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Participant Countries:  

Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, Ukraine, Russia, Nigeria 

 

Conference venue: 

Ramada by Wyndham Bursa Nilufer  

Odunluk, Liman Cd. No:13/A, 16110 Nilüfer/Bursa  

https://ramadanilufer.com/ 

 

           

 
 

- Registration desk opens at 09:00 and shall function till 17:00 pm.  

- Please registrate at least an hour prior to your session   

- Be in the session room at least 10 minutes before the session starts 

- Head of session are fully empowered in all matters related to the presentations,  

coffee-breaks and session. 

- Certificates will be given by the session chair at the end of the session. 

- In the congress program, requests such as location and time changes will not be taken 

into consideration. 

- If you think there are any shortcomings in the program, please email us at the latest by  

5th November 2019 

- The names of the authors and titles of paper in the certificate will be printed as in the 

program. 
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09.11.2019 Saturday / 0900-1100 

 

HALL-1, SESSION-1 Head of Session: Assist. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU 

Gülçin SAĞIR 
MİCHEL FOUCAULT’NUN NİCCOLÒ MACHİAVELLİ YORUMUNA BİR 

ELEŞTİRİ 

Dr. Lect. Özlem KÜÇÜK 

İNGİLİZ KOLONİLİĞİNDEN, ULUSÜSTÜ SİYASAL BİRLİĞE: BİR 

“ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK” HAREKETİ OLARAK: AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİNİN DOĞUŞU 

Lect. Burcu ÖZOĞUZ 
YEREL ÖLÇEKTE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM: SORUNLAR, 

SEÇENEKLER 

Assist. Prof. Dr. Melda Medine 

SUNAY 

Özgehan KOÇER 

WOMEN IN POLITICAL LIFE IN THE CONTEXT OF GENDER: EXAMPLE OF 

THE 2ND CONTITUENCY OF BURSA 

Assist. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU DIGITALIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION 

Dr. Berna Aksoy ÖZCAN 
ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARINDA ULUSAL İRADE VE 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İKİLEMİ 

Assist. Prof. Dr. Arkın GÜNAY 

PSYCHOLOGICAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE (MOBBING) 

WITHIN TURKISH LAW IN CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT 

DECISIONS AND LABOR LAW DOCTRINE 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN 

Res. Assist. Salih GÜRBÜZ 

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ARIZİ KAZANÇLARIN 

VERGİLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN 

Res. Assist. Salih GÜRBÜZ 

EMLAK VERGİSİ UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI VE DİĞER 

KANUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
09.11.2019 Saturday / 1100-1300 

 

HALL-1, SESSION-2 Head of Session: Prof. Dr. Filiz GİRAY 

Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI 

Res. Assist. Dr. İnci SANDALCI 

A PERIODICAL ANALYSIS OF TAX REVENUES ON LOCAL 

ADMINISTRATIONS 

Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI 
NEGATIVE INCOME TAX AS A TOOL FOR COMBATING INEQUALITY IN 

INCOME DISTRIBUTION 

Prof. Dr. Filiz GİRAY 
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ BAĞ: TÜRKİYE 

VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Gizem ZEREN 

Filiz GİRAY 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR EDUCATION 

EXPENDITURES IN TURKEY AND OECD COUNTRIES 

Assist. Prof. Dr. Sevil Bektaş 

DURMUŞ 
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA INFLUENCER’LARIN ROLÜ 

Prof. Dr. Tunç KÖSE 

Dr. Şafak AĞDENİZ 
SCORE BOX AS A TOOL OF LEAN MANAGEMENT ACCOUNTING 

Assoc. Prof.  Dr. Elif 

KARAKURT TOSUN 
KONUT OLGUSU VE KİŞİLERİN DEĞİŞEN KONUT İHTİYAÇLARI 

Assoc. Prof.  Dr. Elif 

KARAKURT TOSUN 

21. YÜZYILDA YENİDEN ŞEKİLLENEN RİSK KAVRAMI VE SOSYAL 

HAYATA YANSIMALARI 

Assist. Prof. Dr. Umut 

AKDENİZ 

CANCELLATION OF THE RETURN TICKETS IF THE SINGLE TICKET IS NOT 

USED IN ROUND TRIP TICKETS IN PASSENGER TRANSPORTS BY AIR 

 
 
 

09.11.2019 Saturday / 1400-1600 

HALL-1, SESSION-3 Head of Session: Assoc. Prof.  Dr. Osman KABAKÇILI 

Assoc. Prof.  Dr. Osman 

KABAKÇILI 

HZ. İBRAHİM KISSASININ EŞ UYUMU VE BABA-ÇOCUK İLİŞKİLERİ 

AÇISINDAN ANALİZİ 

Assoc. Prof.  Dr. Osman 

KABAKÇILI 

ERTUĞRUL GAZİ’NİN OĞLU OSMAN’A NASİHATİNİN KURAN AÇISINDAN 

ANALİZİ 

Tuğşat GÜZELOĞLU STUDIES OF THE HISTORY SCIENCE IN ISLAM 

Assist. Prof. Dr. Cemalettin ŞEN 
SEX LAW AND SEX FIQH IN THE CONTEXT OF CONTRIBUTION TO THE 

WORLD OF SCIENCE 
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Assist. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM CAN THE PROBLEM OF EVIL BECOME A JUSTİFİCATİON FOR ATHEISM? 

Assist. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM 
A DISCUSSION ON THE POWER OF THEODICIES DEVELOPED IN THE 

CONTEXT OF EVIL 

Assoc.Prof. Dr. Mustafa Naci 

KULA 

IMPORTANCE AND MEANING OF SOME AYAHS OF “AL-BAQARAH” AND 

“AL-MULK” IN QUR’AN FOR SPIRITUAL CONSULTANCY 

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk 

ERDOĞAN 

 

CRITICISES AL-GHAZĀLĪ’S INTRODUCED TO THE THEORY OF 

EMANATION AND ANSWERS THAT CAN BE GIVEN FROM IBN SĪNĀ 

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk 

ERDOĞAN 

 

CLAIMS OF RELAPSE/OUT OF RELIGION IN THE INTRODUCTION AND 

CONCLUSION SECTION OF TAHĀFUT AL-FALĀSIFA 

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk 

SÖYLEV 

CONTENT ANALYSIS OF COMPLETED PHD THESIS ON 

PASTORAL/SPIRITUAL CARE AND COUNSELING İN TURKEY 

Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk 

SÖYLEV 

SPIRITUAL SUPPORT AND COUNSELING APPROACHES IN THE 

PRACTICES OF THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH) 

 

 
09.11.2019 Saturday / 1600-1800 

 

HALL-1, SESSION-4 Head of Session: Assist. Prof. Dr. Ebru ELPE 

Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI 
ATATÜRK DÖNEMİ ÇOCUK TERBİYESİNDE POLİTİK YAKLAŞIMLAR 

Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI 

ATTITUDES OF DEPUTIES IN TERMS OF CHILD HEALTH AND CHILD 

SANITATION DURING ATATURK PERIOD 

Assist. Prof. Dr. Ebru ELPE CENAZELİK KISMINA SAHİP TÜRBELER İLE İLGİLİ BİR MESELE VE 

BURSADA’Kİ DÖRT TÜRBE 

Müjge KARACA 
OSMANLI DOĞU HUDUDUNDA KARS LİVASI VİRİŞAN NAHİYESİ’ NDE 

NÜFUS VE EKONOMİK YAŞAM 

Assist. Prof. Dr. Olcay TURAN 
THE EPIDEMIC THAT OCCURED IN ATHENS DURING THE 

PELOPONNESIAN WAR AND THE DEATH OF PERICLES 

Dr. Öğr. Üyesi TALEH 

HALİLOV 

ÖZERİKLİK DÖNEMİNDE NAHÇIVANDA EĞİTİMİN OLUŞUMU VƏ 

GELİŞİMİ 

Blessing Oluwatoyin Godwin 
HUMAN AND ANIMAL BORDER: EXAMINING TORTOISE IN FOLKLORE, 

MATERIALITY  AND CONTEMPORARY CULTURE 

  

 
 

09.11.2019 Saturday / 0900-1100 
 

HALL-2, SESSION-1 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Muhammet KUZUBAŞ 

Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU SUNÛLLAH İBRÂHİM’İN EL-LECNE ADLI ROMANINDA İRONİK ELEŞTİRİ 

Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU 
POSTMODERN ROMANDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ: SUNÛLLAH 

İBRÂHİM’İN ŞEREF ADLI ROMANI 

Assoc. Prof. Dr. Muhammet 

KUZUBAŞ 
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE ALLAH’A YÖNELİK HİTAPLAR 

Assoc. Prof. Dr. Muhammet 

KUZUBAŞ 

YÛSUF U ZÜLEYHÂ/ZELÎHÂ MESNEVİLERİNDE İDEAL BİR İNSAN 

OLARAK HZ. YÛSUF 

Assist. Prof. Dr. Abuzer 

KALYON 

USÛLÎ DİVANINDAKİ TASAVVÛFÎ KAVRAMLARIN 

ANLAMLANDIRILMASI 

Assist. Prof. Dr. Abuzer 

KALYON 

BOSNALI SÜLEYMAN FİKRİ’NİN İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDÎ’ 

HÜLÂSASI İSİMLİ ESERİNDEKİ BELAGAT TERİMLERİNİN 

ANLAMLANDIRILMASI 

Dr. Filiz KALYON FUZULİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN HAREKETLE BAHAR MEVSİMİNİN TASVİRİ 

Dr. Filiz KALYON İKİ DİLİ BİRLEŞTİREN BİR ESER: BARİKA 
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09.11.2019 Saturday / 1100-1300 

 

HALL-2, SESSION-2 Head of Session: Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ 

Ecem ÖZKAN 

Sevda GÜRSAKAL 

TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜRESEL ÇAPTAKİ ÜNİVERSİTE 

SIRASINA GÖRE AKADEMİK PERFORMANSLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Assist. Prof. Dr. Kadir KAPLAN 

AN OVERVIEW OF C1 LEVEL READING TEXTS IN THE CONTEXT OF 

SYNTACTIC STRUCTURE ANALYSIS IN TEACHING TURKISH AS A 

FOREIGN LANGUAGE 

Dinara FARDEEVA                                               XIV ULUSLARARASI KAZAN MÜSLÜMAN FILM FESTIVALI 

Tahsin BOZDAĞ 

İbrahim KAYA 

BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA 

SAHİP AİLELERİN GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALRINA BAKIŞ 

AÇILARI 

Tahsin BOZDAĞ 

 

BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZLERİNDE 8. 9. VE 10. YAŞ GURUPLARINDA 

PASTEL BOYA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI VE PASTEL BOYA 

TEKNİĞİNİN UYGULAMA AŞAMALARI 

Prof. Dr. Hamit COŞKUN 

Assoc. Prof. Dr. Abdullah 

DURAKOĞLU 

ARCHITECTURAL STRUCTURE OF ANDALUSIAN AND OTTOMAN 

MOSQUES 

Assoc. Prof. Dr. Abdullah 

DURAKOĞLU 

Prof. Dr. Hamit COŞKUN 

SCIENTIFIC AND LOGICAL ERRORS IN LOGIC COURSEBOOK OF 

SECONDARY EDUCATION 

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ 

Dr. Lazura KAZYKHANKYZY 

NASİHATNAME ÖRNEKLERİNDEN KABUSNAME EĞİTİMSEL AÇIDAN 

İNCELENMESİ 

Dr. Lazura KAZYKHANKYZY 

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ 

 

DETERMINING ENGLISH TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARD 

THEIR ACADEMIC ENVIRONMENT IN KAZAKHSTANI CONTEXT 

Assoc. Prof. Dr. Veli BATDI META-THEMATIC ANALYSIS OF LAYERED CURRICULUM METHOD 

 

 
09.11.2019 Saturday / 1400-1600 

 

HALL-2, SESSION-3 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Filiz EKİNCİ 

Dr. Şebnem EKERYILMAZ 

Ahsen EKERYILMAZ 

Assist. Prof. Dr. Kutan 

KORUYAN 

TEXT ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE COUNCIL 

OF STATE DECISIONS ON THE PRINCIPLE OF LEGALITY WITH PYTHON 

PROGRAMMING LANGUAGE 

Assoc. Prof. Dr. Filiz EKİNCİ 

Dr. Şebnem EKERYILMAZ 

EXAMINING OF TAX AMNESTIES IN THE LIGHT OF TAXATION 

PRINCIPLES AND JUDICIAL DECISIONS 

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI 

Assoc. Prof. Dr. Hakan KİRACI 

Res. Assist. Dr. Cevat 

SÖYLEMEZ 

THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS GREEN PRODUCTS, GREEN 

PRODUCT KNOWLEDGE, GREEN CONSUMPTION PERCEPTION, GREEN 

PRODUCT POSITIONING AND FRUGALITY ON GREEN PRODUCT 

PURCHASE INTENTION 

Burcu KARADUMAN 

Assoc. Prof. Dr. Menekşe Seden 

TAPAN BROUTİN 

THE PROCESS OF SOLID PROBLEMS OF SPECIAL SKILLS AND NORMAL 

STUDENTS INVESTIGATION 

Kpt. Tayfun CEYHUN 

Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN 

GEMİ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ VE 

TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME 

Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN 
ANALYZING OF WORLD’S TRANSPORTATION BASED CO₂ AND 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EVALUATION OF TURKEY 

Lect. Dr. Şahin İNANÇ 

Assoc. Prof. Dr. Arzu EREN 

ŞENARAS 

VBA APPLICATION FOR CLOSEST APPROACH METHOD 

Lect. Dr. Şahin İNANÇ 
GENETIC ALGORITHM APPLICATION IN C # PROGRAMMING LANGUAGE 

FOR TRAVELING SALESMAN PROBLEMS 
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09.11.2019 Saturday / 1600-1800 

HALL-2, SESSION-4 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR 

Assoc. Prof. Dr. Cem Okan 

TUNCEL 

Deniz OKTAY 

EXPLORING THE DETERMINATES OF INNOVATION PERFORMANCE IN 

TURKISH MACHINE TOOL INDUSTRY 

Assoc. Prof. Dr. Cem Okan 

TUNCEL 

TEKNOLOJİK YETENEK VE İNOVASYON: BURSA İMALAT SANAYİ 

ÖRNEĞİ 

Assist. Prof. Dr. Pınar 

BACAKSIZ 

A CONCEPTUAL STUDY OF CHATBOT APPLICATIONS AND IMPORTANCE 

IN DIGITAL MARKETING 

Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol 

DEMİRBATIR 

Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ 

A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE A. ADNAN SAYGUN’ 

OP. 33 DEMET SUITE PRELUD SECTION 

Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol 

DEMİRBATIR 

Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ 

A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE J.S. BACH’ III. SOLO 

CELLO SUITE PRELUDE SECTION 

İpek DENIZ 

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI 

CUSTOMER ORIENTATION OF SERVICE SECTOR EMPLOYEES AND THE 

INVESTIGATION OF RELATIONAL BENEFITS FOR CUSTOMERS 

Fatih BARAN 

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED 

SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE, CUSTOMER INVOLVEMENT AND 

INTENTION OF SERVICE USAGE IN THE SERVICE SECTOR 

     

 

 

 

09.11.2019 Saturday / 0900-1100 

HALL-3, SESSION-1 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Selda MANT MENAY 

Assoc. Prof. Dr. Zülfiye Acar 

ŞENTÜRK 

Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU 

Onur TOS 

HEALTH COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON THE 

MINISTRY OF HEALTH 

Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU 

Assoc. Prof. Dr. Akan YANIK 

Onur TOS 

IDEOLOGICAL DISCOURSE IN TERMS OF GENDER: AN ANALYSIS ON THE 

SLOGANS OF LOCAL ELECTION ON MARCH 31, 2019 IN TURKEY 

Murat SÖNMEZ 

Assoc. Prof. Dr. Selda MANT 

MENAY 

LIGHT SHADE IN REMBRANDT’S PORTRAITS 

Ebru ÜNAL 

Assoc. Prof. Dr. Selda MANT 

MENAY 

GEOMETRIC NON-FIGURE IN TURKISH PAINTING ARTAPPROACHES 

Assist. Prof. Dr. Ayşe 

OKUYUCU 

Merve YILMAZ 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC IMPACT OF THERMAL TOURISM IN 

NEVŞEHIR-KOZAKLI 

Prof. Dr. Orhan ELMACI 

Şule Sarıkoyuncu EMRE 

DAHA İYİ BİR GELECEĞİN YOL HARİTASI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

VE ENTEGRE RAPORLAMADA BİRLEŞİK METODOLOJİSİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 

Prof. Dr. Orhan ELMACI 

Şule Sarıkoyuncu EMRE 

SÜRDÜREBİLİRLİK PERFORMANSINI ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK 

GELİŞTİRMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
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HALL-3, SESSION-2 Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Pervin Nedim BAL 

Assoc. Prof. Dr. Pervin Nedim 

BAL 

Assist. Prof. Dr. Mualla MURAT 

Büşra ERKAN 

Şeyma DOĞAN 

Rumman Emine ÖNER 

ADVERTISING CULTURE AND COMMUNICATION 

Assoc. Prof. Dr. Pervin Nedim 

BAL 

Assist. Prof. Dr. Mualla MURAT 

Rumman Emine ÖNER 
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Şeyma DOĞAN 
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CARTOON ANIMATION IN TERMS OF EDUCATION 

Assoc. Prof. Dr. Pervin Nedim 

BAL 

Assist. Prof. Dr. Mualla MURAT 

Fatih ÖZER 

Öznur İŞGÖREN 

SAFTİRİK AND ABSTRACT THINKING SKILLS 

Assist. Prof. Dr. Yalçın 

DİLEKLİ 

Res. Assist. İbrahim SÖZCÜ 

IDEA OF “EDUCATION FOR FUTURE” AND EDGAR MORIN 

Res. Assist. İbrahim SÖZCÜ NIETZSCHE, CULTURE AND EDUCATION 

Res. Assist. Zeynep BERKE ALFRED JULES AYER’İN METAFİZİK ELEŞTİRİSİ 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin 

DİKME 

Assist. Prof. Dr. İpek SUCU 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS 

Esmanur AKMAN 
RESEARCH OF SOCIAL ASSOCIATION AND IDENTITY CONCEPTS ON 
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Dr. Selda FINDIKLI 

Dr. Emine Pınar SAYGIN 
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Dr. Selda FINDIKLI 
COMPENSATION PROCESS IN CUSTOMER COMPLAINT MANAGEMENT 

R. A. Dr. Hakan BAY TAXATION OF INCOME GENERATED FROM IMMOVABLES 
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Assoc. Prof. Dr. Adem ANBAR 

Deniz ANBAR 

THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURIAL 
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Assist. Prof. Dr. Muhammed 
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RESERVES AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM EMERGING 
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Assist. Prof. Dr. Muhammed 

BENLİ Assist. Prof. Dr. Yasin 

ACAR 
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INCOME AND OECD ECONOMIES 

Assist. Prof. Dr. Özgür SAYGIN 
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Res. Assist. Dr. Mürsel GÜLER 

Lect.  Murat ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Ercan TAŞKIN 

KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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Görkem KIRIM 

Lect.  Murat ÖZTÜRK 

Res. Assist. Dr. Mürsel GÜLER 
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META-TEMATİK ANALİZ 

Doç. Dr. Veli BATDI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 
“Meta-tematik Analiz” adlı çalıştayda, meta-tematik analizin ne olduğu, çalışmalarda 

nasıl kullanıldığı ve sağladığı faydalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Meta-tematik analiz, 

herhangi bir araştırma konusuna ilişkin taranan nitel boyutlu çalışmalarda, belge/doküman 

incelemesine bağlı olarak toplanan çalışmalardaki verilerin (tema-kodların ve ham veri) ortak 

bir düzlemde ele alınarak yeniden tema ve kodlar şeklinde ifade edilmesi ve anlam 

kazandırılması olarak açıklanabilir. Ayrıca, araştırmacının bakış açısıyla araştırmanın 

incelenerek kapsamlı ve genel nitelikli bulgulara ulaşılmasını içermektedir.  

Bu çalıştay ile meta-tematik analizin tanımını, hangi durumlarda, ne amaçla 

kullanıldığını, çalışmalarda nasıl uygulandığını ve araştırmacılar için sunduğu katkıyı içeren 

bilgilendirici açıklamalar sunulmuştur. Meta-tematik analizin tanıtımı yapılarak 

araştırmacılarda bu noktada farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Araştırmacılar meta-analiz 

ile herhangi bir konuda yürütülmüş nicel boyutlu çalışmaların sayısal verilerini yeniden analiz 

edebildikleri gibi meta-tematik analizle de nitel boyutlu çalışmalarda bulunan tema ve kodları 

kendi bakış açılarıyla değerlendirerek yeniden tema ve kodlar elde edebilirler. Bu bağlamda, 

ulusal/uluslararası alanyazında ulaşılan nitel boyutlu çalışmaların içerik analizine uygun 

doküman incelemesi yoluyla toplanması gerektiği anlatılarak bu çalışmalarda birbirine yakın 

ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen kodların kategorileştirilerek belli temalar altında 

toplanması süreci aktarılmıştır. Bu şekilde ilgili literatürü yeniden gözden geçiren 

katılımcıların ulaştıkları verilere yeniden anlam kazandırmaları sürecine ilişkin 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu süreç yürütülürken ulusal/uluslar arası alanyazındaki nitel 

boyutlu çalışmaların içerik analizine uygun doküman incelemesi yoluyla toplanmasına dikkat 

edileceği katılımcılara açıklanmıştır. Meta-tematik analizde, analiz sürecinin belli 

aşamalardan meydana geldiği ve bu aşamaların neler olduğu anlatılmıştır.  

Ayrıca meta-tematik analizin tematik analizden farkı dile getirilmiştir. Meta-tematik 

analizde nitel boyutlu katılımcı görüşlerine dayalı çalışmaların taranması ve bu çalışmalardan 

ulaşılabildiği ölçüde hem ham verilerin hem de birincil verilerin alınarak yeniden 

yorumlanması süreci vardır. Bu aşamada, Maxqda gibi nitel veri analizi programlarıyla açık 

kodlama, temaların bulunması, kod-tema ayarlaması yapılarak modellemelere gidilmiştir. 

Oluşturulan modeller hem görsel açıdan dikkat çekici, hem de ulaşılan bulguların düzenli bir 

özetini sunacak niteliğe sahiptir. Çalıştay kapsamında katılımcı araştırmacıların meta-tematik 

analiz ile farklı boyutlarda çalışmalar yapmaları ve bilimsel alana orijinal ve özgün katkı 

sunmaları beklenmiştir. 

SPECIAL COURSE DURING THE CONGRESS 
Designed and given by Dr. Veli BATDI "META THEMATIC ANALYSIS".
After the lecture the Certifciate of completion was given to all listeners 
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MİCHEL FOUCAULT’NUN NİCCOLÒ MACHİAVELLİ YORUMUNA BİR 

ELEŞTİRİ 

 

Gülçin Sağır
 

Ankara Üniversitesi 

                  

Özet 

1469-1527 yılları arasında İtalya’nın Floransa kentinde yaşayan Machiavelli, döneminin 

politik kopukluklarını dile getirmiş olan önemli bir düşünürdür. Kendine has bir söylem ile 

Prens(Hükümdar) kitabını yazan düşünürün nihai amacı; tarih bilimin temellerinden 

yararlanarak İtalya’nın ulusal birliğini sağlamaktır. Bu nokta, Prens(Hükümdar) kitabını 

önemli hale getirmektedir. Nihayetinde; Prens(Hükümdar) kitabını incelediğimizde, 

Machiavelli ulusal birliğin sağlanması yolunda birçok tavsiye vermekte ve bir noktada 

politika bilimine dair önemli tespitlerde bulunmaktadır. Machiavelli klasik siyaset felsefesinin 

sonuyla çağdaş siyaset felsefesinin başlangıç aralığında yaşayan bir düşünürdür. Bu sebeple 

politika biliminin temellerini atan bir isim olarak siyaset felsefesindeki yerini almıştır. Michel 

Foucault ise 15 Ekim 1926 yılında Fransa’nın Poitiers kentinde doğmuştur. 1946 yılında 

Fransa’nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan École Normale Supérieure’dan (Yüksek 

Öğretmen Okulu) kabul alarak çalışmalarına başlamıştır. 1948’de ilk olarak “felsefe”, 1949 

yılında ise “psikoloji” bölümlerini okuyarak diplomasını almıştır. 1954 yılında İsveç’in 

Uppsala Üniversitesi’nde doktora tezini hazırlamıştır. Deliliğin Tarihi, Akıl Hastalığı, 

Kliniğin Doğuşu, Cinselliğin Tarihi gibi kitaplar yazan Michel Foucault kendi dönemi 

Fransa’sında dönem içinde söylenmemiş olan ya da söylenmeye daha önce cesaret 

edilemeyen konular üzerinde çalışmıştır. Özellikle fikirlerini aktardığı ve ders verdiği Collège 

de France bu noktada önemlidir. Her iki düşünürde kendi döneminin siyasal söylemlerine yön 

vermiştir. Bu çalışmanın ana amacıysa; Michel Foucault’nun Niccolò Machiavelli’nin Prens 

kitabına yöneltmiş olduğu yorumlamalara belirli eleştiriler getirmektir. Çalışmada bu temelde 

Michel Foucault’un 1 Şubat 1978 yılında Collège de France’da vermiş olduğu 

“Yönetimsellik” dersi başlığına dikkat çekilerek, Foucault’un ders düzleminde yaptığı 

Machiavelli okuması incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Collège de France, Foucault,  Machiavelli, Prens, Yönetimsellik  
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İNGİLİZ KOLONİLİĞİNDEN, ULUSÜSTÜ SİYASAL BİRLİĞE: BİR “ÖZGÜRLÜK 

VE BAĞIMSIZLIK” HAREKETİ OLARAK: AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİNİN DOĞUŞU 

 

Öğr. Gör. Dr.Özlem KÜÇÜK 

Kocaeli Üniversitesi 

 

Özet  

ABD, özgürlük söylemi üzerine bilinçli olarak kurulmuş olan tek ülkedir. ABD’nin 

özgürlük söylemi ile efsaneleşmesi, Avrupa’da faşist rejimlerin iktidara gelmesi sonrası, 

Musevi kökenli ve/veyahut muhalif olan Einstein, Oppenheimer, Von Braun gibi önemli bilim 

adamlarının ABD’ye göç etmesine neden olmuş, böylelikle “beyin açığı” kapanmıştır. Atom 

çekirdeğinin parçalanması, sentetiklerin yapımı, tarımda melez mısır tohumu gibi buluşlar bu 

ünlü bilim insanları tarafından icat edilmiştir(Göngel, 2013: 124). Bağımsızlık savaşı ve 

köleliğin kaldırılması ile ulusal bütünlüğünü sağlayan ABD, Mondroe Doktrini, Açık 

Kaçınılmaz Yazgı politikaları ile Amerika kıtasında rahatça yayılma olanağı sağladı. 

Avrupa’nın iç işlerine karışmamak karşılığında kendi iç içlerine karışılmaması üzere 

kurguladığı Monroe Doktrinine tezat şekilde Osmanlı Devleti içinde misyonerlik faaliyetleri 

yürütmüş, Amerikan değerlerini Ortadoğu coğrafyasına yaymak ve Mezopotamya petrollerine 

ulaşmak için büyük çaba sarf etmiştir. 1776 yılından 1898 yılındaki İspanya-Amerika 

savaşına kadar kıta içinde yayılmacı politikalarını sürdüren ABD, 1899’da, dünyada ilk 

“tröst” olan dev Amerikan şirketi tarafından ABD dış ticaret bürosuna yapılan siyasi baskı 

sonucu 1900’lü yıllarda Açık Kapı politikasının bir dış ticaret politikası olarak resmiyete 

döker. Böylece, yeni bir döneme giren ABD, sömürgeden sömüren devlet olma yolunda ilerici 

ve sağlam adımlar atılıyordu. 

Anahtar Kelimeler: Özgürlük, Bağımsızlık, Kolonyalizm, Self Determinasyon, Açık 

Kaçınılmaz Yazgı, Açık Kapı. 

 

Abstract  

The US is the only consciously established country on the discourse of liberty. The 

legend of liberty of USA, enabled scientists like the well-known German physicist Einstein to 

emigrate to the United States. It also caused important scientists such as Oppenheimer and 

Von Braun, to emigrate to the US, thus, USA has a great success with the “brain drain”. When 

we analyze the American Revolution, it can be seen that British Government violated law and 

began to pass various act without American representation during decion making. Before and 

after American Revolutionary war, some historical events during the way of USA's 

foundation as belows: Splitting from the British, The Declaration of Independence, The 

Constitution, Bill of Rights, Religion, Separation of Powers. But the most important political 

strategies are also "Manifest Destiny", "Open Trade Policy" and "Self-determination". One is 

the most important reason of becoming sole power for USA, today is the open door policy, as 

it has enabled access to raw material resources. 

Keyword: Liberty, Independence, Colonialism, Self determination, Manifest Destiny, 

Open Trade Policy.
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YEREL ÖLÇEKTE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM: SORUNLAR, 

SEÇENEKLER 

 

Öğr. Gör. Burcu Özoğuz 

Yalova Üniversitesi 

 

Özet 

Ülkemizde gerek akademisyenlerin, gerek bağımsız araştırmacıların “katılımcılık 

zafiyeti” veya “etkili olmayan katılım süreçleri”nin doğurduğu sorunlar üzerine kaleme 

aldıkları, Türk yerel yönetimlerinin güncel sorunlarından birçoğuna işaret etmektedir.  

Katılım hususu bir zincir gibi yerel hayatın birçok tartışmalı konusuyla (temsil, denetim, 

etik, istikrar, demokrasi) iç içedir. Belediyelerimizin karar alma süreçleri meclis toplantıları, 

komisyon toplantıları, görüşmeler, önergeler, oylama vb. kurumsal araçlar üzerinden 

gerçekleşmektedir. Yerel halkın geleceği için son derece önemli olan bütçe toplantıları, 

stratejik planlar, kentsel planlama, imar düzenlemeleri gibi konular belediye meclislerinde ele 

alınmaktadır. Belediye meclisleri seçilmiş temsilcilerden oluşan yerel karar alma organı 

olarak, bu görevini yerel halkın istek ve çıkarlarını gözeterek yerine getirmektedir. Fakat bir 

seçimden diğerine kadarki dönemde belediyelerin demokratik kanallardan denetim 

zafiyetlerinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca sadece seçimlere indirgenen 

demokratik katılım, halkı belediyeden uzaklaştırmakta; belediyeler sadece kazanan parti 

seçmen gruplarının belediyesiymiş gibi bir algı oluşabilmektedir. Bazı durumlarda 

yolsuzluklar, kayırmalar gibi istenmeyen etik dışı olaylarla karşılaşılabilmektedir.  

Tüm bu sayılan temsil – katılım – denetim ile ilişkilendirebileceğimiz sorunlar yerel 

hayatta seçimler dışında kurgulanabilecek alternatif katılım süreçlerini düşündürmektedir. 

Yerelde katılım, algılanış/uygulanış biçimine göre bu sorunlara belli oranda çözümler 

sunabilecektir. Bu düşünceden hareketle, Türk Yerel yönetimlerinde katılım hususu aşağıdaki 

sorular/sorgulamalar üzerinden ele alınmıştır: 

 Yerel demokratik hayat, seçimler dışında alternatif katılım araçları sunabilir mi? 

 İnsanlar yerel katılımı yaşadıkları yerin bir parçası oldukları için mi, belli çıkarlar 

sağlamak için mi gerçekleştirir (veya gerçekleştirmez)? 

 Belediye meclislerinin de danışma veya sorumluluklarını paylaşma ihtiyaçları belirir 

mi?  

 Sürdürülebilir ve somut çıktılarından faydalanılan katılımcı süreçler aynı zamanda bir 

iç denetim mekanizması oluşturur mu? 

 Söz konusu idare katılımı şekillendirir mi? Katılım süreçleri sadece başkanın 

inisiyatifine göre mi oluşur? 

 Katılımın sınırları nelerdir? Yönetimde istikrar ve temsilde adalet aynı anda 

kurgulanabilir mi? 

Bu soruların ardından yerel ölçekte karar alma mekanizmalarına; meclis toplantıları, 

komisyon toplantıları, görüşmeler, önergeler, oylama vb. kurumsal araçların seyrine etki 

edebilecek; iyi planlanmış, az maliyet ile işleyen, katılımın etkinliğini ve sürekliliğini 

sağlayan, kamu kurumları–özel sektör–sivil toplum ortaklığına imkân veren, sonuçları 

ölçülebilen ve güncellenen, halk ve politikacıların önceliklerini uzlaştıran/uyumlaştıran 
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niteliklerde şeffaf süreçler önerilecektir. Söz konusu süreçler yaklaşık sekiz yıllık bir 

araştırma ve takip ile gerek ülkemiz bazı belediyelerinde gerek diğer ülkelerde uygulama 

imkânı bulmuş süreçlerdir. Literatürde teorik alt yapıları ele alınan Odak Gruplar, Vatandaş 

Danışma Grupları, Vatandaş Jürileri, Katılımcı Kamuoyu Yoklaması, Gerçekçi Planlama, 

Katılımcı Haritalama gibi toplantı yöntemleri bu çalışmada kantitatif analizler eşliğinde, iyi 

uygulama örnekleri ve belediyelerde uygulanabileceği konular/kararlar üzerinden ele alınarak 

ve örneklendirilerek pratiğe katkı sunulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Ölçekte Karar Alma, Sorunlar, Seçenekler
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİYASAL HAYATTA KADIN: BURSA 2. 

BÖLGE ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Melda Medine SUNAY 

Özgehan KOÇER 

Bursa Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Kadınların tarihte de günümüzde de siyasal hayatta aktif olarak yer aldıkları 

bilinmektedir. Ancak insanoğlunun tarihsel serüvenine baktığımızda, sadece Türk siyasal 

hayatında değil, tarih boyunca tüm dünyada kadınların siyasette erkekler kadar aktif rol 

almadığı görülür. Her çağda ve toplumda farklı nedenlerden dolayı olsa da, temelinde ataerkil 

aile yapıları etrafında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dayadığı düşünülmektedir. Her toplum 

kendi normları çerçevesinde kadına ve erkeğe farklı roller atfetmektedir. Günümüzde eğitim 

düzeyi yüksek olan kesimde bile, toplumsal cinsiyet algısının konumlandırdığı kadın, ev ve 

eve yakın çevre ile sınırlandırılmıştır.  

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı, 1923 

yılında Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra, 

17.02.1926’da Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek eşitliği büyük ölçüde 

yasallaştırılmıştır. 1935 yılında kadınlar ilk defa parlamentoda yer almışlardır. Türk siyasal 

yaşamına katılan kadın için bu girişim, önemli bir başlangıçtır. Geçmişten günümüze kadının 

siyasal hayata katılımının arttırılması yönünde, yapılan iyileştirme çabalarına rağmen, halen 

istenilen seviyeye ulaşıldığı söylenemez. Kadının siyasal hayattaki yerinin istenilen düzeyde 

olmamasının sebebi, her şeyden önce yapılan iyileştirme çalışmalarının niteliksel olarak 

yetersizliği ve niceliksel olarak az sayıda olması olsa da, toplumsal nedenler ve kadınların 

siyasal hayatta karşılaştığı çeşitli engeller de büyük önem taşımaktadır. Tarafımızca bunda 

toplumsal cinsiyet algısının önemli olduğu düşünülmektedir.   

Bu sorunsaldan hareketle araştırmada, kadının siyasal hayattaki yeri toplumsal cinsiyet 

bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılmış ve görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Araştırma 23 Haziran 2019 yılında yapılan seçimde, Bursa ili ikinci 

bölgede aktif olarak faaliyet gösteren kadınlar ile sınırlıdır. Örneklem grubu oluşturulurken 

yalnızca milletvekili aday listesine giren kadın adaylar değil, aday adaylığı başvurusunda 

bulunanlar ve seçim süreci boyunca parti çalışmalarına aktif olarak katılan kadınlar da dâhil 

edilmiştir. Seçim çalışmalarında yer alan kadınların, seçim çalışmaları boyunca, cinsiyetleri 

dolayısıyla yaşadığı her türlü sorunlar ve karşılaştığı engeller tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bunlar tespit edilirken partilerin tüzükleri ve cinsiyet kotaları da ele alınmıştır. Elde edilen 

bulgular, toplumsal cinsiyet bağlamında, sosyolojik bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Siyasette kadın, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği.  

 

WOMEN IN POLITICAL LIFE IN THE CONTEXT OF GENDER: EXAMPLE OF 

THE 2ND CONTITUENCY OF BURSA 

 

Abstract 
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It is known that women are actively involved in political life both in history and today.  

However, when you look at the historical adventure of humankind, it is seen that women do 

not take an active role in politics as much as men not only in Turkish political life but 

throughout the world. Although for different reasons in every era and society, it is thought to 

be based on the gender inequality experienced around patriarchal family structures. Each 

society ascribes different roles to men and women within the framework of its own norms. 

Even in the high education level, women positioned by gender perception are confined to the 

environment close to home and home.  

The war of Independence, which started in 1919 under the leadership of Mustafa Kemal 

Atatürk, resulted in the declaration of the Republic in 1923. Shortly after the declaration of 

the Republic, on 17.02.1926, with the adoption of the Civil Code, equality between men and 

women was largely legalized. In 1935, women took part in parliament for the first time. This 

initiative is an important beginning for women who are involved in Turkish political life. 

Despite the efforts made to improve women's participation in political life from the past to the 

present, it is not yet possible to say that the desired level has been reached. Although the 

reason that women's place in political life is not at the desired level is the lack of qualitative 

and quantitative small number of improvement works carried out above all, social reasons and 

various obstacles faced by women in political life are also of great importance.  We believe 

that gender perception is important in this.  

In this pain point, the place of women in political life is discussed in the context of 

gender. In this study, procedurally, review the literature and  interview technique was used. 

The research is limited to women actively working in the 2nd election region of Bursa for the 

election on June 23, 2018. When the sample group was formed, it included not only women 

candidates who entered the nomination candidacy list, but also those who applied for 

nomination and actively participated in party work throughout the election process. All kinds 

of problems and obstacles faced by women in election studies due to their gender were tried 

to be identified throughout the Election Studies. While determining these, the regulations of 

the parties and gender quotas were also considered. The findings were attempted to be 

interpreted in the context of gender from a sociological point of view.  

Keywords: Women in politics, gender, gender inequality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 7 

 

DIGITALIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION 

 

Assist. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU 

Gaziantep University 

 

Abstract 

The widespread use of the internet all over the world has led to the intensive use of 

tablet computers, especially smartphones. This usage has expanded the speed and scope of 

communication through social media tools and has changed the process of political 

communication. The use of social media in political communication practices and election 

campaigns emerges in various ways. Political parties, political leaders and candidates make 

great use of social media as well as traditional methods and conventional mass media for 

direct or indirect communication with voters. New media has caused a paradigm shift in 

political communication practices as in all areas of life. The changing political 

communication paradigm also attaches special importance to the new media in the political 

campaigns to be implemented in the elections. The aim of this study is to discuss 

digitalization in the process of political communication. The target of this study is to examine 

the use of new media and social media by political leaders and political parties. In this 

research, the digitalization of political communication will be discussed at the conceptual and 

theoretical level and some concrete examples will be given. Turkey and the world will be 

given to digital communications applications in the study. Literature search technique will be 

used in the research. The concepts of political communication, political, advertising and 

election campaigns will be emphasized, how digitalization takes place in these areas, what 

stages are passed and what developments may be in the near future. In addition, how political 

communication practices are implemented in new media and specifically in social media will 

be examined. On the other hand, in which stages of the election campaigns the political 

communication is digitized will be examined with the examples of Justice and Development 

Party and Republican People's Party. The digitization of political communication practices in 

the world will be evaluated in the context of Barack Obama's 2008 and 2012 presidential 

election campaigns in the United States. Social media usage of political leaders will be 

examined through Twitter and Instagram posts. In this study, political communication will be 

evaluated in the context of openness theory. 

