinin önemli bir dönüm noktası yaratabileceğini ortaya koyması 

açısından son derece açımlayıcıdır. Yazar, beyazların kuzeydeki topraklarına doğru yola çıkan 

karaderili kiĢileri aracılığıyla, yeni bir geleceğin  önemini vurgular. Yüzyıllara dayanan çekiĢme, 

örtüĢme ve karĢılıklı bağımlılığın yarattığı Doğu-Batı ikilisini, değiĢmez bir değer olarak gören Tayeb 

Salih, özgürlüğünü yeniden kazanabilecek olan bir dünyada, sömürgeci yazının kendisine mal ettiği 

toprakları, gerçek sahipleri adına geri ister.   

Anahtar Sözcükler: Tayeb Salih, Kuzeye Göç Mevsimi, Doğu, Batı, sömürge.   
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ELEMENTS OF TURKISH LANGUAGE IN THE BORCHKI AND MURGHULI VALLEY 

ANNOTATION 

Vardo CHOKHARADZE 

 Batumi Shota Rustaveli State University, Academic Doctor of Philology 

 

ABSTRACT 

The studies of the Samkhruli speech have a long history. The first information about the Samkhruli 

speech was recorded by researchers and travelers in the XIX century. The Georgians, who live on the 

territory of Turkey, have two languages: one of them is Turkish, that has been studied because it was 

the language of the country in which they had to live after leaving Georgia, therefore, it was necessary 

to know it; the second language is Georgian, which has not completely been forgotten and removed, 

because Georgians always treated everything that remained from Georgia with tenderness and care. 

Nevertheless, the Georgian speech was influenced by the Turkish language, what caused the 

appearance of the mixture of the both languages, that is spoken today by the Georgians living in 

Turkey. We have tried to find out how the Turkish language influenced the Georgian one and found 

Turkish elements in them. For example:  

ადრეს - adres - მისამართი (misamarti –“address”) - ,,ადრესები მაქვს ყუელასი“ - (Adresebi 

makvs kuelasi”). 

გენჯ - genç - ახალგაზრდა (Akhalgazrda – “the youth” - ,,გენჯები აღარ იტყვიან გურჯიჯას“- 

(Gendjebi agar itkvian gurdjidjas)... 
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ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001 STANDARDI VE HOPA LİMANI UYGULAMASI 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 APPLICATION IN HOPA PORT 

Öğr. Gör. Veysel TATAR 

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulu, vtatar@artvin.edu.tr 

Meriç B. ÖZER 

Park Denizcilik ve Hopa Liman ĠĢletmeleri A.ġ, meric.ozer@hopaport.com.tr 

 

ÖZET 

Deniz ticaretinin en önemli altyapısını oluĢturan Liman ĠĢletmeleri son yarım asırdır çok hızlı geliĢim 

göstermiĢtir. Liman Endüstrisi geliĢirken bazı sorunlarında beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunların en 

baĢında çevreye vermiĢ olduğu kirlilik gelmektedir. Liman alanları içerisinde birçok kombine faaliyet 

sürdürülürken çevre üzerinde birçok etkisi olmaktadır. Çevre kirliliği ile etkin bir mücadele için, Çevre 

maliyetlerinin azaltılması, yasal süreçlere uyuma hazır olunması ve sürekli olarak çevre faaliyetlerini 

iyileĢtirme için standardlaĢma ve sistem yaklaĢımı Liman iĢletmeleri için iĢletme Ģartı haline gelmiĢtir  

Bu çalıĢma  ISO 14001 çevre yönetim sisteminin Hopa Limanında uygulaması incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Yönetim Sistemi, Hopa Limanı, ĠSO 14001. 

 

ABSTRACT 

Port Administration, generating the most important infrastructure for shipping trade, has seen a lot of 

development in the last half century. However these developments in Port Administration have come 

with a lot of problems; the most important of which is environmental pollution. Ports act as magnets 

for related industries, however, their combined activities have the potential for considerable impact on 

the environment. To effectively struggle against environmental pollution, a continuously standardized 

and systematic approach has become a primary condition for port administrations in order to reduce 

environmental costs, prepare for any necessary legal processes, and to improve environmental 

activities. This paper is a report the main environmental management system (EMS) ISO 

14001 environmental analysis for Hopa Port.In this study, a risk assessment was made on the 

precautions to be taken against the hazards that the existing hazards related to occupational health and 

safety in Hopa Port will bring about.  

Keywords: Environmental Management System, Hopa Port, ISO 14001. 
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GÖÇÜN EKOLOJİK ETKİLERİ 

ArĢ. Gör.Yasin KOÇ 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, kocyasin2009@gmail.com 

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

 

ÖZET 

Göç, insanların yaĢadıkları mekanları terk etmesiyle baĢlayan genellikle ekonomik yönüyle dikkat 

çeken, sosyal etkileri gerek kısa dönemde gerekse uzun dönemde ciddi sonuçlar doğuran en önemli 

beĢeri olaylardan biridir. Göç olgusunu ele alan çalıĢmalar genellikle ekonomik, sosyal ve mekânsal 

açıdan göçe konu olan nüfusun etkilerini ele almaktadırlar. Ancak belirli bir insan gurubunun terk 

ettiği mekan ile vardığı mekan arasında bir dizi ekolojik değiĢiklikler de kaçınılmaz olarak meydana 

gelmektedir. Bu durumun ana aktörü göçe konu olan nüfusun çıkıĢ noktası ile varıĢ noktası arasındaki 

tutumlardır. Belirli ortamlara göre adaptasyon sağlayan insan grupları, önceki mekanda edindikleri 

kültürle göç ettikleri mekanı Ģekillendirmeleri peyzajda önemli değiĢikliklerin ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte göç veren mekanda ise yerel ekolojik bilginin ortadan kalması 

bir diğer önemli çevresel problem olarak karĢımıza çıkmaktadır.  Bu kapsamda çalıĢmanın konusu göç 

olgusunun ekolojik etkileridir. Ġnsanın yeryüzünü değiĢime uğratma kabileyi yüzyıllardır doğal 

çevrenin kültürel bir dönüĢüme uğrayarak farklı tipte peyzajların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiĢ, 

günümüzde doğal, insan eli değmemiĢ bir peyzaja rastlamak da bu açıdan artık mümkün değildir.  Bu 

değiĢimde etkilerinin anlık olması nedeniyle göç, üzerinde durulması gereken bir olgu olarak dikkat 

edilmesi gereken bir konudur. ÇalıĢmanın amacı bu bağlamda göç ve ekolojik değiĢim arasındaki 

bağlantıları ortaya koymak, ani nüfus değiĢimlerinin peyzajda meydana getirdiği dönüĢümleri 

belirlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Ekoloji, Peyzaj 
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İNSAN- ÇEVRE İLİŞKİSİ AÇISINDAN POLİTİK EKOLOJİ 

ArĢ. Gör.Yasin KOÇ 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü. kocyasin2009@gmail.com 

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 

 

ÖZET 

Ġnsan-çevre iliĢkisi coğrafya biliminin en önemli geleneklerinden biri olup genellikle kültürel ekoloji 

olarak nitelendirilmektedir. Politik ekoloji ise daha çok mekan üzerindeki güç iliĢkilerinin mekanı 

nasıl Ģekillendirdiğini inceleyen bir akım olarak özellikle 1970‟li yıllardan sonra ortaya çıkmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın konusu Politik ekoloji yaklaĢımının insan-çevre iliĢkisine getirdiği farklı bakıĢ açısı ve 

ortaya çıktığı dönemden itibaren geçirdiği kuramsal değiĢimlerdir. ÇalıĢmanın amacı politik ekoloji 

yaklaĢımının farklı guruplar arasındaki iliĢkilere getirdiği bakıĢ açısını ortaya koymaktır.  insan-çevre 

iliĢkilerinde yaĢanan sorunların çözümünde politik ekoloji yaklaĢımı nasıl bir perspektif sunmaktadır? 