Keywords: Political communication, digitalization, election campaigns, new media, 

social media 

 

SİYASAL İLETİŞİMİN DİJİTALLEŞMESİ 

 

Özet 

İnternetin tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşması, akıllı telefonlar başta olmak 

üzere, tablet bilgisayarların yoğun şekilde kullanımına neden olmuştur. Bu kullanım sosyal 

medya araçları üzerinden iletişimin hızını ve kapsamını genişletirken, siyasal iletişim sürecini 

de değişime uğratmıştır. Siyasal iletişim uygulamalarında ve seçim kampanyalarında sosyal 

medya kullanımı çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Siyasal partiler, siyasal liderler ve 
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adaylar seçmenlerle doğrudan ya da dolaylı şekilde iletişim kurmak için geleneksel 

yöntemlerin ve konvansiyonel kitle iletişim araçlarının yanı sıra sosyal medyadan ciddi 

biçimde faydalanmaktadır. Yeni medya hayatın her alanında olduğu gibi siyasal iletişim 

uygulamalarında da paradigma değişimine sebep olmuştur. Değişen siyasal iletişim 

paradigması da seçimlerde uygulanacak siyasal kampanyalarda yeni medyaya özel bir önem 

atfetmektedir. Çalışmanın amacı, siyasal iletişim sürecinde dijitalleşmeyi tartışmaktır. 

Çalışmanın hedefi siyasal liderlerin ve siyasal partilerin yeni medya ve sosyal medya 

kullanımlarını irdelemektedir. Araştırmada siyasal iletişimin dijitalleşmesi kavramsal ve 

kuramsal düzeyde ele alınacak ve bazı somut örnekler verilecektir. Çalışmada Türkiye’den ve 

dünyadan dijital iletişim uygulamalarına yer verilecektir. Araştırmada literatür taraması 

tekniği kullanılacaktır. Siyasal iletişim, siyasal, reklam, seçim kampanyaları kavramları 

üzerinde durularak bu alanlarda dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiği, hangi aşamalardan 

geçildiği ve yakın gelecekte ne gibi gelişmeler olabileceğine değinilecektir. Ayrıca siyasal 

iletişim uygulamalarının yeni medyada ve spesifik olarak sosyal medyada nasıl 

gerçekleştirildiği incelenecektir. Araştırmada diğer yandan seçim kampanyalarının hangi 

aşamalarında siyasal iletişimin dijitalleştiği Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk 

Partisi örnekleriyle ele alınacaktır. Dünyadaki siyasal iletişim uygulamalarının dijitalleşmesi 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Barack Obama’nın 2008 ve 2012 başkan adaylığı seçim 

kampanyaları bağlamında değerlendirilecektir. Siyasal liderlerin sosyal medya kullanımları 

Twitter ve Instagram paylaşımları üzerinden incelenecektir. Çalışmada siyasal iletişim, bilgi 

açıklığı kuramı bağlamında da değerlendirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Siyasal iletişim, dijitalleşme, seçim kampanyaları, yeni medya, 

sosyal medya 
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ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARINDA ULUSAL İRADE ve 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İKİLEMİ 

 

Dr. Berna Aksoy  ÖZCAN 

Nişantaşı Üniversitesi  

 

Özet 

Uluslararası İlişkilerde realist kuramın ana argümanları olan güç ve çıkar amacındaki 

devlet, geleneksel olarak coğrafi durumuna bağlı ve ekonomik kaynaklara hakim olarak 

varlığını sürdürme amacındadır. Bunu gerçekleştirirken ise savaşı veya barışı tercih etse de 

varlık mücadelesi ve hegemonya, gücü elinde bulundurmanın yegane kuralıdır. Uluslararası 

ilişkilerin ikinci önemli kuramı olan Liberal düşüncenin argümanları olan uluslararası işbirliği 

ve müzakere, devletlerin siyasi ve ekonomik iradeleri ile paralel yürümektedir. Müzakere 

ortamında ilk söz daima ekonomik gücü elinde bulunduranındır. Dolayısıyla küresel 

sorunlarla ilgili olarak ekonomik gücü elinde bulunduranların işbirliği konusunda da kendi 

aleyhine olan çözümlere sıcak bakmaları da mümkün görünmemektedir. Küresel çevre 

kirliliğinin de hem ulusal hem uluslararası düzeyde çözüm sürecinde devletlerarası işbirliği 

sürecini etkileyen iki önemli parametre vardır; birincisi ulusal irade ve devletin çıkar 

mekanizması, ikincisi ise küresel tehdit karşısında uluslararası işbirliğinin zorunlu hale 

gelmesi. Her iki durumda da devletlerin geleceğe dair ve tahmini verilerle, kirliliği önlemek 

adına kendi ekonomik büyüme hedefleri konusunda sınırlayıcı önlemler almalarının zorlukları 

tartışılmazdır. Özellikle liberal ekonomi politikaları uygulayan ve küresel ekonomik 

faaliyetleri olan gelişmiş ülkelerin karbon salınımı konusunda isteksiz davranmaları küresel 

çevre kirliliğinin önlenmesi için az gelişmiş ülkelerin de cesaretini kırmaktadır. Fakat küresel 

çevre kirliliğinin ulusaldan uluslararası düzeye doğru önleyici tedbirlerin alınmaması halinde 

karşılaşılacak sorunlar, ulusal düzeyde kalmayıp kümülatif olarak tüm dünya sistemini 

etkileyecektir. 

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın önemi, şimdiye kadar yapılmış olan 

çevre anlaşmalarından farklı olarak tepeden dikte edilen karbon salınımı hedefleri yerine 

ulusaldan küresele doğru hareket eden ve ülkelerin öz iradeleriyle karbon salınımı oranlarını 

kendilerinin belirlediği bir işbirliği olmasıdır. Küresel çevre kirliliğinin önlenmesi amacı artık 

günümüzde öncelikten öte acil ihtiyaçtır. Bu noktada devletlerin ulusal iradeleriyle ortak 

çevre politikası oluşturmaktan çekinmelerine karşın kendilerinin sağlayacağı katkıyı 

belirlemeleri de hem iç politikada kamuoyunun önceliği hem de dış politikada etik 

sorumluluğun gereğidir. 

 Bu makalede, 21. yüzyılın koşullarında neorealist ve neoliberal kuramlar etrafında 

küresel çevre kirliliğinde küresel işbirliğinin başarısı konusunda ortaya çıkan olumsuz 

faktörleri ele alacağız. Daha sonra da yerelden küresele çevre koruma konusunda ulusal 

işbirliğinin uluslararası işbirliğinden daha önemli olduğu vurgusu üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelime: Çevre, Çevre Sorunları, Ulus-devlet, Uluslararası İşbirliği 

 

THE DILEMMA OF INTERNATIONAL COOPERATION AND NATIONAL WILL IN  

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLICIES 
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Abstract 

The main arguments of realist theory in international relations, the state of power and 

interest, have traditionally been linked to its geographical situation and dominated by 

economic resources. In doing so, though he prefers war or peace, the struggle for existence 

and hegemony is the only rule of holding power. International cooperation and negotiation, 

the most important arguments of liberal thought, the second important theory of international 

relations, work in parallel with the political and economic will of the states. In the negotiating 

environment, the first word always belongs to the economic power holder. Therefore, it is not 

possible for those who hold economic power to look at the solutions that are against their own 

in terms of cooperation regarding global problems. There are two important parameters 

affecting the intergovernmental cooperation process in the solution process of global 

environmental pollution both at national and international level; the first is the national will 

and the state's interest mechanism, and the second is the necessity of international cooperation 

in the face of the global threat. In both cases, it is indisputable for governments to take 

restrictive measures on their own economic growth targets to prevent pollution, with 

predictive and predictive data. Particularly, developed countries with liberal economic 

policies and global economic activities are reluctant to deal with carbon emissions, which 

discourages less developed countries to prevent global environmental pollution. However, if 

preventive measures are not taken from national to international level of global environmental 

pollution, the problems that will be encountered will not only remain at national level but will 

cumulatively affect the whole world system. 

The importance of the Paris Climate Agreement, signed in 2015, is that it is a 

cooperation that moves from national to global rather than the dictated carbon emission 

targets, which are different from the environmental agreements made so far, and which 

countries determine their own voluntary carbon emission rates. The aim of preventing global 

environmental pollution is now an urgent need rather than a priority. At this point, although 

the states hesitate to form a common environmental policy with their national will, their 

determination to contribute will be both the priority of the public in domestic politics and the 

necessity of ethical responsibility in foreign policy. 

In this article, we will examine the negative factors that emerge about the success of 

global cooperation in global environmental pollution around neoealist and neoliberal theories. 

We will then emphasize that national cooperation on environmental protection from local to 

global is more important than international cooperation. 

Keywords: Environment, Environmental Problems, National State, International 

Cooperation 
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PSYCHOLOGICAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE (MOBBING) WITHIN 

TURKISH LAW IN CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT DECISIONS 

AND LABOR LAW DOCTRINE 

 

Assist. Prof. Dr. Arkın Günay 

Yalova University 

 

Abstract 

The purpose of this study is evaluating the psychological harassment alias-mobbing 

subject, which is partaking in Turkish Code of Obligations, from a legal perspective and 

within the scope of Supreme Court Decisions. As of its scope, mobbing is an important 

problem, which affects the employees, order of the workplace, social and economic 

structure in a negative direction. In the recent years, the Supreme Court has signed many 

decisions that will raise awareness in the issue of mobbing. However, there still is not any 

legal arrangement other than the Turkish Code of Obligations. The subject of mobbing should 

be regulated not only in Code of Obligations but also in other codes especially as Labor Law 

and Criminal Law, and it should be deterrent. With the study, what kind of precautions should 

be taken by the employers regarding mobbing, the rights of the employees, the Supreme 

Court Decisions on mobbing and what kind of arrangements should be done for future 

subjects are evaluated. 

Keywords: Psychological Harassment, Mobbing, Labor Law, Turkish Code of 

Obligations, Obligation of Supervising the Employee 

 

YARGITAY İÇTİHATLARI VE İŞ HUKUKU ÖĞRETİSİ IŞIĞINDA    TÜRK 

HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türk Borçlar Kanununda yer alan psikolojik taciz bir diğer adıyla 

“mobbing” kavramını hukuksal açıdan ve Yargıtay içtihatları bağlamında değerlendirmektir. 

Mobbing konusu itibariyle çalışanları, işyeri düzenini, toplumsal ve ekonomik yapıyı olumsuz 

yönde etkileyen önemli bir sorundur. Son yıllarda Yargıtay, mobbing konusunda farkındalık 

yaratacak birçok karara imza atmıştır. Ancak, hala Türk Borçlar Kanunu dışında mobbing 

konusuna açık bir biçimde vurgu yapan bir kanuni düzenleme yoktur. Mobbing konusu  

sadece  Borçlar  Kanunu’nda  değil  İş  Kanunu  ve  Ceza  Kanunu  başta  olmak  üzere  ilgili  

diğer kanunlarda da düzenlenmeli ve caydırıcı olmalıdır. Çalışma ile birlikte mobbing ile 

ilgili olarak işverenlerin ne gibi önlemler alması gerektiği, işçilerin hakları, Yargıtay’ın 

mobbing ile ilgili vermiş olduğu kararlar ve ileriye yönelik ne gibi düzenlemeler yapılması 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Taciz, Mobbing, İş Hukuku, T ür k  Bo r ç la r  

Ka nu nu ,  İşçiyi Gözetme Borcu 
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ARIZİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN  

Araş. Gör. Salih GÜRBÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Vergiler kamu gelirlerinin yaklaşık %85’lik bir kısmını oluşturarak ülkelerin en önemli 

kaynağını meydana getirmektedir. Vergiler teoride farklı sınıflandırma kriterleri üzerinden 

tasnif edilmekte ve uygulamalar bu doğrultuda kanuni olarak düzenlenmektedirler. Türk vergi 

sistemi konu açısından sınıflandırma esası üzerine kurularak uygulanmaktadır. Bu 

sınıflandırmaya göre vergiler, gelirin, servetin yada harcamaların üzeriden alınmaktadırlar. 

Gelir üzerinden alınan vergiler gelir ve kurumlar vergisidir. Gelir vergisi gelirin unsurları 

üzerinden elde edilen kazanç ve iratların vergilendirilmesini, kurumlar vergisi ise tüm bu 

unsusrların kurum faaliyeti çatısı altında toplayarak kurum kazancı olarak 

vergilendirilmesinden meydana gelmektedir. Arızi kazançlar genel olarak yapılması 

devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşan kazançlara verilen addır. 

Arızi kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nda gelirin unsurları arasında diğer kazanç ve iratların 

içinde düzenlenmektedir. Ancak arızi kazançlar sadece gerçek kişiler tarafından elde 

edilmemekte tüzel kişiliklerde arızi kazanç elde edebilmektedir. Bu durumda arızi kazançların 

hangi vergi kanunu içinde düzenlendiği ve nasıl vergilendirildiği önem arz etmektedir. Arızi 

kazançların vergilendirilmesindeki düzenlemeler ile irat kavramı konumuzun esasını teşkil 

etmektedir.  

Bu çalışmada arızi kazançların neler olduğu mükelleflerinin kimler olacağı ve nasıl 

vergilendirileceği, Türk vergi sistemindeki yeri  incelenerek karşılaşılan problemlere çözüm 

önerileri sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arızi Kazanç, Gelir Vergisi, Vergilendirmede Mükellef, Genel 

Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi. 

JEL Kodları: H21, K11, K34. 

 

EVALUATION OF TAXATION OF INCIDENTAL GAINS IN TURKISH TAX SYSTEM 

  

Abstract 

Taxes constitute the most important source of income, accounting for about 85% of 

public revenues. Taxes are classified according to different classification criteria in theory and 

the practices are regulated legally in this direction. The Turkish tax system is applied on the 

basis of classification. According to this classification, taxes are levied on income, wealth or 

expenditure. Taxes on income are income and corporate taxes. Income tax is the taxation of 

income and income on items of income, and corporate tax is the taxation of all these elements 

under corporate activity. Incidental earnings are generally the ones that are generated from the 

income obtained from the activities which are not continuous. Incidental earnings are 

regulated in the Income Tax Law, among other elements of income, within other earnings and 

revenues. However, incidental gains are not only obtained by natural persons but can also be 

incidental. In this case, it is important in which tax law the incidental gains are regulated and 
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taxed. The regulations on taxation of incidental earnings and the concept of revenue constitute 

the basis of our subject. 

n this study, what are the incidental gains, who are the taxpayers and how they will be 

taxed will be examined and solutions will be presented to the problems encountered. 

Keywords : Incidental Gain, Income Tax, Taxpayers in Taxation, General Tax Law, 

Turkish Tax System. 

JEL Codes : H21, K11, K34.
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EMLAK VERGİSİ UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI VE DİĞER 

KANUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Prof. Dr. Zeynep ARIKAN  

Araş. Gör. Salih GÜRBÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Özet 

Emlak vergisi Türkiye’de uygulanmaya başlaması Osmanlı Dönemi ile başlayan ve 

Cumhuriyet döneminde bina ve arsa, arazi vergisi olarak iki farklı kanunla düzenlenip 

uygulanırken daha sonar bu ikili uygulama tek çatı altında Emlak Vergisi Kanunu altında 

toplanmıştır. Her vergi olduğu gibi emlak vergisinde de usul ve esaslar Vergi Usul Kanunu 

çerçevesinde düzenlenmektedir. Emlak vergisinin konusu, mükellefi, oranları ve diğer 

düzenlemelerinin vergi hukuku ve diğer hukuk kuralları ile olan bağlantıları uygulama 

açısından önem arz etmektedir. Örneğin emlak vergisi mükellefinde geçen intifa hakkı 

medeni hukukta tam anlamıyla düzenlenmektedir.  

Bu çalışmada emlak vergisiyle ilgili vergi kanunları ve diğer kanunlarda olan 

düzenlemeler ile yine emlak vergisi bünytesinde düzenlenen ve diğer kanunları ilgilendiren 

uygulamalar hakkında bilgi verilerek uygulamada rastlanılan sorunlar tespit edilerek çözüm 

önerileri sunulacaktır.          

Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Medeni Hukuk, 6183 Sayılı AATUHK, Genel 

Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi. 

JEL Kodları: H21, K11, K34. 

 

EVALUATION OF PROPERTY TAX APPLICATION IN TERMS OF TAX LAWS AND 

OTHER LAWS 

 

Abstract 

Real estate tax was introduced in the Ottoman period. In the Republican period, the 

building and land were regulated and implemented by two different laws as land tax, and then 

this dual application was gathered under the Real Estate Tax Law under one roof. As with any 

tax, the principles and procedures in real estate tax are regulated in accordance with the Tax 

Procedure Law. The subject of property tax, taxpayer, rates and other regulations are 

important in terms of applying the links with tax law and other legal rules. For example, the 

usufruct right in the property taxpayer is fully regulated in civil law. 

In this study, the tax laws related to the real estate tax and the regulations in the other 

laws and the practices regulated within the real estate tax and related to the other laws will be 

given and the problems encountered in the application will be identified and solutions will be 

presented. 

Keywords : Real Estate Tax, Civil Law, AATUHK No. 6183, General Tax Law, 

Turkish Tax System. 

JEL Codes : H21, K11, K34. 
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A PERIODICAL ANALYSIS OF REVENUES ON LOCAL 

ADMINISTRATIONS 

 

Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI 

Res. Assist. Dr. İnci SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar University 

 

Abstract  

The share of local administrations, which are the closest service units, in the provision 

of public services has increased with the development of localization. Since local 

administrations are the closest service units to the people living in their regions, they can 

determine their requests and expectations in full and provide appropriate services to them. 

Therefore, financial and administrative autonomy was provided to these administrations and 

they were authorized to collect their own revenues. The financing sources of local 

administrations can be analyzed in two categories as tax and non-tax revenues. Non-tax 

revenues can be listed as Enterprise and Property Revenues, Donations and Aids Received, 

Special Revenues, Interest, Shares and Fines, Capital Revenues and Receivables. Tax 

revenues consist of Building Tax, Land Tax, Land Tax, environment tax, Communication 

Tax, Electricity and Gas Consumption Tax, Entertainment Tax, Fire Insurance Tax and 

Announcement and Advertisement Tax.  

The study examined the 2007-2018 period regarding the course of revenues of local 

administrations. However, the financial autonomy of the local administrations was determined 

by analyzing the income types. The study found that a significant portion of the total revenues 

of local administrations were financed by the resources provided by the central administration 

and as a result, they did not fully achieve financial autonomy. However, the share of tax 

revenues in total revenues decreased in 2018 compared to 2007 and was found to be at a very 

low level of 10% on average during the period. The highest share in tax revenues is the 

building tax and the lowest share is in the fire insurance tax. 

Keywords: Local Administrations, Revenues, Local Government Revenues. 

 

MAHALLİ İDARELER GELİRLERİNE İLİŞKİN DÖNEMSEL BİR ANALİZ 

 

Özet 

Halka en yakın hizmet birimi olan mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin sunumundaki 

payları yerelleşme anlayışının gelişmesiyle birlikte artmıştır. Mahalli idareler yörelerinde 

yaşayan halka en yakın hizmet birimi oldukları için istek ve beklentileri tam olarak tespit 

edebilmekte ve bunlara uygun hizmet sunabilmektedirler. Bundan dolayı bu yönetimlere mali 

ve idari özerklik sağlanmış, kendi gelirlerini tahsil etme yetkisi verilmiştir. Mahalli idarelerin 

finansman kaynakları vergi ve vergi dışı gelirler olarak iki kategoride incelenebilmektedir. 

Vergi dışı gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 

Gelirler, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilat olarak 

sıralanabilmektedir. Vergi gelirleri ise Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre 
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Temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence 

Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinden oluşmaktadır.  

Çalışmada mahalli idarelerin gelirlerinin seyrine ilişkin 2007-2018 dönemi 

incelenmiştir. Bununla birlikte mahalli idarelerin mali özerklik durumu, gelir türleri analiz 

edilerek tespit edilmiştir. Çalışmada mahalli idarelerin toplam gelirlerinin önemli bir kısmının 

merkezi idare tarafından sağlanan kaynaklarla finanse edildiğine ve bunun sonucu olarak da 

mali özerkliğe tam olarak sahip olamadıklarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte toplam gelirler 

içinde vergi gelirlerinin payının 2018 yılında 2007’ye göre azalma gösterdiği ve dönem içinde 

ortalama  %10 gibi oldukça düşük bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. Vergi gelirleri içinde 

en yüksek payın bina vergisi, en düşük payın ise yangın sigortası vergisinde olduğu da 

ulaşılan başka bir sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Mahalli İdareler, Gelir, Mahalli İdareler Gelirleri 
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NEGATIVE INCOME TAX AS A TOOL FOR COMBATING INEQUALITY IN 

INCOME DISTRIBUTION 

 

Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar University 

 

Abstract 

Problems caused by inequality in income distribution threaten social peace by 

decreasing social welfare of individuals. Indeed, inequality in income distribution goes 

beyond economic factors to social, political, and so on. it has become a problem where many 

factors are affected. States use financial instruments to combat this inequality in income 

distribution and social problems. It is aimed to establish social peace and peace by 

redistributing the taxes and income which are the leading financial instruments. Based on the 

understanding that other social assistance is insufficient and ineffective in combating 

inequality in income distribution, the proposed negative income tax aims to reduce poverty 

and to correct inequality in income distribution. The aim of the study is to determine the 

impact on individual income distribution by examining the proposed negative income tax in 

combating inequality in income distribution. In this context, the method of calculating 

negative income tax and the income status of individuals as a result of this method were 

examined. In this study, when negative income tax is rearranged according to the conditions 

of the day, it has been found that it has a role of eliminating inequality in income distribution 

and thus providing social peace. 

Keywords: Income Distribution, Tax, Negative Income Tax 

 

GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİKLE MÜCADELE ARACI OLARAK NEGATİF 

GELİR VERGİSİ 

 

Özet 

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin neden olduğu sorunlar bireylerin sosyal refahlarını 

düşürerek toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Nitekim gelir dağılımındaki eşitsizlik 

ekonomik faktörün ötesinde sosyal, siyasi vb. birçok faktörün etkilendiği bir sorun haline 

gelmiştir. Devletler gelir dağılımında ortaya çıkan bu eşitsizlik ve toplumsal sorunlar ile 

mücadelede mali araçlara başvurmaktadır. Bu mali araçların başında gelen vergiler ile gelirin 

yeniden dağılımı yapılarak toplumsal huzur ve barışın tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Gelir 

dağılımında eşitsizlik ile mücadelede diğer sosyal yardımların yetersiz ve etkisiz olduğu 

anlayışından hareketle önerilen negatif gelir vergisi, bu kapsamda yoksulluğu azaltmayı ve 

gelir dağılımındaki eşitsizliği düzeltmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı gelir 

dağılımında eşitsizlik ile mücadelede önerilen negatif gelir vergisini inceleyerek bireysel gelir 

dağılımı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda negatif gelir vergisinin hesaplanma 

yöntemi ve bu yöntemin sonucunda bireylerin gelir durumu incelenmiştir. Çalışmada negatif 

gelir vergisinin günün koşullarına göre yeniden düzenlendiğinde gelir dağılımında eşitsizliği 

ortadan kaldırıcı ve bu yolla toplumsal huzuru sağlayıcı rolü olduğuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Vergi, Negatif Gelir Vergisi 
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KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ BAĞ: TÜRKİYE 

VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI 

 

Filiz Giray 

Bursa Uludag University 

Özet 

Yeraltı, gizli, gözlemlenmeyen, gayrîresmi ekonomi gibi farklı isimler ile de literatürde 

yer alan kayıt dışı ekonomi birçok ülke için uzun zamandır devam eden bir sorundur. Bu 

nedenle ekonomilerde giderek artan ilgi çeken bir konudur. Ancak kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğü ülkelerarasında farklılık göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin gayrisafi yurtiçi 

hasıla (GSYH) içindeki payı bazı ülkelerde % 1’in altında iken bazı ülkelerde bu oran % 

20’ye yükselebilmektedir. Dijital ekonomide büyüme, teknolojik gelişim ve küreselleşme yeni 

kayıt dışı faaliyetlerin oluşmasına neden olmuştur. Teorik açıdan değerlendirildiğinde, kayıt 

dışı ekonominin temel nedenlerinden biri vergi ödemekten kurtulmaktır. Bir ülkedeki kayıt 

dışı ekonominin büyüklüğü ülkedeki vergi gelirlerinin belirleyicisidir. Bu görüş bağlamında 

beklentiler, ülkelerdeki kayıt dışının vergi kayıplarını artıracağıdır. Vergiler ise temel kamu 

gelirleridir. Yeterli miktarda vergi gelirinin tahsil edilememesi ekonomik ve sosyal dengeleri 

bozacaktır. Kayıt dışı ile ilgili birçok çalışma olmakla birlikte, vergi gelirleri ile kayıt dışı 

ekonomisi arasında ülke karşılaştırmasına dayalı çalışma az bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

kayıt dışı ekonomi ve vergi gelirleri (Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve harcama vergileri) 

arasındaki ilişkiyi istatistiki verilerle örnek ülke olarak Türkiye ve bazı OECD ülkeleriyle 

karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Türkiye kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu bir 

ülkedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSYH içindeki payı Avrupa Birliği ortalamasından 

oldukça yüksektir. Vergi gelirleri tahsilat oranı da nispi olarak düşüktür. Vergi gelirleri 

üzerinde kayıt dışı ekonominin etki derecesini bilmek, vergi kaçakçılığı ile mücadele için bir 

fırsat yaratacaktır. Çalışmada öncelikle kayıt dışı ekonomi ile vergi gelirleri arasındaki ilişki 

teorik olarak açıklanacaktır. Takip eden bölümde konuyla ilgili literatüre yer verilmektedir. 

Daha sonra, kayıt dışı ekonomi ve vergi ilişkisi Türkiye ve bazı ülkeler bazında analiz 

edilecektir. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Geliri Açığı, 

Vergiden Kaçınma 

JEL Sınıflandırması: H1, H2, H26, E26, J21 

 

THE LINK BETWEEN SHADOW ECONOMY AND TAX REVENUES: THE ANALYSIS 

OF OECD AND TURKEY 

Abstract 

Shadow economy, also named underground, black, hidden, non-observed economy or 

informal economy is a long-standing problem for many countries. However, the size of 

shadow economy varies among countries from under 1% of Gross Domestic Product (GDP) 

in some countries to over 20% in others. The growth of the digital economy, technological 

development and globalization has caused new shadow economy activities. In theory, the one 

of the main causes of shadow economy is to avoid payment of taxes. The size of shadow 

economy determines the tax revenues amount in a country. Expectations are that the shadow 
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economy will increase tax loss in countries. The size of shadow economy generally is 

measured by estimation of a structural equation model. This paper investigates the connection 

between the shadow economies and tax revenues (Personal income tax, corporate tax and 

taxes of good and services) with comparison some countries and Turkey as sample country. 

Turkey is a country with high shadow economy. The share of the shadow economy in GDP in 

Turkey is considerably higher than the European Union average. The tax revenue collection 

rate is also relatively low. Knowing the extent of the effects of the shadow economy on tax 

revenues contributions to implementation of country, it will create an opportunity to struggle 

for tax evasion in a country. The paper is organized as follows: The first section presents the 

relationship between tax revenues and the shadow economy. In the second section, previous 

literature is given. In following section, the relationship between tax revenues and the shadow 

economy for some OECD countries and Turkey is analyzed base on statistical data. The last 

section contains conclusion. 

Keywords: Tax Evasion, Shadow Economy, the Gap of Tax Revenues, Tax Avoidance 

JEL Classification: H1, H2, H26, E26, J21
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR EDUCATION EXPENDITURES 

IN TURKEY AND OECD COUNTRIES 

Gizem ZEREN 

 Filiz GİRAY 

  Bursa Uludağ University 

 

Abstract 

Education, also called human capital investment and social capital, is a very important 

element in the development of countries. Many empirical studies (Ramos, Surinach and Artis, 

2012; Chartterji, 1998; Sabates, 2010) have shown that there is a direct correlation between 

education level and the development of a country. Based on its importance, educational 

services and spending are among the main issues of both academic studies and government 

policies. 

The education service provides both personal benefit to the benefiting individuals and 

social benefit due to their positive externalities spreading to the community. Because of these 

characteristics, educational services are characterized as semi-public goods and services in the 

public economy. Education services require state intervention because of these characteristics. 

In other words, it is not possible for this service to be offered only in the operation of the 

market mechanism, on the grounds that are theoretically supported. There are various forms 

of government intervention in the provision of the service. One of these is the public offering 

of education services. Public education expenditures and education services are provided. 

Therefore, the level of public education expenditures in a country is important. In this study, 

public sector expenditures on education in Turkey and OECD countries are analyzed 

comparatively. When happening the comparison, public education expenditure per student 

according to level of education, the share in GDP of public investments in education in 

Turkey and educational expenditure shares of public and private sector expenditures in the 

budget based on statistical data such as the share of central government will be analyzed. 

Based on the findings obtained from the analysis, the level of education services in Turkey 

will be seen and evaluated. In the study, the characteristics of education as semi-public goods 

and services and the necessity of public education expenditures would be explained in a 

theoretical framework. In the following section, education expenditures will be examined with 

the help of statistical data on education expenditures for Turkey and some OECD countries. 

The findings will be evaluated in the results section. 

Key Words: Education as Human Capital, Semi-Public Goods, Education Expenditures 

in Turkey, Education Expenditures in OECD 

JEL Classification: E62, H52, O4 

 

TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE KAMU KESİMİ EĞİTİM 

HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Özet 

Beşeri sermaye yatırımı, sosyal kapital olarak da adlandırılan eğitim, ülkelerin 

gelişmesinde çok önemli bir unsurdur. Eğitim düzeyi ile bir ülkenin kalkınması arasında ve 
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doğru orantılının olduğu konuyla ilgili yapılan bir çok ampirik çalışmalar (Ramos, Surinach 

ve Artis, 2012; Chartterji, 1998; Sabates, 2010) ile gösterilmiştir. Önemine dayalı olarak 

eğitim hizmetleri ve harcamaları hem akademik çalışmaların hem de hükümet politikalarının 

temel konuları arasında yer almaktadır.  

Eğitim hizmeti hem yararlanan bireylere kişisel fayda hem topluma yayılan pozitif 

dışsallıkları nedeniyle sosyal fayda sağlar. Bu özellikleri nedeniyle eğitim hizmetleri, kamu 

ekonomisinde yarı kamusal mal ve hizmet olarak nitelendirilir. Eğitim hizmetleri, bu 

özellikleri nedeniyle devlet müdahalesini gerektirirler. Diğer bir ifadeyle bu hizmetin sadece 

piyasa mekanizması işleyişi içinde sunulması, teorik olarak da desteklenen gerekçelerle 

mümkün olamamaktadır. Hizmetin sunumuna devletin çeşitli müdahale şekilleri 

bulunmaktadır. Bunlarda biri de eğitim hizmetinin kamu tarafından sunulmasıdır. Kamu 

eğitim harcamaları ile eğitim hizmeti sunulur. Dolayısıyla bir ülkedeki kamu eğitim 

harcamalarının düzeyi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de ve OECD ülkelerinde 

kamu kesimi tarafından eğitime yönelik yapılan harcamalar karşılaştırmalı analiz 

edilmektedir. Karşılaştırma yapılırken, eğitim seviyelerine göre öğrenci başına düşen eğitim 

harcamaları, kamu tarafından yapılan eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı, eğitime 

yapılan yatırım harcamalarının kamu ve özel sektör payları ve Türkiye’de eğitime yönelik 

harcamaların merkezi yönetim bütçesi içindeki payı gibi istatistiki verilere dayalı olarak 

analiz yapılacaktır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitim hizmetlerinin 

Türkiye’deki düzeyi görülüp değerlendirmesi yapılabilecektir. Çalışmada yarı kamusal mal ve 

hizmet olarak eğitim hizmetinin özellikleri ve kamu eğitim harcamalarının gerekliliği teorik 

çerçevede anlatılacaktır. Takip eden bölümde Türkiye ve bazı OECD ülkeleri için eğitim 

harcamalarına ilişkin istatistiki verilerin yardımıyla eğitim harcamaları incelenecektir. Elde 

edilen bulgular sonuç bölümünde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye olarak Eğitim, Yarı Kamusal Mallar, Türkiye’de 

Eğitim Harcamaları, OECD’de Eğitim Harcamaları 

JEL Sınıflandırması: E62, H52, O4 
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SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA İNFLUENCER’LARIN ROLÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Bektaş Durmuş 

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

 

Özet 

Pazarlama tekniklerinin ve stratejilerinin dijital ortamda yürütüldüğü günümüzde, 

sosyal medya pazarlama karmasının en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. İletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerin mümkün kıldığı etkileşim ortamlarından sosyal medya,  

kullanıcılara içerik üretme özgürlüğü, şöhret olma fırsatı ve kendi ekonomilerini yaratma 

imkanı sunmaktadır. Günümüzde fenomen olan çevrimiçi sosyal medya ağlarının pazarlama 

dünyasına kazandırdığı son yıllardaki popüler kavram ise “Influencer”dır. Influance kelimesi 

Cambridge Dictionary online sözlüğünde “insanların davranış biçimlerini ve düşüncelerini 

etkileyen veya değiştiren kişi” şeklinde, şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal ağlar aracılığıyla 

başkalarının davranış ve düşüncelerini etkileme gücüne sahip kişilere verilen isim olan 

influencer kavramı, Youtube, Twitter, Instagram, gibi sosyal medya platformlarında fenomen 

olan isimlerin bir ürün ve ya markanın tanıtım reklamını kendi sayfası üzerinden yapması ile 

de “influencer” adıyla nitelendirilmektedir. Yeni bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi almak 

için kullanılan arama motorları yerini sosyal medyanın yeni fikir liderlerine bırakmıştır. Yeni 

iletişim teknolojileriyle beraber yeni pazarlama yaklaşımları ortaya çıkmış ve kullanılan 

pazarlama araçlarının sayısı artmaktadır. Özellikle web 2.0 teknolojilerinin bir sonucu olan 

sosyal medya ve sosyal ağlar, tüketiciyle marka arasında etkileşim sağlayan yapısıyla 

günümüzde dijital pazarlama dünyasının en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlama aracı olarak influencer kavramını ve belli bir 

topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olan İnfluencer’ların pazarlama stratejisi 

olarak nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.  Bu çalışmada;  sosyal medyada hitap ettikleri 

kitleleri fikir, alışveriş, satın alma vb. davranışlarını etkileme stratejisi güden İnfluencer’lar ile 

bu bağlamda bir pazarlama stratejisi olarak İnfluencer Marketing uygulamalarının gelişimi ve 

sosyal medya pazarlamasının geleceği irdelenecektir. 

Anahtar kelime: Sosyal Medya Pazarlaması, Dijital pazarlama, İnfluencer, İnfluencer 

Marketing 
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SCORE BOX AS A TOOL OF LEAN MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Prof. Dr. Tunç KÖSE 

Dr. Şafak AĞDENİZ  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

 

Abstract 

Lean manufacturing and its applications have been implemented by many companies 

since the early 1990s. The fact that the lean manufacturing philosophy provides the success 

wanted by companies requires a holistic approach in all processes of the companies. In this 

context, the accounting information system needs to be gradually passed to lean accounting. 

This transition process led to the transformation of the traditional accounting system and the 

concept of “lean accounting” was developed. As an innovative accounting type lean 

accounting associates operational performance with financial performance.Lean management 

accounting, as a subspecialty of lean accounting system, provides the necessary information 

in planning, controlling and making decisions in lean companies. Lean management 

accounting is used to overcome the constraints of traditional management accounting that 

prevent lean transformation and to provide data flow compatible with lean methods.  

Lean management accounting is a separate specialty of the lean accounting system 

which performs cost calculations within the framework of lean principles, demonstrates the 

financial results of lean improvements, and provides data to facilitate planning, controlling 

and decision making. Control and measurement, decision making and customer value are the 

three basic components of lean management accounting. The basic methods of lean 

management accounting are visual management, value flow management and continuous 

improvement. Score box that is included  in visual management method is a control and 

measurement tool used in lean companies. The score box provides a three-dimensional 

perspective for lean companies as operational control, capacity utilization and financial 

performance. These three dimensions allow managers to plan and evaluate lean results that 

have a positive impact on both financial and operational results. 

Within this context, the aim of the study is to show how the information obtained from 

the lean management accounting and score box as one of the lean management accounting 

tools in the lean production environment in decision making processes. For this purpose, 

product or customer rationalization and cost improvement measurement are given as 

examples to the decisions taken by management. It is explained that how these decisons will 

be evaluted in lean companies by using score box. The score box explains how these 

decisions should be evaluated in lean companies. In the numerical examples given, it is seen 

that the information obtained from lean management accounting provides more useful 

information to managers in decisions to be taken in lean companies. 

Keywords: Lean Manufacturing, Lean Accounting, Lean Management Accounting, 

Box Score 

 

YALIN YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK SKOR TABLOSU 
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Özet 

Yalın üretim ve uygulamaları birçok işletme tarafından 1990’lı yılların başından beri 

uygulanmaktadır. Yalın üretim felsefesinin işletmelere istedikleri başarıyı sağlaması ise, 

işletmenin tüm süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda 

muhasebe bilgi sisteminin de yalın muhasebeye aşamalı olarak geçmesi gerekmektedir. Bu 

geçiş süreci, geleneksel muhasebe sisteminin de yalın dönüşüme uğraması sonucunu 

doğurmuş ve “yalın muhasebe” kavramı geliştirilmiştir. Yenilikçi bir muhasebe türü olan 

yalın muhasebe operasyonel performans ile finansal performansı ilişkilendirmektedir. Yalın 

yönetim muhasebesi de, yalın muhasebe sisteminin alt uzmanlık alanı olarak, yalın 

işletmelerde planlama, kontrol ve alınacak kararlarda gerekli faydalı bilgiyi sağlamaktadır. 

Yalın yönetim muhasebesi, geleneksel yönetim muhasebesinin yalın dönüşümü engelleyen 

kısıtlarının üstesinden gelmek ve yalın yöntemlerle uyumlu veri akışı sağlamak için 

kullanılmaktadır.  

Yalın yönetim muhasebesi, yalın ilkeler çerçevesinde maliyet hesaplamalarını 

gerçekleştiren, yalın iyileştirmelerin finansal sonucunu ortaya koyan, planlama, kontrol ve 

karar almayı kolaylaştıracak veriyi sağlayan yalın muhasebe sisteminin ayrı bir uzmanlık 

dalıdır.  Kontrol ve ölçüm, karar verme ve müşteri değeri yalın yönetim muhasebesinin üç 

temel bileşenidir. Yalın yönetim muhasebesinin temel yöntemleri ise görsel yönetim, değer 

akış yönetimi ve sürekli iyileştirmedir. Skor tablosu (box score) yalın işletmelerde kullanılan, 

görsel yönetim yöntemi içinde yer alan bir kontrol ve ölçüm aracıdır. Skor tablosu kontrol ve 

ölçüm aracı olarak yalın işletmelere operasyonel performans, kapasite kullanımı ve finansal 

performans olmak üzere üç boyutlu bir bakış açısı sağlamaktadır. Bu üç boyut yöneticilerin 

hem finansal hem de operasyonel sonuçlar üzerinde olumlu etkisi olan yalın sonuçları 

planlamasına ve değerlendirmesine olanak sağlamaktadır.  

Bu kapsamda çalışmanın amacı yalın üretim ortamında yalın yönetim muhasebesi ve 

yalın yönetim muhasebesi araçlarından skor tablosundan elde edilen bilgilerin karar alma 

süreçlerinde nasıl kullanıldığının gösterilmesidir. Bu amaca yönelik olarak yönetim tarafından 

alınan kararlara, ürün veya müşteri rasyonalizasyonu ve maliyet iyileştirme ölçümü örnek 

olarak verilmiştir. Skor tablosu aracılığıyla yalın işletmelerde bu kararların nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Verilen sayısal örneklerde yalın işletmelerde 

alınacak kararlarda yalın yönetim muhasebesinden sağlanan bilgilerin yöneticilere daha 

faydalı bilgi sağladığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Yalın Muhasebe, Yalın Yönetim Muhasebesi, Skor 

Tablosu 
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KONUT OLGUSU VE KİŞİLERİN DEĞİŞEN KONUT İHTİYAÇLARI 

 

Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

21. yüzyılda konut, bireylerin barınma ihtiyacını karşılayan bir araç olma özelliğinin 

yanında yatırım aracı, toplumsal yapıda statü göstergesi, güvenli yaşam alanı, ekonomik 

güvenceye yardımcı mal olma gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Konutun sahip olduğu işlevlere 

paralel olarak bireylerin konut tercihlerini belirleyen kriterler de farklılık göstermektedir. Bu 

çalışmada küreselleşme süreçleriyle birlikte kentsel yapıda tanık olunan mekânsal ve kültürel 

değişimlerin konut algılaması üzerindeki etkileri ele alınarak konut olgusu ve konutun 

işlevleri değerlendirilmektedir. Çalışmada son olarak bireylerin yaşayacakları konutları tercih 

ederken dikkate alırken göz önünde bulunduracakları kriterler de ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Konut, konut ihtiyacı, küreselleşme 
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21. YÜZYILDA YENİDEN ŞEKİLLENEN RİSK KAVRAMI VE SOSYAL HAYATA 

YANSIMALARI 

 

Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin neticesinde meydana gelen 

oluşumların ne gibi riskler taşıdığının tam olarak bilinemiyor olması tüm insanlığı tedirgin 

etmektedir. Özellikle bilim adamlarının ve uzmanların da tam bir bilgiye sahip olmamaları bu 

tedirginliği daha da arttırmaktadır. Bu da belirsizlik olgusunun yükselmesine neden olmuştur. 

Belirsizlikler arttıkça kelime kökeni cesaret olan risk kavramı günümüz toplumsal yapısında 

olumsuz bir anlama sahip olmuştur. Risk – belirsizlik kavramları bir arada kullanılmakta ve 

günümüz bireyi için tehlike anlamını ifade etmektedir. Toplumsal yapıda belirsizlikler 

arttıkça birey, öncelikle kendisine, toplumdaki diğer bireylere ve hatta bilim adamlarına – 

uzmanlara karşı güvenini kaybetmiştir. Güvenini kaybetmiş birey için; güvenli yaşam 

alanları, yiyecekler, kişiler, vb. daha değerli hale gelmeye başlamıştır. Bu durum kişilerin 

gündelik hayatlarına etki etmek yanında kentsel mekânda da köklü değişimleri beraberinde 

getirmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Risk, belirsizlik, güven, kentsel yapı 
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CANCELLATION OF THE RETURN TICKETS IF THE SINGLE TICKET IS NOT 

USED IN ROUND TRIP TICKETS IN PASSENGER TRANSPORTS BY AIR  

 

Assist. Prof. Dr. Umut AKDENİZ 

Eskişehir Osmangazi University 

 

Abstract 

In airline passenger transport, it is a frequently used method by airline passengers that 

buying tickets as round trip. Howewer, airline companies cancel the returnt ticket 

automatically if the single ticket is not used and open the ticket again for sale. Yet more 

airline companies do not even refund the passenger’s pre-paid fare for the return ticket. In 

such a case, airline companies gain unlawful profits. On the other hand, the passenger has to 

buy a second ticket for return and usually has to pay more than the first. 

If the said single and return trips are accepted as one trip and the tickets received for this 

trip are also accepted as one ticket, the passenger’s failure to use the single ticket will also 

terminate the right of return. So in this case, the airline companies’ act will be lawfull. After 

all, the airline companies states the cancellation of the return ticket’s for this reason. On the 

other hand, if each single and return trips are accepted as seperate trips and the related tickets 

are seperate tickets, the non-use of the single trip should not affect the return.  

There is no specific provision in national and international legislation that regards the 

existence of the right of airline companies to cancel the return ticket in the case of single 

ticket is not used in round trip tickets. In practice, the statement that the return ticket will be 

cancelled if the single ticket is not used is written in ticket or in general conditions of the 

contract. The fact that the return ticket will be canceled is stated in the contract as a general 

condition is an unfair term acoording to the Consumer Protection Law and contrary to good 

faith in accordance to the Turkish Law of Obligations. This is because airline companies 

prepare these tickets and contracts unilaterally, so passengers can not interfere with their 

content.  

In our study, it is examined whether the cancellation of the return ticket is legal or not, 

in case of the single ticket is not used in round trip tickets in passenger transport by air and 

whether the passenger’s loss should be compensated or not in such a case. 

Keywords: Airline Travel, Cancellation of the Ticket, Compensation 

 

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA GİDİŞ-DÖNÜŞ OLARAK ALINAN 

BİLETLERDE GİDİŞ BİLETİNİN KULLANILMAMASI HALİNDE DÖNÜŞ BİLETİNİN 

İPTAL EDİLMESİ 

 

Özet 

Havayolu ile yolcu taşımacılığında biletlerin gidiş-dönüş olarak alınması havayoluyla 

seyahat edecek kişilerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Ancak havayolu şirketleri, gidiş-

dönüş olarak alınan biletlerde gidiş biletinin kullanılmaması halinde dönüş biletini de 

otomatik olarak iptal etmekte ve söz konusu bileti tekrar satışa açarak başkasına 

satabilmektedirler. Hatta havayolu şirketleri bu durumda söz konusu dönüş bileti için 
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yolcunun önceden ödediği ücreti kendisine iade dahi etmemektedirler. Dolayısıyla bu durum, 

havayolu şirketinin haksız kazanç sağlamasına neden olmaktadır. Diğer yandan yolcu - çoğu 

kez ilkinden daha fazla bir ücret ödeyerek- dönüş için ikinci kez bilet almak zorunda 

kalmaktadır.  

Söz konusu gidiş ve dönüş seyahatlerinin tek bir seyahat ve bu seyahate ilişkin olarak 

alınan biletlerin de tek bir bilet olarak kabul edilmesi halinde yolcunun gidiş biletini 

kullanmaması dönüş hakkını da sona erdirecektir. Yani bu durumda havayolu şirketi haklı 

olacaktır. Zaten havayolu şirketleri de dönüş biletinin iptalini bu nedene dayandırmaktadırlar. 

Buna karşılık gidiş ve dönüş seyahatlerinin her birinin ayrı bir yolculuk ve bunlara ilişkin 

biletlerin de ayrı bir bilet kabul edilmesi halinde gidiş biletinin kullanılmaması dönüşü 

etkilemeyecektir.  

Havayolu şirketlerinin, gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde gidiş biletinin 

kullanılmaması halinde dönüş biletini de iptal etme haklarının varlığına ilişkin ne ulusal ne de 

uluslararası mevzuatta özel bir hüküm öngörülmüştür. Gidiş biletinin kullanılmaması halinde 

dönüş biletinin iptal edileceğine ilişkin ibare uygulamada, bilete ya da sözleşmedeki genel 

şartlara yazılmaktadır. Dönüş biletinin iptal edileceğinin genel şart olarak sözleşmede yer 

alması hem Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre haksız şart hem de Türk 

Borçlar Kanun’a göre dürüstlük kurallarına aykırı, karşı tarafın aleyhine genel işlem koşulu 

sayılabilecektir. Zira, havayolu şirketleri bu bilet ve sözleşmeleri tek taraflı olarak 

hazırlamakta, dolayısıyla yolcular bunların içeriğine müdahale edememektedirler. 

  Çalışmamızda, havayolu ile yolcu taşımacılığında gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde 

gidiş biletinin kullanılmaması halinde dönüş biletinin bu şekilde iptal edilmesinin hukuka 

uygun olup olmadığı, böyle bir durumda yolcunun zararının tazmin edilmesinin gerekip 

gerekmediği inceleme konusu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Seyahati; Bilet İptali; Tazminat 
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HZ İBRAHİM KISSASININ EŞ UYUMU VE BABA-ÇOCUK İLİŞKİLERİ 

AÇISINDAN ANALİZİ 

 

Doç. Dr. Osman KABAKÇILI 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

 

Özet 

Hz.  İbrahim a.s dinlerin ortak değeri olması sebebiyle üç kutsal kitapta da hayatından 

bazı kesitler anlatılan bir peygamberdir.  Hz İbrahim kıssası aile ile ilgili olarak Kur'an'ın öne 

çıkardığı konular açısından değerlendirildiğinde şu konular dikkat çeker. 1- Hz İbrahim'in 

babası Azer ile olan diyaloğu 2- Hz İbrahim'in oğlu İsmail ile yaşadıkları 3- Hz İbrahim'in 

eşleriyle olan ilişkileri  

Hz. İbrahim'in babası Azeri dine davet etmesi ve aralarında yaşananlar farklı inanca 

sahip çocuk ve babanın birbirleriyle ilişkileri açısından dikkatli bir şekilde incelenip 

değerlendirilmeye ihtiyaç duyar.  Hz. İsmail'in kurban hadisesinde babasının isteklerine 

teslimiyeti çok dikkatli bir şekilde ele alınıp psikolojik ve sosyal açılardan analiz edilmesi 

gereken bir durumdur. Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i evinden uzakta bir yere bırakması ancak 

bağını koparmaması bir babanın çocuklarına davranışları açısından izah edilmesi gereken bir 

durumdur. 

 Hz. İsmail'in babasının onu uzak bir yerde annesiyle bırakmasına rağmen babasına 

küsmemesi çocuğun babasına öfke duymaması açısından incelenmesi gereken bir durumdur. 

Hz. İbrahim'in çocuğunun olmaması ve bu durum karşısında Hz. Sara'nın onun Hz. Acer 

ile evlenmesini istemesi eşler arasındaki sorunların çözümü için atılabilecek adımların farklı 

bir örneğini yansıtır. Hz. Sara'nın Hz. İsmail doğduktan sonraki davranışları ve Hz. İbrahim'in 

bu sorunu çözmek için Hz İsmail ile Hz Acer'i uzak bir yere bırakması sorunların çözümü 

açısından ele alınması gereken ailevi bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı,  yukarıda belirtilen Kur'an'da Hz. İbrahim kıssası bağlamında 

anlatılan aile ile ilgili konuların günümüz açısından değerlendirmektir. Bu bağlamda yukarıda 

işaret edilen konular aile sorunları ve çözüm önerileri açısından incelenerek gerekli 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hz. İbrahim, Kur'an, Kıssa, Eş Uyumu, tefsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 30 

 

ERTUĞRUL GAZİ'NİN OĞLU OSMAN'A NASİHATİNİN KUR'AN AÇISINDAN 

ANALİZİ 

 

Doç. Dr. Osman KABAKÇILI 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

 

Özet 

İslam dinin özünü nasihat oluşturmaktadır. Çünkü Kur'an'da peygamberlerin birçok 

nasihatinden örnekler verilir. Bunların en meşhuru Hz. Lokman ( a.s)'ın oğluna nasihatleridir. 

"Din nasihattir" prensibi gereği Türklerin İslam'ı benimsemesinden sonra nasihat geleneğinin 

Türkler arasında çok yaygınlaştığı görülmektedir. Birçok eserde nasihat örneklerini görmek 

mümkündür.   Nasihat geleneğinin Türklerde eğitimin bir parçası olduğu bu eserlerden 

anlaşılmaktadır.   Babanın oğluna, hocanın öğrencisine,  ustanın çırağına, şeyhin müridine, 

büyüğün küçüğüne nasihat etmesi kültürümüzün bir parçası olduğu inkar edilemez bir 

gerçektir.  Bu nasihatler aynı zamanda ibretlik birçok sözü de içine almaktadır.  

Osmanlı medreselerinde okutulan ET-talim ve'L-Müteallim diye bilinen kitap aslında 

bir nasihat kitabıdır.  Mevlana'nın mesnevisinin de birçok bölümünün nasihat içerikli olduğu 

görülmektedir. Birçok dini merasimlerde okunan Süleyman Çelebi'nin mevlidi birçok 

beytinde nasihat içermektedir. Bu mevlit "Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle 

kula" beytiyle başlar. Bu ifade nasihat içerdiği gibi bir öğretiyi de içinde barındır. Yani bir işe 

başlarken besmele çekmenin gerekliliğini öğretir. 

Bu nasihat geleneği kültürümüzde şenliklere kadar yansımıştır. Bunun en açık 

örneklerinden biri kırk pınar yağlı güreşlerinde söylenen özlü sözlerde görülmektedir. 

Buradaki sözler doğrudan nasihat ifadesini içermese de kişinin davranışlarında yol gösterici 

sözler olması sebebiyle nasihat hükmündedirler .  

Ertuğrul Gazi'nin nasihatinde öne çıkan en önemli husus adalettir. Kur'an'ın da en çok 

üzerinde durduğu konulardan biri adalettir. Bkz  Nisa / 135 - Maide / 8. Ertuğrul Gazi oğlu 

Osman'a  nasihat ederken şöyle der: " beni kır, şeyh Edebali'yi kırma, çünkü onun terazisi 

gram sapmaz."  Bu ifade adalete verilen önemi açıkça ortaya koyduğu gibi, devletin adaletle 

olan ilişkisini de gösterir.   

Bu çalışmanın amacı Ertuğrul Gazi'nin nasihatini Kur'an açısından değerlendirerek 

konunun önemini ilim dünyasına sunmaktır. Bildiride öncelikle genel olarak nasihat hakkında 

gerekli açıklamalar verildikten sonra Ertuğrul Gazi'nin nasihatinde öne çıkan adalet konusu 

incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, adalet, nasihat, Kur'an 
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STUDIES OF THE HISTORY SCIENCE IN ISLAM 

 

Tuğşat Güzeloğlu 

 Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

Abstract 

Science is a process in which a research product emerges through certain methods for a 

specific purpose. History of science can be defined as the history of science produced by 

civilizations and nations. The development of science in the history of science is discussed. In 

this context, Islamic civilization has a scientific heritage as a great civilization. As a matter of 

fact, the contributions of Islamic civilization to the history of science are undeniable. 

Therefore, this study will focus on the historians of science that show the existence of 

scientists in Islamic civilization. 

Although the discovery of the history of science in the contemporary sense was seen in 

the 20th century, it is possible to talk about the work of science historians in Islamic 

civilization. In particular, considering the book An Introductions To The History Of Science 

written by George Sarton, it can be seen that the study of the history of science of Muslims 

began very early. In this context, Ibnu’n Nedim is the first historian of science. İbnu’n Nedim 

deals with various branches of science in Islamic civilization with his book Kitabu'l Fihrist. 

Another important work on the history of science in Islam is the work of Muhammad Bin 

Ahmed Yusuf Al Harizmi, Mefatihü’l Ulum. This work, which is the first truly encyclopedia 

of science, bears the title of "the key to sciences". Similarly, there are studies of the history of 

science conducted by Biruni. As a matter of fact, Biruni is in an important position with his 

book named Kitabu’t-Tahkiki Mali’l-Hind, which is a local history of science. As a result, it 

is obvious that Islamic civilization has been hosting many scientific activities throughout 

history. In this civilization that attaches importance to science in this respect, the existence of 

scientific history studies that are important enough to constitute a source for the present is not 

to be ignored. 

Key Words: Science, History of Science, Islamic Civilization. 

 

İSLAMDA BİLİM TARİHİ ÇALIŞMALARI 

Özet 

Bilim, belli bir amaç doğrultusunda, belli yöntemlerle bir araştırma ürününün ortaya 

çıktığı bir süreçtir. Bilim tarihi ise bu süreç içerisinde uygarlıklar ve uluslar tarafından 

üretilen bilimin tarihi olarak tanımlanabilir. Bilim tarihi içerisinde bilimin bir gelişme durumu 

ele alınmaktadır. Bu bağlamda İslam medeniyeti büyük bir medeniyet olarak bir bilim 

mirasına sahiptir. Nitekim geçmişten günümüze bakıldığında İslam medeniyetinin bilim 

tarihine olan katkıları inkâr edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla bu çalışma İslam 

medeniyetindeki bilim insanlarının varlığını gösteren bilim tarihçilerine odaklanacaktır. 

Çağdaş anlamda bilim tarihinin bir disiplin halini alması 20. yüzyılda görülse de, İslam 

medeniyetinde bilim tarihçilerin çalışmalarından bahsetmek mümkündür. Özellikle George 

Sarton tarafından yazılan An Introductıon To The History Of Science adlı eser göz önüne 

alındığında Müslümanların bilim tarihi çalışmalarının çok erken dönemde başladığı 
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görülmektedir. Bu bağlamda karşımıza ilk bilim tarihçisi olarak İbnu’n Nedim çıkmaktadır. 

İbnu’n Nedim, Kitabu'l Fihrist adlı eseri ile İslam medeniyetindeki çeşitli bilim dallarını ele 

almaktadır. İslam’da bilim tarihi çalışmaları noktasında bir diğer önemli çalışma, Muhammed 

Bin Ahmed Yusuf El Harizmi’nin Mefatihü’l Ulum adlı eseridir. Gerçek anlamda ilk yazılan 

bilim ansiklopedisi olan bu eser, bilimlerin anahtarı başlığını taşımaktadır. Benzer şekilde 

Biruni tarafından yapılan bilim tarihi çalışmaları da vardır. Nitekim, Biruni yerel bir bilim 

tarihi ortaya koyduğu Kitabu’t-Tahkiki Mali’l- Hind adlı eseri ile önemli bir konumdadır.  

Sonuç olarak, İslam medeniyetinin tarih boyunca birçok bilimsel faaliyete ev sahipliği 

yaptığı bellidir. Bu açıdan bilime önem veren bu medeniyet içerisinde, günümüze kaynak 

teşkil edecek kadar önemli olan bilim tarihi çalışmalarının varlığı görmezden 

gelinmemeleridir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim Tarihi, İslam Medeniyeti. 
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SEX LAW AND SEX FIQH IN THE CONTEXT OF CONTRIBUTION TO THE 

WORLD OF SCIENCE 

 

Assist. Prof. Dr. Cemalettin ŞEN 

Bolu Abant İzzet Baysal University 

 

Abstract 

Leaving aside the small differences of opinion, it is possible to define the concept of sex 

as “the totality of genetic, physical, hormonal and spiritual characteristics that differentiate 

between male and female in plant, animal and human beings and enable them to complement 

each other for the continuation of the species”. From the perspective of law and fiqh, which 

accepts human as the subject of rights and responsibilities, it is seen that the definition above 

shows a contraction on human basis. 

Sex, in its simplest sense, refers to two distinct aspects of the human genus: men and 

women. Thus, the history of sex goes back to the first people. Because the human species can 

survive until today, depending on the sexuality of men and women. In this sense, man and 

woman are complementary to each other. In other words, man and woman are in need of each 

other not only in biological terms but also in spiritual aspects. 

Sex and related sexuality, biology, psychology, medicine, ethics and sociology have 

been the subject of many scientific studies. The two most important of these disciplines are 

law and fiqh. Indeed, when examined carefully, it can be seen that sex and related sexuality 

are given an important place in all sub-sections of the sciences of law and fiqh (Islamic law). 

For example, the discussion of the sex of the imam and the muezzin who will recite the prayer 

in the field of worship can be given as an example. In other legal areas, issues such as sex of 

the head of state, sex of judges, sex reassignment, sex of the parties in marriage, role of sex in 

heritage, sexual offenses can be cited as examples. 

In the light of examples that we can easily increase their numbers, it can be seen that sex 

and sexuality are given special importance in all parts of law and fiqh sciences. In order to 

produce more systematic and productive information in these areas, an auxiliary science 

focusing on sex related issues and problems is needed. In order to meet this scientific need, it 

would be beneficial to bring two new disciplines, “sex law” and “sex fiqh”, to the agenda of 

the scientific world. As a result, it can be said that it is necessary to think about “sex law” and 

“sex fiqh” for the development of law and fiqh. 

Keywords: Genus, Sexual, Sexuality, Sex, Sex Fiqh, Sex Law 

 

BİLİM DÜNYASINA KATKI BAĞLAMINDA CİNSİYET HUKUKU VE CİNSİYET 

FIKHI 

 

Özet 

Küçük görüş ayrılıkları bir kenara bırakılacak olursa cinsiyet kavramını genel anlamıyla 

“bitki, hayvan ve insanlarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların 

birbirini tamamlamasını sağlayan genetik, bedensel, hormonal ve ruhsal özelliklerin bütünü” 

olarak tanımlamak mümkün olur. İnsanı hak ve sorumlulukların öznesi olarak kabul eden 
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hukuk ve fıkıh açısından bakıldığında ise yukarıdaki tanımın insan temelinde bir daralma 

gösterdiği görülmektedir. 

Cinsiyet, daha basit anlamıyla insan cinsinin kadın ve erkekten ibaret olan iki ayrı 

görünümünü ifade eder. Dolayısıyla cinsiyetin geçmişi, ilk insanlara kadar uzanır. Çünkü 

insan türünün günümüze kadar gelebilmesi erkek ve kadının cinselliğine bağlı olarak mümkün 

olmuştur. Bu manasıyla erkek ve kadın, birbirini tamamlar niteliktedir. Başka bir anlatımla 

sadece biyolojik açıdan değil ruhsal yönüyle de erkek ve kadın birbirine muhtaçtır. 

Cinsiyet ve buna bağlı olarak cinsellik, biyoloji, psikoloji, tıp, ahlâk ve sosyoloji başta 

olmak üzere pek çok bilim dalının inceleme konusu olmuştur. Bu bilim dallarından önemli 

ikisi de hukuk ve fıkıhtır. Gerçekten de dikkatle incelendiğinde hukuk ve fıkıh (İslam hukuku) 

bilimlerinin bütün alt bölümlerinde cinsiyete ve bununla ilişkili olarak cinselliğe önemli bir 

yer verildiği görülebilir. Sözgelimi ibadet alanında namaz kıldıracak imamın, ezan okuyacak 

müezzinin cinsiyeti tartışmaları örnek olarak verilebilir. Ayrıca diğer hukuki alanlarda da 

devlet başkanının cinsiyeti, hâkimlerin cinsiyeti, cinsiyet değiştirme, evlilikte tarafların 

cinsiyeti, mirasta cinsiyetin rolü, cinsel içerikli suçlar gibi meseleler örnek olarak sunulabilir.  

Sayılarını rahatlıkla artırabileceğimiz örnekler ışığında hukuk ve fıkıh bilimlerinin 

bütün kısımlarında cinsiyete ve cinselliğe özel bir önem verildiği görülebilir. Söz konusu 

alanlarda daha sistemli ve verimli bilgi üretilebilmesi için cinsiyetle bağlantılı konu ve 

sorunlara odaklanmış birer yardımcı bilim dalına ihtiyaç vardır. Bu bilimsel ihtiyacın 

karşılanması amacıyla “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı” adlarında iki yeni disiplinin bilim 

dünyasının gündemine getirilmesi faydalı olacaktır. Sonuç olarak hukukun ve fıkhın gelişimi 

açısından “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı” üzerinde düşünmenin gerekli olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Cins, Cinsel, Cinsellik, Cinsiyet, Cinsiyet Fıkhı, Cinsiyet Hukuku 
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KÖTÜLÜK PROBLEMİ ATEİZMİN MEŞRUİYETİ İÇİN BİR GEREKÇE 

OLUŞTURABİLİR Mİ? 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM 

Kütahya DPÜ  

 

Özet 

Kötülük Problemi ve bu problem bağlamında vücut bulmuş tartışmalar felsefe tarihinin 

en önemli konularındandır. Tartışmaların kökeni antik çağa kadar uzanır. Problem felsefi 

nosyona uygun bir biçimde ilk kez Epiküros tarafından ele alınmış; mutlak güç, kudret ve 

irade sahibi bir Tanrı ile onun eseri olan doğada meydana gelen olumsuz ya da kötü 

sayılabilecek birtakım hadiseler sorgulanmıştır. Epiküros bu sorgulamasında: “(Tanrı) 

kötülüğü önlemek istiyor da, gücü mü yetmiyor? O halde Tanrı güçsüzdür. Gücü yetiyor da 

bunu yapmak mı istemiyor? O halde Tanrı kötü niyetlidir. Hem gücü yetiyor, hem de bunu 

yapmak mı istiyor? O halde bunca kötülük nereden geliyor?” gibi sorular üzerinden hareketle 

bazı çelişkilere dikkat çekmek istemiştir. Zira sorular bir bütün olarak ele alındığında, birisine 

verilecek olumlu cevabın diğer bir soruyu olumsuzlama veya yok sayma gibi bir neticeye 

sebebiyet vereceği açıkça görülecektir. Problemin tabiatında barındırdığı bu güçlükten 

kaynaklı olsa gerek, tartışmalar vahiy kökenli dinlerin hüküm sürdüğü ortaçağ ve sonrasında 

da devam etmiş, özellikle Tanrı karşıtı duruş sergileyen filozoflar açısından Kötülük Problemi 

en kritik argüman haline gelmiştir. Gerek Tanrı’ya inanan filozof ve teologlar ve gerekse 

Tanrı karşıtı duruş sergileyen filozoflar arasında cereyan eden tartışmalar, meseleye dair hatırı 

sayılır bir fikri mirasın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Tanrı lehine müdafaa yapan teolog ve filozoflar kötülükle ilgili sorunu ahlaki bakımdan 

insan ve onun özgür bir varlık oluşuyla, fiziki bakımdan ise yaratılmış olanın eksikliğiyle 

ilişkilendirmişlerdir. Tanrı karşıtı duruş sergileyen filozoflar ise Tanrı faktörünü hesaba 

katmadan ahlaki kötülükler noktasında insanı sorumlu tutmuşlar, fizik âlemi de benzer şekilde 

harici aşkın bir güçten bağımsız olarak kendi sınırları içerisinde ele almışlar, insanlar adına 

kötü olarak görülebilecek hadiseleri doğanın tabii işleyişinin ortaya çıkardığı durumlar olarak 

değerlendirmişlerdir. Bu bildiride, kötülük problemi çerçevesinde Tanrı’nın aleyhine 

geliştirilmiş olan argümanların (lehte-aleyhte) genel bir analizi yapılacak ve buradan hareketle 

ateizme meşru bir yol bulabilmenin imkânının olup olmadığı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Ahlak, Kötülük, Ateizm. 

 

CAN THE PROBLEM OF EVIL BECOME A JUSTİFİCATİON FOR ATHEISM? 

Abstract 

The Problem of Evil and the debates in the context of this problem are one of the most 

important issues in the history of philosophy. The origin of the discussions goes back to 

ancient times. The problem was first philosophically addressed by Epicurus; he questioned the 

God who has absolute power and will and some of the negative or bad events that occurred in 

nature created by God. Epicurus in his questioning wanted to draw attention to some 

contradictions: “If God wants to prevent evil and cannot afford it, He is powerless. Although 

God can afford it, He does not prevent the evil, He is malicious. If God both wants and 
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prevents the evil, where does all this evil come from? When these questions are considered as 

a whole, it will be clear that the positive answer for one will result in negating or ignoring 

another question. Due to the difficulty inherent in the problem, the debate continued in the 

Middle Ages and later and the problem of Evil became the most critical argument especially 

for philosophers who were anti-God. The discussions that took place between philosophers 

and theologians who believed in God and philosophers who did not believe in God led to the 

emergence of a considerable intellectual heritage.  

Theologians and philosophers who advocate in favor of God have linked the problem of 

evil to morally human and its free existence, and physically to the lack of creature. The anti-

God philosophers, on the other hand, held man responsible for moral evil without taking into 

account the God and they addressed the world within their borders, independent of a 

transcendent power. They also considered the events that could be seen as bad as the 

situations that created by nature. In this paper, a general analysis of the arguments developed 

against God in the framework of the problem of evil will be made and it will be discussed 

whether it is possible to find a legitimate path to atheism. 

Keywords: God, Morality, Evil, Atheism. 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 37 

 

KÖTÜLÜK BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLEN TEODİSELERİN GÜCÜNE DAİR 

BİR TARTIŞMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM 

Kütahya DPÜ  

 

Özet 

Tanrı’nın mutlak güç ve kudret sahibi olması yanında adalet ve iyilik sahibi bir varlık 

olarak da nitelendirildiği bir inanç ve düşünce sisteminde, acı, ıstırap ve mağduriyetlerin 

mevcudiyeti geçmişten günümüze tartışılagelen bir sorun olmuştur. Özellikle vahiy öğretisi 

çerçevesinde şekillenmiş dinlerin metinlerinde ve peygamberlerinin anlatısında kendisinden 

söz edilen Tanrı’nın özellikleri ile onun tarafından var edildiğine inanılan dünyadaki 

gelişmelerin zaman zaman çelişiyor olması bu tartışmaların çok daha fazla derinleşmesine ve 

Tanrı hakkındaki spekülasyonların artmasına neden olmuştur. Bu sebepten dolayı, bir taraftan 

Tanrı’nın mutlak güç, irade ve iyiliğini koruma, diğer taraftan da doğada meydana gelen 

olumsuz hadiseleri Tanrı’nın bu özellikleri çerçevesinde izah edebilme adına düşünce tarihi 

boyunca birtakım teodiseler geliştirilmiştir. 

Fiziki dünyada meydana gelen ve insanların acı çekmesine sebep olan deprem, sel, 

yanardağ patlaması, tsunami gibi tabii afetler ilk etapta, yaratılmış bir varlık olması ve 

sonradan meydana gelmiş olmanın birtakım zaaflarını barındırması sebebiyle evrenin 

yetkinsizliği ile izah edilmiştir. İkinci olarak ise bu hadiseler insanla ilişkilendirilmiş, onun 

ahlaki zaaflarının bir neticesi olarak Tanrı tarafından kendisine verilmiş bir ceza olarak tarif 

edilmiştir. Her iki durumda da ortaya çıkan tabloya neden olarak Tanrı değil, doğanın 

yetkinsizliği ve insanın ahlaki zaafları gösterilmiştir.   

Diğer taraftan, her şeyin ancak zıttı ile bilinebileceği ilkesinden hareketle, tabii düzende 

iyilikler kadar kötülüğün de varlığına ihtiyaç olduğu dile getirilmiş, iyinin bilinmesi için 

kötünün varlığının zaruri olduğu ileri sürülmüştür. Bununla birlikte kötülüğün gerçekte bir 

varlığa sahip olmadığı, kötü olarak nitelendirilen durumların iyiliğin eksikliğinden ya da yok 

olmasından dolayı ortaya çıkan arızi bir durum olduğu iddia edilmiştir. Bazı düşünürler ise iyi 

ve kötüye dair kanaatimizi belirleyen şeyin büyük oranda mevcut bilgi anlayış ve 

alışkanlıklarımız olduğunu dile getirerek, bunlara dair hakikatin ancak öte dünya tecrübesiyle 

belirginlik kazanacağını iddia etmişlerdir.  

Bu bildiride düşünce tarihinde Tanrı ve Kötülük Problemi çerçevesinde ortaya konmuş 

olan teodiseler ele alınacak ve bu teodiseler güçlü ve zayıf yönleri itibariyle analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Teodise, Tanrı, İyi.  

 

A DISCUSSION ON THE POWER OF THEODICIES DEVELOPED IN THE 

CONTEXT OF EVIL 

Abstract 

The existence of pain and suffering has been a controversial problem from past to 

present in a system of beliefs and thoughts where God is considered to be justice and 

goodness, as well as He has absolute power. The occasional contradiction between the 

features of God, especially in the texts of religions formed in the framework of revelation and 
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in the narrations of prophets and developments in the world have caused to increase the 

speculation about God and these kind of discussions. For this reason, a number of theodicies 

have been developed throughout the history of thought in order to preserve the absolute 

power, will and goodness of God and to explain the negative events taking place in nature 

within the framework of these features of God. 

Natural disasters such as earthquakes, floods, volcano eruptions, tsunamis that occur in 

the physical world and cause people to suffer are explained by the inability of the universe 

because of the fact that it was a created later and for this reason, it has some weaknesses. 

Secondly, these events are associated with human beings and described as a punishment 

imposed by God as a result of humans moral weaknesses. In both cases, the incompetence of 

nature and the moral weaknesses of man are shown as the reason of these punishments. 

On the other hand, through the principle that everything can only be known by the 

opposite, it is stated that there is a need for evil as well as goodness, and it is claimed that the 

existence of evil is essential for knowing the good. Besides, it has been claimed that evil does 

not actually have an existence, and what is described as bad is an incidental condition caused 

by the lack or disappearance of good. Some thinkers say that what determines our opinion of 

good and evil is largely our knowledge, understanding and habits. They also claim that the 

truth about them would only become evident with the experience of the afterlife. 

In this paper, theodicies that were put forward within the framework of God and 

Problem of Evil in the history of thought will be discussed and these theodicies will be 

analyzed in terms of their strengths and weaknesses. 

 Keywords: Theodicies, God, Good 
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MANEVİ DANIŞMANLIK AÇISINDAN KURAN’DAKİ “BAKARA” VE 

“MÜLK” SURELERİNİN BAZI AYETLERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ 

                                    

  Doç. Dr. Mustafa Naci Kula 

                      Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Özet  

Bu tebliğde Kur’an-ı Kerim’deki “Bakara” ve “Mülk” surelerinin bazı ayetleri ışığında 

yaşadıkları sıkıntılara anlam vermeye çalışan ve onlar karşısında nasıl davranılması 

gerektiğini araştıran bireylere manevi danışmanlık açısından nasıl destek olunabileceği ele 

alınacaktır. 

İnsan, anlam arayan bir varlık olarak hayat içerisinde yaşadıklarını anlamaya ve niçin 

yaşadığına ilişkin bir cevap bulmaya çalışır. Yaşadığı zorluklar karşısında da bunları niçin 

yaşadığına ilişkin soru sorarak onların anlamlandırmaya çalışmakla birlikte o zorlukları 

aşmak için çözümler arar. Yaşanılan zorlukların doğasına göre çözümler tıbbi, hukuki, 

psikolojik veya sosyal özellik gösterebilir. Bunlara ek olarak, anlam arayışı, yaşanılan 

zorlukları kontrol etme ve zorluklara çözüm üretmede insana yardımcı olabilecek en önemli 

referans noktalarından birisi de din/ maneviyattır.  

Günümüzde etkinliği artan manevi danışmanlık yaşadıklarıyla zor durumda kalan ve 

bunları anlamaya çalışan aynı zamanda da bu zorlukları aşma çabasında olan bireylere dini/ 

manevi referanslarla destek olmayı amaçlar. Manevi danışmanlığın bu özelliği sebebiyle 

Müslümanların kutsal kitabı Kuran’daki bazı ayetler de referans olarak değerlendirilebilir.  

Kur’an-ı Kerim’deki “Bakara Suresi”nin 155. ve 156. ayetleri insanların zorluklara nasıl 

tepki vermeleri açısından rehberlik edecek örneklerdir. Bunlardan ilki insanın korkudan ve 

açlıktan bir şey ve mal, can ve ürettiklerinin noksanlığı karşısında nasıl bir seçim yapacağı 

noktasında deneneceğini belirtir ve yaşayacağı zorluklar karşısında sabır gösterirse zorlukları 

aşacağı müjdesini verir. Bir sonraki ayet olan 156. ayette ise insanın başına bir musibet 

geldiğinde onu hem anlamlandırma hem de çözümlemede işine yarayacak bir dini bakış açısı 

sunulmaktadır.  

Bu ayetler zorlukların kendisinin ve var olan her şeyin özü itibariyle Allah’a aitlik 

noktası ve tekrar O’na dönüşün olacağı bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin altını çizer. Bu 

da bireyin zorlukları Allah’ın yardımı ve O’na olan inancıyla aşacak gücü bulmasına yardımcı 

olacaktır. Aynı zamanda insanları mutlak anlamda Allah’a dönüşün olacağı inancıyla da 

yaşanan zorlukların altında ezilmeden ve aşırı kaygı/korkuya kapılmadan çözüm üretme 

becerisi ortaya koyma açısından destekler. 

“Mülk Suresi” ikinci ayetinde “Ahsen-ü Amele” ifadesi ile en güzel davranışı 

gerçekleştirme açısından insanın seçim yapması ve çözüm üretmesinin önemi 

vurgulanmaktadır.  

İlgili ayetlerde yer alan bu hususlar manevi danışmanlık açısından detaylı bir şekilde ele 

alınarak bu ayetlerin bireye referans olabilmesindeki anlam ve önemi vurgulanacaktır.  

Anahtar kelimeler: ayet, manevi danışmanlık, zorluk, anlam  

 

IMPORTANCE AND MEANİNG OF SOME AYAHS OF “AL-BAQARAH” AND 

“AL-MULK” İN QUR’AN FOR SPİRİTUAL CONSULTANCY 
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Abstract 

This study is going to discuss the ways to provide the individuals who try to attach 

meaning to the difficulties they experience and search for the ways to cope with them with 

support in spiritual consultancy in light of some ayahs from the suwar of “Al-Baqarah” and 

“Al-Mulk.”  

Human being a creature that is in search of meanings tries to understand his/her 

experiences in life and answer why (s)he lives. In the face of difficulties, (s)he asks questions 

as to why (s)he experiences them to attach meanings to problems while trying to find 

solutions for them. These solutions could have medical, judicial, psychological or sociological 

aspects depending on the nature of the problems. In addition, religion/spirituality is another 

significant point of reference for humans to find the meanings of things in life and to control 

and cope with difficulties. 

Spiritual consultancy, which has increasing effectiveness nowadays, aims at providing 

the individuals who are in difficult situations, try to understand them and endeavor to cope 

with them with support with religious/spiritual references. Thanks to this feature of spiritual 

consultancy, some ayahs from the Muslim holy book Qur’an could be evaluated as points of 

reference.  

The 155 and 156th ayahs of the “Al-Baqarah” in the Qur’an are examples to guide 

people on how to respond to hardships. The first one says people will be tested “with 

something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits,” and continues giving 

the good news that good tidings will be given to the patient. The latter presents a religious 

point of view useful for people to understand and solve difficulties when they strike them. 

These ayahs underline the idea the difficulties should be dealt with in light of the notion 

that human beings and everything, in essence, belong to Allah and all of them will be returned 

to God. This, in turn, would help individuals to find the strength to fight against their 

problems with the assistance of God and with their faith in God. At the same time, it helps 

people go through hard times and come up with solutions without feeling too much pressure 

and extreme anxiety/fear thanks to the idea that they will all reach God in the end.  

In the second ayah of “Al-Mulk,” the importance of making choices and bringing 

forward solutions to perform the best deed in life is underlined for people with the expression 

“ahsen-u amele.” 

These issues in the related ayahs will be analyzed in detail with respect to spiritual 

consultancy, focusing on their meaning and significance in being references for the 

individuals. 

Keywords: ayah, spiritual consultancy, difficulty, meaning  
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GAZZÂLÎ’NİN SUDUR NAZARİYESİNE GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER VE İBN 

SİNA’DAN VERİLEBİLECEK CEVAPLAR 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDOĞAN  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,  

Orcid ID: 0000-0003-4131-3532 

 

 

Özet 

Gazzâlî Tehâfüt’ünde İbn Sînâ’nın sudûrcu yaratma nazariyesine bir takım itirazlarda 

bulunmuştur. Bu kitapta yer alan soru ve cevap bölümü, sudûr konusunda filozofların 

görüşlerinin en doğru ve anlaşılır şekliyle açıklandığı şeklinde Gazzâlî iddiasını 

barındırmaktadır.  

İbn Sînâ’nın sudûr görüşü Tanrı’dan çokluğun ne şekilde varlık kazandığını ve var oluş 

sürecinin hiyerarşik yapısını açıklamaktadır. Buna göre Tanrı’nın doğrudan varlık verdiği şey, 

birinci akıl iken, birinci akıldaki çokluk vasıtasıyla diğer akıllar ve suretleriyle birlikte 

felekler, bütün bir ayüstü âlem ile oluş ve bozuluşun yer aldığı ayaltı âlem, dolaylı olarak 

O’ndan varlık kazanır. İbn Sînâ’ya göre Allah’tan tek bir şey sudûr eder. O da İlk Akıldır. 