Politik ekoloji yaklaĢımın kuramsal temelleri nelerdir? Yerel, bölgesel ve küresel güç iliĢkilerinin 

mekanı farklı aktörlerin mücadele alanı haline dönüĢtürmesi bir dizi çevresel ve toplumsal sorunun 

ortaya çıkmasına sebebiyet vermekte, politik ekoloji yaklaĢımı ise bu güç iliĢkilerinin etkilerini ortaya 

koyarak sorunların bütüncül bakıĢ açısıyla çözülmesine katkı sağlamaktadır. Politik ekolojinin temel 

varsayımları onun küresel güç iliĢkileri yerel aktörler ve bölgesel örgütlenmelerle iç içe olan içerinde 

pek çok sektörü ve yaklaĢımı barındıran bir yaklaĢım ortaya koymasını kaçınılmaz kılmıĢtır. Özellikle 

politik ekonomi kavramıyla yakın iliĢkisi ancak kültürel güç unsurlarını da dikkate alması, yaklaĢımın 

insan-çevre iliĢkisinin ve guruplar arası mekan iliĢkilerinin ortaya konulmasında önemli bir yaklaĢım 

olarak ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. ÇalıĢmada ilgili alan yazın kullanılarak içerik analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimler: Ġnsan-Çevre, Politik Ekoloji, Mekan 
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AVRASYA „YA YÖNELİK JEOPOLİTİK YAKLAŞIMLARA ANALİZ 

Yrd. Doç. Dr.Yerkinay ONGAROVA 

aidmukas@mail.ru 

ÖZET 

Bugün için en önemli geliĢmelerden biri de dünyada enerjiye olan ihtiyacın artmasıdır. Bu açıdan 

enerji kaynakları çeĢitli jeopolitik yaklaĢımlara temel oluĢturmaktadır. Enerji kaynakları, bunların 

bulunduğu bölgelerin ve enerji nakil hatlarının kontrol edilmesi hayati önem arz etmektedir. Bir devlet 

küresel ya da bölgesel hâkimiyet iddiasında ise bu uğurda aĢması gereken en önemli engel bu gücü 

besleyecek ve büyütecek yeterli ekonomik kaynağa sahip olmaktır. Bu yüzden savaĢ ve barıĢ 

genellikle hammadde kaynakları ile bunların bulunduğu bölgeler üzerinde ve civarında cereyan eden 

açık-gizli korkunç mücadelelerin sonucudur. Bu bölüm enerji kaynakların jeopolitik teoriler 

çerçevesinde değerlendirilmiĢtir. Ġlk önce Batı (Mahan, Brzezinski vs.) ve Doğu (Dugin) 

jeopolitikçilerin klasik ve modern yaklaĢımları analiz edilmiĢtir. Ġkinci olarak enerji kaynaklarının 

jeopolitik rolü belirlenmiĢtir. Bununla birlikte küresel ve bölgesel aktörlerin jeopolitik amaçları da 

açığa kavuĢturulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Avrasya, jeopolitik, Dugin, Brzezinski, enerji 
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İŞGÖRENLERİN İŞE YABANCILAŞMASINDA KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER 

BAĞLILIĞININ ROLÜ 

THE ROLE OF PERSON – ENVIRONMENT FIT AND CAREER COMMITMENT IN 

WORK ALIENATING OF EMPLOYEES 

ArĢ. Gör. Dr. Emin ARSLAN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ĠNCE 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ediz.guripek@yahoo.com 
ÖZET 

ĠĢ hayatında bireyler tecrübeyle birlikte daha iyi statüler elde etmek isterler. Nitelikli çalıĢanlar kariyer 

olanakları daha iyi olan iĢletmeleri tercih ederler. Kariyer olanakları çalıĢanların iĢe yabancılaĢma 

durumlarını ve örgütsel bağlılıklarını etkileyen unsurlardan biridir. ÇalıĢanların örgüte uyum sağlamaları 

önemlidir. KiĢi-çevre uyumundan kaynaklanan çatıĢmalar iĢgörenlerin örgüte aidiyetini zayıflatır. 

Dolayısıyla kiĢi-çevre uyumu da iĢgörenlerin iĢe yabancılaĢmasında etkili olabilmektedir. Bu araĢtırmada 

amaç otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenlerin iĢe yabancılaĢma ve kiĢi-çevre uyumu iliĢkisinde kariyer 

bağlılığının bir rolü olup olmadığını araĢtırmak ve iĢgörenlerin iĢe yabancılaĢma sebeplerini saptamaya 

çalıĢmaktır. AraĢtırmaya dört ve beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinde çalıĢan 386 adet iĢgören katılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket 

formunun birinci bölümü demografik bilgilerden oluĢurken ikinci bölümünde iĢe yabancılaĢma ölçeği, 

üçüncü bölümünde kiĢi-çevre uyumu ölçeği, dördüncü bölümünde ise kariyer bağlılığı ölçeği yer 

almaktadır. AraĢtırma sonucu elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, 

korelasyon ve regresyon gibi istatistiksel analizlere tabi tutulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda katılımcıların iĢe 

yabancılaĢması ile kiĢi-çevre uyumu arasında bir iliĢki tespit edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların önemli bir 

kısmı yaptığı iĢin değerli olduğunu belirtmiĢtir.  Öte yandan katılımcıların büyük bir bölümü yaptığı iĢten 

dolayı baĢarı duygusu hissetmediğini belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılan iĢgörenlerden erkek olanların turizm 

sektörünü kariyer yapmak için seçme konusunda bayan iĢgörenlere göre daha olumsuz tutum içinde olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢe yabancılaĢma, kiĢi-çevre uyumu, kariyer bağlılığı, otel iĢletmeleri 

 

ABSTRACT 
In business life, individuals want to acquire better statutes with experience. Qualified employees prefer 

businesses with better career opportunities. Career opportunities are among the factors that affect 

employees' alienation to work and their organizational commitment. Employee adaptation is very 

important. Conflicts arising from the person-evironment fit problem, weaken the organizational affiliation 

of employees. Therefore, person-environment fit can also be effective in work alienating. The aim of this 

research is to investigate whether the relationship between work alienation and person-environment fit has 

a role in career commitment of employees in hotel businesses. And determine the causes of alienation of 

employees to work. 386 employees working in hotel enterprises participated in the survey. Survey form 

was used as data collection tool. Demographic information in the first part of the survey form. In the 

second part, there is a scale of alienation to work. In the third part, there is a person-environment fit scale. 

In the fourth part, there is a scale of career commitment. There are some statistical analysis made to data in 

the result of research. These analyzes were, frequency distribution, factor analysis, reliability analysis, 

correlation and regression. As a result of this research, there was a relationship between the work alienation 

of the participants and the person-environment fit. An important part of the survey participants stated that 

their work was valuable. On the other hand, most of the participants stated that they did not feel any sense 

of accomplishment due to their work. Men who participate in the survey have a more negative attitude 

towards the tourism industry in choosing to make a career than women. 

Keywords: Work alienation, person-environment fit, career commitment, hotel businesses 
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POLİTİK DAVRANIŞLAR VE İŞE ADANMIŞLIK İLİŞKİSİNDE KİŞİ-ÇEVRE  

UYUMUNUN ROLÜ 

THE ROLE OF PERSON-ENVIRONMENT FIT IN RELATION BETWEEN POLITICAL 

BEHAVIOR AND COMMITMENT TO WORK 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ediz.guripek@yahoo.com 

ArĢ. Gör. Dr. Emin ARSLAN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ĠNCE 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 
ÖZET 

ĠĢletmelerin faaliyet gösterdikleri alanda baĢarılı olabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri, baĢta insan 

kaynağı olmak üzere bütün kaynaklarından üst düzeyde fayda sağlamalarına bağlıdır. ĠĢletmeler, iĢgörenleri 

yaptığı iĢin amaçları doğrultusunda motive etmeye çalıĢırlar. ÇalıĢanların iĢlerine karĢı hissettikleri tutku ve 

bağlılıkla ilgili kalıcı ve süreklilik arz eden durumlar iĢe adanmıĢlık kavramı ile açıklanabilir. Öte yandan iĢ 

hayatında oluĢan yoğun rekabet ortamı ile birlikte çalıĢanlarda politik davranıĢlar sergileme eğilimi 

artmaktadır. Bu aĢamada çalıĢanların ait oldukları iĢ ortamında örgüte uyum sağlamaları önemlidir. Örgüt 

içerisinde kiĢi-çevre uyumundan kaynaklanan olumlu/olumsuz çalıĢma ortamı iĢgörenlerde iĢe adanmıĢlık 

duygusunu etkileyebilmektedir. Bu araĢtırmada amaç otel iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenlerin politik 

davranıĢları ile iĢe adanmıĢlık iliĢkisinde kiĢi-çevre uyumunun bir rolü olup olmadığını tespit etmeye 

çalıĢmaktır. AraĢtırmaya dört ve beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinde çalıĢan 395 adet iĢgören katılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anket 

formunun birinci bölümü demografik bilgilerden oluĢurken ikinci bölümünde politik davranıĢlar ölçeği, 

üçüncü bölümünde iĢe adanmıĢlık ölçeği, dördüncü bölümünde kiĢi-çevre uyumu ölçeği yer almaktadır. 