Varlığını Allah’tan alması dolayısıyla bir yönüyle imkâna dayanan bu akıl, Allah’tan gücünü 

alması yönüyle de zorunludur. İşte bu birleşim âlemdeki çokluğun sebebidir. İlk Akıl özüyle 

mümkün, Allah’a oranla zorunludur. Bu aklın üçlü bir düşünme mekanizması vardır. 

Kendisini bilfiil düşündüğünde nefs ve uzak feleğin şekli çıkar. Kendisini bilkuvve 

düşündüğünde feleğin cirmi (maddesi) çıkar. Allah’ı düşündüğünde ise ikinci bir akıl çıkar. 

İşte bu üçlü mekanizma dokuz akıl boyunca devam eder. Onuncu akıl ise faal akıldır ve bu 

akıl suretlerin verildiği yerdir. Yani Tanrı, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak nihai 

anlamda sudûr sürecinin kaynağını teşkil etmesi bakımından, bütün bir âlemin varlık veren 

Fâil İllet’i olmaktadır.  

Gazzâlî, filozofların sudûr teorisi dedikleri şeyin aslında bir dayatma olduğu 

kanısındadır. Ona göre sudûr anlayışının tutarlı hiç bir tarafı yoktur. Filozofların savunduğu 

bu teori, katı bir determinizm barındırdığı ve her şeyi zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisiyle 

açıklanmak istediği için tutarlı değildir. Bu bakımdan sudûr, bir yandan çokluğu ve kâinattaki 

düzeni açıklayamamakta, öte yandan da Allah’ın mutlak birliğini korumada başarılı 

olamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Âlem, Sudûr Nazariyesi, İbn Sînâ, Gazzâlî. 

 

CRITICISES AL-GHAZĀLĪ’S INTRODUCED TO THE THEORY OF EMANATION 

AND ANSWERS THAT CAN BE GIVEN FROM IBN SĪNĀ 

 

Abstract 

 In his book al-Ghazālī, Tahāfut al-falāsifa, he made some objections to Ibn Sīnā’s 

theory of emanation. The question and answer section in this book will reveal how the 

philosophers' views on emanation are understood by al-Ghazālī. 
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Ibn Sīnā’s view of the theory of emanation explains how the multitude came from God 

and the hierarchical structure of the process of existence. According to this, what God directly 

gives to is first mind. Because of the multiplicity in the first mind, other minds and their 

surrogates exist. Subsequently, the paralyzes, with the superuniverse universe, are formed and 

degraded by the submarine universe, indirectly from God. According to Ibn Sīnā, only one 

thing comes out of God. He is the First Mind. This mind, which is able to take its existence 

from God, is also imperative for taking its power from God. This combination is the cause of 

the multiplicity in the universe. The First Reason is possible in essence, compulsory relative 

to God. This mind has a triple thinking mechanism. When he actually thinks of himself, the 

ego and the shape of the distant catastrophe emerge. When he thinks of himself as potential, 

the substance of the catastrophe emerges. When you think of God, there is a second mind. 

This triple mechanism continues through the nine minds. The tenth mind is the Active Mind 

and this mind is the place where the surrogates are given. In other words, God is the Active 

Reason of the whole world, being directly or indirectly the source of the emanation process. 

al-Ghazālī, thinks that what the philosophers call the theory of emanation is actually an 

imposition. According to him, there is nothing consistent about the understanding of theory of 

emanation. This theory advocated by philosophers is inconsistent because it contains a rigid 

determinism and wants to explain everything in a necessary causal relationship. In this 

respect, theory of emanation cannot explain the multiplicity and order in the universe, on the 

other hand, he is not successful in explaining God's oneness. 

Key Words: God, Universe, Theory of Emanation, Ibn Sīnā, al-Ghazālī. 
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TEHAFÜTÜ’L-FELASİFE’NİN MUKADDİME VE SONUÇ BÖLÜMÜNDEKİ 

TEKFİR İTHAMLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDOĞAN  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Orcid ID: 0000-0003-4131-3532 

 

Özet 

İslam düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar 

arasında cereyan eden ve aynı zamanda bu çalışmanın kapsamını da belirleyen Tehâfütü’l-

felâsife eksenli tartışmalardır. Çalışmamızın özü, Gazzâlî’nin filozoflara karşı yönelttiği 

eleştirilerin mahiyetinde yer bulan tekfir ithamlarının haklılık payının, metin tutarlığı 

bağlamında ortaya konmasından ibarettir. 

Gazzâlî’nin Tehâfüt’te filozoflara yönelttiği eleştiri çok yönlü ve kapsamlı bir 

eleştiridir. Ancak onun özü veya esası basittir: Gazzâlî’ye göre filozoflar iman ile aklı, din ile 

felsefeyi doğru bir tarzda anlamamışlardır. Yani Gazzâlî, her hususu akla dayandırma 

çabasında olan filozofların küfre düşmelerinin ve tekfirle itham edilmelerinin sebebi olarak, 

görüşlerinin Kur’an’a ve Hz. Peygamberin sünnetine aykırı olmasını ve üç meselede, bütün 

Müslümanlarla ihtilafa düşmüş olmalarını görmektedir. Gazzâlî’nin bu konuda kendine has 

bir te‘vîle girişmesi makul karşılanabilir. Ancak filozofların görüşlerinin din konusunda bir 

takım hüküm verenlerin görüşlerine uymamasından dolayı küfürle itham ediliyor olmaları 

makul karşılanacak bir durum değildir. 

Gazzâlî’nin Tehâfüt’ünde filozofların küfür ile itham edildiği ifadelerde dikkat çeken en 

önemli nokta şudur: Tehâfüt’te yer alan en güçlü küfür ithamları; sanıldığı gibi birinci, on 

üçüncü ve yirminci meselelerde bulunmayıp Tehâfüt’ün giriş, mukaddime ve sonuç 

bölümünde yer almaktadır. Bu çalışma bu durumun sebeplerini ortaya koymanın yanısıra 

Gazzâlî’nin iddiasındaki tutarlılığı da çözümlemek istemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Tekfir, İbn Sînâ, Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife. 

 

CLAIMS OF RELAPSE/OUT OF RELIGION IN THE INTRODUCTION AND 

CONCLUSION SECTION OF TAHĀFUT AL-FALĀSIFA 

 

Abstract 

One of the most important debates of Islamic thought is undoubtedly the Tahāfut al-

falāsifa debates that took place between al-Ghazālī and the philosophers and at the same time 

determined the scope of this study. The essence of our study is to reveal the fairness of the 

claims of al-Ghazālī's religious abandonment to the philosophers in the context of related 

texts. 

al-Ghazālī's criticism of the philosophers in Tahāfut al-falāsifa is a multifaceted and 

comprehensive one. But its essence or essence is simple: According to al-Ghazālī, 

philosophers did not understand faith and reason, religion and philosophy in a correct way. In 

other words, as the reason why philosophers who want to base everything on reason, come out 

of the religion, their views of the Qur'an and the practices of the Prophet Muhammad is 
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contrary to the practices and the three issues, all Muslims have fallen into conflict with. 

Gazzâlî’s own interpretation on this issue may be considered appropriate. However, it is not 

right for al-Ghazālī to criticize some of his philosophers for saying things that are 

incompatible with their views on religion. 

The most important point that draws attention to the statements that the philosophers are 

accused of coming out of religion in al-Ghazālī's Tahāfut al-falāsifa is the following: The 

most powerful religious accusations in the threat are; It does not deal with the first, thirteenth 

and twentieth issues and is included in the introduction, destiny and conclusion section of 

Tahāfut al-falāsifa. In addition to revealing the reasons for this situation, this study seeks to 

analyze the coherence of al-Ghazālī's claim. 

Keywords: God, Relapse/Out of Religion, Ibn Sīnā, al-Ghazālī, Tahāfut al-falāsifa. 
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TÜRKİYE’DE DİNİ/MANEVİ DANIŞMA VE REHBERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN 

DOKTORA TEZLERİNİN İÇERİK ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Özet 

Modern bir hizmet olarak dini danışma ve rehberliğin ilk defa Batı dünyasında ortaya 

çıktığı kabul edilir. Din adamlarının kiliseye gelenlere kutsal kitap ve dini gelenekler 

çerçevesinde, gündelik yaşam sorunları ve dini konularda danışmanlık hizmeti verdiği 

bilinmektedir. Din adamları tarafından yapılan bu hizmet “pastoral danışmanlık” olarak 

isimlendirilmiştir. Dini kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan dini danışma ve rehberlik, 

modern psikoloji bilimin ortaya çıkması ve üretilen bilgilerden yararlanılmaya başlanmasıyla 

bilimsel bir boyut kazanmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda gelişen hümanist 

düşüncenin etkisiyle pastoral psikoloji ve seküler psikoloji arasında metot ve teknik bakımdan 

daha sıkı bir yakınlaşma meydana gelmiş ve ortak bir dil oluşmaya başlamıştır. 1960’lardan 

sonra dünya genelinde bir yayılma eğilimi gösteren dini/manevi danışma ve rehberlik konusu, 

1990’ların sonundan itibaren Türkiye’deki dini kurum ve akademik çevrelerin de ilgi odağı 

haline gelmiştir. Ancak Hristiyan Batı kültürü ve geleneklerine dayalı olarak gelişen 

dini/manevi danışma ve rehberliğin Müslüman toplumun bireylerine ne derecede yardım 

sağlayabileceği ciddi tartışma konusudur. 

Bu bildiride, Türkiye’de dini/manevi danışma ve rehberlik konusunda yapılan doktora 

tezlerinin konuyu kavrama biçimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Konuyla ilgili 

Yüksek Öğretim Kurumları Tez Veritabanı’ndan ulaşılan toplam 10 tezin içeriğine ilişkin en 

önemli bulgular şunlardır: Tezlerin büyük bir bölümü din psikolojisi alanında hazırlanmış 

olup 2013-2017 yıllarında yazılmıştır. Yöntemsel olarak ise dokümantasyon metot ile birlikte 

insan tutum ve davranışlarını ölçmede kullanılan nicel ve nitel araştırma tekniklerine 

dayandıkları bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dini danışma ve rehberlik, Manevi bakım, İçerik analizi 

 

CONTENT ANALYSİS OF COMPLETED PHD THESİS ON PASTORAL/SPİRİTUAL 

CARE AND COUNSELİNG İN TURKEY 

 

Abstract 

It is accepted that pastoral/spiritual care and counseling as a modern service first 

appeared in the Western world. It is known that the clergy provide counseling to the church in 

daily life problems and religious issues within the framework of holy books and religious 

traditions. This service provided by the clergy was called “pastoral counseling”. 

Pastoral/spiritual care and counseling, whose religious roots go back to the depths of history, 

gained a scientific dimension with the emergence of modern psychology science and the 

utilization of the information produced. In the years following World War II, a closer 

convergence between the pastoral psychology and secular psychology in terms of method and 

technique has occurred and a common language has started to form. After the 1960 worldwide 
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pastoral/spiritual care and counseling, showing a tendency to spread, since the late 1990s 

religious institutions in Turkey and has become the focus of attention of academic circles. 

However, the extent to which pastoral/spiritual care and counseling based on Christian 

Western culture and traditions can help individuals of the Muslim community remains a 

matter of serious debate. 

 

In this paper, the doctoral thesis carried out in Turkey on pastoral/spiritual care and 

counseling are analyzed by content analysis. The most important findings related to the 

content of the 10 theses obtained from the Higher Education Institutions Thesis Database are 

as follows: Most of the theses were prepared in the field of religious psychology and written 

in 2013-2017. Methodically, it was found that they are based on quantitative and qualitative 

research techniques used to measure human attitudes and behaviors together with the 

documentation method. 

Keywords: Pastoral/Spiritual care and counseling, PhD Thesis, Content analysis. 
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HZ. PEYGAMBER’İN UYGULAMALARINDA MANEVİ DESTEK VE 

DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Özet 

Allah’ın insanlar içinden seçtiği ve insanlara rehberlik yapmakla görevlendirdiği ilk ve 

en yetkin dini danışmanlar peygamberlerdir. Zaten peygamberler, insanlara yol göstermek 

için gönderilmiştir. Hz. Peygamber, Kur’an’ın gösterdiği rehberlik ilkesi doğrultusunda, 

insanların gitmekte oldukları yolun dışındaki alternatifleri göstermek suretiyle kendileri için 

doğru olanı seçmelerine yardımcı olmuştur.  Hz. Peygamberin, muhataplarının dini, sosyal, 

etnik, kültürel, ekonomik statü ve durumlarına bakıp ayrımcılık yapmadan, insanın değerine 

inanarak, onların her manada tam ve olgun bireyler haline gelmelerine yardımcı olması, 

günümüz modern danışma ve rehberlik anlayışı ile de örtüşmektedir. Hz. Peygamber sadece 

sözleriyle değil aynı zamanda uygulamaları ve yaşantısıyla da insanlara rehberlik etme 

konusunda aktif/canlı bir model olmuştur. Aniden ortaya çıkan felâket ve musibetlerle veya 

günbegün artan meşakkat, zorluk ve acılarla başa çıkmaktan, hayata ve yaşananlara dair 

anlam inşa etmeye kadar dünyevi ve uhrevi her türlü sorun yaşayanlara destek olup rehberlik 

yapmış ve yol göstermiştir. Resulullah (sav)’in hayatı, O’nun rehberlik rolü ve misyonuyla 

ilgili sayısız örnekle doludur. 

Hz. Peygamber’in manevi destek ve danışma faaliyetleri ile alakalı Kur’an’da anlatılan 

en dikkat çekici örneklerden birisi Hz. Peygamber ve görme engelli bir sahabeyle aralarında 

gerçekleşen rehberlik sürecini konu alan Abese suresinin başındaki ayetlerdir.  Başka bir 

örnek, eşi ile aralarında yaşanan problemle ilgili Hz. Peygamber’den yardım isteyen kadının 

durumunu ele alan Mücadele suresinin ilk ayetleridir.  Sahih hadis kaynaklarında geçen Berire 

adındaki bir cariyenin azad edildikten sonra köle olan kocasını boşaması nedeniyle bu kişinin 

karısını kararından vazgeçirmek üzere Resulullah (sav)’den yardım istemesi de O’nun aile 

sorunlarındaki manevi destek ve danışmanlık rolüne örnek olarak gösterilebilir. 

Bu bildiride, Hz. Peygamber’in dua, rüya analizi, istihare gibi manevi destek 

uygulamaları, ikna ve telkin gibi danışma yaklaşımları ile birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Manevi destek, Dini danışma 

 

SPIRITUAL SUPPORT AND COUNSELING APPROACHES IN THE PRACTICES 

OF THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH) 

 

Abstract 

Prophets are the first and most competent religious counselors chosen by God to guide 

people. Already the prophets were sent to guide people. In accordance with the guidance of 

the Qur'an, the Prophet Muhammad helped people to choose the right ones for them by 

showing alternatives outside the path they were going.The fact that Prophet Muhammad, by 

looking at the religious, social, ethnic, cultural, economic status and situations of his 

interlocutors and believing in the value of human beings without discrimination, helps them to 
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become full and mature individuals in every sense coincides with today's modern mentoring 

and guidance concept. The Prophet Muhammad has been an active model not only in his 

words, but also in his practice and life, in guiding people.He has guided and supported all 

kinds of worldly and other problems, from dealing with the sudden disasters and disasters or 

increasing day-to-day labor, difficulties and pain, to constructing meaning about life and 

events. The life of the Prophet Muhammad is filled with numerous examples of his guidance 

role and mission. One of the most remarkable examples in the Qur'an related to the spiritual 

support and counseling activities of the Prophet is the verses at the beginning of the Abese 

surah which deals with the Prophet and his blind companions. Another example is the first 

verses of the Struggle, which discusses the situation of the woman who asks the Prophet for 

help with the problem with her husband. The fact that a concubine named Berire in Sahih 

hadith sources has divorced his slave husband after he was freed, and that the person asked 

the Messenger of Allah (saas) to discourage his wife's decision can be given as an example of 

his moral support and counseling role in family problems. 

In this paper, the spiritual support practices of the Prophet such as prayer, dream 

analysis and intelligence will be examined along with counseling approaches such as 

persuasion and suggestion. 

Keywords: Prophet Muhammad (pbuh), Spiritual support, Religious counseling 
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ATATÜRK DÖNEMİ ÇOCUK TERBİYESİNDE POLİTİK YAKLAŞIMLAR
*
 

 

Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI 

Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı 

günden bu yana istikbali olarak gördüğü çocuk konusunu gündemine almıştır. Meclis 

tutanaklarında çocuk hem küçük kavramı olarak, hem de milli kültürü ve eğitimi ilerletecek 

birey olarak pek çok kez zikredilmektedir. Yetiştirilecek olan çocuk, ona yaklaşım tarzları, bu 

konuda politikacıların görüşleri ve çocuğun durumu için yapılan iyileştirmelerin yıldan yıla 

nasıl değiştiğini ve güncellendiğini tutanaklarda görmekteyiz. Çocuğun birey olarak haklarını 

ve onu milli bir değer olarak yetiştirebilmeyi, vekiller adeta kendi sorumluluklarında sayarak 

ele almışlardır. Bunun için yaptıkları çalışmalar ve bu konudaki tartışmalar zabıt ceridelerinde 

kayıt altına alınmıştır. Özellikle savaşın getirdiği çetin şartlar devam etmesine rağmen, önce 

16 Temmuz 1921 tarihinde yapılan Maarif Kongresindeki konuşmalarda ve daha sonra 17 

Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplanan İktisat Kongresi maddelerinde çocuk ve onun alacağı 

terbiye, disiplin ve eğitimin önemi üzerinde durulması sonuç olarak tüm bunların tutanaklara 

yansıması ardından da önemli bir kısmının yasalaştırılması bu konuya ne kadar önem 

verildiğini ayrıca göstermektedir. Bütçe görüşmelerinde vekiller ayrıca eğitimle beraber nüfus 

meselesinin önemine, nüfusu çoğaltmak gerektiğine bunun çocuğu koruyarak ve eğiterek 

yapılacağına ve ayrıca her bir ferdi terbiye ve takviye etmek görevinin, hıfzıssıhha ve 

içtimaiyat, hatta siyaset ile meşgul olanlar için bir zorunluluk olduğunu düşünürler. İleri 

milletlerin çocuk meselesini büyük bir ciddiyetle karşıladığını ve bu konuda sermayeyi 

çoğaltmak için her vasıtaya başvurduklarını, Cumhuriyet Türkiye’sinin de bu durumu büyük 

bir önemle karşılayan ülkelerden biri olduğunu anlatırlar. Çocuğa yapılan terbiyevi 

faaliyetlerde eğitiminin nasıl olduğunu, pedagojik bir araç olarak çocuğun oyuncaklarını, 

okulların durumunu, çocuğun beslenme ve beden terbiyesini bu süreç zarfında yapılan 

çalışmalar arasında inceleyebilmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, politika, terbiye. 

 

Abstract 

Under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk founded the Grand National Assembly 

of Turkey, opened it sees as future days since the child has received the agenda. In the 

minutes of the Assembly, the child is mentioned many times both as a small concept and as an 

individual to promote national culture and education. We see in the minutes how the child to 

be raised, the way he approached him, the views of the politicians on this issue, and how 

improvements to the child's situation have changed and updated year after year. The rights of 

the child as an individual and the ability to raise him / her as a national value have been dealt 

with by the attorneys as if they were responsible. Their studies and discussions on this subject 
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have been recorded in the records. In spite of the difficult conditions brought about by the 

war, first of all, in the speeches at the Education Congress held on 16 July 1921 and then in 

the Economic Congress articles gathered in İzmir on 17 February 1923, the emphasis on the 

importance of education, discipline and education to be received as a result of all these 

reflections on the minutes and then the enactment of a significant part of it also shows how 

much importance is given to this issue. In the budget negotiations, the proxies also think that 

the importance of the population issue with education, that it is necessary to increase the 

population, that this will be done by protecting and educating the child, and also that the duty 

of nurturing and reinforcing each individual is a necessity for those who are engaged in 

sanitation and social or even politics. Advanced nations that met with great seriousness the 

issue of children and they resorted to all means to replicate capital in this regard, the Republic 

of Turkey are also told that one of the great importance of this case meets country. We are 

able to examine how the child is educated in educational activities, as a pedagogical tool, the 

child's toys, the state of the schools, the child's nutrition and physical education among the 

studies conducted during this process. 

 Keywords: Child, politics, education. 

 

 

 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 51 

 

ATATÜRK DÖNEMİ MİLLETVEKİLLERİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI AÇISINDAN 

TUTUMLARI VE ÇOCUK HIFZISSIHHASI
*
 

 

Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI 

Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ilk andan itibaren hemen hemen her konuda 

milletin geleceğini düşünmüş olan milletvekilleri, çocuk söz konusu olduğunda da bu iyi 

niyetli tavırlarından vazgeçmemişlerdir. Milletin ahvali sıhhiyesini millete verdikleri bir söz 

olarak gören vekiller sağlık konusunu ele almışlar ve vatan evlatlarını yaşatmak için politik 

anlamda atılması gereken her adımı atmaya çalışmışlardır. Özellikle köylerde yaşayan 

çocuklara ne derece sağlık ulaştırıldığının, sahip olunan teknikle ve malzemeyle ne kadar 

fayda sağlanacağının görüldüğü ve sonunda kanunlarla sabitlendiği önemli bir süreç olan 

Atatürk döneminde en az askeri yatırımların önemi kadar sağlık yatırımları da önem 

kazanmıştır. Özellikle nüfusun arttırılması açısından yeni doğumların meydana 

getirilmesinden de ziyade mevcut çocuk sağlığını korumak dönemin sağlık bakanlığının da 

önem verdiği bir konudur. Bir çocuğun iyi yetişmesi için süt içmesinin gerekliliği, hastalıklar 

karşısında dağıtılan kinin, ararot gibi dönemin iyileştirici olduğu düşünülen ilaçları, bu 

bağlamda doktor ve eczacı yetiştirmenin önemi, alınan vergilerin özellikle bu yönde 

kullanılmasının tavsiyelerini tutanaklarda görmekteyiz. Çocuk yetiştirirken anne ve babalara 

yönelik yönlendirici kitapçıklar dağıtılması yine vekillerin önerileri arasındadır. Daha önce 

yurt dışında benzer örneklerinin ve faydalarının görüldüğü bu kitapçıkların yayımlanmalarının 

ve kurumlar vasıtasıyla ailelere dağıtılmalarının, çocuklarını belli bir yaşa getirinceye kadar 

ailelere büyük faydaları olacağına inanılmaktadır.  

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile çocuk hıfzıssıhhası açısından Sağlık Bakanlığı’nın 

çocuk sağlığı konusunda çalışmaları ve buna verdiği önem büyük olmuştur. Aşı kanunu ile 

beraber, gıdalar, ilaçlar ile çocukları alkol ve uyuşturucudan uzak tutma çabaları mecliste 

vekillerce uzun görüşmelere sebep olmuştur. Özellikle çocuk düşürmek, doğum, metruk 

çocuklar, sütnineler, süt damlası, ilk ve orta mektepler ve çocukların sıhhî terbiyesi hakkında 

yapılan görüşmelerde ise olumlu sonuçlar alınmıştır. Çocukları korumanın bir memleketin 

nüfusunun korunmasında ve arttırılmasında ne derece önemli olduğunun farkında olan 

milletvekilleri,  memleketimizde çocuk ölümlerinin de doğru olduğuna inanılan yanlışlar 

yüzünden olduğunu dile getirmişlerdir. Tüm bunlar göz önüne alındığında ise çocuk 

hıfzıssıhhasının yetişkinlerden ayrı olarak ele alınması kayda değer bir durum olmuştur. 

Topluma sağlıklı ve güçlü bireyler kazandırmak için çocuk konusunda yapılan çalışmaların 

sonucunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sağlık, Hastalık, Politikalar, Kanunlar. 
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ATTITUDES OF DEPUTIES IN TERMS OF CHILD HEALTH AND CHILD 

SANITATION DURING ATATURK PERIOD 

 

Abstract 

Turkey Grand National Assembly deputies, who have been established, considered right 

in the first moment, the future of a nation in almost every subject. Even when the topic was 

regarding children, they did not abandon their good intentions. The deputies, who regarded 

the nation's health as a promise to the nation, took up the issue of health and tried to take 

every political step to keep the homeland children alive. Health care has gained importance as 

much as the importance of military investments in Atatürk period. Which is an important 

process fixed by law, in which aid is provided to children living in the villages and how much 

benefit will be provided with available technique and materials. Especially in terms of 

population increasing, it is an issue that the ministry of health attaches importance to 

protecting the existing child sanitation, rather than creating new births. In order for a child to 

grow up well, it needs to drink milk. Medicines considered being curative in this period, such 

as quinine, arrowroot, were distributed against disease.  In this context, training doctors and 

pharmacists gained importance. Recommendations to use, especially taxes in this manner, can 

be seen in records. It is also among the suggestions of the deputies to distribute guidance 

booklets for parents while raising children. 

With the General Public Health Law, the Ministry of Health's work on child sanitation 

and the importance it attaches to it has been of great importance in terms of child health. With 

the vaccination law, foods, medicines and efforts to keep children away from alcohol and 

drugs have led to long negotiations by parliament. Particularly positive results were obtained 

in discussions about abortion, childbirth, abandoned children, wet nurse, milk drop, primary 

and secondary schools and medical education of children. Deputies, aware of the importance 

of protecting children in protecting and increasing the population of a country, stated that 

child deaths were due to mistakes believed to be true. Considering all these, it was noteworthy 

that child sanitation was handled separately from adults. In order to bring healthy and strong 

individuals to the society, significant gains have been achieved as a result of the studies on 

children. 

Keywords: Children, Health, Illness, Policies, Laws. 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 53 

 

CENAZELİK KISMINA SAHİP TÜRBELER İLE İLGİLİ BİR MESELE VE  

BURSADA’Kİ DÖRT TÜRBE 

 

              Dr .Öğr. Üyesi Ebru ELPE  

Batman Üniversitesi 

 

Özet  

Türbelerde alt kat mevcudiyeti, özel bir duruma işaret etmektedir. Bazı türbeler alt kat 

ihtiva etmektedir. Bu tür türbeler Anadolu dışında İran, Azerbaycan, Irak gibi yerlerde, 

genelde Büyük Selçuklu devletinin hakimiyet sahalarında Selçuklular ya da onlara bağlı 

devletler, atabeylikler ya da onlara komşu devletlerin egemenlik sahalarında; Anadolu’da ise 

Anadolu Selçuklu devleti, bu devletin kurulmasından önce ve yıkılmasından sonra kurulan 

beylikler dönemlerinde, daha sonra ise Osmanlı döneminde görülmektedir.  Bu türbelerde üst 

kat, “sembolik mezar odası, mescit, sembolik lahit odası” gibi isimler ile adlandırılır. Alt kat 

ise  “ cenazelik, mumyalık, esas mezar odası, kripta, kripto, mezar hücresi, körhane, toprak 

altı ” gibi isimler verilmiştir. Bu kısımda, üst katta yer alan sanduka sayısı kadar sanduka 

bulunmaktadır. Bu kısımda yer alan mazgal tipli pencereler, havalandırma işlevi ile açılmıştır.   

Konumuz açısından önemli bir mesele olarak gördüğümüz husus biz sanat tarihçilerin bu alt 

katı inceleme şansının her zaman olmayışıdır. Nadir birkaç türbe dışında alt katları 

görememekteyiz. Cenazelik kısımları görülen birkaç türbeye ,Harput Arap Baba Türbesi, 

Harput Mansur Baba Türbesi, Cizre Mem u Zin Türbesi, örnek olarak verilebilir.   Türbelerde 

bu alt katlar ya bir demir kapak ile kapatılıp ve hiç açılmamak üzere lehimlenmiş  ya da bu 

katta bir kapı var fakat bu kapı her zaman kapalı.  Özellikle alt kat kısmını araştırmak 

isteyenler için bu mesele oldukça önem arz etmektedir. Kendilerinden önce bu kısımları 

araştırmış olan araştırmacıların bilgileriyle yetinmek zorunda kalmak durumu ise bir şans 

olarak nitelendirilmektedir.  Bu bildiride de biz bu meseleyi ele almaya çalıştık ve bunun yanı 

sıra yine bu mesele ile ilgili olarak Bursa ‘da yer alan alt kata sahip dört türbeyi anlatmaya 

çalıştık  

Anahtar Kelimeler: Cenazelik, Mesele , Türbe , Bursa , Araştırma  

                                                    

A TROUBLE RELATED TO TOMBERS WITH FUNERAL AND FOUR TOMBS IN 

BURSADA 

Abstract 

The presence of a lower floor in the tombs indicates a special situation. Some tombs 

contain lower floors. Such tombs outside Anatolia, Iran, Azerbaijan, Iraq, in general, the 

Great Seljuk state dominance of the Seljuks or their affiliated states, atabeylikler or 

neighboring states in the sovereignty areas; In Anatolia, the Anatolian Seljuk state was seen 

during the principalities established before and after the collapse of this state and later in the 

Ottoman period. In these tombs, the upper floor is called ile symbolic burial chamber, masjid, 

symbolic sarcophagus room isimler. The lower floor is named as “funeral, mummy, main 

burial chamber, crypta, crypto, grave cell, blindhouse, underground”. In this section, there are 

as many as the number of coffins on the upper floor. The grating-type windows in this section 

have been opened with the ventilation function. What we consider to be an important issue for 
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our subject is that we, art historians, do not always have the chance to examine this lower 

floor. You cannot see the lower floors except for a few rare shrines. Some of the tombs seen 

in the funerals, Harput Arab Baba Tomb, Harput Mansur Baba Tomb, Cizre Mem u Zin 

Tomb, can be given as an example. In the mausoleums, these lower floors are either covered 

with an iron cover and soldered so as not to open at all or there is a door on this floor but this 

door is always closed. This issue is very important especially for those who want to explore 

the lower floor. Having to settle with the knowledge of the researchers who have researched 

these parts before them is considered as a chance. In this paper, we tried to address this issue 

and also tried to explain the four tombs in Bursa with the lower floor. 

Keywords: Funeral, Matter, Tomb, Bursa, Research 
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OSMANLI DOĞU HUDUDUNDA KARS LİVASI VİRİŞAN NAHİYESİ’ NDE 

NÜFUS VE EKONOMİK YAŞAM      

 

Müjge KARACA 

Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlerde düzeni tesis etmek amacıyla halkı belli 

zamanlarda vergi sayımına tabi tutmuştur. Bu sayımların kaydedildiği defterlere "tahrir 

defterleri" denilmektedir.  

XV. ve  XVI. yüzyıllar boyunca büyük bir titizlikle yapılan genel nüfus sayımlarını, 

toprakların tasarruf sistemlerini, tarım ürünlerinin çeşitliliği ve miktarını, vergi vermekle 

sorumlu erkek nüfusu ihtiva eden tahrir defterleri üzerine yapılmış çok sayıdaki çalışma 

incelenmiştir. Özellikle XVI. yüzyılda Osmanlı şehir ve kırsalında belli bir oranda nüfus 

artışından bahsedilmektedir. Türkiye’ de klasik dönem nüfus sayım çalışmaları Ömer Lütfi 

Barkan ile başlamıştır. Devamında bu nüfus artışının toprakla, iskânla veya kentleşmeyle 

ilişkisi ortaya koymak pek çok araştırmacının sorunsalı olmuştur. 

Osmanlı coğrafyasındaki farklı yerleşim yerlerine ilişkin yapılan çalışmaları incelemek 

karşılaştırmalı mukayese etme sonucunu getirmiştir. Dolayısıyla çalışmaya konu edinilen 

bölgeye ait verileri bütünden uzaklaşmadan değerlendirme imkânı doğmaktadır. Bununla 

birlikte bölgeye ait fazla çalışmanın olmaması çalışmayı farklı kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, tahrir defteri, Virişan nahiyesi. 

 

Abstract 

In order to establish order in the newly conquered places, the Ottoman Empire subjected 

the people to tax counting at certain times. The books in which these counts are recorded are 

called "tax register". 

 Along XV. and XVI. century numerous studies have been conducted on the general 

censuses, land saving systems, diversity and quantity of agricultural products, male 

population responsible for taxation. Especially XVI. century, a certain percentage of 

population growth in the Ottoman city and countryside is mentioned.Turkey's classic era 

began with the census work Ömer Lütfi Barkan. Subsequently, it has been problematic for 

many researchers to reveal the relationship of this population growth with land, settlement or 

urbanization. 

Examining these studies on different settlements in the Ottoman geography has resulted 

in a comparative comparison. Examining these studies on different settlements in the Ottoman 

geography has resulted in a comparative comparison. However, the fact that there are not 

many studies belonging to the region makes the studied region different. 

   Keywords: Ottoman state, tax register, Virişan region. 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 56 

 

PELOPONNESOS SAVAŞI ESNASINDA ATİNA’DA YAŞANAN SALGIN VE 

PERİKLES’İN ÖLÜMÜ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN  

Kırklareli Üniversitesi  

Özet 

Tarih boyunca salgın hastalıklar insanoğlunun karşısına çıkan en önemli problemlerden 

biri olmuştur. Salgınlara sebep olan mikro organizmalar konusunda hemen hemen hiçbir 

bilgiye sahip olunmadığı dönemlerde doğal olarak hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde 

büyük problemler ortaya çıkmış ve bu bağlamda da çok sayıda kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu 

durumun bir yansıması olarak toplumların siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamında derin 

tahribatlar ortaya çıkmıştır. M.Ö. 429 tarihinde Atina’da yaşanan salgının özellikle Batı 

Medeniyeti’nin gelişimi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Tarihte ilk kez Thukydides salgına 

sebep olan patojenin belirtileri ve gelişim seyri ile ilgili önemli bilgiler aktarmıştır. Onun 

vermiş olduğu bilgiler ışığında araştırmacılar salgına hangi hastalığın sebep olduğu 

konusunda pek çok iddiada bulunmuşlardır ki bunlar içinde ön plana çıkanlar tifo, tifüs, 

kolera, çiçek, hıyarcıklı veba ve eboladır.  

Salgın, M.Ö. 431-404 yılları arasında Sparta önderliğindeki Peloponnesos Birliği ile 

Atina liderliğindeki Attika-Delos Deniz Birliği arasında yaşanan Peloponnesos Savaşının 3. 

yılında meydana gelmiştir. Savaş arifesinde Perikles’in planına uygun olarak halkın Atina 

surlarının içine çekilmesi sonucunda kent nüfusunun artması ve minimum hijyen şartlarının 

bile sağlanamaması sebebiyle hastalık hızlı bir şekilde yayılmıştır. Dönem kaynakları salgın 

sebebiyle Atina’daki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gerilemenin 

yaşandığını ileri sürmüşlerdir. 

Salgının Atina’nın tarihsel gelişimine ciddi etkileri olduğunu iddia edenlerin temel 

dayanak noktalarından biri dönemin en önemli siyasi kişiliği olan Perikles’in salgın sebebiyle 

hayatını kaybettiği iddiasıdır. Perikles’in çağdaşı kaynaklar onun ölüm nedeni konusunda 

kesin bilgi vermemiş olmasına karşın, yaklaşık beş asır sonra yaşayan Plutarkhos onun salgın 

sebebiyle öldüğü iddiasında bulunmuş ve bu bilgiden hareketle konu hakkında görüş 

bildirenlerin neredeyse tamamı onun iddiasını benimsemişlerdir. Bununla birlikte 

Thukydides’in hastalığın belirtileri ve seyri konusunda vermiş olduğu bilgiler ile 

Plutarkhos’un Perikles’in son anlarındaki sağlık durumunu yansıtan bilgileri 

karşılaştırıldığında Perikles’in salgın sebebiyle hayatını kaybetmediği sonucuna ulaşmak 

mümkündür.  

Yapmış olduğumuz incelemeler ışığında M.Ö. 429 yılında gerçekleşen salgının tifo 

kökenli olduğu ve Atinalı ünlü devlet adamı Perikles’in gerçekte salgından dolayı hayatını 

kaybetmediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atina, Perikles, Thukydides, Plutarkhos. 

 

THE EPİDEMİC THAT OCCURED İN ATHENS DURİNG THE PELOPONNESİAN WAR 

AND THE DEATH OF PERİCLES 

Abstract 
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 The epidemics constituted one of the most important problems with which human 

being confronted throughout history. In a period when almost no information was obtained on 

the subject of microorganisms which caused the epidemics, the major problems naturally 

came up in the diagnosis and the treatment of the diseases and in this sense multitudinous 

people lost their lives. As a reaction to this situation, the profound havocs appeared in the 

political, economic and social lives of the populations. The epidemic which occured in Athens 

in 429 BC had important effects especially on the development of the Western civilization. 

Thucydides, for the first time in history, transmitted significant information in relation to the 

symptoms of the pathogens which caused the epidemic and its progressing process. The 

researchers, under the light of the information which was given by him, asserted 

multitudinous claims about which disease caused the epidemic The prominent ones were 

typhoid, typhus, cholera, smallpox, bubonic plague, and ebola.  

The epidemic occured three years later than the Peloponnesian War which happened 

between the Peloponnesian League which was led by Sparta and the Attic Delian Marine 

League which was led by Athens in between 431 and 404 BC. On the eve of the war, the 

epidemic spread out rapidly due to the increase in the city population and even non-

obtainment of the minimum hygienic conditions which happened as a result of that the 

population retreated inwards the Athenese fortifications in accordance with the plan of 

Pericles. The resources of the period asserted that a great regression occured in the political, 

economic, social and cultural fields of Athens.  

The claim of that Pericles was died of the epidemic constituted one of the mainstays of 

the people who assert that the epicemic had serious effects on the historical development of 

Athens. Although the contemporary resources did not give precise information about the 

cause of the death of Pericles, Plutarch who lived five centuries later than him claimed that he 

was died of the epidemic and nearly all of the ones who expressed their ideas on this subject 

with a reference to this information embraced his claim. However, when the information that 

Thucydides gave about the symptoms and the course of the disease is compared with the 

information which reflected the state of health of Pericles in his last moments, it is possible to 

conclude that Pericles did not lose his life due to the epidemic.  

Under the light of the studies that we made, it is seen that the epidemic which occured 

in 429 BC was related to the typhoid and that Pericles who was an Athenese famous 

statesman, in reality, did not lose his life due to the epidemic. 

Keywords: Athenian, Pericles, Thucydides, Plutarch. 
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ÖZERİKLİK DÖNEMİNDE NAHÇIVANDA EĞİTİMİN OLUŞUMU VƏ GELİŞİMİ 

 

  Dr. Öğr Üyesi TALEH HALİLOV 

                                                                           Nahçivan Devlet Universitesi 

Özet 

Nahçıvan, asırlık tarihi, zengin kültürel ve kültürel anıtları ve antik kültürü olan bir 

Azerbaycan ülkesidir. Burada Neolitik dönemlerde bile, yerli kabileler, ekonomi ve sanat, 

eğitim ve öğretim alanlarında çeşitli alanlarda yaşadılar ve yaşadılar. 

Nahçıvan eğitiminin her zaman incelenmesi ve gelişiminin dinamikleri, incelenen 

dönemde büyük önem taşımaktadır. Nahçıvan'da eğitim tarihine bakacak olursak, Nahçıvan'ın 

eski zamanlardan beri bir yetiştirme kültürü olduğunu göreceğiz. Bütün bunlar bağımsızlık 

döneminde, Nahçıvan eğitiminin temellerini modern çağda attı. Nahçıvan'da özerklik 

döneminde eğitimin gelişimi geniş bir yelpaze kazanmış, geçmişin ilerici geleneklerinden 

faydalanmış ve buna dayanmaktadır. 

Özerikliğimizin ilk yıllarında, Azerbaycan devletinin yaratıcısı ve mimarı olan milli 

liderimiz Haydar Aliyev özerklik döneminde Nahçıvan'da yaşadı ve çalıştı. Nahçıvan eğitimi, 

kapsamlı ve kapsamlı eğitim reformu sayesinde hızla büyümüştür. Bu gelişme, 

araştırmamızın alaka düzeyinin temelini oluşturan araştırma ve araştırmada özel bir öneme 

sahiptir. 

Çalışma, Nahçıvan'da eğitim tarihine genel bir bakış sağlar, Nahçıvan'da eğitimin 

gelişimini yeni tarihler ve farklı tarihsel dönemlerden örnekler ile analiz eder, Nahçıvan'ın 

eğitim ve kültürün beşiği olarak ortaya çıktığını ve bağımsızlık yıllarında Nahçıvan'da eğitim 

gelişiminin eğilimlerini ve dinamiklerini araştırdı. genellemeler yapılır ve sonuçlar özetlenir.  

Amaç, Nahçıvan'da eğitimin gelişimini özerklik sırasında analiz etmek, eğitimin 

bütünleşmesi, modernleşmesi ve modernleşmesi sorunlarını incelemektir. Amaç, Nahçıvan'da 

bağımsızlık sırasında eğitim gelişiminin özelliklerini araştırmaktır. 

Konunun teorik, tarihsel ve karşılaştırmalı analizini yaptık, arşiv belgelerini inceledik, 

özetledik, gruplandırdık ve yazılı araştırma kaynaklarını sistematik hale getirdik. 

Nahçıvan'da eğitimin ülkemizin günümüze bağımsızlığından bu yana gelişimi, 

gerçekler, pedagojik deneyim, genelleme, ülkemizde eğitimin geliştirilmesine yönelik 

tedbirlerin uygulanması, Özerk Cümhuriyetteki uluslararası toplum, uluslararası ilişkiler, 

araştırmanın bilimsel ve teorik önemi olan makalede, bu bölgeden öne çıkan şahsiyetlerin ve 

alimlerin eğitimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkması ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, eğitim, gelişim, terbiye, kültür 

 

HE FORMATION OF EDUCATION IN NAXCHIVA IN THE AUTHORITY PERIOD VƏ 

DEVELOPMENT 

Abstract 

Nakhchivan is an Azerbaijani country with centuries-old history, rich cultural and 

cultural monuments and ancient culture. Even during the Neolithic times, indigenous tribes 

lived and lived in various fields in the fields of economics and arts, education and training. 

The dynamics of Nakhchivan education are always important in the period studied. If 

we look at the history of education in Nakhchivan, we will see that Nakhchivan has been a 
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cultivation culture since ancient times. All this laid the foundations of Nakhchivan education 

in the modern era in the era of independence. In Nakhchivan, the development of education 

during autonomy gained a wide spectrum, benefited and based on the progressive traditions of 

the past. 

During the first years of our independence, our national leader Heydar Aliyev, the 

creator and architect of the Azerbaijani state, lived and worked in Nakhchivan during the 

autonomy period. Nakhchivan education has grown rapidly through comprehensive and 

comprehensive educational reform. This development is of particular importance in research 

and research, which forms the basis of the relevance of our research. 

The study provides an overview of the history of education in Nakhchivan, analyzes the 

development of education in Nakhchivan with examples from new histories and different 

historical periods. . generalizations are made and the results are summarized. 

The aim is to analyze the development of education during autonomy in Nakhchivan 

and to examine the problems of integration, modernization and modernization of education. 

The aim is to investigate the characteristics of educational development during independence 

in Nakhchivan. 

We made theoretical, historical and comparative analysis of the subject, reviewed, 

summarized, grouped the archive documents and systematized written research resources. 

The development of education in Nakhchivan since the independence of our country, 

facts, pedagogical experience, generalization, implementation of measures for the 

development of education in our country, international community in the Autonomous 

Republic, international relations as a result of its emergence is described in detail. 

Keywords: Nakhchivan, education, development, education, culture 
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HUMAN AND ANIMAL BORDER: EXAMINING TORTOISE IN FOLKLORE, 

MATERIALITY  AND CONTEMPORARY CULTURE 

 

Blessing Oluwatoyin Godwin 

Department of Public Administration 

The Polytechnic, Ibadan 

Oyo State, Nigeria 

 

Abstract 

Not has folklore always been in motion but a motion in itself; in expression and 

transmission. Folklore is consulted at the crossroads of various disciplines; its logic disrupting 

dismissive narratives of superstition and pre-modern sensibilities. Human culture is not 

exclusively of his making, non-humans have always played immeasurable roles. This longest-

living vertebrate has continued to be a much-talked about phenomenon in many genres of 

land scale narratives to the mainstream popular culture and new media. Tortoise, with agential 

capacity, integrates and interacts between traditional and modern expressions. In this line of 

thought, i argue that every culture appropriates; i challenge traditional notion of history, 

territory, and identity, recognizing the complex process of transculturation that have 

characterized modernity. I examine tortoise different representations in a variety of 

cultures,albeit without losing being a rallying point. Humans live with cultural materials and 

imaginary resources in a unique ways to serve different purposes.In Yoruba literature,and 

everyday communication practices, tortoise comes out in a more poetic form-artfully 

represented. I look into a dozen tortoise-centric Yoruba sayings,for example,"all figures 

ascribable equal the tortoise".Beyond what could be termed anthropomorphic projection, i 

consider a material figure, legendary and mythical,African male giant tortoise, aged 

343,called Alagba in southwestern Nigeria. The cultural symbol, believed to be oldest living 

nonhuman, now a brand, straddles a fine line between fictional and factual narratives. 

Keywords: Human And Anımal Border, Examining Tortoise, Folklore Contemporary 

Culture. 
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SUNÛLLAH İBRÂHİM’İN EL-LECNE ADLI ROMANINDA İRONİK ELEŞTİRİ 

 

Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Özet 

Mısır’da ülkenin içinden geçtiği sosyal ve siyasî şartlara paralel olarak farklı akımların 

tesirinde kalan edebiyatın vazgeçemediği eleştiri, realist eserlerden sonra post modern 

eserlerde de hâkim bakış açısını sürdürmüştür. Ülke gerçeklerini realizmin yansıtma 

kuramıyla eserlerine taşıyan yazarlar, postmodernizmin kuralsızlığında da siyasî ve sosyal 

eleştiri geleneğini sürdürmüşlerdir. Söz konusu çalışma Sunûllah İbrâhim’in el-Lecne 

(Komisyon, 1981) adlı romanında sorunsallaştırdığı sosyal ve siyasî gündemi ortaya koymayı 

hedeflemektedir.  

Sunûllah İbrâhim, postmodern roman öğeleriyle eleştirel gerçekliği mecz ettiği 

romanında ironiyi neredeyse hikâyenin tümüne yayacak şekilde büyük bir ustalıkla kullanır. 

Mekânın ve zamanın silikleştiği, karakterlerin baştan sona gizemini koruduğu romanda yazar 

ironiyi, karakterleri betimleme, toplumsal sorunları çözümlemede kullanmış bu yolla 

okuyucuda farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Ana eleştiri konusunu ülkeye ithal ürünlerin 

girişini kolaylaştıran “el-İnfitah” politikasının oluşturduğu romanda bu politikanın sonucu 

sayılabilecek yerel zenginler da romanın eleştiri hedefleri arasındadır. 

Değerlendirilmek üzere komisyon karşısına çıkan anlatıcı-yazarın hikâyesinin 

anlatıldığı romanda, kahramanın adı, komisyonun mahiyetiyle ilgili bilgiye ulaşılmazken, 

komisyonun devlete bağlı bir istihbarat teşkilâtı olduğuyla ilgili güçlü ipuçları vardır. İki defa 

komisyon karşısına çıkan ve bir araştırma ile görevlendirilen kahramanın hangi pozisyon için 

değerlendirildiğine dair bir bilgi de mevcut değildir. 

Yazar romanda, komisyon üyeleri, anlatıcı-yazar ve doktor lakabıyla hitap ettiği kişinin 

adını zikretmeyerek onların simgelediği devleti, halkı ve devletle irtibatını kullanarak zengin 

olmuş iş adamlarını eleştirmektedir. Üyelerin duyu organlarıyla ilgili kullandığı ifadelerle 

komisyonun temsil ettiği iktidarın toplumla kopukluğuna işaret ederken, aralarında fısıltıyla 

konuşmalarını siyasetin şeffaflığını yitirip tek taraflı bakış açısı geliştirmesine imada kullanır.  

Komisyon üyelerini belirsizleştirip sıfatlarla çirkinleştiren yazar, “komisyonun 

ayakkabısı”, “komisyonun eli” ifadeleriyle de benzerliklerine vurgu yapmak ister. Adaydan 

pantolonunu indirmesini ve dans etmesini istemesi komisyonun saygınlığıyla çeliştiği gibi 

roman kapağında ve sayfa aralarında yer alan resimler postmodern romanın alaycı tutumuna 

işaret etmektedir. 

154 sayfa, 6 bölümden oluşan romanın ilk bölümünde anlatıcı-yazarın komisyonun 

karşısına çıkışı konu edilirken komisyonun görevlendirdiği çalışma sırasında “el-İnfitah” 

politikasının halka dönük zararını gören anlatıcı-yazarın bu farkındalıkla yaşantısına devam 

etmedeki güçlüğü ima eden “kendi başını yemek” ifadesinin örneklendirildiği altıncı bölümle 

roman son bulur. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Roman,İroni 
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POSTMODERN ROMANDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ: SUNÛLLAH İBRÂHİM’İN 

ŞEREF ADLI ROMANI 

 

Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Özet 

Modern Mısır Edebiyatında fikrî alt yapıyla bağıntılı olarak farklı akımların tesirinde 

ürün veren roman sanatı 1940’lı yıllarda realizm hâkimiyetinde gündemi sorunsallaştırırken, 

gerçeğin buharlaştığı 21.yüzyılda da postmodernizmin çoklu bakış açısında farklı tekniklerin 

bir arada kullanıldığı bir yapıya bürünmüştür. Şu var ki, Orta Doğu gibi istikrar bulamayan bir 

coğrafyada edebiyatı toplumsal gelişme aracı olarak gören yazarların vaz geçemediği eleştiri, 

bu yeni formun satirik ve realist öğelerle iç içe geçmesine neden olmuştur. 

Bu örneklerden biri olan Sunûllah İbrâhim’in Şeref (1997) adlı romanı, giriş, gelişme ve 

sonuç biçiminde ilerlememesi ve ironik üslubu nedeniyle postmodern ve satirik romanın ortak 

özelliğini taşıyarak ikisi arasındaki ayrımı güçleştirmektedir. Dilindeki karmaşa, eleştiri şekli 

ve zindan betimlemelerinde kullanılan grotesk tekniğiyle satirik üslup kazanan roman üst 

kurmaca ve kolaj tekniği ile postmodern özellik gösterir. Mısır’da istikrar bulamayan sosyal 

ve siyasi sürecin sonucu diyebileceğimiz yansıtmacı kuram belgeleme yöntemi ile karşımıza 

çıkarken melez özellik taşıyan eser ülkede en iyi yüz roman arasında üçüncü sıraya 

yerleşmiştir. 

1990’lı yıllarda Mısır sosyal ve siyasî hayatını konu edinen romanda hikâyesi anlatılan 

Şeref adlı gencin kurgudaki rolü, karakter gelişiminde derinlikten ziyade yazarın hedeflediği 

anlatının -sıradan- bir parçası olmaktan ibarettir. 

Romanda hapishane, hayatın bir minyatürü olarak kurgulanırken zengin-fakir, güçlü-

zayıf, nesihî-müslim, dindar-ehli dünya karakterlerden oluşan oyuncu kadrosunda hikâyenin 

öne çıkardığı bariz bir tipleme yoktur. Hikayesi anlatılan Şeref, gelişmiş ülkelerin tüketim 

mallarının egemen olduğu pazarda, bu eşyalara meftun bir genci simgeler. Yazar, söz konusu 

ülkelerin amaçlarına ulaşmak için kullandıkları medyayla görünüşleri ve modayı sosyal 

statünün bir işareti haline getirmesini eleştirirken onu bu ideolojinin kurbanı olarak takdim 

etmiştir. 

Sunûllah İbrâhim, romanda bir yandan ülkeyi yabancı malların pazarı  haline getirdiğine 

inandığı “el-İnfitah” politikasını eleştirirken diğer yandan Mısır halkını bu pazarın bağımlı 

müşterisi olmakla suçlar. Toplumda gittikçe yaygınlaşan rüşvet, yolsuzluk, cinsî sapkınlık 

gibi konular da romanın eleştiri hedefleri arasındadır. Bütün bunların, kapısında “ıslah ve 

terbiye” yazan bir adli kurumda yaşanması ayrıca ironikdir. Aşırı dinci unsurların da 

eleştirildiği romanda yazar bunu “din devleti” ve “kadının toplumdaki yeri” başlığında 

temellendirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Postmodern,Eleştiri 
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KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE ALLAH’A YÖNELİK HİTAPLAR 

 

Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ 

Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

İslamiyet’in kabulüyle birlikte sonra toplumsal ve kültürel hayatta yaşanan değişikler 

edebî ürünlere de yansımıştır. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar edebiyat tarihimize damga 

vurmuş olan Klâsik Türk edebiyatının temeli de İslamî kültüre dayanmaktadır. Bir başka 

ifadeyle İslâmî kültür bu süreçte mensur ve manzum olarak yazılan binlerce esere hakim 

olmuştur. Başta Allah’a ve Hz. Peygamber’e ve sonra da diğer İslam büyüklerine yönelik 

duygu ve düşüncelerin dile getirildiği eserler yazmak şair ve yazarların ilk tercihleri arasında 

olmuştur. Şairler ve yazarlar, bazen İslâmî kültür çerçevesinde hacimli bir eser kaleme 

almışlar bazen de herhangi bir konuda yazdıkları eserlerde yine bu kültüre yer vermişlerdir. 

Bu çerçevede tevhid, münacaât, esma-i hüsnâ gibi Cenab-ı Allah’la ilgili eserler yazan şairler; 

na’t, mi’râciyye, siyer, hilye gibi türlerle de Hz. Peygamber’i anlatmışlardır. Dört halife başta 

olmak üzere evliyaların ve din büyüklerinin hayatları etrafında yazılan eserler de yine İslâmî 

kültürün tesiriyle oluşturulmuştur. Yine bu edebiyatta Kur’ân ve hadis gibi İslâmî 

kaynaklardan da sıklıkla istifade edildiği görülmektedir. 

İslâmî kültürün bu denli yoğun tesirinde olan klâsik edebiyatımızda eserlere öncelikle 

Allah’a ait duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bölümlerle başlamak bir gelenektir. Bu 

bölümlerde veya eserin ilerleyen bölümlerde “Allah’la irtibat koparılmamaya” çalışılır. Bu 

sebeple daima Allah’a yönelik hitaplar görülür. Başta tevhid ve münacaâtlar olmak üzere 

kaside, gazel vb. türler içinde de karşımıza çıkan Allah’a yönelik hitaplar bir yandan şairin 

Allah karşısındaki acziyetini, konumunu ve küçüklüğünü ortaya koyarken diğer yandan da 

Allah’ın ulûhiyetini ve rubûbiyyetini, kudretini, rahmetini ve İslamî gelenek içindeki Allah 

tasavvurunu anlatır. Hitaplar aynı zamanda, hitap edenin muhataba (hitap edilene) karşı 

duygularını ve ona verdiği kıymet ve ehemmiyeti de gösterir. Çalışmamızda, klâsik edebiyat 

şairlerimizin Allah’a yönelik hitaplarından örnekler sunulacak ve hitaplar üzerinden şair 

muhayyilesindeki Allah anlayışı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Allah, Hitaplar 

 

 

 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 64 

 

YÛSUF U ZÜLEYHÂ/ZELÎHÂ MESNEVİLERİNDE İDEAL BİR İNSAN OLARAK 

HZ. YÛSUF 

 

Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ 

Kocaeli Üniversitesi 

 

Özet 

Klâsik Türk edebiyatında peygamberlerin hayatları etrafında teşekkül ettirilen eserlere 

kısas-ı enbiyâ adı verilmektedir. Kısas-ı enbiyâlar haricinde başta Hz. Peygamber’in hayatının 

veya şahsî hususiyetlerinin ele alındığı müstakil eserler yazıldığı gibi, özellikle Hz. Yûsuf’un 

hayatı merkeze alınarak çeşitli eserler yazılmıştır. Genel olarak Yûsuf u Züleyhâ veya Yûsuf 

u Zelîhâ gibi başlıklarla kaleme alınan bu eserlerde Hz. Yûsuf’un peygamber olması göz 

önünde bulundurulmakla beraber, çeşitli kaynaklardan istifade edilerek bir hikâye kurgusu 

oluşturulur. Klâsik edebiyatımızda genelde mesnevi nazım biçimiyle veya bazen de mensur 

olarak yazılan Yûsuf u Züleyhâ/Zelîha metinleri oldukça revaç bulmuştur. Bu metinlerin 

haricinde; dîvânlarda veya çeşitli eserlerde Hz. Yûsuf’un macerasına ait hususlara değinildiği 

ve Hz. Yûsuf’un ve Züleyhâ’nın teşbih unsuru olarak kullanıldığı görülmektedir. 

 Yûsuf’la ilgili yazılan eserlerde onun peygamberliği ve hayatı hakkındaki başta 

Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerifler olmak üzere İslâmî kaynaklarda yer alan bilgilere atıf 

yapılmakla birlikte, peygamberliğinin haricinde “her şeyden önce bir insan vasfıyla” ele 

alındığı da gözden kaçmamaktadır. Özellikle zaman zaman aşk hikâyesi şekline bürünen 

Yûsuf u Züleyhâ/Zelîhâ mesnevilerinde bu hususiyet fazlasıyla dikkat çekmektedir. Hz. 

Yûsuf; çocukluğundan gençlik yıllarına, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasından 

Züleyhâ/Zelîha ile macerasına, zindan hayatından Mısır sarayında yetki sahibi bir kişi oluşuna 

kadar birçok dönemdeki hâl ve davranışlarıyla ideal bir insan olarak anlatılmaktadır. Yûsuf u 

Züleyhâ/Zelîhâ mesnevilerinde Hz. Yûsuf’un yaşadığı olaylara karşı yaklaşımı, çözüm üretme 

becerisi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkma iradesi, sabır ve tevekkülü başta olmak üzere ideal 

bir insanın sahip olması gereken kişilik ve karakter özellikleri bazen doğrudan ifadelerle 

bazen de satır aralarında sunulmaktadır. Çalışmamızda, Yûsuf u Züleyhâ/Zelîhâ 

mesnevilerinde anlatılan Hz. Yûsuf’un örnek bir şahıs olarak idealize edilişi metinlerden 

örneklerle ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Hz. Yûsuf, Mesnevi, İdeal İnsan 
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USÛLÎ DİVANINDAKİ TASAVVÛFÎ KAVRAMLARIN ANLAMLANDIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

Özet 

İslâm mistisizmi olan tasavvufa, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, kelime olarak şu anlamları 

vermektedir: Sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak, suffa sahibi gibi yaşamak. Tasavvufî 

terim olarak da tasavvuf, baştan başa edep demektir. Yani insanın nefsinden kaynaklanan kötü 

alışkanlık ve özelliklerden arınarak güzel huylar edinmektir. Tasavvufun başka bir özelliği de 

kimseden incinmemek ve kimseyi de incitmemektir. Tasavvufa giren kişi öncelikle hiçbir 

taviz vermeden kendi nefsiyle mücadele edip bu mücadeleden galip çıkmak zorundadır. 

Tasavvuf, insanın sürekli olgunlaşmasını esas alır. Bu olgunlaşma, insanı Allah’a ulaştıracak 

yoldur. Tasavvufun ne zaman nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir.Bununla 

birlikte İslâm dininin ilk dönemlerinde, Hulefâ-yı Raşidin döneminde ortaya çıkma ihtimali 

üzerinde durulmaktadır. İslâmî ilimlerin ortaya çıkış seyrinden anlaşıldığına göre; İsalâmın ilk 

devirlerinde şeriatın hükümleri yazılı olmadığı gibi ilmî bir şekilde de tasnif edilmemişti. Bu 

nedenle de dinî hükümlerin insanı ilgilendiren yönleri ezberlenerek akılda tutuluyordu. Daha 

sonraları İslâmî ilimler sınıflandırılmaya başlanmıştı. İslâm bilginleri de bu sınıflandırmada 

amelî ilimlerle yani zahirî hükümlerle ilgilenmişlerdi. Bu ilgilenmenin sonucunda İslâm fıkhı 

ile ilgili eserler ortaya çıkmaya başlamıştır. Fıkıhla ilgili çalışmalar belli bir aşamaya 

ulaştıktan sonra ilim adamları, kelâm ilmiyle ilgilenmeye başlamışlardı. Tasavvûfî anlayış bir 

şekilde Klasik Türk edebiyatını da etkilemiştir. Bu çalışmada, klasik Türk edebiyatında 

tasavvufun etkileri konusunda Usûlî divanını inceleyerek tasavvufi kavramları belirlemeye 

çalıştık. Usûlî, Yence’de tasavvufî bir atmosfer içinde yetişmiştir. Daha sonra Mısır’da 

İbrahim Gülşenî’ye intisab ederek ona mürid oldu. Uzunca bir süre şeyhine hizmet edip 

tasavvuf terbiyesi alan Usûlî, şeyhinin vefatından sonra Vardar Yenice’ye dönerek burada 

Gülşenî’liği yaymaya çalıştı. Usûlî’nin gazelleri üzerinde yaptığımız araştırma sonucunda 

tasavvufî ıstılahların fazla yer tuttuğunu gördük. Buradan hareketle çıkardığımız sonuç: 

Usûlî’nin mutasavvıf bir şair olduğudur. Usûlî, dünyayı ve dünya nimetlerini küçümsemiştir. 

Sürekli nefsin ıslah edilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Şiirlerinden anladığımıza göre 

kendisi tasavvufun son mertebesine ulaşmayı gaye edinmiştir.  

Anahtar kelimeler: Tasavvufî kavramlar, Usûlî, Klasik şiir 
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BOSNALI SÜLEYMAN FİKRİ’NİN İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDÎ’ 

HÜLÂSASI İSİMLİ ESERİNDEKİ BELAGAT TERİMLERİNİN 

ANLAMLANDIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

Özet      

Klasik Türk edebiyatında yer edip de üzerinde durulan belagat, Araplarda önemli bir yer 

tutmaktadır. Hadisler ve Kur’an-ı Kerim’in daha iyi anlaşılması açısından belagat ilmine 

önem verilmiştir. Belâgat’ın temeli İslam öncesine dayanmaktadır. İsalamiyetle birlikte 

belâgat daha hızlı ve sistemli bir şekilde gelişerek bağımsız bir ilim dalı haline gelmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’i anlama ihtiyacı İslam alimlerini, özellikle Arap kökenli alimleri belâgat 

üzerinde araştırmalar yapmaya itmiştir. Özellikle Abdülkahir Cürcani, Zemahşeri, Fahreddin 

er-Razî, Sekkakî gibi üstadlar belâgatı yeniden yorumlayarak daha bir geliştirmişlerdir. 

Türkler ve Farslar da belâgat konusuna duyarsız kalmayarak bu alanda önemli eserler 

vermişlerdir. Osmanlı alimlerinin de belâgatla ilgili verdikeri eserlerden onların Arapça ve 

Farsçaya ne denli vakıf olduklarını anlamaktayız. İslam kültürü etkisinde gelişerek önemli 

eserler veren Klasik Türk edebiyatında edebi sanatlar çok önemli yer tutmaktadır. Edebi 

sanatların açıklanması ve eserlerde ne şekilde yer aldıklarının sağlıklı biçimde 

incelenebilmesi açısından belâgatın bilinmesine ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Klasik Türk 

edebiyatının retoriğini çözmeye çalışan az sayıdaki kitaplardan birisi de Bosnalı Süleyman 

Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eseridir. Bu kitap adından da 

anlaşılacağı üzere beyân ve bedî’ özetidir. Bu kitabın iç kapağında Bosnalı Süleyman Fikri, 

eserini özellikle Arapça Telhis ile Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniyyesini esas 

alarak zaman zaman diğer belâgat kitaplarına müracaat ederek hazırladığını ifade etmektedir. 

Bu eser, adından da anlaşılacağı üzere belâgat ilminden beyân ve bedî’ özetidir. Türkçe 

belâgat kitapları konusunda ülkemizde önemli akademik anlamda tezler hazırlanarak çeşitli 

yayınlar yapılmaktadır. Klasik edebiyatımızın daha iyi anlaşılabilmesi ve ihtiva ettiği dil 

malzemesinin kültürümüze kazandırılması açısından geçmişte yazılan belâgat kitaplarının da 

yayın yoluyla ilgililerin dikkatlerine sunulması düşüncesindeyiz. Bu çalışmada Bosnalı 

Süleyman Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eserinin ihtiva ettiği 

belagat terimleri verilerek günümüz Türkçesi ile anlamlandırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Belagat, Beyân, Bedî’, Edebi Sanatlar, Bosnalı Süleyman Fikrî 
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FUZULİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN HAREKETLE BAHAR MEVSİMİNİN TASVİRİ 

 

Dr. Filiz KALYON 

Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL 

 

Özet 

Divan edebiyatının unsurlarından biri olan gazel, her dönemde birçok şair tarafından 

kullanılmış bir nazım şeklidir. Arap edebiyatından edebiyatımıza geçmiş olan gazel şeklinin 

ana teması aşk ve sevgilinin güzelliğidir.  Farklı bakış açılarını kullanma açısından uygun bir 

zemin olan gazel bazen hem maddi hem uhrevi aşkın bir arada anlatıldığı şiirler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirlerin en belirleyici özelliği edebi sanatların maharetle 

kullanılmış olmasıdır. Birçok edebi sanatı bir gazelde toplayabilen ve şiire hem şekil hem de 

anlam açısından farklı bakış açıları kazandırabilen şairler bu alanın başarılı kimseleri olarak 

kabul edilmektedir. Gazeller, divan edebiyatının üç dilli bir edebiyat olması hasebiyle birçok 

kelimeyi kullanmaya müsait bir nazım şekli olarak bilinmektedir. Döneme ve şaire göre 

değişen konularıyla gazeller edebiyatımızın temel taşlarından biridir. Her dönem birçok 

konuda yazılmış olan gazeller özellikle 16. Yüzyılda birçok şair tarafından kullanılmıştır. Bu 

şairlerin önde gelenlerinden biri de aşk ve ızdırap şairi olarak bilinen Fuzuli’dir. Fuzuli 16. 

Yüzyıl şairlerindendir. Oğuzların Bayat aşiretine mensup olan şairin asıl adı Mehmed’dir. 

Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Kerbela, Hile, Bağdat veya 

Kerkük’te doğmuş olduğuna dair görüşler mevcuttur. Bir aşk şairi olan şair beşeri aşkın ilahi 

aşka dönüşümünü anlatan şiirleriyle tanınmıştır. Aşk acısını mutluluğa tercih eden Fuzuli, 

tasavvufu da bu çerçeve içinde şiirlerine katmıştır. Türkçeyi güzel bir şekilde kullanan şairin 

yazdığı gazeller divan edebiyatı içerisinde önemli bir değere sahiptir. Şiirlerinde kelimeleri 

ustalıkla kullanmasını bilen Fuzuli, bu kelimeler yoluyla birden fazla anlamı bir şiirle 

yansıtmayı başarmıştır. Farklı konuları ele alan Fuzuli’nin şiirlerinde mevsim önemli bir yer 

tutmaktadır. Aşkı ve sevgiliye olan özlemi farklı mevsimlerde gördüğü manzaralar 

aracılığıyla anlatan Fuzuli bahar mevsimini de şiirlerinde kullanmıştır. Bu çalışmada 

Fuzuli’nin bahar mevsimini tasvir ettiği bir şiiri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı Fuzûlî, gazel, bahar mevsimi 
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İKİ DİLİ BİRLEŞTİREN BİR ESER: BARİKA 

 

Dr. Filiz KALYON 

Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL 

 

Özet 

Bir sultanın gönül ışıltılarının günümüze yansıması şeklinde tarif edilebilen “Bârika” 

Yavuz Sultan Selim şiirlerinin Şeyh Vasfî tarafından meydana getirilen bir güldestesidir.” 

Kitabın ön sözünde, “Divan edebiyatının önemli temsilcileri Arapça ve Farsçayı bu dillerde 

şiir yazacak kadar bilmekteydiler. Edebiyatımızın bu önemli şahsiyetlerinden birisi de aynı 

zamanda şair ve padişah olan Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz Sultan Selim’in Farsça yazdığı 

şiirler Türk edebiyatı açısından önemli olduğu kadar; Fars dili açısından da önemlidir. Bu 

türden örnekler, çevremizdeki ülkelerin kültürleriyle yeniden köprüler kurmak için önemli 

araçlardır. İşte bu bağlamda Şeyh Vasfî’nin Yavuz Sultan Selim’in şiirlerinden yaptığı 

seçkilerden oluşan Bârika dikkat çekicidir. 1851 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şeyh 

Vasfi, Kefevî Tekkesi şeyhi, Mahmud Raşid Efendi’nin oğludur. Eğitimine babasından aldığı 

derslerle başlamıştır. Devrin yetişme ve eğitim tarzlarının gereği olarak temel eğitiminden 

sonra Hâfız, Molla Cami divanlarını ve Mesnevî’yi Gelibolulu Hoca Tahir Efendi’den aldığı 

derslerle okumaya başlamıştır. Bu şekilde Farsça eğitimini pekiştirmiştir. Bu ifadelerden 

hareketle Şeyh Vasfi’nin Fars kültür ve edebiyatını çocukluğundan itibaren tanıyıp eğitimini 

aldığı sonucuna varıyoruz. Şeyh Vasfi, Fatih Rüştiyesi vb. eğitim kurumlarında dersler 

vermiştir. Şiirleri ve makaleleri Tercüman-ı Ahvâl, Saadet, Maarif, Mekteb, Hazine-i Fünûn 

ve Mürüvvet, gibi neşriyatlarda yayımlanmıştır. Fars edebiyatından Enverî, Feridüddin Attar 

ve Molla Cami’den çeviriler yapan Şeyh Vasfi’nin kaleme aldığı eserlerin isimlerini burada 

sıralıyoruz: Şöyle Böyle, Cezebât, Hikemât-ı İslâmiyye, Reyâhîn, Bârika, Feyz-âbâd, 

Münşeât-ı Şeyh Vasfî, Muhâdarât, Levâmi‘, Bedâyi‘, Sevâti‘, Metâli‘, Nahv-i Osmânî, Küçük 

Sarf-ı Osmânî. Barika’nın Yavuz Sultan Selim’in Farsça kaleme aldığı şiirlerin dönemin 

Osmanlı Türkçesine aktarılması açısından değerinden söz edilebilir. Barika’da Yavuz Sultan 

Selim Han’ın anadili olmamasına rağmen Farsça kaleme aldığı şiirlerden hareketle şairlik 

gücüne de tanık olmaktayız.  

Anahtar Kelimeler: Şeyh vasfî, Barika, Yavuz Selim 
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TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜRESEL ÇAPTAKİ ÜNİVERSİTE 

SIRASINA GÖRE AKADEMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ecem Özkan 

Doç. Dr. Sevda Gürsakal 

Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

Dünyadaki üniversiteler ve araştırma merkezlerinin akademik ve bilimsel açıdan 

webometrik sıralaması oldukça önemli ve bilgi vericidir. Webometrik sıralama dünya 

üniversitelerinin sıralaması ağıdır ve 2004’ten bu yana bu sıralama ağı yılda iki kez 

17000’den fazla Yükseköğretim Kurumunu, 7000 Araştırma Merkezini kapsamakta ve dünya 

çapında yayınlanmaktadır. Üniversitelerin bu sıralama ağındaki yerine etki eden birincil etken 

web kaynaklarıdır. Üniversitelerin web kaynakları, kurumların faaliyetlerini ve 

görünürlüğünü ölçmekte ve prestijlerine etki etmektedir. 

Bu makale dünya üniversiteleri webometrik sıralamasında yer alan Türkiye’deki 143 

üniversiteden küresel çaptaki etkisiyle ilk 5000’e giren 43 tanesi üzerinde yapılan bir 

akademik performans değerlendirme çalışmasıdır. Analizde kullanılan üniversitelerin 

akademik performanslarını değerlendirmek üzere ele alınan değişkenler; üniversitelerin 

yayınladıkları makalelerden aldıkları toplam puan, üniversiteye ait toplam atıf puanı, toplam 

bilimsel doküman puanı, üniversitenin doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve üniversitedeki 

öğrencilerin öğretim üyelerine verdikleri ortalama puan olmuştur. Analiz gerçekleştirilirken 

çok değişkenli istatiksel analiz tekniği olan Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) analizi 

kullanılmıştır. IBM SPSS Statistics 21 programı ile 43 üniversitenin konumları Çok boyutlu 

ölçekleme analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Analizde MDS ALSCAL algoritması 

kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel etkinliğini ortaya çıkarmak ve 

küresel çapta etkinliğinin artmasına teşvik edecek çalışmalar yapmaları yönünde motive 

etmek amaçlanmaktadır. Bu anlamda, üniversitelerin akademik performans değerlendirmesine 

kaynak olan web yayıncılığını sadece bilimsel ağ için bir araç değil aynı zamanda 

üniversitelerin performansının gerçek bir yansıması olarak da dikkate almak önemlidir. 

Gerçekleştirilen analize göre Türk devlet üniversiteleri akademik performansları 

bakımından değerlendirildiğinde; Türkiye’de akademik performans bakımından büyük ölçüde 

ayrılan ilk üç üniversite Ege, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleridir. Bulgulara göre bu üç 

üniversitenin akademik performans puanı en yüksek ilk üç üniversite olduğu söylenebilir. 

Analiz sonucunda görülmüştür ki dünyadaki etki sırası çok yüksek olarak görülebilen 

üniversiteler akademik performans bakımından geri kalabilmektedir. Akademik performans 

puanı bakımından tüm üniversitelerden negatif anlamda ayrışan üniversite Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmuştur. Bulgulara göre bu üniversitenin akademik performans 

puanı en düşük üniversiteler arasında olduğu söylenebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Webometrik Sıralama, 

Akademik Performans 
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SENTAKTİK YAPI ANALİZİ BAĞLAMINDA YABANCILARA TÜRKÇE 

ÖĞRETİMİNDE C1 DÜZEYİNDEKİ OKUMA METİNLERİNE BİR BAKIŞ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KAPLAN 

 Gaziantep Üniversitesi 

Özet 

Artzamanlı (diachronic) bakış açısını benimsemiş olan geleneksel yaklaşımların aksine 

çağdaş dilbilim, eş zamanlı (synchronic) ve betimsel (descriptive) ilkeler ışığında dil 

kavramının ele alınması ve yorumlanması gerektiği görüşüne göre şekillendirilmiştir. Bu 

yöntemsel değişimin temelinde yatan sebep; dil olgusunun sadece dikey uzantılı (kronolojik) 

bir incelemeyle yeterince anlaşılamayacağı görüşüdür. Söz konusu görüş, metin kavramına 

bakış açısının da değişmesine sebep olmuştur. Buna göre metin, sadece metni oluşturan 

unsurların ahenkli bir bütünü olmaktan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Metin, yüzey yapı 

ve derin yapı olmak üzere iki katmandan meydana gelmektedir. Yüzey yapı, metnin somut 

hâli, bir başka deyişle, okurun beğenisine veya eleştirisine sunulmuş son şeklidir. Derin yapı 

ise yüzey yapının geri planında yer alan ve onu belirli yönlerden şekillendirerek okunabilir 

hâle getiren bilgi, görüş, tutum vb. unsurları ifade etmektedir ve yüzey yapı, hiçbir zaman 

derin yapıda var olanları tam olarak yansıtmamaktadır. Dolayısıyla bir metnin tam olarak 

anlaşılabilmesi, söz konusu metnin derin yapısını analiz edebilmeyi gerektirmektedir. Metnin 

derin yapısındaki unsurların ortaya çıkarılması ise anlamın, sözdiziminin ve göstergelerin 

derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu inceleme kapsamında kullanılan 

çözümleme yöntemlerinden biri sentaktik yapı analizidir. Sentaktik yapı analizi, metni 

oluşturan cümlelerin yapısı, etken/ edilgen oluşu vb. özelliklerinin incelenmesi suretiyle bu 

tür kurgusal unsurların, anlam üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışılmasıdır.   

Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde, C1 düzeyinde kullanılan bir okuma 

metni, sentaktik analiz ilkelerinin ışığında incelenmiş ve cümlelerin yapısal sözdizimi 

özelliklerinin anlam üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen kişilerin metni daha iyi anlayabilmeleri açısından sentaktik analiz 

yönteminin önemi betimlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sentaktik analiz, Dil öğretimi, Metin. 

 

AN OVERVİEW OF C1 LEVEL READİNG TEXTS İN THE CONTEXT OF SYNTACTİC 

STRUCTURE ANALYSİS İN TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE 

Abstract 

Contrary to traditional approaches that adopt a diachronic perspective to language, 

contemporary linguistics argues that the concept of language should be inquired and 

interpreted in accordance with the synchronic and descrpitive principles. The main reason for 

this methodological change is that the language could not be understood sufficiently with only 

a chronological inquiry. This view has also changed the perspective of the text concept. 

According to this view, the text is more than just a harmonius whole of the elements that 

make up the text. The text consists of two layers: surface structure and deep structure. Surface 

structure is the concrete form of the text, in other words, the final form presented to the 

reader’s appreciation or criticism. The deep structure, on the other hand, includes information, 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 71 

 

opinions, attitudes etc. which are located in the backround of the surface structure and make it 

readable by shaping it in certain aspects. The surface structure never reflect those that exist in 

the deep structure. Therefore, understanding of a text requires to analyze the deep structure of 

the text in question. Uncovering the elements in the deep structure of the text requires to 

analysis of meaning, syntax, and indicators. One of the methods used in these inquiries is 

syntactic structure analysis. Syntactic structure analysis is to try to determine of the structures 

of sentences that make up the text, and effects of such fictional elements on meaning.  

In this study, a reading text used at C1 level was examined in the light of the principles 

of syntactic structure analysis. In addition, we tried to determine the effects of structural 

syntax properties on meaning. The importance of syntactic structure analysis in the context of 

teaching Turkish as a foreign language was also mentioned. 

Keywords: Syntactic analysis, Teaching language, Text. 
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BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA 

SAHİP AİLELERİN GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALRINA BAKIŞ AÇILARI 

 

Tahsin BOZDAĞ  

Atatürk Üniversitesi 

İbrahim KAYA  

Malatya Ali Kuşçu Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu  

 

Özet 

Dünya da yaşamını sürdüren her bireyin olduğu gibi üstün yeteneklilerin de eğitimi 

ailede başlamaktadır. Aile ile birlikte birey varoluş sürecindeki kendini bulma potansiyelini 

kazanmaktadır. Bunun yanı sıra üstün yetenekli bireylerin gelişimleri ve ihtiyaçları normal 

gelişim gösteren bireylerden farklılaşmaktadır. Bunun yanında eğer bu birey sanatsal acıdan 

da yüksek bir bulunuşluk düzeyine sahipse kendini ifade etme biçimi oldukça farklılık arz 

edebilir.  Dolayısıyla üstün yetenekli bireylerin ailelerinin karşılaştığı bir takım sorunlar 

vardır. Bunlardan bazıları; ailenin kendi içindeki farklılıklarla baş etmesinin yanı sıra ailenin 

üstün yetenekli çocukla da baş etmesidir. Gelişimleri ve sanatsal yetenekleri akranlarından 

daha hızlı olan üstün yetenekli çocuğa sahip olmak aileler için bu çocuğun ilk yıllarında sorun 

teşkil etmiyorken aile ilerleyen yıllarda çocuğun farklı gelişim ihtiyaçları ile baş edememeye 

başlamaktadır. Bunun dışında, ailenin sanatsal anlamda üstün yetenekli çocuğun sanatla 

kendini ifade etmesine uygun şartları sağlayamaması veya bunu anlamlandıramaması 

durumunda çocuğun aile içindeki ilişkileri olumsuz etkilenmektedir. Böyle durumlarda üstün 

yetenekli çocuklara sahip aileler çocuklarına nasıl yaklaşacaklarını bilememektedirler. Bu 

kapsamda bu çalışmanın önemi üstün yetenekli çocuklara sahip ailelerle çalışan psikolojik 

danışmanlara ve sanat eğitmenlerine ailelerin zorlandıkları alanları görmelerini 

sağlayacağından ailelerle yürütülecek çalışmalara fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer 

bir ifadeyle bu çalışma sanat eğitmenlerine ve psikolojik danışmanlara üstün yetenekli 

çocuklara sahip aileler ile yürütecekleri çalışma alanlarını görmelerini ve çalışma 

önceliklerini belirlemelerini kolaylaştıracaktır.  