AraĢtırma sonucu elde edilen veriler frekans dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve 

regresyon gibi istatistiksel analizlere tabi tutulmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre politik davranıĢlar ile 

kiĢi-çevre uyumu arasında bir iliĢki vardır. AraĢtırmaya katılan çalıĢanların önemli bir kısmı yöneticilerin 

ve iĢ arkadaĢlarının politik davranıĢlar sergilediğini düĢünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Politik davranıĢlar, iĢe adanmıĢlık, kiĢi-çevre uyumu, otel iĢletmeleri 

 

ABSTRACT 

The ability of businesses to succeed in the field they operate and to sustain their assets depends on the high 

level of benefit especially from human resources and all other sources. Businesses try to motivate their 

employees towards their business goals. Commitment to work is a permanent and persistent situation 

related to the passion and commitment of employees to their work. On the other hand, with the intense 

competition environment in business life, the tendency of employees to exhibit political behavior is 

increasing. In this stage, it is very important for the employees to be in harmony with the organization in 

the business environment. Conflicts arising from the person-evironment fit problem can affect the 

commitment to work of employees. The aim of this research is to investigate whether there is a role of 

person-environment fit in relation between political behavior and commitment to work. 395 employees 

working in four and five star hotels participated in the survey. Survey form was used as data collection tool. 

Demographic information in the first part of the survey form. In the second part, there is a political 

behavior scale. In the third part, there is a commitment to work scale. In the fourth part, there is a person-

environment fit scale. There are some statistical analysis made to data in the result of research. These 

analyzes were, frequency distribution, factor analysis, reliability analysis, correlation and regression. 

According to the results of this research, there is a relationship between political behavior and person-

environment fit. A considerable number of employees participating in the survey believe that managers and 

colleagues exhibit political behavior. 

Keywords: Political behavior, commitment to work, person-environment fit, hotel businesses 
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MİLLİ KÜTÜPHANEDE KAYITLI BULUNAN MENSUR BİR HİKÂYE ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr., Gülay KARAMAN 

Bartın Üniversitesi, gkaraman@bartin.edu.tr 

ÖZET 

Eski Türk edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatı gibi adlarla da anılan klasik Türk edebiyatı, 

varlığını 13. yüzyıldan 20. yüzyılın baĢlarına kadar kesintisiz bir Ģekilde sürdürerek yedi yüzyıla yakın 

geçmiĢi ile Osmanlı düĢüncesinin en önemli kaynakları arasındadır. Bu alanda ortaya konan manzum 

ve mensur eserler, Osmanlı dönemi edebî ve ilmî verimleri olarak edebiyat tarihinin bir parçası olduğu 

kadar aynı zamanda Osmanlı kültür ve medeniyet tarihinin tanıklığını yapan vesikalardır. Klasik Türk 

edebiyatında halkın duygu ve düĢüncelerini, dinî inançlarını, kısacası zihniyetini samimi bir Ģekilde 

yansıtması bakımından dinî-menkıbevî hikâyelerin önemli bir yeri vardır. Çoğu zaman öğretici bir 

üslupla kaleme alınan bu hikâyeler Anadolu insanının geçmiĢ asırlardaki zihniyetinin oluĢmasında 

etkili olduğu gibi bugünkü duygu, düĢünce ve davranıĢ biçimlerini de ĢekillendirmiĢtir. Bu bağlamda, 

Ankara Milli Kütüphane‟de 06 Hk 4334/1 yer numarasıyla kayıtlı mensur bir eser söz konusu 

edilecektir. Eserde birbirinden bağımsız iki ayrı konunun iĢlendiği, buna bağlı olarak da eserin iki 

bölümden oluĢtuğu görülür. San‟â padiĢahı Ebû Sa‟ad‟ın rüyasını anlatan ilk bölüm, eserin “Hikâye-i 

Mu‟cizât-ı Nebî” adı ile kaydedilmesinde etkili olmuĢ olmalıdır. Merak unsurunun ön planda olduğu 

bu bölümde San‟â padiĢahının, gördüğü rüyada iman etmesi, iki sandık hediyeyi oğlu ile Hz. 

Muhammed‟e göndermesi hikâye edilir. Eserin ikinci bölümünde ise, III. Murad döneminde bir 

sufinin ibadetlerle ilgili sorduğu sorulara Said Molla adında bir medrese talebesinin verdiği cevaplar 

basit bir tahkiye üslubu içerisinde iĢlenir. Sorular genel anlamda abdest, teyemmüm ve namaz 

hakkında olup bu ibadetlerin icrası sırasında gerçekleĢtirilen amellerin hikmetini anlamaya yöneliktir. 

Sorular ve sorulara verilen cevaplar; ibadetlerin hikmetini, baĢka bir deyiĢle ilk olay anlamında 

ibadetlerin mitolojik kökenini araĢtırması bakımından önemlidir. Dinî heyecan, duygu ve düĢünceleri 

yansıtan eser, Ġslam dinini geniĢ halk kitlelerine öğretmek amacıyla sade nesir ile kaleme alınmıĢtır. 

Eserin ilk bölümü olağanüstülüklerle örülü klasik bir hikâye formunda iken ikinci bölümünde 

tahkiyeden ziyade öğreticiliğin hâkim olduğu görülür. Bu çalıĢmada, Ġslam dini ve menâkıbnâmeler 

konusunda yazılmıĢ Osmanlı dönemine ait mensur bir eserin tanıtımı amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, mensur hikâye, Hikâye-i Mu‟cizât-ı Nebî 
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HASSAS NİVELMAN YÖNTEMİ İLE DEFORMASYON İZLEME: 

ÇORUM OBRUK BARAJI ÖRNEĞİ 

DEFORMATION MONITORING WITH PRECISION HEIGHT METHOD: 

CORUM OBRUK DAM EXAMPLE 
Öğr. Gör. Zafer KÖSE 

Hitit Üniversitesi, zaferkose@hitit.edu.tr 

Doç. Dr. Tamer BAYBURA 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, tbaybura@aku.edu.tr 

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN 

Hitit Üniversitesi, alkan@hitit.edu.tr 

Prof. Dr. Vahap Engin GÜLAL 

Yıldız Teknik Üniversitesi, egulal@yildiz.edu.tr 

Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN 

Hitit Üniversitesi, kayhanaladogan@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Mehmet Nurullah ALKAN 

Hitit Üniversitesi, nurullahalkan@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Veli ĠLCĠ 

Hitit Üniversitesi, veliilci@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Ġbrahim Murat OZULU 

Hitit Üniversitesi, imuratozulu@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Fazlı Engin TONBUġ 

Hitit Üniversitesi, fengintombus@hitit.edu.tr 

Öğr. Gör. Murat ġAHĠN 

Hitit Üniversitesi, muratsahin@hitit.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma Obruk Barajı ve çevresinde meydana gelebilecek olası düĢey deformasyonların 

belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Çorum ili sınırları içerisinde, Oğuzlar ve Dodurga ilçeleri arasında 

yer almakta olan Obruk barajı Kızılırmak üzerine sulama ve enerji amaçlı olarak inĢa edilmiĢtir. 

Gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli toprak dolgu olan Baraj 1996-2007 yılları arasında inĢa 

edilmiĢtir. Talvegden 67, temelden ise 125 metre yüksekliğe sahip olan barajın gövde hacmi 12830 

dam3, normal su kotunda göl hacmi 661 hm3, gölalanı ise 50 km2 „dir. Hidroelektrik santralin kurulu 

gücü 203 MW ve yıllık enerji üretimi 473 GWh‟dir. 