Anahtar kelime: Aile, Sanat. Yetenek. 

 

Abstract 

As in every individual who lives in the world, the education of gifted students starts in 

the family. Together with the family, the individual gains the potential to find himself in the 

process of existence. In addition, the development and needs of gifted individuals differ from 

those with normal development. However, if this individual has a higher level of presence 

than artistic pain, the way he expresses himself can be quite different. Therefore, there are a 

number of problems facing the families of gifted individuals. Some of those; In addition to 

coping with the differences within the family itself, the family also copes with the gifted 

child. Having a gifted child whose development and artistic abilities are faster than their peers 

is not a problem for families in the first years of this child, but the family cannot cope with the 

different developmental needs of the child in the following years. In addition, if the family 

cannot provide or make sense of the conditions in which the artfully gifted child expresses 
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himself / herself with the art, his / her relationship within the family is negatively affected. In 

such cases, families with gifted children do not know how to approach their children. In this 

context, the importance of this study is thought to be beneficial to the studies to be carried out 

with families, as it will enable psychological counselors and art educators working with 

families with gifted children to see the areas where families have difficulty. In other words, 

this study will make it easier for art educators and psychological counselors to see their 

workplaces with families with gifted children and determine their work priorities. 

Keyword: Family, Art. Ability. 
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BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZLERİNDE 8. 9. VE 10. YAŞ GURUPLARINDA 

PASTEL BOYA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI VE PASTEL BOYA 

TEKNİĞİNİN UYGULAMA AŞAMALARI 

 

Tahsin BOZDAĞ 

Atatürk Üniversitesi  

 

Özet 

Bu çalışmasında, 8. 9. ve 10. bilim sanat eğitim merkezlerinde bu yaş guruplarında 

görsel sanatlar dersinde kullanılan pastel boya tekniği değerlendirilmiştir. Pastel boyanın 

tanımı ve pastel boya tekniğinin çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. 8. 9. ve 10. bilim sanat eğitim 

merkezlerinde bu yaş dönemi çocuklarının sanatsal ve sosyal gelişim basamakları incelenerek 

var olan eğitim sistemi içinde, doğru öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilebilmesi 

amaçlanmıştır. İlköğretim bilim sanat eğitim merkezlerinde Görsel Sanatlar Dersi Programı 

incelenmiş, , 8. 9. ve 10. Sınıf grubu çocuklarının sanatsal ve sosyal gelişimleri göz önünde 

bulundurularak pastel boya tekniğinin kullanımına dair alternatif etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sürecinde öğrenciler gözlemlenmiş, elde edilen sonuçlar bilim 

sanat eğitim merkezleri eğitim programı içinde değerlendirilmiştir. Yaş dönemleri itibarı ile 

duyguların yoğun ve karmaşık yaşandığı bu dönemde olan 8. 9. ve 10. sınıf öğrencilerine 

uygulatılacak plastik sanat eğitimi programının, onları kısıtlamadan, yaratıcılıklarını arttırıcı 

nitelikte olması gerekmektedir. Zihinsel gelişimin, yetişkinlerin seviyesine ulaştığı ergenlikte, 

genç, çevreye, doğaya ve toplumsal olaylara bilinçle bakmaya başlamaktadır. Bu dönemde 

uygulanacak sanat eğitimi programının duyuları geliştirici nitelikte olması gerekmektedir. 

Pastel boyanın, okul öncesi dönemlerden beri en fazla kullanılan teknik olduğu görülmektedir. 

Her öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi hedef alan sanat eğitimi programında pastel 

boyanın alternatif çalışmalarına yer verilmesi, öğrencilerin sanatsal ve yaratıcı düşüncelerinin 

gelişimine de katkıda bulunacaktır. Farklı uygulamalar çocuğun resmini zenginleştirecek ve 

kullandığı teknik ve hayal gücü de aynı oranda artacaktır. Bu süreçte sanat eğitimcilerine 

önemli sorumluluklar düşmektedir. Çok yönlü uygulama süreçleri ile öğrencilere sanatsal 

deneyimler kazandırılarak duyarlılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Uygulamalarda 

hedeflenen başarıya ulaşılması için, eğitimcinin öğrenciye gerekli bilgileri vermesi ve 

öğrencinin aktif olarak etkinliklere katılmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çalışması, pastel 

boya tekniğini kullanarak farklı uygulamalar gerçekleştirilmiş olan etkinlikler ile bilim sanat 

eğitim merkezleri görsel sanatlar öğretmenlerini için de bir rehber olabilmesi çabasıyla 

hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelime: Bilim, Sanat, Pastel 
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ENDÜLÜS VE OSMANLI CAMİLERİNİN MİMARİ YAPISI 

 

Prof. Dr. Hamit COŞKUN  

Doç. Dr. Abdullah DURAKOĞLU  

Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi 

 

Özet  

Bu çalışmada İslam medeniyetinde iki zirveyi temsil eden Endülüs ve Osmanlı cami 

mimarilerine yön veren özellikler incelenmiş ve bu özellikler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Endülüs camilerinde çok sütunlu ve at nalı şeklinde kemerler arasında mükemmel bir uyum 

olduğu, ancak bu durumun loş bir görüntüye yol açtığı gözlemlenmektedir. Dış görünüm 

açısından camilerin kuzeye baktığı ve burada yer alan bir tane kare tabanlı minarenin olduğu 

rapor edilmektedir. Günümüze kadar bozulmadan gelen minareler yüksek bir bina 

görünümüne sahipti ve üst kısımları gözetleme amacıyla kullanılan bir terasa sahipti. Endülüs 

camilerinin diğer bir özelliği de,  minarelerinin dini anlam yanında askeri ve siyasi anlamı da 

ihtiva edecek biçimde tasarlanmalarıdır. Savunma sisteminin bir parçası olarak da kullanılan 

bu minarelerin her biri gözetleme kulesi niteliğinde uzun ve kalın gövdelidirler. Endülüs’te 

bunun en iyi örneğini, İşbiliye’deki Ulu Cami’nin minaresi teşkil eder.  Mermer ve taştan 

yapılan bu minarenin yüksekliği 100 metre civarındadır. Yapıldığı dönemden itibaren şehrin 

en önemli simgesi olan bu minare, 1248’te Hristiyanların şehri ele geçirmesinden sonra bir 

nevi Müslümanlara karşı zaferin simgesi haline gelmiş ve Giralda olarak adlandırılmıştır. 

Osmanlı camilerinin minareleri ise ince ve zarif bir görünüme sahiptirler. İslam 

medeniyetinde yüksekten ezan okumak amacıyla inşa edilmeye başlanan minareler, zamanla 

uzaktan görenler için yapının ibadethane olduğunun anlaşılmasına neden olan bir gösterge 

olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, zamanla minareler, şehrin daha güzel bir siluete sahip 

olabilmesi için de tasarlanmaya başlamışlardır. Özellikle Osmanlılar’ın İstanbul’u fethettikten 

sonra inşa ettikleri minarelerin önemli bir bölümü, bu amaca hizmet edecek biçimde inşa 

edilmişlerdir. İslam uygarlığında bu tarzda minarelere sahip olan camilerin büyük bir bölümü, 

İstanbul’da bulunmaktadır. Zarif görünüme sahip minarelerin de etkisiyle İstanbul’un güzel 

bir görünüme sahip olmasına neden olan bu camiler arasında Büyük Mecidiye Cami, 

Süleymaniye Cami ve Sultanahmet Cami yer almaktadır. Osmanlı’da minareler çok sayıda 

olmakla birlikte camiyle simetrik inşa edilmiş ve şehre estetik bir görünüm vermektedir. 

Osmanlı camileri aynı zamanda tek kubbe etrafında sütunların az olduğu, öte yandan çini 

renklerinin ve işlemecilerin simetrik olduğu zengin ve ışıklı bir iç mimariye de sahipti. Bu 

çalışmada bunların dışında birçok özellik karşılaştırılmış ve tarihi olayların sosyal, kültürel 

etkileri ışığında söz konusu özellikler tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Osmanlı, cami. 

 

ARCHİTECTURAL STRUCTURE OF ANDALUSİAN AND OTTOMAN MOSQUES 

 

Abstract 

In this study, the characteristics of the Andalusian and Ottoman mosque architectures 

representing two summits in Islamic civilization were examined and compared. It is observed 
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that there is a perfect harmony between the multi-columned and horseshoe-shaped arches in 

the Andalusian mosques, but this situation leads to a dim appearance inside. It is reported that 

the mosques are facing north in terms of external appearance and there is one square-based 

minaret. The minarets, which have remained intact until today, had the appearance of a tall 

building and had a terrace for the observation of the upper parts. Another characteristic of the 

Andalusian mosques is that their minarets are designed to include military and political as 

well as religious meaning. Each of these minarets, which are also used as a part of the defense 

system, has a long and thick body as an observation tower. The best example of this in 

Andalusia is the minaret of the Ulu Mosque in Isbiliye. The height of this minaret is more 

than 100 meters. This minaret, which was the most important symbol of the city since it was 

built, became a symbol of victory against Muslims after the conquest of the city in 1248 and 

was named as Giralda. The minarets of Ottoman mosques have a subtle and elegant 

appearance. In Islamic civilization, minarets, which were started to be built in order to recite 

the call to prayer from high, have been used as an indicator that makes it understood that the 

structure is a place of worship for those who see it from time to time. However, over time, the 

minarets began to be designed for the city to have a more beautiful silhouette. Especially after 

the Ottoman conquest of Istanbul, a significant part of the minarets they built was built to 

serve this purpose. Most of the mosques that have such minarets in Islamic civilization are 

located in Istanbul. With the influence of the elegant minarets, Istanbul has a beautiful view, 

including the Great Mecidiye Mosque, Suleymaniye Mosque, and the Blue Mosque. The 

minarets in the Ottoman Empire are numerous, symmetrical with mosques and give the city 

an aesthetic appearance. At the same time, the Ottoman mosques had a rich and illuminated 

interior architecture where the columns around the single dome were few, while the tile colors 

and embroiderers were symmetrical. In this study, many other features were compared, and 

these features were discussed in the light of social and cultural influences in history. 

Keywords: Andalusian, Ottoman, mosque.  
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ORTAÖĞRETİM MANTIK DERS KİTABINDAKİ BİLİMSEL YANLIŞLAR VE 

MANTIK HATALARI 

 
                                                                                                                           

 
Doç. Dr. Abdullah DURAKOĞLU  

 
Prof. Dr. Hamit COŞKUN  

Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi 

 

Özet 

Teknolojinin gelişmesine ve imkânların artmasına rağmen okullarda öğretmenden sonra 

gelen en önemli kaynak ders kitaplarıdır. Ders kitapları sayesinde öğrenciler, eğitim dışı 

ortamlarda da öğrenme veya öğrendikleri konuları pekiştirme olanağına sahip olurlar.  Öte 

yandan ders kitapları, sadece basılı bir bilgi kaynağı olarak görülmemelidir. Ders kitapları, 

öğretim sırasında da kullanılabilecek bir öğretim desteğidir. Öğrencileri derse motive etmek 

ve onlara konuyla ilgili geniş bilgi vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Günümüzde her ne 

kadar dijital eğitim materyallerinden yararlanılsa da ders kitapları günümüzde de önemini 

korumaya devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ilgi alanını, ortaöğretim mantık ders 

kitabı oluşturmuştur. Kitap üzerinden yapılan içerik analizi ile bilimsel yanlışlar ve mantık 

hataları tespit edilmiş ve bunlara yönelik çözümler üretilmiştir. Öte yandan ders kitaplarını 

karşılaştırmaya ve incelemeye yönelik çok sayıda çalışma bulunsa da literatürde, Türkiye’de 

liselerde okutulan mantık ders kitaplarındaki hataları analiz etmeye yönelik herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada, mantık ders kitabının bilimsel yanlışlar ve mantık 

hataları açısından incelemenin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı 

olarak kabul edilen mantık ders kitabındaki bilimsel yanlışlar ile mantık hatalarının ele 

alındığı bu çalışmada, ortaöğretim mantık ders kitabındaki mantık hataları ile birlikte bilimsel 

hatalar ele alınmıştır. Mantığın en önemli konularından biri olan mantık yanlışları, bu 

çalışmada mantığın herhangi bir konusu olarak değil de, mantık ders kitabı hazırlanırken 

ironik bir biçimde düşülen durumlar olarak ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak nitel 

araştırma yaklaşımı benimsenmiş, veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Felsefe 

ve mantık literatürüyle desteklenen çalışmanın sonunda, ders kitabında bilimsel yanlışlar ve 

ironik bir biçimde mantık hataları tespit edilmiş ve bunları gidermeye yönelik öneriler 

sunulmuştur. Çalışmanın sonunda ayrıca, öğretim programları gibi ders kitaplarının da 

basılmadan önce internet ortamında askıya çıkarılması önerisinde bulunulmuştur. Böyle bir 

öneride bulunmanın amacı, askı sürecinde Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının 

akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınıp ders kitaplarındaki hataların farkına 

varılması ve böylece ders kitaplarının basılmadan önce revize edilmesinin sağlanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mantık, ders kitabı, bilimsel yanlış, mantık hatası. 

 

SCIENTIFIC AND LOGICAL ERRORS IN LOGIC COURSEBOOK OF 

SECONDARY EDUCATION 

Abstract 

In spite of the development of technology and increasing opportunities, the most 

important resource after teachers in schools is textbooks. With the help of textbooks, students 
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have the opportunity to learn or reinforce the subjects they have learned in non-educational 

settings. Textbooks, on the other hand, should not be seen only as a source of printed 

information. Textbooks are educational support that can be used during teaching. It is also 

used to motivate students and give them extensive information on the subject. Although 

digital educational materials are used today, textbooks continue to be important today. In this 

context, the area of interest of the study was the secondary school logic textbook. Scientific 

errors and logic errors have been identified through the content analysis made through the 

book and solutions have been produced for them. On the other hand, although numerous 

studies textbooks for comparison and analysis, the literature, the errors did not find any 

studies to analyse the logic of textbooks taught in high schools in Turkey. In this study, we 

thought that the study of logic textbooks in terms of scientific mistakes and logic errors would 

contribute to the field.In this study, the scientific mistakes and logical errors in the logic 

textbook, which was accepted as a textbook by the Ministry of National Education for five 

years starting from the 2013-2014 academic year, were taken into consideration by qualitative 

research approach and the data were obtained through document analysis. In the study, which 

is supported by the literature of philosophy and logic, scientific errors and ironically logic 

errors have been identified in the textbook and some suggestions have been made to eliminate 

them. At the end of the study, it was suggested that textbooks such as curriculum should be 

suspended on the internet before being published. The aim of the present in such a proposal, 

after receiving the views of academics and teachers as well as all civil society organizations 

suspended their process in Turkey, is a recognition that errors in textbooks, in which, hence, 

are revised before their publication. 

Keywords: Logic, textbook, scientific error, logic error. 
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NASİHATNAME ÖRNEKLERİNDEN KABUSNAME EĞİTİMSEL AÇIDAN 

İNCELENMESİ  

 

Prof. Dr. Yücel Gelişli 

Gazi Üniversitesi  

Dr. Lazura Kazykhankyzy 

Ahmet Yesevi Üniversitesi  

 

Özet 

Kabusname, Emir Unsurü'l-Maali Keykavus b. İskender b. Kabus b. Verşmgir b. Ziyar 

tarafından yazılmıştır ve Mercimek Ahmet tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Eser 

nasihatname türünde yazılmıştır. Genelde öğütlerin kaynağı İslam ahlakı ve Kur’an temeli 

üzerinde şekillenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Kabusname adlı eserin değerler açısından eğitimsel yönünü 

ortaya koymaktır.  

Çalışma nitel araştırma modelinde olup, veri elde etme ve çözümlemede betimsel 

analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Kabusname adlı eser analiz edilerek değer eğitimi 

açısından değerlendirilmiştir.  

Kabusnamenin önsözünde Keykavus kitabının ahlaki temellere dayalı bir öğüt kitabı 

olduğunu söylemektedir. Yazar, Kabusnamede, padişahın nasıl yönetmesi gerektiğini, 

vezirliğin görevlerini ve özelliklerini, nedimliği, yazıcılığı, çeribaşılığı da tanımlamakta ve 

nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Bununla da kalmamakta, çeşitli sanatları ve bunlarla 

uğraşanların halini, tabipliği, yıldız ilmini, bezirgânlığı, kul ve cariye alıp satmayı, mal 

edinmeyi, mülk satın almayı, kısaca toplum yaşayışıyla ilgili kimi kuralları da açıklamaktadır. 

Baba ve ana, komşu hakkı, evlat yetiştirme, konuk ağırlama, sözü iyi söyleme, şarap içme, 

hamama girme gibi genel ahlak konuları üzerinde de durmakta, şairler, çalgıcılar gibi 

sanatçılara da öğütler vermektedir. Sözün kısası ihtiva ettiği konular açısından çok yönlü bir 

kitaptır. Ayrıca fakihlik, müderrislik, kadılık, tabiplik ve müneccimlik konularında çağının 

bilim ve felsefe görüşlerini de yansıtmaktadır.  

Eser hem siyasetname hem de nasihatname türünde değerlendirilebilir. Kabusnamede 

öğütler iki boyutta ele alınmıştır. Eserde genel anlamda İslam esas ve kuralları hakkında bilgi 

verilmektedir. Ayetler, hadisler veya din âlimlerinin görüşleri ve kıssalarla öğütler 

ilişkilendirilmektedir. Çocuklara öğütler, İslam ahlakı ve yaşayışı ve yaşanmış olaylardan 

örneklerle verilmektedir. Öğütlerde, çocukların nasıl davranması gerektiği davranış 

örnekleriyle açıklanmaktadır. Eser günümüz eğitiminde kazandırılacak değerler açısından 

önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Kabusname, öğüt, çocuk eğitimi 
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DETERMINING ENGLISH TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARD 

THEIR ACADEMIC ENVIRONMENT IN KAZAKHSTANI CONTEXT 

 

Dr. Lazura Kazykhankyzy 

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 

Prof. Dr. Yucel Gelisli 

Gazi University 

Abstract 

The expectations of students from learning and teaching processes have an important 

effect on their attitudes towards school and courses. Moreover, attitudes are important 

determiners of inclinations towards school and courses which closely associated with the 

success or failure in learning. Therefore, the present study aims to examine ELT department 

undergraduate students’ attitudes toward their academic environment and reveal whether their 

attitudes differ according to their gender, grades and countries they represent. A questionnaire 

of 24 items including three subscales in terms of functionality of the department (9 items), 

being pleased with department (9 items) and appreciating the department (6 items) developed 

by Gelisli (2014) was administered to 117 students of ELT department in Akhmet Yassawi 

University, Kazakhstan. In this study data was gained by means of quantitative research 

methods by employing a survey model. Descriptive analysis, Independent samples t-test were 

computed to analyze the data via Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. 

The results of this study revealed that the undergraduate students of ELT department in 

Ahmet Yassawi University had overall a high level (M=3.42) of positive attitude toward their 

department. However, ANOVA test results indicated that there was a statistically significant 

difference in participants’ attitude according to their grades, with second years’ students 

having more positive attitude than third and fourth year students. Moreover, the difference 

was found between the students in terms of whether they are local students or from other 

countries. The results of t-test showed that students from other countries had more positive 

attitudes toward the department they are studying.   

Keywords: Attitude, academic environment, ELT students 
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BASAMAKLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN META-TEMATİK ANALİZİ 

 

Doç. Dr. Veli BATDI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 

Özet 

Bireyi aktif kılan öğretim yöntemlerinden biri olarak basamaklı öğretim yöntemi 

(BÖY); yapılandırmacılık, etkinlik temelli öğrenme, vb., gibi yöntemleri destek almıştır. BÖY 

çağın gerektirdiği problem çözme, araştırma, sorgulama ve bilgiyi kullanma becerileri 

kazandırmada eğitime farklı bir anlayış getirmektedir. Bu noktada, bu çalışmada, alanyazında 

yürütülmüş BÖY konulu nitel çalışma sonuçlarının öğrenme sürecindeki etkililiğini 

belirlemek amacıyla meta-tematik analiz yapılması amaçlanmıştır.  

Çalışma nitel boyut kapsamında gerçekleştirilmiştir. Meta-tematik analiz, literatür 

taramasıyla ulaşılan benzer nitelikli kodların harmanlanıp yeniden yorumlanmasıyla aynı 

temalar altında kategorileştirilmesi süreci olarak ifade edilebilir. BÖY’ün öğrenme üzerindeki 

etkisini inceleyen, nitel ölçme araçlarıyla BÖY’ün etkililiğini sorgulayan ve 2000-2019 yılları 

arasında ulusal ve uluslararası alanyazında yürütülmüş çalışmalara ulaşılmıştır. Dâhil edilme 

kriterlerine uygun 24 çalışma seçilmiştir. Çalışmaların nitel analizi Maxqda-11 programıyla 

içerik analizi dikkate alınarak yapılmıştır.  

Analizler sonucunda, BÖY’ün akademik özelliklere, sınıf ortamı, sözel/sosyal ve 

duyuşsal boyutlara etkisi ile olumsuz yönlerine ilişkin temalara ulaşılmıştır. Akademik 

özellikler boyutunda, BÖY’ün öğrenenleri araştırmaya sevk ettiği, kelime dağarcığını 

geliştirdiği, sorumluluk bilinci uyandırdığı, yetenekler noktasında gelişmeler sağladığı ve 

kolaydan zora ilerleme imkanı verdiği anlaşılmıştır. BÖY’ün öğrenme ortamı açısından 

sağladığı faydalardan bazıları ise demokratik sınıf ortamları sunması, işbirlikli uygulamalara 

olanak vermesi, etkinlik temelli ve disiplinler arası çalışma alanları yaratması, etkileşimli ve 

uygulamalı ortamlar sağlaması şeklinde belirtilebilir. BÖY’ün sosyal/sözel boyutta hem 

bireysel hem de grupla çalışma, tarafsız davranma, eleştirel düşünme, değerlendirme yapma, 

farklı düşünceler ifade etme gibi davranışların ortaya çıkmasını desteklediği anlaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında incelenen diğer bir boyut ise BÖY’ün duyuşsal açıdan etkililiğini 

belirlenmesidir. Dersin sevilmesi, eğlenceli ortamlar oluşması, öz güven ve motivasyonun 

artması, merak ve heyecan duygularının yaşanması bu bağlamda dile getirilen ifadelerdir. 

BÖY’ün öğrenme süreci açısından sağladığı faydaların yanı sıra birtakım olumsuz yönlerinin 

de olduğuna rastlanmıştır. Bu konuda dile getirilen bazı ifadeler, sorumlulukların yerine 

getirilmemesi, gürültülü ortamlar oluşması, fazla zaman alması, etkinliklerin düzenli ve 

sistemli yapılmaması şeklinde belirtilebilir. Çalışmalardan alınan ilgili kod ve temalardan, 

BÖY’ün uygulamada karşılaşılan bazı küçük sorunları dışında verimli öğrenme çevreleri 

oluşmasını sağladığı ve kendine güvenen, karşısındakini eleştirebilen özellikler kazandırdığı, 

eğlenerek öğrenen ve başarıyı isteyen öğrenci profili oluşturduğu anlaşılmaktadır. Öğretim 

sürecinde planlı ve sistemli BÖY uygulamaları sağlandığı takdirde, daha verimli ve 

hedeflenen öğrenme ortamları sağlanmış olabileceği önerilebilir. Ayrıca meta-tematik analiz 

yapılarak, BÖY’ün alanyazın geçmişi incelenmiş olmaktadır. Araştırmacılara, farklı 
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konularda meta-tematik analiz yaparak o konuyla ilgili mevcut manzarayı resmetmeleri ve 

genel bulgulara ulaşmaları önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Basamaklı öğretim yöntemi, meta-tematik analiz, öğrenme ortamı. 

 

META-THEMATIC ANALYSIS OF LAYERED CURRICULUM METHOD 

 

Abstract 

As one of the teaching methods that makes the individual active, Layered Curriculum 

Method (LCM), has been supported by certain methods like constructivism, activity-based 

learning, etc. LCM brings a different understanding to education in providing the skills of 

problem solving, seraching, questioning and using information required by the age. At this 

point, in this study, it was aimed to make meta-thematic analysis in order to determine the 

effectiveness of the qualitative study results on the learning process conducted in the 

literature.  

The study was conducted within the scope of qualitative dimension. Meta-thematic 

analysis can be expressed as the process of categorizing codes under similar themes by 

collating and reinterpreting the similar ones obtained through literature review. Studies 

questioning the effectiveness of LCM on learning through qualitative measurement tools and 

conducted in the national and international literature between 2000 and 2019 years reached. 

24 studies were selected according to inclusion criteria. The qualitative analysis of the studies 

was done by considering the content analysis by using Maxqda-11 program. 

As a result of the analysis, themes related to the academic characteristics, classroom 

environment, verbal/social dimension, affective dimension and negative aspects of LCM were 

obtained. In terms of academic characteristics, it was understood that LCM encouraged 

learners to research, developed vocabulary, raised awareness of responsibility, made 

improvements in talents and made it possible to progress from easy to difficult. Some of the 

benefits that LCM provides in terms of learning environment include democratic classroom 

environments, enabling collaborative practices, creating activity-based and interdisciplinary 

working areas, and providing interactive and practical environments. It was understood that 

LCM supported the emergence of behaviours such as working both individually and in-

groups, acting impartially, critical thinking, evaluating and expressing different thoughts 

under the title of social/verbal dimension. Another dimension examined within the scope of 

the research is to determine effectiveness of the LCM in terms of the affective dimension. The 

feeling of like towards lessons, the formation of fun environments, increased self-confidence 

and motivation, experiencing feelings of curiosity and excitement are expressed in this 

context. In addition to the benefits provided by the learning process, there were some negative 

aspects. Some statements expressed in this regard include the failure to fulfil responsibilities, 

the creation of noisy environments, time-consuming, and lack of regular and systematic 

activities. It is understood from the relevant codes and themes obtained from the studies that 

LCM creates efficient learning environments besides some small problems encountered in 

practice and provides self-confident, criticizing features, and creates a student profile that 

enjoys learning and wants success. It may be suggested that if planned and systematic LCM 

practices are provided in the teaching process, more efficient and targeted learning 
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environments may be created. In addition, meta-thematic analysis is conducted to examine the 

history of the related literature. Researchers may be advised to make a meta-thematic analysis 

on different topics, to illustrate the current landscape and to reach general findings. 

Keywords: Layered curriculum method, meta-thematic analysis, learning environment. 
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KANUNİLİK İLKESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ VE DANIŞTAY 

KARARLARININ PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ İLE METİN ANALİZİ 

 

Dr. Şebnem EKERYILMAZ  

Ahsen EKERYILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Kutan KORUYAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

  

Özet 

Günümüzde bilişim teknolojileri her alanda kullanılmakta ve hayatımızı daha kolay hale 

getirmektedir. Bilişim teknolojileri içerisinde yer alan Python programlama dili de veri analizi 

hususunda önemli bir yazılımdır. Çalışmada Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın 2019 yılında 

verilmiş olan kanunilik ilkesine ilişkin kararlarında en sık kullanılan kelimelerin Python 

programlama dili ile karşılaştırılması yapılmıştır. Python programlama dili içerisinde bulunan 

collections ve re modülleri ile kararların metin analizi yapılıp, en sık kullanılan kelimeler ve 

ilgili kelimelerin metin içinde kaç kez tekrar ettikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı 

kanunilik ilkesine ilişkin yargı kararlarında en sık kullanılan kelimelerin tespit edilmesi ve 

karşılaştırmasını yapmaktır. Vergileme ilkeleri açısından kanunilik ilkesinin hangi ilkeler ile 

kullanıldığı önem arz etmektedir. Anayasa Mahkemesi kanunilik ilkesine ilişkin kararlarında 

en sık; kamu yararı, mülkiyet, kanun, vergi, hukuki güvenlik, adil, ölçülülük, belirlilik, 

öngörülebilirlik ve orantılılık kelimelerini kullanmıştır. Danıştay ise kanunilik ilkesine ilişkin 

kararlarında en sık; kanun, denetim, hukuki güvenlik, kamu yararı, elektronik, açıklık, 

kesinlik ve öngörülebilirlik kelimelerini kullanmıştır. Literatürde bilişim teknolojilerine 

ilişkin programla dilleri ile yargı kararlarını analiz eden çalışmaya rastlanmamış olup, 

çalışmanın literatüre katkısı bu yöndedir. 

Anahtar Kelimeler:  Python Programlama, Kanunilik İlkesi, Yargı Kararları. 

 

TEXT ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE COUNCIL OF 

STATE DECISIONS ON THE PRINCIPLE OF LEGALITY WITH PYTHON 

PROGRAMMING LANGUAGE 

 

Abstract 

Today, information technologies are used in every field and make our lives easier. 

Python programming language, which is one of the information technologies, is an important 

software for data analysis. In this study, the most commonly used words in the decisions of 

the Constitutional Court and the Council of State on the principle of legality in 2019 were 

compared with the Python programming language. With the collections and re modules in the 

Python programming language, text analysis of the decisions was made and the most 

frequently used words and the number of times the related words were repeated in the text 

were determined. The aim of this study is to determine and compare the most commonly used 

words in judicial decisions regarding the principle of legality. In the decisions of the 

Constitutional Court on the principle of legality; public interest, property, law, tax, legal 

security, fairness, proportionality, certainty, predictability and proportionality. The Council of 
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State is the most frequent in its decisions on the principle of legality; used the words law, 

audit, legal security, public interest, electronics, clarity, certainty and predictability. In the 

literature, there are no studies analysing the program languages and judicial decisions related 

to information technologies and the contribution of this study to the literature is in this 

direction. 

Keywords: Python Programming, Principle of Legality, Judicial Decisions. 
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VERGİYE İLİŞKİN AF KANUNLARININ VERGİLEME İLKELERİ VE 

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Filiz EKİNCİ 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Dr. Şebnem EKERYILMAZ 

 

Özet 

Vergi afları; ekonomik, mali, sosyal ve siyasal nedenlerle devletin vergi alacağının bir 

kısmından vazgeçerek mükelleflere kolaylık sağlaması ile hazineye hiç intikal etmeyecek olan 

alacakların bir kısmının hazineye intikalini sağlamaktır. Çalışmanın amacını; vergi aflarının 

Anayasada yer alan vergileme ilkeleri açısından ele alınarak ve yargı kararları ile de 

desteklenerek ilgili afların vergileme ilkelerini zedelediğini açıkça ortaya koymak 

oluşturmaktadır. Ayrıca son yıllarda kısa vadeli çözüm yolu olarak vergi aflarına sıkça 

başvurulması ve buna bağlı olarak vergileme ilkelerinin sık aralıklarla zedelenmesi de 

çalışmanın güncelliğini ve yapılma gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Afları, Vergileme İlkeleri, Yargı Kararları. 

 

EXAMİNİNG OF TAX AMNESTİES IN THE LİGHT OF TAXATION PRINCIPLES 

AND JUDICIAL DECISIONS 

 

Abstract 

Tax amnesty; for economic, financial and political reasons, the state will give up the tax 

receivable. The general purpose of the state to give up its receivables is to ensure the transfer 

of receivables to the treasury, which will not be transferred to the treasury. The purpose of the 

study; tax amnesties are examined in terms of the principles of taxation and the related 

amnesty constitutes damaging the principles of taxation in the Constitution. In addition, the 

frequent use of tax amnesties as a short-term solution in recent years and the frequent damage 

of taxation principles frequently reveals the up-to-date and necessity of the study. 

Key Words: Tax Amnesty, Taxation Principles, Judicial Decisions. 

Jel Classification Codes: H00, H20, H29. 
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YEŞİL ÜRÜN SATINALMA NİYETİ ÜZERİNDE YEŞİL ÜRÜNE KARŞI TUTUM, 

YEŞİL ÜRÜN BİLGİSİ, YEŞİL TÜKETİM ALGISI, YEŞİL ÜRÜN 

KONUMLANDIRMA VE KANAATKARLIĞIN ETKİSİ 

 

Prof. Dr. Aydın Kayabaşı 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

 

Doç. Dr. Hakan Kiracı 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

Arş. Gör. Dr. Cevat Söylemez 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Özet 

Günümüzde özellikle çevresel sorunların ortaya çıkmaya başlaması işletmelerin ve 

tüketicilerin bu konu üzerine yoğunlaşmalarında etkili olmuştur. İşletmeler kar etmenin 

yanında yeni fikirler geliştirmek, yeşil ürün ya da yeşil markalarını tüketicinin aklında 

konumlandırmak ve pazarda rekabet edebilmek için yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu 

bağlamda sürdürülebilir pazarlamanın temeli olarak işletmeler çevre dostu ürünlerin üretimine 

ağırlık vermeye başlamıştır. Yine tüketicilerin çevre ile ilgili kaygıları ve satın alma 

davranışlarında yaşanan değişimde bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir unsur olarak 

değerlendirilebilir. Bunun sonucu olarak tüketiciler satın alma eylemlerinde geleneksel 

ürünler ve yeşil ürünler arasında seçim yapmakla karşı karşıya kalmaktadır.  

Bu kapsamda ele alınan bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürünlere karşı tutumu, 

yeşil ürün bilgisi, yeşil tüketim algısı, yeşil ürün konumlandırma ve sahip oldukları 

kanaatkarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Ayrıca bu değişkenlerin yeşil ürün satın alma 

niyeti üzerindeki etkisini de ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle yeşil ürün satın 

alma deneyimi olan 349 tüketiciden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS ve LISREL paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Ele 

alınan bu çalışmanın yeşil satın alma niyetinin açıklanması bakımından yeşil pazarlama 

anlayışına önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede incelenen değişkenler (yeşil 

ürünlere karşı tutum, yeşil ürün bilgisi, yeşil tüketim algısı, yeşil ürün konumlandırma, 

kanaatkarlık, yeşil ürün satın alma niyeti) açısından değerlendirildiğinde özgün bir nitelik 

sunulmaktadır. Böylelikle yeşil ürün satın alma niyetini etkileyen unsurlar daha farklı 

değişkenlerle değerlendirilerek genişletilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün, Satınalma Niyeti, Yeşil Ürün Tutumu, Kanaatkarlık 

 

 

THE EFFECT OF ATTİTUDE TOWARDS GREEN PRODUCTS, GREEN PRODUCT 

KNOWLEDGE, GREEN CONSUMPTİON PERCEPTİON, GREEN PRODUCT 

POSİTİONİNG AND FRUGALİTY ON GREEN PRODUCT PURCHASE INTENTİON 

 

Abstract 
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Nowadays, especially environmental problems have begun to affect businesses and 

consumers to focus on this issue. In addition to making a profit, businesses create new ideas, 

position green products or green brands in the minds of consumers and develop new strategies 

to compete in market. In this context, as the basis of sustainable marketing, businesses have 

started to focus on the production of environmentally friendly products. However, consumers' 

concerns about the environment and the change in purchasing behavior can be considered as 

an important factor in the emergence of this situation. As a result, consumers are faced with 

choosing between traditional products and green products in their purchasing actions. 

The purpose of this study is to determine consumers' attitude towards green products, 

green product knowledge, green consumption perception, green product positioning and their 

level of frugality. It is also aimed to reveal the effect of these variables on the intention to 

purchase green products. Therefore, data were collected from 349 consumers who had green 

product purchase experience using face-to-face survey method. The data were analyzed using 

SPSS and LISREL software. This study is expected to contribute significantly to the green 

marketing in terms of explaining the intention to buy green. In this context, a unique quality is 

presented when evaluated in terms of the variables (attitude towards green products, green 

product knowledge, green consumption perception, green product positioning, frugality, green 

product purchase intention) examined. Thus, the factors affecting the intention of purchasing 

green products were expanded by evaluating with different variables. 

Keywords: Green product, Purchase Intention, Attitude towards Green Product, 

Frugality
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ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL ÖĞRENCİLERİN 

OKURYAZARLIK PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜM SÜREÇLERİNİN İRDELENMESİ 

 

Burcu KARADUMAN 

Doç. Dr. Menekşe Seden TAPAN BROUTİN  

                Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

Günümüzde matematik dersinde ortaokul öğrencilerinin zorlandıkların konuların 

başında okuryazarlık problemleri gelmektedir. Literatürde normal öğrencilerin okuryazarlık 

düzeyleri okuryazarlık problemlerini kurma ve çözme süreçleri bu problemlere karşı tutum ve 

motivasyonları ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, özel yetenekli öğrencilerin 

problem çözme süreçleriyle ilgili çalışmalar da literatürde mevcuttur. Ancak, normal ve özel 

yetenekli öğrencilerin okuryazarlık problemlerini çözme süreçlerini karşılaştırmalı olarak 

inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Özel yetenekli öğrenciler ile normal öğrencilerin 

okuryazarlık problem çözüm süreçlerindeki farklılıkların hangi noktada başladığını görme 

açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca, bu çalışmanın özel yetenekli öğrenciler ile normal 

öğrencilerin okuryazarlık problemlerinde başarısız olma nedenlerini ortaya çıkarma açısından 

da literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf özel 

yetenekli ve normal öğrencilerinin okuryazarlık problemlerini çözerken muhakeme 

süreçlerinin incelenmesi; benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma, Bursa 

ilinin merkez ilçesinde 7. sınıfta okuyan özel yetenekli öğrencilerin bulunduğu ortaokuldaki 4 

öğrenci ve normal öğrencilerin bulunduğu bir ortaokuldaki 6 öğrenci ile yürütülmüştür. Bu 

çalışma nitel bir çalışma olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışma verilerinin 

toplanmasında araştırmacı tarafından belirlenen okuryazarlık problemlerinin yer aldığı 

"Çalışma Yaprağı "kullanılmıştır. Problem havuzu LGS de çıkmış 2018-2019 problemleri ile 

LGS örnek problemlerinden oluşturulmuştur. Okuryazarlık problemlerinden sonra 

öğrencilerle çözümleri üzerine bireysel klinik mülakatları yapılmış ve son halini almıştır. 

Ortaokul 7. sınıf öğrencileri için geliştirilen bu çalışma yaprağının her bir sorusu için öğrenci 

çözümleri içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Problem çözme süreçlerinde öğrencilerin 

hangi aşamadan geçtiği belirlenmiştir. Çalışmanın analizleri devam etmekte olup elde edilen 

ilk bulgulara göre özel yetenekli öğrenciler ile normal öğrencilerin muhakeme sürecinde 

farklılıkların oluştuğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Okuryazarlık problemleri, özel yetenekli öğrenci, normal öğrenci, 

problem çözme süreci, matematik öğretimi 

 

THE PROCESS OF SOLID PROBLEMS OF SPECIAL SKILLS AND NORMAL 

STUDENTS INVESTIGATION 

 

Abstract  

At present, literacy problems are one of the most important issues for middle school 

students.  
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There are many studies in the literature about the level of literacy of normal students, 

their processes of establishing and solving literacy problems and their attitudes and 

motivation towards these problems. In addition, studies on problem solving processes of 

special gifted students are available in the literature. However, there is no comparative study 

on the literacy problems of normal and special gifted students. It is an important study in 

terms of seeing where the differences in literacy problem solving processes of special gifted 

students and normal students begin. In addition, it is thought that this study will contribute to 

the literature in terms of revealing the reasons for failure of literacy problems between gifted 

students and normal students. The aim of this study is to examine the reasoning processes of 

the secondary school 7th grade special gifted and normal students while solving the literacy 

problems; revealing similarities and differences. The study was conducted with 4 students in 

7th grade in the central district of Bursa and 6 students in a secondary school with normal 

students. This study is a qualitative study and is designed as a case study. In the study data, 

the Çalışma Worksheet en which contains the literacy problems determined by the researcher 

was used. The problem pool emerged in LGS and 2018-2019 problems and LGS sample 

problems. After the literacy problems, individual clinical interviews were made with the 

students about their solutions and they were finalized. For each question of this leaflet 

developed for 7th grade students, student solutions were analyzed with content analysis 

technique. At which stage the students go through the problem solving processes. The 

analysis of the study is continuing and according to the initial findings, it is observed that 

there are differences in the reasoning process of special gifted students and normal students. 