Baraj gövdesi ve çevresinde 8 noktadan oluĢan referans ağı kurulmuĢ, ilaveten 6 adet RS noktası ve 

ayrıca barajın memba tarafında bir sırada 9 ve mansap kısmında bulunan 4 sırada ise 35 olmak üzere 

toplamda 44 adet obje noktası bulunmaktadır. 6 adet RS noktasının yatay koordinatları bulunmamakla 

beraber, bu noktalar sadece rölatif yükseklik ölçümleri için kullanmıĢtır.  Toplamda 58 adet noktanın 

tamamında ölçme doğruluğu 0.8 mm/km olan TOPCON DL-503 nivo ve invar miralar kullanılmıĢtır. 

Ağ luplar Ģeklinde tasarlanarak, ölçüler gidiĢ-dönüĢ olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. GidiĢ-dönüĢ ölçüleri 

arasındaki farklardan ve lup kapanmalarından 1 km gidiĢ-dönüĢ ölçü için standart sapma değeri 

hesaplanmıĢtır. Değerlendirmede hata sınırı olarak 4S değeri kullanılmıĢtır. Toplam Nivelman ağı 

uzunluğu yaklaĢık 12 km‟dir. 1. Periyot ölçüleri 2016 yılının Nisan ayında, 2. Periyot ölçüleri 2016 

yılının Temmuz ayında ve 3. Periyot ölçüleri 2016 yılının Kasım ayında yapılmıĢ olup, bu üç periyot 

ölçümlerine ait nivelman ağı dengelemesi sonuçlarında elde edilen standart sapma değeri ortalama 0.5 

mm olarak hesaplanmıĢtır. Gerekli kontrollerin ardından nivelman ağı en küçük kareler yöntemine 

göre serbest olarak dengelenmiĢtir. Dengeleme ve ölçülerin değerlendirilmesinde PANDA (Package 

for the Adjustment of geodetic Networks and Deformation Analysis) Deformasyon Analizi programı 

kullanılmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: Obruk Barajı, deformasyon ölçmeleri,  düĢey deformasyonlar, hassas nivelman, 

panda deformasyon analizi 
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ABSTRACT 

This study was carried out in order to determine the possible vertical deformations that could occur in 

and around the Obruk Dam. The Obruk Dam, which is located between the provinces of Oguzlar and 

Dodurga within the Çorum province borders, was built for irrigation and energy purposes on 

Kızılırmak. The dam was a semi-permeable earth fill with clay core and was constructed between 

1996-2007. The basin of the dam, which has a height of 125 meters, is 12830 dam
3
, the volume of the 

lake in normal water level is 661 hm
3
, and the lake is 50 km

2
. The installed capacity of the 

hydroelectric power plant is 203 MW and the annual energy production is 473 GWh. 

There are a total of 44 object points, 9 on the upstream side of the dam and 35 on the downstream side 

of the dam body and 6 height control points around it. There are no horizontal coordinates of 6 height 

points, but these points are only used for relative height measurements. TOPCON DL-503 nivo and 

invar staff were used with 58 points, with the measuring accuracy of 0.8 mm/km. The network was 

designed with forward-backward loops. The standard deviation value was calculated from the 

difference between these measurements and loop closures within 1 km round trip measure. The error 

limit is 4S with these observations. The total leveling network length is approximately 12 km. First 

period measurements were made in April of 2016, second period measurements in July of 2016 and 

third period measurements in November of 2016, and the standard deviation value obtained from the 

balance network results of these three period measurements was calculated as 0.5 mm on average. 

After the necessarychecks, the leveling net is freely balanced according to the least squares method.  

The PANDA(Package for the Adjustment of geodetic Networks and Deformation Analysis)  program 

was used to evaluate balancing and measurement. 

Keywords: Obruk Dam, deformation analysis, vertical deformations, precise leveling, panda 

deformation analysis 
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BİLİNENDEN BİLİNMEYENE GİDEN YOLDA SORU SORMANIN ÖNEMİ 

ArĢ.Gör.Zeynep ÇELĠK
 

Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, zeynep.duru.42@gmail.com 

 

ÖZET 

Soru sormak; bilmek, öğrenmek için yapılan zihinsel bir eylem olup, öğrenmenin en önemli 

aĢamasıdır. Sorular, düĢünce eyleminin kilit noktasıdır. Bu sebeple zihin bilinenden bilinmeye gitmek 

için soruları araç olarak kullanır. Bilinmeyeni anlama, anlaĢılan Ģeyin ise doğru olup olmadığını 

sorgulamak için soru vazgeçilmezdir. Soru sormak nitel veya nicel bir araĢtırmada olmazsa olmazdır. 

Aristoteles mantığının bel kemiğini oluĢturan mahiyet yani orta terim de sorular sorularak elde edilir. 

Aslında Aristoteles mantığında önemli bir yer tutan orta terimi bulmak için iki yol vardır. Bunlardan 

birincisi sezgi yolu ikincisi ise araĢtırma yoludur. Sezgi yoluyla elde edilen orta terim için soru 

sormaya gerek olmazken, araĢtırma yoluyla orta terim, bazı sorular vesilesiyle elde edilir.  Aristoteles 

bu soruları II. Analitikler ‟de kısaca ele almıĢtır. Orta terim 1-Var mı, 2- Nedir, 3- Hangisi 4- Niçin 

sorularıyla bulunur. Bununla bilimlerde yer alan soruları kastedilir. Ġbn Sînâ, Necât‟ta bu dört soru ile 

yetinirken, Burhân‟da bunlara ilave olarak “nasıl”, “nerede”, ve “ne zaman” sorularını ekler: Ġbn Sînâ 

bu dört soruyu da tekrar ikiye ayırır. A) Kendisiyle tasavvur talep edilenler: “nedir?” ve “hangi” 

soruları B) Kendisiyle tasdikin talep edildiği sorular: “var mı” ve “niçin”. Sühreverdî ise bu dört 

soruya “ilmi taleplerin usulu” diyor ve “nasıl, nerede, ne zaman sorularına”, “kaç “ve “kim “sorularını 

ekliyor. 

Anahtar Kelimeler: Soru sormak, düĢünce, zihin, Aristoteles 
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İŞLETMELERDE FİNANSAL HALKLA İLİŞKİLERİN YERİ VE ÖNEMİ 

Dr. Zübeyde Süllü 

Kastamonu Üniversitesi, zsullu@kastamonu.edu.tr 

 

ÖZET 

Günümüzün küreselleĢen dünyasında iĢletmeler belli bir baĢarıyı yakalamıĢ bile olsalar ,  bu 

konumlarını sürdürebilmek için oldukça etkin bir  dizi yönetim fonksiyonuna sahip olmak 

durumundadırlar. Bir iĢletmenin maruz kaldığı ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal , çevresel faktörler 

gibi dıĢ etkenlerin yanında;  örgüt ve sermaye yapısı, iĢletmenin yöneticilerinin sahip olduğu beceriler, 

iĢletme kaynakların etkin kullanılması, çalıĢanların bağlılıkları gibi faktörler  iĢletmenin faaliyetlerinin  

sonuçlarını Ģekillendirmektedir. ĠĢletmenin içinde bulunduğu durumu etkileyen yönetim 

fonksiyonlarında biri de halkla iliĢkilerdir. Özellikle milenyumda  geliĢen iletiĢim teknolojileri hem 

bireyse hem de kurumsal düzeyde iliĢkileri etkileyip dönüĢtürmeye baĢlamıĢ , bunun sonucunda 

iĢletmelerin sahip olduğu hedef kitlelerle diğer paydaĢların iĢletmeye olan etkisi ve baskısı artmıĢtır.  

ĠĢletmelerin halkla iliĢkiler faaliyetlerinden beklentisi, kendileri  ile tüm paydaĢları arasında  etkin bir 

iletiĢim akıĢı ve güçlü bir etkileĢim sağlamasıdır Bu nedenle nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin 

halkla iliĢkiler faaliyetleri Ģirketlerin gündeminde vazgeçilmez bir uygulama alanı olarak ön  plana 

çıkmaktadır.Son yıllarda giderek artan rekabet karĢısında iĢletmeler varlıklarını koruyabilmek için 

teknolojik geliĢmelere ayak uydurmak zorundadır. Öte yandan küreselleĢme sonucu ekonomik 

sınırların ortadan kalkmasıyla sahip oldukları  pazarlarda yeni ve güçlü rakiplerle karĢılaĢmaya 

baĢlamaktadırlar. Hizmet götürülen tüketici çevresi geniĢlemiĢ, personelin, tedarikçilerin, ortakların 

sayısı artmıĢ, hedef kitleye ulaĢmak zorlaĢmıĢtır. Hedef kitle daha seçici olmaya baĢlamıĢtır. Bütün 

bunların sonucu olarak iĢletmelerde kalite ve kurumsal imaj olgusu ön plana çıkmıĢtır. Bu noktada bu 

olguların sağlanmasında, yerine getirilmesinde halkla iliĢkiler faaliyeti iĢletmeler için önemli 

olmuĢtur. Özellikle yatırımcılarla olan iliĢkiler iĢletme açısından hayati derecede önemli olduğundan 

finansal halkla iliĢkiler olarak isimlendirebileceğimi yönetim fonksiyonu daha çok ön plana 

çıkmaktadır. Bu bağlamda hakla iliĢkiler uygulamacıları, kuruluĢ hissedarlarının bilgisini, iĢletmeye 

yönelik inancını ve güvenini arttırmak, hisselerin piyasadaki uzmanlar, kurumsal ve bireysel 

yatırımcılar tarafından cazip algılanmasını sağlamak ve dolayısıyla Ģirket hisselerinin değerinin 

arttırılmasına katkıda bulunmak gibi rolleri yerine getirmektedirler. Bununla birlikte öncelikle iç ve 

dıĢ hedef kitlelerde genel olarak ise kamuoyunda iĢletmeye ilgi çekmek, iĢletmeye karĢı anlayıĢ ve 

kabulü arttırmak, ürün ve hizmetlerin satıĢına uzun vadede katkıda bulunmak, iĢletmenin 

markalaĢmasına katkıda bulunmak, yeni yatırımcıların ilgisini çekmek gibi hedefleri de vardır. Bütün 

bu hedeflere ulaĢılması ise etkili bir planlama ile uygun iletiĢim stratejileri geliĢtirmek, medya ile 

etkili biçimde iletiĢim kurmak, paydaĢlarla toplantılar düzenlemek, iĢletme gezileri ve diğer 

etkinliklerle hedef kitlelerle olan iletiĢimi yönetmek süreçlerle ilgilidir. Bu çalıĢmanın amacı 

iĢletmelerde gerçekleĢtirilen finansal amaçlı halka iliĢkiler uygulamalarının iĢletmeye katkısı 

konusundaki rolü ve önemini kavramsal düzeyde tartıĢmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Halkla ĠliĢkiler, Yatırımcı iliĢkileri, Medya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zsullu@kastamonu.edu.tr


 

      EUROASIA SUMMIT 

 

July 17-21, 2017 Ankara / TURKEY 
Mevlana International Congress on Philosphy and Teology-I & Piri Reis International Congress on Linguistic, History, Geography –I 

Kaurou Ishikawa International Congress on Bussines Administration -I & EJONS International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-I 

İKSAD www.iksad.org      kongreiksad@gmail.com www.euroasiasummit.org          EAS 

 

 

SUMMIT  BOOK OF ABSTRACTS                                                                                            ISBN 978-605-9885-29-4 

 
  
 

102 

ŞEHİR MARKALAŞMASI VE ŞEHİR MARKALARININ YÖNETİMİ 

Dr. Zübeyde SÜLLÜ 

Kastamonu Üniversitesi, zsullu@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

KüreselleĢme, kitlesel tüketim ve rekabet gibi olgular günümüzde markalaĢma  isteğini bir çok farklı 

alanda arttırmaktadır. Bunun temel nedeni markanın müĢteriye  fiziksel ve duygusal mesajlar ileten 

oldukça etkili bir  mesaj sistemi olmasıdır .Marka ürünün iĢlevsel özelliklerinin ötesinde ürünün katma 

değerini arttıran bu bakımdan da marka sahibine pek çok kazanım sağlayan bir unsurdur.Üreticilerin 

ürettikleri ürünleri ambalajlarında ya da üzerlerinde bazı özgün Ģekillerle piyasaya sunmaları marka 

kavramının ortaya çıkıĢından çok daha öncedir. Tarihsel süreçte  b ir çok üretici ürünlerini üzerine 

bugünkü logoya benzer ayırıcı iĢaretler koyarak onların diğer ürünlerden ayrılmasını amaçlamıĢlardır. 

Markanın modern anlamada ortaya çıkıĢı ise 19.yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. Bu  yüzyıldan 

itibaren  markalaĢma sadece ticari ürün ve e hizmetlerle de sınırlı kalmamıĢ farklı fikirlerde, futbol 

kulüplerinden, ülkelerde, turizm destinasyonlarına kadar farklı alanlara  markalaĢma isteği egemen 

olmaya baĢlamıĢtır.ġehir markalaĢmasında da tıpkı fikir kiĢi ürün ve hizmet markalamasında olduğu 

gibi Ģehrin vaadinin ve kimliğini oluĢturan ana mesajların oluĢturulması, iletilmesi, rakip Ģehirlerden 

farklılaĢtırılması, hedef kitlenin zihnine ve duygularına hitap edilmesi söz konusudur. Bu unsurlardan 

en önemlisi  Ģehrin farklılıklarının tespit edilip vurgulanmasıdır. ġehirlerin markalaĢması sürecinde 

sahip oldukları  ayırt edici özellikler önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere bu  özellikler tıpkı insanları 

birbirinden ayırdığı gibi Ģehirleri de birbirinden ayırmakta o Ģehre bir kiĢilik statüsü kazandırmaktadır. 

Bu nedenle  Ģehirlerin markalaĢması ve bu markanın yönetilmesi sürecinde   öncelikle onun diğer 

Ģehirlerden farklılaĢtırılması yani kendine özgü kimliksel özellikler kazanması ve bunların 

güçlendirilmesi  gerekmektedir. ġehre bir kimlik kazandırılması sürecinde herhangi bir ürünün 

markalaĢtırılması stratejisinde kullanılan yöntem ve tekniklerin benzerleri Ģehirler için de kullanılır. 

ġehir markalaĢması daha dar anlamda da Ģehir kimliği oluĢum sürecinde birbiriyle ilgili üç ana unsur 

rol oynamaktadır. Bunlar; kentin fiziksel değerleri, Ģehrin yaĢam kalitesine iliĢkin memnuniyet 

derecesi, Ģehrin kimliğine iliĢkin insanların zihinlerindeki imajlardır. Günümüzde  Türkiye‟de  ve 

dünyada yer alan kimi Ģehirleri incelediğimizde bazı Ģehirlerin markalaĢma ve marka yönetimi 

sürecini baĢarıyla gerçekleĢtirdiklerini ve bunların küresel, ulusal ya da bölgesel düzeyde marka 

olduklarını görebilmekteyiz.Bu bildiride günümüzde pazarlama ve marka,reklam,  turizm, iletiĢim gibi 

bir çok alanda  önemli bir konu olarak karĢımıza çıkan Ģehir markalaĢması ve Ģehir markalarının 

yönetimi konusu teorik düzeyde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, ġehir MarkalaĢması, Marka Yönetimi. 
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TURİSTİK İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIĞI KÜLTÜREL UYUM 

SORUNLARI 

Yrd. Doç. Dr. Fethi NAS 

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, fethinas@yahoo.com 

ÖZET 

Yapılan çalıĢmalarda turizm sektöründe çalıĢanların, farklı kültürel özelliklere sahip farklı ülkelerden 

gelen insanlarla iliĢkileri söz konusu olduğunda bir takım kültürel uyum sorunları yaĢadığı 

görülmüĢtür. Bu sorunların baĢlıca sebepleri arasında, turizm sektöründe çalıĢmanın mevsimsel bir 

uğraĢ olması ve belirli bir süre ile sınırlı olmasıdır. Yanı sıra turizm sektöründe çalıĢmanın çoğu 

zaman mesleki uzmanlık gerektiren bir çalıĢma alanı olmamasıdır. Bu özelliğinden ötürü ülkemizde 

turizm sektörünün yaygın biçimde faaliyet gösterdiği Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, turistik 

iĢletmelerde genel olarak kırsal kökenli aile veya bireyler istihdam edilmektedir. Aile ve bireylerin 

büyük bir bölümü turizm sezonunun bitmesiyle kırsal alanlardaki yaĢantılarına geri dönmekte ve 