Keywords: Literacy problems, special gifted students, normal students, problem 

solving process, mathematics teaching 
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GEMİ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DE 

ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME 

 

Kpt. Tayfun Ceyhun 

Gemlik Kılavuzluk 

Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun 

Bursa Teknik Üniversitesi 

 

Özet  

Deniz taşımacılığı, gemilerin modernizasyonu ve gemi filolarının büyümesi ile önemi 

her geçen gün artan bir değer haline gelmiştir. Özellikle gemi kapasitelerinin artması, seyir 

hızlarının artması, liman operasyon hızlarının artması, eğitim konusunda yetersiz personelin 

çalıştırılması gibi faktörlerle gemi kaynaklı deniz kirliliği riski de her geçen gün artmaktadır. 

Dünya çapında yükselme eğiliminde olan ticaret hacmi, büyük miktarlarda yükün tek seferde 

taşınmasına olanak veren deniz ulaştırmasına olan talebi arttırmıştır. Yukarı yöndeki bu talep, 

gemi tonajlarını, sayılarını ve gemi trafiğini yükselterek gemi kaynaklı deniz kirliliğinde 

artışa sebebiyet vermektedir. 

Bu çalışmada MARPOL (Marine Pollution - Uluslararası Deniz Kirliliği Sözleşmesi) 

hükümleri incelenerek gemi kaynaklı deniz kirliliği ve nedenleri açıklanmıştır. Uluslararası 

Deniz Kirliliği Sözleşmesi ilk olarak 1973 IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından 

kabul edilmiştir. Sözleşme, 1978 yılında yeter sayıda ülkenin katılımı ile yürürlüğe 

konulmuştur. Sözleşme, toplam 6 adet ekten oluşmaktadır. Bu ekler sırasıyla, EK1: Petrol 

Kirliliğinin Önlenmesi, EK 2: Dökme Halde Taşınan Zehirli Sıvı Maddelerden Kaynaklanan 

Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları, EK 3: Denizde Paketli Halde Taşınan Zararlı Maddelerden 

Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Kuralları, EK 4: Gemilerden Kaynaklanan Pis Su 

Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları, EK 5: Gemilerden Kaynaklanan Çöp Kirliliğinin Önlenmesi 

Kuralları, EK 6: Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Kurallarından 

oluşmaktadır. MARPOL’ün ilk iki ekine katılım sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler için 

zorunludur. Sözleşmenin diğer eklerine ve hükümlerine katılımın açık bırakılması yolu ile 

sözleşmenin hayata geçirilişinde kolaylık sağlanmıştır.  

Araştırma kapsamında öncelikle Türkiye’de öne çıkan gemi kazaları ve bu kazalardan 

kaynaklanan kirlilik incelenmiştir. Bu kapsamda Petar Zoranic  & World Harmony çatışması, 

Norborn & Petar Zorinac çatışması, Lutsk & Cransky Oktiabr çatışması,  Indipendenta kazası, 

TCG Meltem & Soviet Navy War Ship çatışması, Bluestar & Gaziantep çatışması, Jambur & 

Da Tung Shang çatışması, Leonis & Denizatı çatışması, Madonnalily & Rabunion -18 

çatışması, Nassia & Shipbroker çatışması, Semele & Shipka çatışması ve Volganeft 248 

kazası, GGC Svyatoy Panteleymon kazası ve Lady Tuna kazası incelenmiştir. Ardından, gemi 

kazalarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlere değinilerek çalışma 

sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gemi kazaları, deniz kirliliği, MARPOL 
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ANALYZING OF WORLD’S TRANSPORTATION BASED CO₂ AND 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EVALUATION OF TURKEY  

 

Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun 

Bursa Technical University 

 

Abstract 

Energy production all over the world is leading greenhouse gas emissions, after the 

Industrial Revolution. Changing climate with global warming and extreme changes on 

weather, disruption of ecological environment can be defined as the results of CO₂ and 

greenhouse gas emissions. This process is now threatening not only environment and the lives 

of many species, but also humans’ lives. The over rising of CO₂ and greenhouse gas 

emissions is taking attentions of all nations and the many precautions are being implemented 

and new ones are on the way. 

Transportation sector is one of the crucial responsible actors of world’s CO₂ and 

greenhouse gas emissions. Due to the high incomes of countries, the levels of transportation 

based CO₂ and greenhouse gas emissions are expected to increase faster in the former days. 

Due to this situation, the study reveals the analyzes of world’s CO₂ and greenhouse gas 

emissions in terms of transportation. Moreover, the paper examines the situation of Turkey’s 

CO₂ and greenhouse gas emissions by the means of transportation. Then the paper concluded 

with the future projections for Turkey in order to reduce these emissions. 

Keywords: CO₂ emissions, greenhouse gas emissions, transportation. 
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EN YAKIN YAKLAŞIM YÖNTEMİ İÇİN VBA UYGULAMASI 

 

Öğr. Gör. Dr. Şahin İNANÇ 

Doç. Dr. Arzu EREN ŞENARAS 

Bursa Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

En Yakın Yaklaşım Yöntemi gezgin satıcı problemlerinin çözümü için kullanılan çözüm 

yöntemlerinden biridir. Gezgin satıcı problemleri, her düğüme bir kere uğramak koşuluyla ve 

uğradığı düğümlere tekrar uğramadan başladığımız noktaya dönecek bir şekilde oluşturulan 

turlar kastedilmektedir. Bu tür problemlerin amacı bir satıcının n-1 sayıdaki şehri en kısa 

sürede uğrayarak başladığı şehre dönmesini sağlayan gezi planını oluşturmaktır. Gezgin satıcı 

problemlerinin çözümüne ilişkin birçok çözüm yolu vardır. Bu çözüm yollarının çok fazla 

olmasının sebebi düğüm sayısı fazla olduğunda optimal çözüme ulaşmak için gereken işlem 

zamanı üstel olarak artmasındandır. Eklenen her düğüm için problem karmaşıklığı bir önceki 

olası çözüm sayısının düğüm sayısı ile çarpımı kadar artmaktadır. Diğer bir deyişle n düğüm 

için (n-1)! tane farklı çözüm yolu araştırılması anlamına gelmektedir. Bu da sadece 20 düğüm 

için 121.645.100.408.832.000 farklı alternatif yolun araştırılması anlamına gelmektedir. 

Düğüm sayısı 40 olduğunda yaklaşık olarak 2,039 x 10
46

 
 
farklı alternatif yolun araştırılması 

anlamına gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı düğüm sayısı arttığında problemin optimal 

çözümünü bulmak imkansızlaşmaktadır. Problemin optimal çözümü yerine optimale yakın 

çözümler bulmak için birçok farklı strateji ile birçok farklı algoritma geliştirilmiştir. Bu 

algoritmalardan birisi de yapılan bu çalışmada kullanılan En Yakın Yaklaşım Yöntemidir. En 

Yakın Yaklaşım Yöntemi gezgin satıcı problemleri için optimale yakın bir çözüm verir. 

Gezgin satıcı problemlerinde kullanılan bu yöntem optimal çözümü garanti etmemekle 

birlikte optimale yakın bir çözüm vermektedir. Düğüm sayısının fazla olduğu NP hard 

(problemin zorluğu üstel olarak artan) tipi problemlerde optimal çözüme yakın bir sonuca 

pratik ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan yöntemlerden biridir. Yapılan bu çalışmada 

gezgin satıcı problemleri için En Yakın Yaklaşım Yöntemi ile çözümüne ilişkin MS Excel 

altında Visual Basic Application kullanılarak bir program geliştirilmiştir. Programın öncelikle 

algoritması yazılmış ardından akış çizgesi oluşturulmuştur. Geliştirilen program ile örnek 

uygulama çalıştırılmıştır. Yapılan bu program oldukça yaygın kullanılan MS Excel altında 

Visual Basic Application ile yazıldığından birçok alanda pratik bir şekilde kullanılabilir.  

Geliştirilen uygulama sayesinde Gezgin Satıcı Problemleri için en kısa sürede gezi planının 

oluşturulması kolaylıkla ulaşılabilen MS Excel ile sağlanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: En Yakın Yaklaşım Yöntemi, GSP, Visual Basic Application 

 

VBA APPLICATION FOR CLOSEST APPROACH METHOD 

 

Abstract 

Closest Approach Method is one of the solution methods used for the solution of 

traveling salesman problems. Traveling salesman problems are meant to be rounded up to 

return to the point where we begin without having to visit each node once and without having 
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to visit the nodes again. The purpose of such problems is to create a trip plan that allows a 

vendor to return to the city where he started as soon as possible by visiting n-1 cities. There 

are many ways to solve traveling salesman problems. The reason for this solution is too high 

because the number of nodes is too high to increase the processing time exponentially to 

achieve the optimal solution. For each added node, the complexity of the problem increases 

by the number of nodes multiplied by the number of previous possible solutions. In other 

words, for n nodes (n-1)! means to search for different solutions. This means that 

121,645,100,408,832,000 different alternative paths are searched for only 20 nodes. When the 

number of nodes is 40, it means that approximately 2,039 x 10
46

 
 
 different alternative paths 

are explored. For these reasons, when the number of nodes increases, it becomes impossible 

to find the optimal solution to the problem. Many different strategies and different algorithms 

have been developed to find near-optimal solutions instead of optimal solution of the 

problem. One of these algorithms is the closest approximation method used in this study. The 

Closest Approach Method provides a near-optimal solution for traveling salesman problems. 

This method, which is used in traveling salesman problems, does not guarantee the optimal 

solution but gives a solution close to the optimal. NP hard (problem exponentially increasing) 

type of problem with a large number of problems close to the optimal solution is a method 

that provides a practical and fast way to reach. In this study, a program has been developed by 

using Visual Basic Application under MS Excel for the solution of traveling salesman 

problems with the closest approach method. The algorithm of the program was first written 

and then the flowchart was created. Sample application was run with the developed program. 

This program is written with Visual Basic Application under MS Excel which is widely used 

and can be used practically in many fields. Due to the developed application, it will be 

possible to create a trip plan for Traveling Salesman Problems as soon as possible with easily 

accessible MS Excel. 

Keywords: Closest Approach Method, TSP, Visual Basic Application 
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GEZGİN SATICI PROBLEMLERİ İÇİN C# PROGRAMLAMA DİLİNDE GENETİK 

ALGORİTMA UYGULAMASI 

 

Öğr. Gör. Dr. Şahin İNANÇ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

Özet 

Araç rotalama problemleri araçların bir noktadan başka bir noktaya en uygun rotalarının 

belirlenmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Araç rotalama problemlerinin birçok çeşidi mevcuttur. 

Genellikle birçok problem tipinde amaç mesafeyi minimize etmeye yöneliktir. Bazı problem 

türleri ise mesafeyi minimize ederken başka kısıtları da dikkate alır. Araç rotalama 

problemlerinin özel bir türü gezgin satıcı problemleridir. Gezgin satıcı problemlerinde araç 

başladığı noktaya döner ve her bir düğüme sadece bir kez uğrar. Bu çalışmada gezgin satıcı 

probleminin çözümü genetik algoritma ile programlanıp örnek bir uygulama üzerinde 

çözülmüştür. Araç rotalama problemleri ya da gezgin satıcı problemlerinin birçok farklı 

çözüm yolu olmasının sebebi bu tür problemlerin düğüm sayısına bağlı olarak çözümünün 

çok zor hatta bilinen teknolojik imkanlarla imkansız olabilmesidir. Düğüm sayısı arttıkça 

olası çözüm sayısı düğüm sayısının bir eksiğinin faktöriyeli kadar arttığından 15-20 düğümlük 

bir problem çözülebiliyorken 30 ya da daha fazla düğüme sahip bir problemin optimal 

çözümünü bulmak imkansıza yakın olabilmektedir. Bu nedenle birçok farklı yaklaşım 

mevcuttur. Bu yaklaşımlardan bazıları sezgisel algoritmalardır. Sezgisel algoritmalarda 

optimal çözümün bulunma ihtimali olmakla birlikte garantisi yoktur. Sezgisel algoritmalar 

genellikle optimal çözüme yakın bir çözüm üretmektedir. Sezgisel algoritmalardan en çok 

kullanılanlardan birisi de genetik algoritmalardır. Genetik algoritmalar doğadaki canlılardan 

esinlenerek geliştirilmiş bir algoritmadır. Genetik algoritmada problemin düğümleri ve olası 

çözümlerden birisi bir gen dizilimi gibi tanımlanmaktadır. Bu gen diziliminin farklı 

kombinasyonları olası çözüm yollarından bazılarını temsil etmektedir. Başlangıç olarak 

rasgele genlere (çözüm yollarına) sahip bir popülasyon (küme) oluşturulmaktadır. Daha sonra 

bu popülasyon içerisinde en iyi çözümü veren genler ödüllendirilir (fazladan kopyalanır) en 

kötü performansa sahip genler ise çözümden (popülasyondan) çıkarılır. En iyi ve ortalama 

performansa sahip genler çaprazlanarak (crossing over) yeni bir nesil oluşturulur ve bu yeni 

nesil bir sonraki popülaysonu temsil eder. Devam eden iterasyonlar sonucunda problemin 

optimal çözümüne gittikçe daha yakın sonuçlar elde edilir. Belirlenen belirli bir adım sonra en 

iyi çözüme sahip gen kombinasyonu problemin çözümü olarak kabul edilir. Genetik 

algoritmalar gibi sezgisel algoritmalar sayesinde optimal olmasa da optimale çok yakın 

çözümler çok kısa sürelerde hesaplanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, C#, GSP 

 

GENETİC ALGORİTHM APPLİCATİON İN C # PROGRAMMİNG LANGUAGE FOR 

TRAVELİNG SALESMAN PROBLEMS 

Abstract 

Vehicle routing problems can be defined as describing the most appropriate routes of 

vehicles from one point to another. Variety of vehicle routing problems are available. The aim 
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of the problem-solving type is to minimize the distance, the goal is to direct. Some types of 

problems to reduce the distance, get rid of other things. A particular type of vehicle routing 

problem is traveling salesman problems. In the case of traveling salesman problems, the 

vehicle returns to the point where it started and goes to a node only once. The solution of this 

traveling salesman problem was programmed with genetic algorithm and solved in a sample 

application area. The reason why vehicle routing problems or traveling salesman problems are 

different types of solutions is that the solution of such problems depending on the nodes can 

be very difficult or even impossible with complex solution possibilities. While a 15-20 node 

problem can be solved, it is almost impossible to find an optimal solution to a problem with 

30 or more nodes. Therefore, there are many different approaches. Some of these approaches 

are heuristic algorithms. Although there is a possibility that an optimal solution can be found 

in heuristic algorithms, there is no guarantee. Heuristic algorithms generally produce a 

solution close to the optimal solution. One of the most used heuristic algorithms is genetic 

algorithms. Genetic algorithms are an algorithm that is inspired by living things in nature. In 

the genetic algorithm, the nodes of the problem and one of the possible solutions are defined 

as a gene sequence. Different combinations of this gene sequence represent some of the 

possible solutions. Initially, a population (cluster) with random genes (solutions) is formed. 

Then, the genes that give the best solution in this population are rewarded (copied extra) and 

the genes with the worst performance are removed from the solution (population). The best 

and average performing genes are crossed over to create a new generation, which represents 

the next population. Continuous iterations result in closer and closer results to the optimal 

solution of the problem. The combination of genes with the best solution after a specified step 

is considered the solution of the problem. Intuitive algorithms such as genetic algorithms can 

be used to calculate very close to optimal solutions, even if they are not optimal. 

Keywords: Genetic Algorithms, C#, TSP 
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TÜRK TAKIM TEZGÂHLARI SANAYİNDE İNOVASYON PERFORMANSINI 

BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

 

Doç. Dr. Cem Okan TUNCEL 

Deniz OKTAY 

Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Takım tezgâhı sanayisi sanayi sektörleri arasında yatırım malları üreten ana sektördür 

ve bu nedenle stratejik bir öneme sahiptir. Takım tezgâhı sanayindeki inovasyon   bireysel 

takım tezgâhlarının teknolojik özelliklerine ve gelişmelerine odaklanmaktadır. Genelde, takım 

tezgâhı üreticileri büyük ölçekli değildir. Takım tezgâhları sektörünün teknolojik rejim 

karakteristikleri ve inovasyon örüntüleri ele alındığında, sektörün imalatçı ile kullanıcı 

arasındaki ara yüzde birikmiş  örtük bilginin egemen olduğu Pavitt’in sanayi 

sınıflandırmasına göre tipik bir  “Uzmanlaşmış Tedarikçi Sanayi”nin özelliklerini taşıdığı 

gözlenmektedir.  Takım tezgâhı sanayisindeki inovasyon sürecinin yönü büyük ölçüde 

tüketici ihtiyaçları tarafından belirlenmektedir. Yeni ürünler genelde kullanıcıların özel 

ihtiyaçları için geliştirilmekte  ve piyasaya arz edilmektedir. Bu bağlamda  takım tezgâhı 

üreticilerinin inovasyon performansı yeni ürün geliştirme yeteneklerine bağlıdır. Bu sebepten 

dolayı, bu bildiri firma düzeyinde ürün inovasyonu ile inovasyon performansı arasındaki 

karşılıklı ilişkiye odaklanmaktadır. Bu ilişkiyi araştırmak için kullanılan veriler Türk makine 

sanayisindeki 82 takım tezgâhı üreticisinden anket yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler 

Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) tekniği ile analiz edilmiştir. 

Bulgular ürün inovasyonu ile firma performansı arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca bulgular ürün inovasyonunun öncüllerinin AR&GE, yatırım ve dış 

bağlantı yetenekleri olduğunu göstermektedir. Teknolojik yetenekleri geliştirmenin firmaların 

inovasyon performansını arttırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: İnovasyon, Türk Takım Tezgâhı Sanayisi, PLS-SEM tekniği 

 

EXPLORING THE DETERMINATES OF INNOVATION PERFORMANCE IN TURKISH 

MACHINE TOOL INDUSTRY 

 

Abstract 

Machine tool industry is the essential sector producing investment goods among the 

industrial sectors and thus has a strategic importance. Innovation in the machine tool industry 

focuses typically on the technological properties of individual machine tools and their 

development. In general, the manufacturers are not large scaled. When the technological 

regime characteristics and innovation patterns of the machine tool   sector are considered, the 

industry has a typical "Specialized Supplier Industry" characteristic in which tacit knowledge 

accumulated in the interface between the manufacturer and the user is important for the 

classification of industry of Pavitt. The direction of innovation process in the industry is 

largely determined by customer requirements. New products are often developed for a 

specific need of the user and they are launched into the market. Therefore innovation 
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performances of machine tool producers depend on their new product developing skills. For 

this reason, this paper focuses on interrelation of product innovation and innovation 

performance at firm level. To exploring this relation data were collected using a questionnaire 

from 82 machine tool producers in Turkish machinery industry. The collected data was 

analyzed with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique. The 

findings revealed that product innovation has significance positive relationship with firm 

performance. The findings also revealed that antecedents of product innovation are R&D, 

investment and external connection capabilities. It has been concluded from this study that 

improving technological capabilities can increase firms’ innovation performance.  

Keywords:   Innovation, Turkish Machine Tool Industry, PLS-SEM Technique 
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TEKNOLOJİK YETENEK VE İNOVASYON: BURSA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Cem Okan TUNCEL 

Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Bursa’da yer alan imalat sanayi firmalarının teknolojik yetenek 

birikimini araştırmaktır. Teknolojik yetenek, ülke firmalarının teknolojiyi etkin bir biçimde 

satın almalarına, kullanmalarına, uyarlamalarına, geliştirmelerine ve yaratmalarına olanak 

tanıyan çaba, deneyim ve kapasitelerin tümü olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede ele 

alındığında teknolojik yetenek; yatırım, üretim ve bağlantı yeteneklerinin tümü olarak 

değerlendirilmektedir. Geç endüstrileşen ülkelerde teknolojik değişme sürecinin temel 

kaynağı yeni bilgi birikimlerini yaratan inovasyonlar yoluyla değil fakat gelişmiş ülkelerde 

mevcut durumda bulunan teknolojilerin edinimi, özümsenmesi, teknolojik öğrenme ile 

içselleştirilmesidir. Bu nedenle teknolojik yetenek bikrimin düzeyinin ve kaynaklarının 

araştırılması teknolojik gelişmenin yönetilmesi açısından önemlidir. Araştırma kapsamında 

Bursa imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların, üretim yetenekleri, Ar-Ge yetenekleri, 

inovasyon performansları,  işbirliği yetenekleri incelenmiştir. Çalışmada rastsal örnekleme 

yöntemi ile Oslo Kılavuzu’na göre hazırlanmış İnovasyon Anketi kullanılarak 200 imalat 

sanayi firmasından veri toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; firmalarda özellikle 

yatırım, süreç ve üretim yetenekleri konusunda belirli düzeyde bir teknolojik yetenek birikimi 

olduğu gözlenmektedir. Firmaların inovasyon performansı ile dış bilgi kaynaklarını 

kullanabilme ve diğer aktörlerle etkileşim yeteneğini tanımlayan dış bağlantı yeteneklerinin 

ise yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bursa bölgesi imalat sanayinin rekabet gücünü 

arttırabilmesi için teknolojik yeteneğini hızla geliştirmesi gerekmektedir. Bu birikim sürecini 

hızlandıracak politika seçenekleri ise çalışmanın sonuç bölümünde analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Teknolojik Yetenek, İnovasyon, Bursa İmalat Sanayi 
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DİJİTAL PAZARLAMADA CHATBOT UYGULAMALARI VE ÖNEMİNE 

KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

 

Özet 

Yeni nesil teknolojilerin her geçen gün daha da fazla söz sahibi olduğu dijital pazarlama 

anlayışında, işletmelere rekabet avantajı sağlayacak ve tüketicilerin marka ile etkileşimini 

arttırabilecek olan stratejilerden biri de chatbot uygulamalarıdır. Chat (sohbet, diyalog) ve Bot 

(robot) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen bu dijital pazarlama stratejisi, bir konuşma 

ara yüzü ile belli bir senaryo üzerinden cevaplar oluşturarak, etkileşime girilebilen ve kişilerle 

sohbet edebilen algoritma tabanlı bir yazılım olarak tanımlanmaktadır. Bu yazılımların temel 

amacı, kullanıcılara sordukları sorular ile ilgili hızlı dönüşler yaparak cevap vermek, onları 

konu hakkında bilgilendirmek, tüketicilerin satın alma kararlarına etki edebilmek ve daha 

kaliteli müşteri hizmeti sunabilmektir. Aynı anda çok sayıda kullanıcıya cevap verebilen bu 

yazılımlar, hem metin üzerinden yazışarak, hem de işitsel (sesli) yanıt vererek iletişim 

sağlayabilmektedirler. Temeli ‘’Natural Language Processing” yani NLP teknolojisine 

dayanan chatbot teknolojisinin, basit düzeydeki sorunlara hızlı çözümler sunabilmesi, aynı 

anda çok sayıda kişiye ulaşabildiği için zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, erişilebilirlik 

konusunda hızlı ve kesintisiz olması, satın alma öncesi ve satın alma sonrasında tüketici 

desteği sunması, ürünlerin tanıtılması, bilgilendirmelerin yapılması, siparişlerin alınması, 

şikâyet ve önerilerin dinlenmesi, yapılacak olan işlerin hatırlatılması gibi çok sayıda yararı 

bulunmaktadır. Konu bakımından dar ve sınırsız kapsamlı olmak üzere ikiye ayrılan bu 

yazılım teknolojisi, kullanım şekilleri açısından değerlendirildiğinde ise; ‘Kelime Bazlı 

Chatbot’, ’Kural Bazlı Chatbot’ ve ‘Doğal Dil İşleme Teknolojisi Ve Yapay Zekâ Alt Yapısı 

Bulunduran Chatbot’ olarak sınıflandırılmaktadır. Sosyal ağlar, çağrı merkezleri, web siteleri, 

mobil uygulamalar, kiosklar ve robot asistanlar chatbot teknolojisinin başlıca kullanıldığı 

dijital alanlardır. 

Yapılan bu çalışmada, dijital pazarlama stratejilerinden olan chatbot uygulamalarının 

kavramsal olarak açıklanmasına yer verilirken, aynı zamanda da bankacılık, müşteri çağrı 

merkezleri, telekomünikasyon, sağlık gibi çok sayıda sektörde kullanılan bu uygulamaların 

sağladığı yararlar ve önemi üzerine vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte, son yıllarda 

kullanılmaya başlanılan bu dijital stratejinin, Dünyada ve Türkiye’de yapılmış 

uygulamalarının bazılarına yer verilmiştir. Çalışmanın amacı, pazarlama literatürüne 

kavramsal açıdan katkı sağlayarak, daha sonrasında yapılacak olan çalışmalara yol gösterici 

bir nitelik sağlayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, Chatbot, Tüketici davranışı 

 

A CONCEPTUAL STUDY OF CHATBOT APPLICATIONS AND IMPORTANCE IN 

DIGITAL MARKETING 
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One of the strategies that will provide competitive advantage to businesses and increase 

the interaction of consumers with the brand in the digital marketing approach, where new 

generation technologies have more and more voice every day, is chatbot applications. This 

digital marketing strategy, which consists of a combination of the words chat (chat) and bot 

(robot), is defined as an algorithm-based software that can interact and chat with people by 

creating responses over a specific scenario with a speech interface. The main purpose of these 

softwares is to respond to the questions they ask by making quick turns, informing them about 

the issue, influencing the purchasing decisions of consumers and providing better quality 

customer service. These software, which can respond to a large number of users at the same 

time, are able to communicate by both text and audio. Based on Language Natural Language 

Processing ”, NLP technology enables chatbot to provide quick solutions to simple problems, 

save time and cost as it can reach many people at the same time, fast and uninterrupted 

accessibility, consumer support before and after purchase. presentation of products, making 

information, taking orders, listening to complaints and suggestions, reminding the works to be 

done. This software technology, which is divided into two as narrow and unlimited in terms of 

subject, is evaluated in terms of usage methods; It is classified as ‘Word Based Chatbot’, 

’Rule Based Chatbot’ and Chat Chatbot with Natural Language Processing Technology and 

Artificial Intelligence Infrastructure ’. Social networks, call centers, web sites, mobile 

applications, kiosks and robot assistants are the digital areas where chatbot technology is 

mainly used. 

In this study, the conceptual explanation of chatbot applications, which is one of the 

digital marketing strategies, is emphasized on the benefits and importance of these 

applications which are used in many sectors such as banking, customer call centers, 

telecommunication and health. However, this digital strategy started to be used in recent 

years, it is included in some of the applications made in the world and Turkey. The aim of this 

study is to provide a conceptual contribution to marketing literature and provide a guiding 

quality for future studies.  

Keywords: Digital marketing, Chatbot, Consumer behavior 
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A. ADNAN SAYGUN’UN OP. 33 DEMET SUİTİ PRELUD BÖLÜMÜNÜN 

3D GEOMETRİK MODELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Doç. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR 

Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

     

Özet 

Müzik, hem bir sanat, hem de bir bilimdir. Seslerin en güzel ifadesi müzik ile hayat 

bulmaktadır. Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek 

birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Türk beşleri içinde yer alan Ahmet Adnan 

Saygun, ülkemizde Cumhuriyet Dönemi çoksesli müziğinin önemli bir ismidir. Saygun’un 

1956 yılında bestelenmiş olduğu keman ve piyano için Op.33 “Demet” suiti, çağdaş Türk 

müziğinin en popüler yapıtlarındadır. Bu çalışmanın amacı, Saygun’un Op.33 “Demet” suiti 

Prelude bölümü keman partisinin matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin 

oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri matematiksel olarak 

kodlanmış, bu kodlamalar çoklu lineer regresyon analizi yapılarak uygun model elde 

edilmiştir. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denkleminin, bilgisayar yazılımı 

kullanılarak 3D geometrik modeli oluşturulmuştur. 

Anahtar kelimeler: A. Adnan Saygun; müzik; matematik; matematiksel kodlama; 

geometrik modelleme 

 

A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE A. ADNAN SAYGUN’ 

OP. 33 DEMET SUITE PRELUD SECTION 

 

Abstract 

Music is both an art and a science. The most beautiful expression of sounds comes to 

life with music. Music is an aesthetic whole consisting of sounds combined with a certain 

purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. Ahmet 

Adnan Saygun, one of the important names of the Republican Period polyphonic music in 

Turkey, is located in the Turkish Five. Composed by Saygun in 1956, Op.33 “Demet” is one 

of the most popular works of contemporary Turkish music for violin and piano. The aim of 

this study is to form a 3D geometric model of A. Adnan Saygun's Prelude section of the 

Op.33 “Demet” suite by mathematical coding. The sound heights and duration values of the 

selected work were mathematically coded, and multiple linear regression analyzes were 

performed to obtain the appropriate model. The 3D geometric model of the regression 

equation obtained as a result of this analysis was formed by using computer software. 

Keywords: A. Adnan Saygun; music; mathematics; mathematical coding; geometric 

modeling 
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J.S. BACH III. SOLO VİYOLONSEL SUİTİ PRELÜD BÖLÜMÜNÜN 

3D GEOMETRİK MODELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Doç. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR 

Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ 

Bursa Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Müzik, hem bir sanat, hem de bir bilimdir. Seslerin en güzel ifadesi müzik ile hayat 

bulmaktadır. Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek 

birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Alman besteci Johann Sebastian Bach, 

Barok dönem klasik müziğinin en büyük bestecilerinden biri ve bir matematik dehasıdır.  

Viyolonsel müziği denildiğinde onun en önemli eseri solo viyolonsel (çello) için bestelemiş 

olduğu altı suittir. Bu eserler, viyolonsel literatüründe sıklıkla seslendirilen en tanınmış eserler 

arasındadır. Bu çalışmanın amacı, J.S. Bach’ın solo viyolonsel için bestelediği III. süit (BWV 

1009) Prelude bölümünün matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin 

oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri matematiksel olarak 

kodlanmış, bu kodlamalar çoklu lineer regresyon analizi yapılarak uygun model elde 

edilmiştir. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denkleminin, bilgisayar yazılımı 

kullanılarak 3D geometrik modeli oluşturulmuştur. 

Anahtar kelimeler: J. S. Bach; müzik; matematik; matematiksel kodlama; geometrik 

modelleme 

 

A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE J.S. BACH’ III. SOLO CELLO 

SUITE PRELUDE PART 

 

Abstract 

Music is both an art and a science. The most beautiful expression of sounds comes to 

life with music. Music is an aesthetic whole consisting of sounds combined with a certain 

purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. German 

composer Johann Sebastian Bach is one of the greatest composers of classical music in the 

Baroque period and a mathematical genius. When it comes to cello music, his most important 

work is the solo suites he composed for solo cello. These works are among the most well 

known and often performed works in the cello literature. The aim of this study is to form a 3D 

geometric model of the III. süit (BWV 1009)  Prelude part of J.S. Bach's solo cello by 

mathematical coding. The sound heights and duration values of the selected work were 

mathematically coded, and multiple linear regression analyzes were performed to obtain the 

appropriate model. The 3D geometric model of the regression equation obtained as a result of 

this analysis was formed by using computer software. 

Keywords: J. S. Bach; music; mathematics; mathematical coding; geometric modeling 
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CUSTOMER ORIENTATION OF SERVICE SECTOR EMPLOYEES AND THE 

INVESTIGATION OF RELATIONAL BENEFITS FOR CUSTOMERS
1
 

 

 İpek Deniz 

Prof.Dr. Aydın Kayabaşı 

Kütahya Dumlupınar University 

Abstract 

The aim of this study is to determine the relationships between customer orientation of 

the employees in the service sector and the relationships between customer satisfaction, 

favourable inequity and customer loyalty. In the research methodology, convenience sampling 

method, survey method and univariate and multivariate statistical analysis methods were used. 

For this purpose, an integrated research framework has been tried to be tested with structural 

equation modeling in relational research model. According to the test results, the customer 

orientation of the employees affects the benefits of social and trust from the relational 

benefits. Social benefit from relational benefits affects trust and special-treatment benefits. It 

was found that only the benefit of trust from the relational benefits affected customer 

satisfaction. Relational benefits (trust, social and special treatment) for customers affect 

favourable inequity. It has been determined that favourable inequity affects customer 

satisfaction and customer satisfaction affects customer loyalty. According to the results 

obtained, it can be said that the role of employees is quite high in order to create customer 

loyalty in the service sector. In this context, it is very important for practitioners to focus on 

the morale and motivation of employees. This study has a different point of view by 

addressing the customer orientation of the employees, the relational benefits for customers, 

favourable inequity, customer satisfaction and customer loyalty in an integrated framework. 

Keywords: Customer Orientation of Service Employees (COSE), Relational Benefits, 

Favourable Inequity, Customer Satisfaction, Customer Loyalty 

 

                                                             
1 This study is a revised version of master thesis that entitled ‘Customer Orıentatıon of Service Sector 

Employees and the Investigation of Relatıonal Benefits for Customers’ which prepared at the Kütahya 

Dumlupınar University, Institute of Social Sciences, Kütahya, Turkey.  
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED 

SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE, CUSTOMER INVOLVEMENT AND 

INTENTION OF SERVICE USAGE IN THE SERVICE SECTOR
1
 

 

Fatih Baran 

Prof. Dr. Aydın Kayabaşı 

Kütahya Dumlupınar University 

 

Abstract 

The aim of this study is to focus on the intention of service usage and to examine the 

factors affecting this intention. Due to the intense competition in the markets, the importance 

of customers' intention to buy or usage is widely accepted by all organizations. The research 

was structured in relational research model. The questionnaire method was used for data 

collection. Individual customers were selected as sampling units and the units were reached 

by using the convenience sampling method. 700 participants, different bank customers, 

agreed to complete the questionnaire and statistical analyses were carried out with data from 

696 questionnaires. After the data in relation to the research were tested with the confirmatory 

factor analysis, the validity and reliability of the research were examined. In order to test the 

research hypotheses, the structural equation model (SEM) was used to explain the 

relationships between the variables. According to the results of the study, it was determined 

that of the eight hypothesis tested, the installations value, functional value and economic 

value were not affected by the intention of service usage, and emotional value, social value, 

perceived service quality and customer participation were influential on the intention of 

service usage. emotional value and perceived service quality were determined as the most 

affective variables impacted on the intention of service usage. 

Keywords: Perceived Service Quality, Perceived Value, Customer Involvement, 

Intention of Service Usage.  

 

                                                             
1 This study is a revised version of master thesis that entitled ‘Investigation of the Relationship Between the 

Perceived Service Quality, Perceived Value, Customer Involvement and Intention of Service Usage in The 

Service Sector’ which prepared at the Kütahya Dumlupınar University, Institute of Social Sciences, Kütahya, 

Turkey. 
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SOSYAL MEDYADA SAĞLIK İLETİŞİMİ: SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNE BİR 

ANALİZ 

 

Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk 

Uşak Üniversitesi  

Doç. Dr. Mikail Batu 

Ege Üniversitesi  

Onur Tos 

Ege Üniversitesi  

 

Özet 

Yeni iletişim teknolojilerinin hızlı ve birbirine eklenerek gelişmesi ile birlikte 

günümüzdeki kurumların bu teknolojileri kullanmaları, onları çalışmalarının bir parçası haline 

getirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, kurumların kendilerini hedef 

kitlelerine ifade edebilecek kimlik, kültür, imaj, itibar gibi kurumsal iletişim uygulamalarını 

web. 2.0 tabanlı olan sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak aktarmaları önem 

kazanmıştır. Sosyal medya ağları aracılığıyla kurumların hedef kitleleri ile deneyimleri 

farklılaşmakta, ileti ile birlikte aktarılan zengin görsel anlamsal içerikler, etkileşimi daha etkin 

hale getirmektedir. 

Türkiye’deki kamu kurumları ele alındığında, “Sağlık Bakanlığı’nın” twitter aracılığı ile 

iletişim faaliyetlerini etkili ve planlı bir şekilde kullandığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı 

mesajlarında, duyurularının yanında sağlık iletişimine yönelik içerikler de sunmaktadır. Bu 

doğrultuda, bu çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın, 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri 

arasında bir aylık dönemde resmi twitter hesabından yayınladığı tweetler tarihsel sıralamayla 

incelenmektedir. Bakanlığın resmi hesabından yayınladığı tweetler üzerinde niteliksel veriye 

dayalı niceliksel kodlama yapılmaktadır. Çalışmanın amacı; kamu kurumu olarak “Sağlık 

Bakanlığı’nın” sosyal medyayı halkla ilişkiler modelleri bağlamında nasıl kullandığını 

incelemek ve iletişim perspektifini hangi ilkeler doğrultusunda yansıttığını belirlemektir. 

Çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı twitter hesabını halkla ilişkiler modelleri açısından 

nasıl kullanmaktadır;  twitter hesabından sağlık iletişimi perspektifinde nasıl 

yararlanmaktadır; topluma, sağlık iletişimine zemin hazırlayan içeriklerle hangi 

enformasyonu sağlamaktadır sorularına cevaplar aranmaktadır. Grunig ve Hunt’ın halkla 

ilişkiler modelleri temel alınarak sağlık iletişimi odağında yapılan analizlerin sonucunda, 

Sağlık Bakanlığı’nın iletilerini genellikle tek taraflı paylaştığı, takipçileri ile bir tweet dışında 

herhangi bir etkileşimde bulunmadığı, çoğunlukla kamuoyu bilgilendirme modelini kullandığı 

saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İletişimi, Halkla İlişkiler Modelleri, 

Sosyal Medya, Twitter 

 

HEALTH COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON THE 

MINISTRY OF HEALTH 

Abstract 
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With the rapid and integrated development of new communication technologies, it 

becomes a necessity for today's institutions to use these technologies and make them a part of 

their work. Accordingly, it gains prominence to convey corporate communication applications 

such as identity, culture, image, reputation, which can express themselves to their target 

audiences, by using social media effectively. The experiences and target groups of the 

institutions differentiate with social media networks and the rich visual semantic contents 

transmitted with the message makes the interaction more effective. 

Considering public institutions in Turkey, it is seen that "Ministry of Health" use 

communication activities effectively and organizedly via Twitter. In addition to its 

announcements, the Ministry of Health also creates contents about health communication in 

their messages. In this context, within the scope of this study, the tweets published by the 

Ministry of Health from the official twitter account between  September 1 and October 1 in 

2019 are analyzed in historical order. Qualitative data-based quantitative coding is made on 

tweets published by the official account of the Ministry of Health. The aim of the study is to 

examine how the Ministry of Health uses social media as a public institution in the terms of 

public relations models and to determine their communication perspective with the principles 

that they reflect. Within the scope of the study, how the Ministry of Health uses the twitter 

account in terms of public relations models, how it benefits from twitter account from the 

perspective of health communication, and which information it provides people with the 

contents including health communication are sought to be answered. As a result of the 

analyzes conducted in the focus of health communication based on public relations models of 

Grunig and Hunt, it was found that the Ministry of Health generally shared its messages 

unilaterally, did not interact with its followers other than a tweet, and mostly used the public 

information model. 