çalıĢtıkları süre zarfında elde ettikleri ile ve muhtemelen farklı faaliyetlerle uğraĢarak geçimini 

sağlamaya çalıĢmaktadır. Turizm sektörünün en önemli öznesi olan turistler ise, gündelik 

yaĢantılarında karĢılaĢtıkları yaĢam sorunlarından uzaklaĢmak ve belirli bir süre iĢ hayatının 

beraberinde getirdiği stresli durumlardan kurtulmak adına tatillerini veya seyahatlerini mümkün 

olduğunca kaliteli ve verimli bir biçimde geçirmek istemektedirler. Bu durumda turizm sektörü söz 

konusu olduğunda iki farklı grup ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta kendisinin ve ailesinin daha iyi yaĢam 

koĢullarına ulaĢması için ek bir gelir elde  etmeyi amaçlayan çalıĢanlar ile, eğlenmek ve iyi vakit 

geçirmek isteyen ve yaĢantısını sürdürmek için ekonomik kaygısı olmadığı varsayılan turistler.  Farklı 

tarihlerde ve farklı turistik iĢletmelerde yapılan çalıĢma sonucunda, çalıĢanların turistlerle girdikleri 

etkileĢim sürecinde bir takım uyum sorunlarına maruz kaldığı görülmüĢtür. Nitel veri toplama 

teknikleri kullanılarak çalıĢanların turistlere dair geliĢtirdikleri bir takım yargılar olduğu görülmüĢtür. 

Bunlar arasında; “Yabancılar bizden daha insancıllar”, “Turistler bize daha iyi davranıyorlar”, 

“Ekonomik bakımdan bizden daha iyiler” gibi yargılar en sık karĢılaĢılandır. Bu çalıĢmada, yukarıda 

yer verilen yargıların ortaya çıkmasına yol açan sebepler ile psikolojik ve sosyal koĢulların neler 

olduğuna dikkat çekilmeye çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kavramlar: Turizm faaliyetleri, ÇalıĢanlar, Turistler, Kültürel uyum, Yargılar.  
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TÜRKİYE‟NİN ULUSLARARASI LOJİSTİK MERKEZİ: HOPA LİMANI DENİZ 

LOJİSTİĞİNİN DURUM ANALİZİ 

THE INTERNATIONAL LOGISTICS CENTER OF TURKEY: SITUATIONAL 

ANALYSIS OF HOPA PORT‟S SEAWAYS LOGISTICS 

Öğr. Gör. Veysel TATAR 

Artvin Çoruh Üniversitesi, vtatar@artvin.edu.tr 

Meriç B. ÖZER 

Park Denizcilik ve Hopa Liman ĠĢletmeleri A.ġ, meric.ozer@hopaport.com.tr 

 

ÖZET 

Bu günlerde, ekonomilerin yakınlaĢması, imalat ve pazarlamanın uluslararası seviyelere 

taĢınması lojistik ve ilgili faaliyetlerle birlikte malların güvenli bir Ģekilde taĢınmasının 

önemini arttırmaktadır. Günümüzde dünya ticaretinde olduğu gibi, Türkiye'nin ticaretinin de 

faaliyetlerinin önemli bir kısmı, uluslararası önemi olan deniz taĢımacılığı yoluyla 

yapılmaktadır. Hopa Limanı, lojistik potansiyeli ve sağladığı lojistik hizmetleri ile hem 

uluslararası ticarete hem de Türkiye'nin iç pazarına değerli katkılar yapıyor. Bu bağlamda, bu 

çalıĢma, Türkiye'nin önemli bir limanı olarak görülen Hopa Ġlçesi'nin kara lojistiği ile 

Karadeniz Bölgesi'nin lojistik üssü ile sektörün temel sorunları arasındaki mevcut durumu 

incelemeyi amaçlamaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler 

yapılmıĢtır 

Anahtar Kelimeler: Hopa Limanı, Lojistik, Deniz TaĢımacılığı. 

 

ABSTRACT 

In these days, the convergence of economies and the extension of manufacturing and 

marketing to international levels increase the importance of the safely transporting of goods 

along with logistics and the related activities. Today, as in the world trade, an important 

portion of Turkey‟s trade is being carried via marine transportation whose domain of activities 

carries international significance. Hopa Port, with its potential of logistics and the logistics 

services it provides, makes valuable contributions to both the international trade and the 

domestic market of Turkey. In this context, this study aims at examining the current situation 

of seaways logistics of Hopa County, which is viewed as an important port of Turkey and the 

logistics base of Black Sea Region, as well as the fundamental problems of the sector. 

Descriptive statistical analyses have been utilized in the evaluation of the data. 

Keywords: Hopa Port, Logistics, Marine Transportation. 
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ANİMASYON AKTİVİTELERİNDE KULLANILAN KÜLTÜREL MOTİFLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Öğr. Gör. Hakan ÇETİNER 

Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi 

 

ÖZET 

Türkiye’de turizm olgusunun son dönemlerde deniz, kum, güneş merkezli bir noktaya gelmesi 

ülkemizin yoğunluklu olarak dinlenme ve eğlenme amaçlı olarak tercih edilmesine sebep 

olmuştur. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin sunmuş olduğu hizmet unsurları da ciddi oranda 

etkilenmiş, özellikle kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun her şey 

dahil sistemde hizmet sunmasına sebep olmuştur. Hizmet unsurlarının değişim göstermesi 

ülkemizi tercih eden kültür turisti tipolojisinde de ciddi oranda değişiklikler meydana getirmiştir. 

“Amaçlı kültür turisti” diye ifade edilen “bir destinasyonu tercih etmesinde temel motivasyonu 

kültür olan ve oldukça derinlemesine ve detaylı kültürel deneyime sahip” turist tipinden, “kültürel 

nedenlerle seyahat etmeyen ancak bununla birlikte bazı faaliyetlere katılan ve yüzeysel deneyime 

sahip” olan “tesadüfi kültür turisti” tipi ön plana çıkmıştır. Dinlenme ve eğlence amaçlı ülkemizi 

ziyaret edip, tatillerinin büyük kısmını  -sunulan her şey dahil hizmetin niteliği gereği- otellerinde 

geçiren bu turist türü, otellerin sunacağı kültürel animasyon etkinlikleri kapsamınca ziyaret 

ettikleri ülkenin kültürel değerlerinin farkına varacaklardır. Bu durum animasyon etkinliklerini 

daha önemli bir hale getirmiştir. Otel işletmelerinde turistlerin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak 

amacıyla turistik boş zaman değerlendirme etkinlikleri olarak planlanıp uygulanan bütün 

canlandırma faaliyetlerini kapsayan animasyon hizmetleri, geleneksel kültür canlandırması 

örneklerinin de sunulduğu etkinlikler bütünüdür. Geleneksel eğlence biçimleri ve yerel tarih-

kültür unsurları, çeşitli ülkelerde animasyon aktiviteleri olarak sunulmaktadır. Örneğin Mısır’da 

piramitler etrafında gece şovu olarak düzenlenen gösteriler, turistler için Mısır tarihi ve kültürü 

açısından bir sunum ve kültür aktarımı niteliğindedir.* Otel işletmelerinde sunulan animasyon 

etkinlikleri değişen turist tipolojisinin neticesinde hem otellerin sunduğu hizmet içeriğinin 

geliştirilmesi hem de kültürel aktarımın sağlanması açısından bir fırsat niteliğindedir. Ancak 

sunulan kültürel animasyon etkinliklerinde diğer eğlendirici nitelikte sunulan animasyon 

etkinliklerine göre daha dikkatli ve özenli davranılmalıdır. Yanlış kültür aktarımı yapmak telafisi 

mümkün olmayacak sonuçlar doğurabilecektir. Otel işletmelerinde sunulan kültürel animasyon 

etkinliklerinden en çok bilineni Türk Geceleridir. Animasyon aktivitelerinin genel amacı olan 

eğlendirici özelliği göz önünde bulundurularak milli kültür kaynaklarımızdan beslenen ve bilimsel 

gerçeklere dayalı doğru kültürel motifler kullanılarak kültürel bir aktarım sağlanabilir. Bu sayede 

turistler tarafından bilinmeyen kültür öğelerimiz tanıtıldığı gibi yanlış ya da eksik olarak bilinen 

özelliklerimiz ise doğrularının sergilenmesi sayesinde değişecektir. Ancak Türk Gecelerinde 

yetersiz ve özensiz olarak hazırlanmış pek çok kültürel aktivite ise tam tersi yıkıcı ve zarar verici 

bir etki doğuracaktır. Bu bağlamda kültürel animasyon etkinliklerin belirlenmesinde bilimsel 

gerçeklerden yararlanılmalı, kültürümüzde olmayan her hangi bir özellik varmış gibi gösterilerek 

yanlış kültür aktarımı yapılmamalıdır. Animasyon etkinlikleri siyasi kaygı ve toplumsal mesaj 

içermeyen etkinliklerdir. Toplumsal değerleri, kişi veya grupları rencide edecek, politik görüş ve 

tercihleri yansıtacak davranış ve esprilerden de kaçınılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Animasyon Hizmetleri, Kültürel Animasyon, Türk Kültürü 
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REKABET ENDEKSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE TURİZMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Prof.Dr.Muharrem TUNA 

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, muharrem@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Farklı nedenlerle insanların uluslararası seyahat ihtiyacının İkinci Dünya Savaşının hemen 

sonrasında artması,  turizmin dünya genelinde öneminin farkına varılmasına neden olmuştur. 

Başta Fransa, İtalya, İspanya, ABD olmak üzere birçok ülke bu dönemde başladıkları turizm alt 

ve üst yapı çalışmaları ile günümüzde dünya turizminde söz sahibi haline gelmişlerdir. Turizme 

dair çok değerli arz kaynaklarına sahip olan Türkiye ise bu sektörü 1980 sonrasında keşfetmiş ve 

hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiştir. Son on yılda, gelen turist sayısı ve gelir bakımından 

dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye; yaşamış olduğu politik ve terör kaynaklı 

sorunlardan dolayı 2015 yılından itibaren bir gerileme sürecine girmiştir. Bununla birlikte 2017 

yılının ilk döneminde gözlenen turizm hareketliliği artışı, Türkiye turizminin yeniden yükselişe 

geçeceğinin sinyallerini vermektedir.  Turizmde birçok ülkede başarı, genellikle gelen turist sayısı 

ve turizm gelirleri ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme tek başına yapıldığında doğru ve 

yol gösterici bir sonuç vermemektedir. Önemli olan turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ve 

rekabetçi bir biçimde gerçekleştirilmesidir. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) isimli kuruluş 

dünya genelinde yapmış olduğu çalışmada ülkelerin turizm alanındaki rekabetçilik düzeylerini 

ölçmekte ve sıralayarak yayımlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumunun Turizm Rekabetçilik 

Endeksi; (1) Çevreyi etkinleştirmek alt endeksi (iş çevresi,  emniyet ve güvenlik, sağlık ve hijyen, 

insan kaynakları ve işgücü piyasası ve bilgi iletişim teknolojileri) (2) Seyahat ve turizm politikası 

ve etkileştirilmesi alt endeksi (seyahat ve turizme öncelik tanıma, uluslararası açıklık, fiyat 

rekabeti, çevresel sürdürülebilirlik), (3) Altyapı alt endeksi (havayolu ulaşımı altyapısı, kara ve 

liman ulaşımı altyapısı, turist hizmetleri altyapısı), (4) Doğal ve kültürel kaynaklar alt yapısı 

(doğal kaynaklar ve kültürel kaynaklar ve iş seyahatleri) olmak üzere dört alt kriterden 

oluşmaktadır ve iki yılda bir yayımlanmaktadır. Endekste 136 ülke değerlendirmeye 

tutulmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2017 yılında yayımlanan son endekse göre, 

dünyada turizmde en rekabetçi ilk üç ülke İspanya, Fransa ve Almanya olarak sıralanmıştır. 

Türkiye ise kendine bu sıralamada ancak 44. Sırada yer bulabilmiştir. Bu çalışmada söz konusu 

endeks derinlemesine ve alt endeksler bazında incelenmiş ve Türkiye Turizmi özelinde 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye turizmi, rekabet endeksi  
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TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNDE İNANÇ VE GELENEĞİN KATKISI 

 

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL 

Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, yilmazyesil66@gmail.com 

 

ÖZET 

Türk Dünyası tanımının tam anlaşılabilmesi için Türk teriminin karşılığının bilinmesi ve ne ifade 

ettiğinin anlaşılması gerekmektedir. Türk, ilk ataları binlerce yıl öncesinde Tanrı Dağları ile Altay 

Dağları arasında yaşayan tarihi binlerce yıl öncesine giden ve geniş bir coğrafyaya yayınlan 

büyük bir milleti ifade etmektedir.Türk kelimesinin ilk örnekleri Heredot Tarihinde, “Targita / 

Tyrkae”; Eski Tevrat’ta “Togharma” eski Hint kaynaklarında Turukha/ Turuşka / Thrak; Ön Asya 

eski çivi yazılı metinlerinde ise “Turukku” olarak geçmiştir. Ayrıca Çin kaynaklarında 

“Tik/Ti/Troia şekillerinde geçtiği görülmüştür.  Pek çok kaynakta da buna benzer tanımlar 

bulunmaktadır. Biz bu tanımlar üzerinde fazla durmadan günümüz Türk Dünyası ve fertleri 

üzerinde duracağız. Araştırmamızın hedef kitlesini teşkil eden Türk Dünyası kavramı aynı 

zamanda araştırmamızın coğrafi alanını da ifade etmektedir. Türk Dünyası 20. yy. sonları ve 21. 

yy.da tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Bu coğrafi sınırlar içinde 

pek çok müşterekleri olduğu gibi farkları da bulunan geniş bir Türk halkı yaşamaktadır. Türk 

Dünyasını Prof. Dr. Dursun YILDIRIM “Türk Bitiği” adlı eserinde şöyle ifade etmektedir:  “Türk 

insanı için çeşitli seviyelerde ve çeşitli durumlarda bulunan toplulukları ifade eder. Türk Dünyası’ 

insanları kendi bağımsız devletleri sınırları içinde veya yurtlarında başka milletlere bağımlı olarak 

veya eski yurtlarında azınlık statüsünde veya günümüz Avrupası ve Amerikası Ülkelerinde tabiî 

vatandaşlar, diasporadaki Türkler durumunda yaşayan nüfusu ifade etmektedir. Tarihi 

birlikteliğimiz içinde akraba durumuna girdiğimiz ve her şeyimizi paylaştığımız insanları da bu 

dünyanın ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.” Dünya üzerinde sınırlar ötesi etnik, dil ve bazı 

durumlarda da din bağları ile bağlı olan fakat kaderin bir cilvesi olarak politik sınırlarla ayrılmış 

olan halkların en iyi örneği olarak Türkleri verebiliriz. Dünya üzerinde yaşayan Türk boy ve 

topluluklarının inanç ve geleneklerinin aslıda aynı kaynaktan çıktığı veya büyük benzerlikler 

gösterirken birçoğunun törpülendiği veya dönüştürüldüğü yapılan araştırmalarda dile 

getirilmektedir. Bu gelenek ve inançların ilk kaynağına ya da asgari müştereklerde buluştuğu 

örneklerinin tespiti ve buradan hareketle doğrudan etiketleme yerine Türk boy ve topluluklarının 

birliği ve benzerliği noktasında, duyuş ve bilincin uyandırılması sağlanabilir. Türkler tarih içinde, 

Eski Türk inançlarını, boyunun âdetlerini ritüellerini yaşatmaya çalışırken yeni girmiş olduğu 

kültür dairesindeki ritüelleri de uygulamaya çalışmış, dönüştürebildiğini dönüştürerek adapte 

etmiş diğer halk bilimi unsurlarıyla da birlikte yaşatmaya çalışmıştır. Yakut Türklerindeki 

“malahın” ve Altay Türklerindeki “köçö” adlı özel törenlerde yapılan yemeğin günümüzde 

Anadolu’nun pek çok yerinde düğünlerde yapılan keşkek olarak karşımıza çıkması bunun bir 

örneği olarak verilebilir. Araştırmamızda tespit ettiğimiz ritüelleri ve bu ritüellerde icra edilen 

türleri daha önce ifade etiğimiz gibi Türklerin yaşadığı diğer bölgelerdeki geleneklerle 

karşılaştırdığımızda büyük benzerlikler taşıdığını görmek mümkündür. Bu da Türklerin farklı 

coğrafyalarda yaşamalarının bazı küçük değişikliklere neden olmakla birlikte esasta kültürlerini 

yaşamaya devam ettiklerini, aynı kültür dairesi içinde yer aldıklarını göstermektedir. Buradan 

hareketle Türk Dünyası’nın birliğinde kültürel birliğin önemi vurgulanmaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, gelenek, inanç, kültürel birlik 
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AVRUPA’DAKİ TÜRKLERİN DİL BECERİLERİ 

(ALMANYA ÖRNEĞİ) 

 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK 

Gazi Üniversitesi, muhammetkocak@gazi.edu.tr  

 

ÖZET 

1961 yılında Almanya’ya Türk işçilerinin göçü ile başlayan süreç, üzerinden yaklaşık 55 yıl 

geçmiş olmasına rağmen gündemdeki yerini korumaktadır. Dış İşleri Bakanlığının verilerine göre 

yurt dışında yaşamakta olan 6 milyonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa 

ülkelerinde yaşamakta ve bu rakam gün geçtikçe artmaktadır. Geçen 55 yılda özellikle 

Almanya’da doğan ve büyüyen nesillerin giyim, düşünce tarzı ve sosyal yaşam tercihlerindeki 

farklar ilk giden kişilere göre kendini göstermektedir. Farklı bir kültürle olan yoğun temas 

neticesinde bu tarz kültürel değişimlerin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bilinmekte ve durum 

kabul edilebilir olarak yorumlanmaktadır. Bunun yanı sıra farklı bir kültür içerisinde yetişmekte 

olan insanların milli ve manevi değerlerinin yanı sıra özellikle anadillerinin korunması elzem bir 

konudur. Anadillerini kaybeden insanlar milli mensubiyettik duygularını da kaybetme tehlikesiyle 

karşı karşıya kalabilmekte, bu durum ise birkaç nesil sonra Avrupa’da yaşamakta olan Türklerin o 

coğrafyada eriyip yok olma ihtimalini doğurmaktadır. Bu hassasiyetlerden yola çıkarak 

araştırmada batı Avrupa ülkeleri içerisinde yaklaşık üç milyon nüfus ile en çok vatandaşımızın 

yaşadığı Almanya örnek olarak ele alınmıştır. Almanya’da doğup büyümüş, bir Türk adı taşıyan, 

Türk kimliğine sahip, fakat Türkçeyi neredeyse hiç konuşamayan kişilerin dil becerileri tarama 

araştırması ve betimsel yönteme göre incelenmiştir. Elde edilen örnekler gerek yazılı metinler 

üzerinde, gerekse konuşma becerileri kapsamında incelenmiş, yazılı metinlerde imla, noktalama 

ve yanlış sözcük seçiminden kaynaklanan hataların fazlalığı; konuşma becerisi açısından ise 

Türkçeyi Alman aksanıyla konuşmaları ve her iki dilden akıllarına ilk gelen kelimeyi kullanmaları 

birer hata olarak ortaya çıkmıştır. Kuramsal bölümde verilen bilgilerin ışığında mevcut durumdaki 

ciddi tehlike ortaya konmuş, belirlenen hatalar analiz edilerek bir sonuca varılmış ve çözüm 

önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa’daki Türkler, Anadil, İki Dillilik 
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ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İMAM-HATİP LİSELERİ: 

PROFİLLER, ALGILAR, MEMNUNİYET, AİDİYET  RAPORU’NUN (2017) GENEL 

BİR DEĞERLENDİRMESİ 

(Proje raporu incelemesi) 

Kasım TATLILIOĞLU
1
 

 

 

ÖZET 

 

Cumhuriyet tarihi boyunca İmam Hatip okulları ortaya çıkış şekli, yapısı, müfredatı, 

öğrenci ve mezunlarıyla Türkiye’nin gündeminde sürekli tartışılan okullardan birisi olmuştur. 

“Aydın din adamı” yetiştirme düşüncesi ile başlayan İmam Hatip okulları,“çocuklarımız 

okusun, dinini de öğrensin” arzusuna doğru bir değişim geçirmiştir. Nihayetinde genel eğitim 

ile din eğitimini birleştiren bir eğitim modeli olarak toplum tarafından kısa sürede 

benimsenmiştir. İmam Hatip okulları, kurulduğu günden itibaren toplumun teveccühünü 

kazanmış, buna bağlı olarak da okul ve öğrenci sayısı arttırmış, ancak zaman zaman 

demokratik olmayan politikalarla ile önüne engel konulmak istenmiştir. En son 28 Şubat 

sürecinde 1998 yılından itibaren bu okulların orta kısımları kapatılmış, mezunlarının İlahiyat 

dışında farklı fakültelere gitmeleri yasaklanmıştır. Bu dönemde okul ve öğrenci sayılarında 

büyük oranda azalma yaşanmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen kanun değişikliği ile 8 

yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu ve kademeli eğitim getirilmiştir. 

Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul, ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul ve üçüncü kademe 4 yıl 

süreli lise olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 1997 yılında kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim 

uygulamasıyla kapatılan İmam-Hatiplerin orta kısımları yeniden açılmıştır. Ayrıca 

üniversiteye giriş ve yerleştirme işlemleri yeniden düzenlenmiş, bu okul mezunlarının 

üniversitelerin tüm bölümlerine herhangi bir engel olmaksızın girmelerine imkân tanınmıştır. 

Bu okullarda okuyan öğrencilerin ve öğretmenlerin profilini, algılarını, beklentilerini ve 

aidiyet duygularını anlayabilmek için çeşitli saha araştırmalarına ve izleme çalışmalarına 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, değişik türde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.  Bu 
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bildiride, Değerler Eğitimi Merkezi tarafından, “Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-

Hatip Liseleri: Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet” temalı projenin genel bir 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: İmam-Hatip okulu, algı, aidiyet, beklenti, rapor.  

 

IMAM HATIP (RELIGIOUS VOCATIONAL) HIGH SCHOOLS ACCORDING 

TO STUDENTS AND TEACHERS: GENERAL EVALUATION OF PROFILES, 

PERCEPTIONS, SATISFACTION, BELONGING REPORT (2017)   

                                  (Review of Project Report) 

 

                                                    Abstract 

Throughout the history of the Turkish Republic, Imam Hatip high schools have been 

one of the most controversial schools on the agenda of Turkey with its emergence, structure, 

curriculum, students and graduates. Imam Hatip High School which firstly started with the 

idea of raising “ Lucent Religious Functionary” but later on that kind of schools  have 

undergone a change towards the desire of “children study and learn their religion.” It was 

soon adopted by the society as an educational model that combines general education and 

religious education.  Imam Hatip high schools have gained the trust of the society since the 

day it was established and accordingly the number of schools and students increased, but 

occasionally time to time these kinds of schools were desired to be prevented by non-

democratic policies. During February 28 period, the middle parts of these schools have been 

closed in 1998 and the graduates have been banned from going to different faculties other 

than Theology Faculties. In this period, the number of schools and students considerably 

decreased. With the amendment of the law adopted on 30 March 2012, 12 years of 

compulsory and gradual education were introduced instead of 8 years of continuous 

compulsory education. First level 4 year elementary school, second level 4 year secondary 

school and third level it is organized as a 4-year high school. In this framework, the middle 

parts of Imam-Hatip schools, which were closed with the continuous 8 year compulsory 

education in 1997, were reopened thanks to this law. In addition, the entrance and the 

placement procedures for the university have been rearranged, making it possible for these 
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Imam Hatip School graduates to enter all departments of the university without any 

hindrance. The various field surveys and monitoring studies are needed in order to understand 

the profile, perceptions, expectations, and sense belonging sense of students and teachers in 

these schools. Various types of researches have been started for these purposes. A general 

evaluation of this Project which is called “Imam Hatip (religious vocational) High Schools 

According to Students and Teachers: Profiles, Perceptions, Satisfaction and Belonging” is 

carried out by the Center for Education of Values.  

Key words: Imam-Hatip school, perception, belonging, expectation, report. 