Keywords: Ministry of Health, Health Communication, Public Relations Models, 

Social Media, Twitter 
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İDEOLOJİK SÖYLEM:  TÜRKİYE’DE 

2019 YEREL SEÇİMİNDE KULLANILAN SLOGANLAR ÜZERİNE BİR ANALİZ 

 

Doç. Dr. Mikail Batu 

Ege Üniversitesi  

Doç. Dr. Akan Yanık 

Adnan Menderes Üniversitesi  

Onur Tos 

Ege Üniversitesi  

 

Özet 

Söylem; farklı olguları niteleyen, onların belirli anlamlar kazanarak insanların aklında 

kalmasını sağlayan toplumsal bir kavramdır. Kavram, birçok alanda kullanıldığı gibi ideolojik 

bir yapıda siyasal iletişim alanında da kullanılabilmektedir. İdeolojik yapıdaki söylemlerle 

siyasi partiler, liderler ve adaylar özellikle seçim dönemlerinde, vaatlerini seçmenlere 

aktarmakta, aynı zamanda yapacakları projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verebilmektedir. Belli 

ideolojilerde hazırlanmış sloganlarla, seçmenlerin zihinlerine seslenilerek istenilen yönde 

davranış gerçekleştirmesi beklenmektedir. Davranış değişikliği yaratabilmek, oluşturulan 

sloganın sahip olduğu özelliklerle ilişkili olabilmektedir. Sloganın, partinin ideolojisi 

temelinde hazırlanması, seçmenin beklentilerine hitap edebilmesi,  akıllarda kalıcı olması, 

farklı temalara yer vermesi ile doğru orantılıdır. Doğru ve etkili bir slogan siyasi partiler, 

liderler ve adaylar için elde edilecek başarının anahtarı olabilmektedir.  

Türkiye’de son yıllarda yapılan seçimlere bakıldığında siyasal iletişim alanında kadın 

aday veya aktör artmış olsa da alınan kararlar, parti/grup liderliği, gündeme ilişkin ve benzeri 

konularda bazı nedenlerle yeterli düzeyde etki sağlamaları mümkün olamamaktadır. Bu 

doğrultuda toplumsal cinsiyet kavramını siyasal iletişim alanında tekrar tartışmak 

gerekebilmektedir. Türkiye’de Mart 2019’da yapılan yerel seçimler, Türk siyasetinde 

toplumsal cinsiyete ilişkin güncel bir içerik sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı 

“Türkiye’de Mart 2019 yerel seçimlerinde, partilerin 81 ilde kullandıkları sloganlarını ele 

alarak ideolojik söylemlerinde nelere yer verdiklerini saptamak ve toplumsal cinsiyet olgusu 

bağlamında değerlendirmesini yapmaktır”. Araştırmanın temel sorunsalı ise “2019 yerel 

seçimlerinde, seçime katılan partilerin/adayların hangi tür söylemlerle ve ne şekilde toplumsal 

cinsiyet vurgusu yaptıklarını saptamak” olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi için 

nitel analiz yöntemleri içerisinde ele alınan içerik analizi seçilmiştir. İçerik analizi 

çerçevesinde 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde partilerin 

ve belediye başkan adaylarının kullandıkları sloganların ideolojik bir çerçevede 

değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet bağlamları 

belirlenerek bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Söylemler bu bağlamlar odağında 

değerlendirilmiş ve bazı adayların toplumsal cinsiyet temelinde özellikle “erkeklik” konusuna 

vurgu yaptıkları görülmüştür  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, İdeoloji, Seçim Sloganı, Belediye Başkanı 

Seçimi.   
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IDEOLOGICAL DISCOURSE IN TERMS OF GENDER: AN ANALYSIS ON THE 

SLOGANS OF LOCAL ELECTION ON MARCH 31, 2019 IN TURKEY 

 

Abstract 

Discourse is a social notion that characterizes different facts and enables them to be 

remembered by people by forming specific meanings. This notion is used in several fields as 

well as in the field of political communication in an ideological structure. With ideological 

discourses, especially in the election periods, political parties, leaders and candidates can 

convey their promises to voters, and can also provide detailed information about their 

projects. Voters are expected to act in the desired direction by reaching their minds with 

slogans created in specific ideologies. Creating behavioral changes may be related to the 

characteristics of the slogan. It is directly related to the creation of the slogan on the basis of 

the ideology of the party, to express the expectations of the voters, to be catchy, and to 

include different themes. An accurate and effective slogan can be the key to success for 

political parties, leaders, and candidates. 

While examining the recent elections in Turkey, women candidates or agents have 

increased but it is not possible for them to be adequately effective in the decisions, party / 

group leadership, agenda, and similar issues due to some reasons. In this respect, it may be 

necessary to re-discuss the notion, gender, in the field of political communication. Local 

elections in Turkey in March 2019 indicate an updated content related to gender in Turkish 

politics. The aim of this study is “to determine ideological discourses in 2019 local elections 

of Turkey by handling the content of the slogans used in 81 provinces and to examine them in 

terms of gender”. The main problematic of the study was identified “to determine how parties 

/ candidates in local elections 2019 emphasize the gender with various discourses”. For the 

evaluation of the data, content analysis, which is considered in content analysis methods, was 

chosen. Within the framework of the content analysis, it was focused on examining the 

slogans used by parties and mayor candidates in the local elections held on March 31, 2019 in 

terms of ideological frame. In addition, gender contexts were determined and a coding 

schedule was created. The discourses were evaluated in the focal point of these contexts, and 

it was seen that some candidates particularly emphasized the subject of “masculinity” on the 

basis of gender. 

Keywords: Gender, ideology, election slogan, local election 
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REMBRANDT’IN PORTRELERİNDE IŞIK GÖLGE
1
 

 

                Murat SÖNMEZ  

                Doç. Dr. Selda MANT MENAY 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

 

Özet 

Günümüzde resim sanatının vazgeçilmez bir ögesi olarak görülen ışık kavramı, Barok 

üslupta ön plana çıkmaktadır. Barok dönemi sanatçıları, doğal ışık kaynaklarını resme 

yansıtmakla birlikte çoğunlukla yapay bir ışık oluşturarak gölgelendirmeyi bu ışığa göre 

yapmışlardır.  Barok üslubun en önemli isimlerinden sayabileceğimiz Rembrandt Van Rijn 

17. yy. resim sanatında üst düzey üretimiyle Barok üslubun en önemli temsilcilerinden 

olmuştur. Genellikle portre ressamı olarak bilinir. Rembrandt resimlerinde ışığı tek bir 

kaynaktan almış ve çalıştığı portrelerde de insanların psikolojik durumlarını ele almıştır. 

Araştırmanın Amacı, Rembrandt Harmensz Van Rijn’in portrelerindeki ışık-gölge 

kullanımının araştırılması ve portre resimlerinin bu anlamda incelenmesidir. Araştırma tarama 

modelinde desenlenmiştir. Araştırma  Rembrandt’ın eserlerinden The Night Watch (Gece 

Bekçileri), Tobit and Anna With the Kid (Tobit ve Anna Çocukla), Self-Portrait (Oto-portre), 

The Anatomy Lesson of Doctor Nicolaes Tulp (Doktor Tulp’un Anatomi Dersi), A Prtrait of 

A Young Woman (Bir Genç Kadının Portresi) eserleri ile sınırlıdır. Rembrandt, diğer Barok 

üslup ressamları gibi canlılığa önem verdiği için çok canlı ve çok koyu renkleri bir arada 

kullanmaktan kaçınmamıştır. Sanatının ana unsurları desen, açık-koyu zıtlığı ve renktir. 

Rembrandt’ın resim tarihindeki önemi, özellikle ışığı ve gölgeyi kullanım şeklinde yatar. 

Onun sanat anlayışında ışık kavramı, resmin asıl ögesidir. Rembrandt, önceki üslupları 

reddederek aydınlık ve karanlık zıtlığının etkisinden faydalanarak, ışığın görsel etkisin i 

tuvaline yansıtmayı amaçlamıştır. Rembrandt’ın resimlerinde kullandığı aydınlık ve karanlık 

zıtlığının yarattığı canlılığın etkisi bugüne kadar gelmiş ve sanat tarihinde “Rembrandt 

Aydınlatması” gibi kavramları doğurmuştur ve Rembrandt’ın yarattığı ışık canlılığı, görsel 

sanatların her alanını etkilemiştir. Rembrandt’ın özellikle portre çalışmaları, ışık gölgenin 

özenle ve canlılıkla uygulandığı eserlerdir. Mekân içinde çalıştığı portreleri, Rembrandt’ın 

kendi kişiliği üzerinde sürekli çalışmalar yaparak psikolojik portre türünü keşfetmesine sebep 

olmuştur. Rembrandt’ın portrelerinde  kullandığı ışık gölge o kadar kuvvetlidir ki resim az 

sonra canlanacakmış hissiyatı verir. Portre resimlerinde nereye bakmamız gerektiğine kendisi 

karar verir. Resimlerdeki karanlık ve aydınlık alan bizi yaşam ile ölüm arasında ince bir 

çizgide bırakmaktadır. Rembrandt, resimlerindeki ışık ve gölgenin ayrılmaz bir bütün 

olduğunu bize tekrar tekrar kanıtlar. Rembrandt Barok döneme ve kendinden sonra gelen 

dönemlere öncülük etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Barok üslup, resim, Rembrandt,  portre, Işık-gölge 

                     

LIGHT SHADE IN REMBRANDT’S PORTRAITS 

Abstract 

                                                             
1 Yüksek lisans tezinden üretilmiştir 
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Light concept which is considered as an indispensable element of  painting art today 

was taken to forefront  from Baroque genre.  Baroque artists, although they reflect natural 

light sources to the painting, they mostly create an artificial light and make shading according 

to this light. Rembrandt Van Rijn, one of the most important names of Baroque style, 17th 

century has become one of the most important representatives of Baroque style with its high 

level production in painting. He is often known as a portrait painter. Rembrandt took the light 

from a single source in his paintings and in his portraits he dealt with the psychological states 

of people. The aim of the research is to investigate the use of light and shadow in the portraits 

of Rembrandt Harmensz Van Rijn and to examine the portrait paintings in this sense. The 

research was designed in a screening model. Research from Rembrandt's limited to his 

works., The Night Watch, Tobit and Anna With the Kid, Self-Portrait, The Anatomy Lesson 

of Doctor Nicolaes Tulp, A Portrait of A Young Woman. Rembrandt, like other Baroque style 

painters, had avoided the combination of vitality in an unimportant way of life and darkness. 

The key elements of his art are pattern, contradiction of light-dark, and clour. Rembrandt’s 

significance in painting history lies on the way he use light and shade. In his sense of art, light 

concept is the main element of painting.  Refusing the previous methods including the ones 

offered by his masters, he aimed to reflect visual effect of light to his toile by using light and 

darkness contradiction. The effect of  saturation he created by aforementioned light- darkness 

contradiction has lasted till today and brought forth concepts such as ‘’Rembrandt 

Illumination’’ and the light saturation created by Rembrandt impressed all areas of visual arts. 

Rembrandt’s portrait works , especially, are works that light-shade applied in meticulously 

and vibrantly. In this study, Rembrandt’s portrait works are viewed elaborately and dwelt on 

significance of light shade in his portraits. His portraits in space led Rembrandt to explore the 

type of psychological portraits by constantly studying his personality. The light and shade 

Rembrandt uses in his portraits is so strong that the painting gives a feeling that it will be 

revived soon. He decides where to look in portrait paintings. The dark and light space in the 

paintings leaves us in a thin line between life and death. Rembrandt repeatedly proves to us 

that the light and shadow in his paintings are integral. Rembrandt pioneered the Baroque and 

subsequent periods. 

Keywords:  Baroque genre, painting, Rembrandt, portrait , light-shade 
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TÜRK RESİM SANATINDA GEOMETRİK NON-FİGÜRATİF 

YAKLAŞIMLAR* 

 

                Ebru ÜNAL  

                Doç. Dr.Selda MANT MENAY 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

Özet 

Soyut Resmin ilk ortaya çıkışından beri sanatçılar iç dünyalarını tuvale yansıtmışlardır. 

Önceleri, gerçekçi eserler veren sanatçılar sonraları iç dünyalarını olduğu gibi yansıtan eserler 

vererek soyut sanatın ilk adımlarını atmışlardır. 

Türkiye’de soyut resim siyasal, ekonomik ve toplumsal şartlardan dolayı geç başlar ve 

bu yönde gelişir. Soyut sanatın Türkiye’de anlaşılması ve benimsenme süreci sancılı bir süreç 

olarak karşımıza çıkar. Fakat sanatçılarımız soyut sanatı Türkiye’de yapabileceklerini 

kanıtlamışlardır. 1940’lı yılların başında soyut anlayışta resimler yapılmaya başlanır, Önceleri 

toplumsal gerçekçi resimler yapan sanatçılarımız 1950’li yıllarda soyut geometrik anlayışta 

resimler yaparlar. Bu anlayışta resim yapmalarındaki bir başka neden ise yurt dışında eğitim 

alan sanatçılarımızın çalıştıkları atölyelerdeki ressamlardan etkilenmiş olmaları olarak da 

gösterilebilir. Çalışmanın amacı,Türk Resminde soyut sanatın gelişimine değinilerek soyut 

sanat içinde yer alan Geometrik Non-figüratif çalışan sanatçılar ve eserlerinin teorik bir 

şekilde incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Bu araştırma, Türk 

Resminde Geometrik Non-Figüratif resim anlayışını benimseyen sanatçılardan Şemsi Arel, 

Sabri Berkel, Cemal Bingöl, Ferruh Başağa, İsmail Atınok, Mübin Orhon, Adnan Çoker, 

Özdemir Altan ,Halil Akdeniz ve bu sanatçılarımızın eserleri ile sınırlıdır. Türk resim 

sanatının geometrik resim yaklaşımları, Şemsi Arel’de kübizm şeklinde görülürken, Sabri 

Berkel de kaligrafik soyut olarak kendini gösterir. Cemal Bingöl renk ve lekeyi özgürce 

kullandığı figür çalışmalarında dikkat çekerken, Ferruh Başağa’nın manzara resmine 

yenilikler kattığı görülür. 1973’lerde soyut sanata yönelen İsmail Altınok’un ise soyut 

geometrik konstrüktif bir yapıya sahip, yüzey parçalanmaları şeklinde resimler ürettiği dikkat 

çeker.  Özdemir Altan’ın çalışmalarında ise düz yüzeyler üzerindeki yazısal hamleler, renkli, 

geniş parçalı ve sürprizli çizgiler yer alırken, Halil Akdeniz’in geometrik non-figüratif 

resimlerinde saf bir dinginlik içinde renkli yüzeyler ve çizgiler, kare ve dikdörtgen kullandığı 

görülür. Günümüzde Türk Resmi içinde yer alan Geometrik Non-Figüratif resim anlayışı yeni 

sanatçılarımızla varlığını sürdürmekte ve gelişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Soyut Sanat, Geometrik Non-Figüratif 

 

GEOMETRIC NON-FIGURE IN TURKISH PAINTING ARTAPPROACHES 

Abstract 

Since the first appearance of abstract painting, artists have reflected their inner worlds 

on canvas. Previously, the artists who gave realistic works later took the first steps of abstract 

art by reflecting their inner worlds as they were.Turkey in the picture political, economic and 

social conditions due to the late start and develop in this direction. Abstract art in Turkey's 

understanding and adoption process appears as a painful process. But our artists have proven 

*Yüksek lisans tezinden üretilmiştir 
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 they can do abstract art in Turkey. In the early 1940s, paintings were made in abstract 

understanding. Our artists who made social realistic paintings in the early 1950s make 

paintings in abstract geometric conception. Another reason for their drawing in this sense is 

that our artists who study abroad can be shown to be influenced by the painters in the 

workshops they work with. The aim of the study is to make the theoretical works of non-

geometric figurative artists and their works in abstract art by touching on the development of 

abstract art in Turkish painting. The research was designed in a screening model. This 

research is limited to the works of Şemsi Arel, Sabri Berkel, Cemal Bingöl, Ferruh Başağa, 

İsmail Atınok, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Özdemir Altan, Halil Akdeniz and one of the 

artists who adopted the understanding of geometric non-figurative painting in Turkish 

painting. Geometric painting approaches of Turkish painting are seen as cubism in Şemsi 

Arel, Sabri Berkel also shows itself as a calligraphic abstract. While Cemal Bingöl draws 

attention in his figure works, which use color and stain freely, it is seen that Ferruh Başağa 

adds innovations to landscape painting. In 1973, İsmail Altınok, who turned to abstract art, 

produced paintings in the form of surface fragments with an abstract geometric constructive 

structure. In Özdemir Altan's works, there are written moves on flat surfaces, colored, large 

pieces and surprise lines. Halil Akdeniz's geometric non-figurative paintings show that she 

uses colored surfaces and lines, square and rectangles in pure serenity. Geometric non-

figurative painting concept, which is included in Turkish Painting, is still existing and 

developing with our new artists. 

Keywords: Turkish Painting, Abstract Art, Geometric Non-Figurative 
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NEVŞEHİR-KOZAKLI’DA TERMAL TURİZMİN EKONOMİK ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Okuyucu 

Merve Yılmaz 

Bilecik Şeyh Edebali University 

 

Özet 

Turizm dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden biridir. Turizm pozitif ve negatif 

olmak üzere çeşitli ekonomik etkilere sahiptir. İstihdam yaratma, gelir ve harcamalardaki 

artış, yerel enflasyon vb. gibi. Termal turizm çeşitli yönleri ile araştırılmaktadır. Bir alanda 

pozitif ekonomik etkiler ne kadar fazla ise alandaki sosyo-kültürel faydalar ve turizmden 

memnuniyet artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Nevşehir ili Kozaklı ilçe merkezindeki 

termal turizm faaliyetlerinin ekonomik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Alandaki ekonomik etkilerin belirlenmesi için termal otel 

ve tesis yöneticileri, alandaki diğer işletmeciler ve yerel halka mülakat uygulanmıştır. 

Alandaki ekonomik etkileri belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formaları 

uygulanmıştır. Görüşme verileri Şubat 2019 döneminde yapılan iki farklı arazi çalışmasından 

elde edilmiştir.  Görüşmelerin tamamı yüz yüze görüşme tekniği yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 20 kişi ile görüşülmüştür. Katılımcıların 16’sı ses kaydı 

alınmasına izin vermiş, 4 katılımcı ise izin vermemiştir. Ses kaydına izin vermeyen 

katılımcıların verileri not alma şeklinde kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin çevriyazısı 

Microsoft Word yazılımı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analiz i 

yöntemleri kullanılıştır. Verilerin analiz edilmesinde Maxquda 2018 nitel veri analiz programı 

kullanılmıştır. Çalışma alanındaki ekonomik etkiler, 2 ayrı tema ve 7 kategori altında 

gruplandırılmıştır. Yerel halkın ve yerel esnafın gelirlerinde artış, harcamalarda artış, 

istihdamda artış ve yeni iş kollarının gelişmesi en fazla belirtilen olumlu ekonomik etkiler 

olmuştur. Yerel esnafa olan katkıların beklenen düzeyin altında olması, yerel halkın turizm 

gelirlerinde düşme (büyük otellerin gelişmesi sonucu) ve turizmin sezonluk olması belirtilen 

başlıca olumsuz ekonomik etkiler olmuştur. Yerel halkın turizmden memnuniyet düzeyi ve 

turizm aktivitelerine katılımı turizmden elde ettiği ekonomik faydalarla ilişkilidir. Bu 

durumda Kozaklıda sürdürülebilir turizm geliştirilebilmesi için öncelikle yerel halkın turizm 

faaliyetlerinden elde ettiği ekonomik faydaların arttırılıması yerinde olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Termal turizm, ekonomik etki, Kozaklı, Nevşehir 

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMİC IMPACT OF THERMAL TOURİSM İN 

NEVŞEHİR-KOZAKLI 

Abstract 

Tourism is one of the world’s largest economic sectors. Tourism has various positive 

and negative economic effects. Job creation, increase of income and expenditures, local 

inflation etc. Thermal tourism is investigated in various aspects. If positive economic impact 

of the area increase, socio-cultural benefits and satisfaction from tourism will increase. 

Therefore it is aimed to investigate economic impact of thermal tourism activities in Kozaklı 
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district center of Nevşehir province. Qualitative research approach has been performed in the 

study. In order to determine the economic impacts of thermal tourism, we have interviewed 

by thermal hotel and facility managers, other business in the area and local people. The 

interview data has been obtained from two different field studies conducted in February 2019.  

All interviews has been conducted with face to face interview technique. A total of 20 people 

has been interviewed. 16 of the participants allowed the audio record, other 4 participants did 

not allow. The data of the participants who did not allow audio recording, were recorded as 

note-taking. The obtained data from the interview has transcribed with Microsoft Word 

software. Descriptive analysis and content analysis methods has been used for data analysis. 

Maxquda 2018 qualitative data analysis program has been used to analyze the data. Economic 

impacts of research area has grouped under 2 themes and 7 categories. The most indicated 

positive economic effects of the area are rises income of local people and business, 

expenditures, job creation and development of new business line. The main negative 

economic impacts of thermal tourism at the area are low economic contribution to local 

business, decline in the local population in tourism revenue (as a result of the the increase 

large hotel businesses) and seasonal tourism. Tourism satisfaction of the local people and 

participation of local people to tourism activity is related to the economic benefits obtained 

from tourism. Acquired the economic benefits of local people from tourism activity is useful 

in order to develop sustainable tourism in Kozaklı.  

Keywords: Thermal tourism, economic impact, Kozaklı, Nevşehir  
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DAHA İYİ BİR GELECEĞİN YOL HARİTASI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

VE ENTEGRE RAPORLAMADA BİRLEŞİK METODOLOJİSİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 

 

Prof. Dr. Orhan ELMACI 

Şule Sarıkoyuncu EMRE 

Kütahya Dumlupınar University 

 

Özet 

Son zamanlarda gelişen kavramlardan en önemlilerinden biri de şirketlerin 

sürdürülebilirliği (corporate sustainability) kavramıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğanın 

düzeni, dengesi ve döngüsünü bozmadan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan eliyle yapılan 

fiziki sermaye stokunu, insan kaynağını ve teknolojiyi gelecek kuşakların yararını da 

gözeterek değerlenmeyi içeriyor. Zaman içinde bu kavram şirketin paydaşlarıyla ilişkilerinin 

sürdürülebilirliğine veya sürdürülebilir gelişmesine bağlı olduğu kabul gördü. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, içinde kalıcı değerler üretebilmeyi öngörmesi; şirketlerin, çevreyi, 

sosyal ve ekonomik gelişmeleri dikkate alan, kesintisiz üretimin yapılmasını da güvence 

altına aldı. Başka bir deyişle paydaşlarına (hissedar, müşteri ve toplum) gelecekte nasıl bir 

değer üreteceğini bugünden declare etmesini sağladı ve en önemliside sürdürülebilir temel 

yeteneğinin (öz yetenek) varlığına bağlı olduğu gerçeğinin ortaya çıkardı. Böylece  “kaynak 

tabanlı yönetim sistem” görüşü literatürde önemi daha da yadsınamaz  bir gerçeğe 

dönüşümünü sağladı. Bu da şirketlerin paydaşlarının gereksinmelerini yanıt vermesini 

gerekliliğini, diğer bir deyişle şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen kişi, kurum ve çevre 

üzerindeki etkilerinin, mali, ekonomik ve sosyal etkilerin değerlendirilmesini beraberinde 

getirdi. Böylece şirketlerin sürdürülebilirliği, şirketlerin paydaşlarının beklentilerine uygun 

hareket edip etmediklerini değerlendirmeye yarayan ölçüler geliştirmesine ve elde edilen 

sonuçlar çerçevesinde paydaşlarıyla etkin iletişim bağları kurmalarını sağlayacak raporlama 

sistemini beraberinde getirdi.   

Birçok şirket için sürdürülebilirlik aynı zamanda 'yapılacak iyi bir şey' değil, aynı 

zamanda değerlerini artırmak ve kârlılıklarını sürdürmelerini sağlayan temel bir gerekliliktir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması, iç ve dış karar vericilerin kullandığı bilgilerin İşletmelerin 

sürdürülebilir yeteneğini ölçmek için işletmelerin maddi ve maddi olmayan aktif değerlerini  

(varlıkların)  ne kadar verimli kullanıldığına bağlıdır.  Sürdürülebilirlik, işletme faaliyetlerinin 

sosyal ve çevresel sonuçlarına ilişkin bilgilerin raporlanmasını gerektirmektedir. 

Sürdürülebilirlik raporları yatırımcılar ve hissedarlar için sosyal ve çevresel performansın, 

kurumsal şeffaflığın ve yönetim kalitesinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

Sürdürülebilirlik raporlaması; ekonomik, sosyal ve çevresel indikatörlerle sürdürebilirlik 

sürecinin izlemesidir.  

 Bu bildiride, Stratejik Yönetim Muhasebesi sisteminin (SYMS) Sürdürülebilirlik ve 

Entegre Raporlamada ki kritik rolü ortaya koyarak sürdürülebilirliğin  yol haritası olan  

Global Reporting Initiative’in (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzuna ve Balance 

Score Card (BSC) birlikteliğini sağlamaya yönelik birleşik bir metodolojinin nasıl 

oluşturulabileceği konusu teorik olarak tartışmayı hedeflemektedir Bu model, işletme 
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performansının daha etkin, etkili ve verimli analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacağı 

öngörülmekte ve stratejik odaklı beklentileri karşılamaya da katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. Çalışma teorik çerçevede ortaya konmuş, pratikte gerçekleştirme 

koşulları tartışmaya açık bırakılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama, Blanced Score Card 

(BSC), İşletme Performans Ölçümü ve Analizi, Global Reporting Initiative’in (GRI) 

Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzu 
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SÜRDÜREBİLİRLİK PERFORMANSINI ÖLÇÜLMESİNE  YÖNELİK ÖLÇEK 

GELİŞTİRMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

RAPORLAMA STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK 

TEORİK BİR ÇALIŞMA 

 

Prof. Dr. Orhan ELMACI 

Şule Sarıkoyuncu EMRE 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

Özet 

Son zamanlarda gelişen kavramlardan en önemlilerinden biri de şirketlerin 

sürdürülebilirliği (corporate sustainability) kavramıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğanın 

düzeni, dengesi ve döngüsünü bozmadan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan eliyle yapılan 

fiziki sermaye stokunu, insan kaynağını ve teknolojiyi gelecek kuşakların yararını da 

gözeterek değerlenmeyi içeriyor. Zaman içinde bu kavram şirketin paydaşlarıyla ilişkilerinin 

sürdürülebilirliğine veya sürdürülebilir gelişmesine bağlı olduğu kabul gördü. 

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, içinde kalıcı değerler üretebilmeyi öngörmesi; şirketlerin, çevreyi, 

sosyal ve ekonomik gelişmeleri dikkate alan, kesintisiz üretimin yapılmasını da güvence 

altına aldı. Başka bir deyişle paydaşlarına (hissedar, müşteri ve toplum) gelecekte nasıl bir 

değer üreteceğini bugünden declare etmesini sağladı ve en önemlisi de sürdürülebilir temel 

yeteneğinin (öz yetenek) varlığına bağlı olduğu gerçeğinin ortaya çıkardı. Böylece  “kaynak 

tabanlı yönetim sistem” ine evrilmiştir. Bu da şirketlerin paydaşlarının gereksinmelerini yanıt 

vermesini gerekliliğini, diğer bir deyişle şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen kişi, kurum ve 

çevre üzerindeki etkilerinin, mali, ekonomik ve sosyal etkilerin değerlendirilmesini 

beraberinde getirdi. Böylece şirketlerin sürdürülebilirliği, şirketlerin paydaşlarının 

beklentilerine uygun hareket edip etmediklerini değerlendirmeye yarayan ölçüler 

geliştirmesine ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde paydaşlarıyla etkin iletişim bağları 

kurmalarını sağlayacak raporlama sistemini beraberinde getirdi.   

Birçok şirket için sürdürülebilirlik aynı zamanda 'yapılacak iyi bir şey' değil, aynı 

zamanda değerlerini artırmak ve kârlılıklarını sürdürmelerini sağlayan temel bir gerekliliktir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması, iç ve dış karar vericilerin kullandığı bilgilerin İşletmelerin 

sürdürülebilir yeteneğini ölçmek için işletmelerin maddi ve maddi olmayan aktif değerlerini  

(varlıkların)  ne kadar verimli kullanıldığına bağlıdır. Sürdürülebilirlik, işletme faaliyetlerinin 

sosyal ve çevresel sonuçlarına ilişkin bilgilerin raporlanmasını gerektirmektedir. 

Sürdürülebilirlik raporları yatırımcılar ve hissedarlar için sosyal ve çevresel performansın, 

kurumsal şeffaflığın ve yönetim kalitesinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

Sürdürülebilirlik raporlaması; ekonomik, sosyal ve çevresel indikatörlerle sürdürebilirlik 

sürecinin izlemesidir.  

 Bu bildiride, Sürdürebilirlik kavramı ve sürdürülebilirlik raporlama standartları 

hakkında bilgi vermeyi bu standartların ortak ve farklı yönleri ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Ayrıca sürdürebilirlik konusuyla ilişkili standartların incelenmesi ve 

birbiriyle entegre edilerek .işletme performansının daha etkin, etkili ve verimli analizlerinin 

yapılmasına ve stratejik odaklı beklentileri karşılamaya da katkı sağlayacağı 
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değerlendirilmektedir. Çalışma teorik çerçevede ortaya konmuş, pratikte gerçekleştirme 

koşulları tartışmaya açık bırakılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik, Sürdürebilirlik Raporlaması, Sürdürebilirlik 

Raporlama Standartları 

 

SUSTAINABILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING STANDARTS 

 

Abstract 

One of the most important concepts developing recently is the concept of corporate 

sustainability. The concept of sustainability includes valuation of the underground and 

aboveground resources, the physical capital stock made by man, the human resource and the 

benefit of future generations without disturbing the order, balance and cycle of nature. Over 

time, this concept has been recognized to depend on the sustainability or sustainable 

development of the company's relationship with its stakeholders. The sustainability approach 

envisages the ability to produce lasting values; It also ensured the continuous production of 

the companies considering the environment, social and economic developments. In other 

words, it has enabled its stakeholders (shareholders, customers and society) to declare what 

value it will produce in the future, and most importantly, the fact that it depends on the 

existence of its sustainable core competence (self-competence). Thus, it evolved into a 

“resource-based management system.. This brought about the necessity of the companies to 

respond to the needs of their stakeholders, in other words, the assessment of the impacts on 

the people, institutions and the environment affected by the activities of the companies, 

financial, economic and social impacts. Thus, the sustainability of the companies brought 

along a reporting system that will enable companies to develop measures to assess whether 

they act in accordance with the expectations of their stakeholders and to establish effective 

communication links with their stakeholders within the framework of the results obtained. 

      For many companies, sustainability is not only a 'good thing to do', but also a fundamental 

requirement that allows them to increase their value and maintain their profitability. 

Sustainability reporting depends on how efficiently the information used by internal and 

external decision-makers is used to measure tangible and intangible assets (assets) of 

enterprises in order to measure the sustainable capability of enterprises. Sustainability 

requires reporting on the social and environmental consequences of business operations. 

Sustainability reports are seen as an indicator of social and environmental performance, 

institutional transparency and management quality for investors and shareholders. In this 

context, sustainability reporting; economic, social and environmental indicators. 

      In this paper, it aims to provide information about the concept of sustainability and 

sustainability reporting standards and to reveal common and different aspects of these 

standards. Furthermore, it is considered that by examining and integrating standards related to 

sustainability, it will contribute to more effective, effective and efficient analysis of business 

performance and to meet strategic focused expectations. The study was put forward in the 

theoretical framework and the conditions of implementation in practice were left open for 

discussion 

Keywords: Sustainability, Sustainability Report, Sustainability Reporting Standarts



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 120 

 

TÜRK BASININ EKONOMİ POLİTİK YAPISI 

 

Bünyamin UZUN 

Anadolu Üniversitesi 

Enes BALOĞLU 

Selçuk Üniversitesi 

 

Özet  

Türkiye’de basın ve gazetecilik faaliyetleri Avrupa’ya kıyasla oldukça geç başlamış 

olmasına rağmen Türk medyası özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında başta Avrupa ve 

dünyada yaşanan değişim ve dönüşümlere ayak uydurmuştur. Medyada yaşanan değişim ve 

dönüşümler teknolojik gelişmelerden olduğu kadar ekonomi politik yapıdan da olmuştur. 

Ekonomi politik kaynaklı değişimler sahiplik yapısı alanında olmuş ve medyada büyük 

dönüşümlere neden olmuştur. Dünya genelinde hâkim olan liberal ekonomi politikalarının bir 

sonucu olarak çeşitli sektörlerde zengin olan sermayedarlar medyaya yatırım yapmaya 

başlamış ve medya bir sektör olarak diğer alanlarla (özellikle kitle iletişimi anlamında radyo 

ve televizyon alanları başta olmak üzere) birleşerek yatay, dikey ve çapraz bütünleşmiş 

“medya” ortaya çıkmıştır. Bu politikaların sonucunda medya holdingleri ortaya çıkmış ve 

medya holdinglerin bünyesinde bir iş kolu haline gelmiştir.  

Türkiye’de 1980 sonrasında 24 Ocak kararlarının da bir sonucu olarak liberal ekonomi 

politikaları uygulanmaya başlandı. Liberal ekonomi politikalarının bir sonucu olarak Türk 

medyası sermayedarların ilgisini çekmeye başladı. Aydın Doğan’ın Milliyet Gazetesi’ni satın 

almasıyla başlayan gazeteci kökenli patronlardan holding sahiplerine devir etme işlemi 

2000’li yılların başlarında tamamlandı. Bugün Türk medyasının neredeyse tamamı bir 

holdingi olan iş adamlarının kontrolünde bir iş kolu halindedir. Burada ortaya çıkan en önemli 

sorun ise medyanın çok sesliliği sağlamaktan uzak bir konumda olmasıdır. Bir gazete 

çıkarmak ya da ulusal çapta bir radyo ya da televizyon yayını yapmak büyük bir sermaye 

gerektirmektedir. Medyanın şuan içinde bulunduğu durum çok sesliliği engellemekte ve 

sermaye, güç ve iktidar sahiplerinin çıkarlarını zedeleyici yayınlardan uzak durmakta ve bir 

anlamda kamu yararı tamamen arka plana itilmektedir. Bugün Türk medyası bir elin 

parmaklarını bile geçmeyecek kadar az elit tarafından kontrol edilmektedir.  

Bu çalışmada 2020 yılına girerken Türk medyasının fotoğrafını çekmek 

amaçlanmaktadır. Bu anlamda medyanın sahiplik yapısı ve medya sahiplerinin holdinglerinin 

hangi iş kollarında yer aldığı ve bu durumun medyanın haber yapmasına ne gibi etkileri 

olduğu temel araştırma sorusunu oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomi Politik, Medya, Sahiplik Yapısı, Haber  

 

Abstract  

The Turkish media has kept pace with the changes and transformations in Europe and 

the world media especially in the second half of the 20th century even though journalistic 

activities in Turkey started quite late compared to Europe. The changes and transformations in 

the media have been due to economic developments as well as technological developments. 

Changes in the political economy stemmed from ownership structure and led to major 
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transformations in the media. Investors who are wealthy in various sectors have started to 

invest in the field of media as a result of liberal economic policies prevailing all over the 

world. The horizontal, vertical and cross-integrated media occurred (especially in the fields of 

radio and television in terms of mass communication) after the media has merged with other 

fields. As a result of these policies, media conglomerates emerged and became a business line 

within the media holdings.  

As a result of the decision of 24 January 1980, Turkey began to be implemented liberal 

economic policies. As a result of liberal economic policies, the Turkish media began to attract 

the attention of investors. The process of transferring the ownership of media organizations 

from the bosses of journalist origin to the owners of the holding started with the acquisition of 

Milliyet Newspaper by Aydın Doğan and it was completed in the early 2000s. Today, almost 

all of the Turkish media is in the form of a business line under the control of businessmen. 

The most important problem that arises here is that the media is far from providing 

polyphony. Publishing a newspaper or broadcasting radio or television on a national scale 

requires substantial capital. The current state of the media hampers polyphony and avoids 

publications that damage the interests of capital, power and power owners, and in a sense, the 

public interest is pushed completely into the background. Today, Turkish media is controlled 

by a few elites who can count on the fingers of one hand. 

  In this study, it is aimed to photograph the Turkish media as it enters 2020. In this 

sense, the main research question is the ownership structure of the media and the business 

lines in which the media holdings hold and what impact this situation has on the media 

reporting.  

Keywords: Political Economy, Media, Ownership Structure, News 
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SAĞLIK HABERCİLİĞİNDE DOĞRULAMA: TEYİT.ORG SİTESİ ÜZERİNDEN 

BİR İNCELEME 

 

Enes BALOĞLU 

Selçuk Üniversitesi 

Bünyamin UZUN 

Anadolu Üniversitesi 

 

Özet 

Kamuoyunu bilgilendirmek medyanın en önemli işlevlerinden bir tanesidir. Medya bu 

işlevini yerine getirirken kamuoyunu sunduğu içerikleri doğru, çarpıtmadan ve en az bir 

kaynağa dayandırarak yapmalıdır. Söz konusu içerikler hazırlanırken belirli uzmanlık 

alanlarını gerektirmektedir. Sağlık haberciliği de uzmanlık gerektiren alanlardan bir tanesidir. 

Sağlık haberciliği hem toplumun genelini ilgilendirdiği için hem de insan hayatını doğrudan 

etkileyen bir alan olduğu için hassas olunması gereken bir alandır. İdeal bir sağlık haberi en 

az bir kaynağa dayandırılarak hazırlanmalıdır. Sağlık haberleri dezenformasyonun ve 

manipülasyonun olmadığı ve bununla birlikte reklam içerikleri barındırmayan aynı zamanda 

umut tacirliği yapmayan içerikler olmalıdır. 

Bu çalışmada teyit.org isimli internet sitesinin ortaya çıkardığı hatalı haberlerin sağlık 

alanıyla ilgili olanları analiz edilmektedir. Çalışma sitede yer alan sağlık haberlerindeki hatalı 

içeriklerin boyutlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. 

Çalışmanın evreni teyit.org sitesindeki sağlık içeriklerinin tamamıdır. Örneklemi ise 2017 ve 

2018 yıllarında yer alan sağlık haberleridir. Çalışma teyit.org sitesindeki 2017 ve 2018 

yıllarında yer alan sağlık haberleriyle sınırlandırılmaktadır. İlk bulgulara göre sağlık 

haberlerinde hatalı içeriklerin olduğu gözlenmektedir. Sağlık haberlerinde de diğer alanlarda 

olduğu gibi doğrulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sağlık Haberciliği, Doğrulama, İçerik Analizi 

 

VERİFİCATİON İN HEALTH JOURNALİSM: AN EXAMİNATİON ON 

TEYİT.ORG 

Abstract 

Informing the public is one of the most important functions of the media. In fulfilling 

this function, the media should make the content presented to the public accurate, distorted 

and based on at least one source. Specific areas of expertise is required to prepare the related 

contents. Health journalism is also one of the areas that require expertise. Health journalism is 

an area that needs to be sensitive not only because it concerns the general public but also 

because it directly affects human life. Ideal health news should be prepared based on at least 

one source. Health news should not contain disinformation, manipulation and advertisements. 

At the same time, this kind of news should  not engage in hope-mongering.  

In this study, the incorrect news that teyit.org reveals about health are examined. This 

study aims to bring out the aspects of incorrect contents in health news in the site. The method 

of the study is content analysis. The universe of the study encompasses all of the health 

contents on teyit.org. The sample is health news in 2017 and 2018. The study is limited to 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 123 

 

health news published on 2017 and 2018 on teyit.org. According to the preliminary findings, 

it is observed that the health news contains incorrect contents. As in other areas of health 

news, verification is needed. 

Keywords: Health Journalism, Verification, Content Analysis 
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ И ТУРЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

А. В. Кириченко  
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Assoc. Prof. Dr. A.V. Kirichenko 

Kiev National University 

Аннотация 

 В статье проанализировано опыт украинского и турецкого медицинского 

страхования и их особенности. С учетом турецкого опыта в сфере медицинского 

страхования обосновано необходимость внедрения обязательного медицинского 

страхования в Украине. 

Необходимость реформирования системы здравоохранения украины не вызывает 

сомнения, ведь по показателю расходов на здравоохранение на одного человека наше 

государство занимает 89 место в мире (среди 184 стран), а по показателю 

продолжительности жизни - 108 место [1]. 

Украинская система здравоохранения финансируется ограничено на уровне 3,3-

3,8% ввп, хотя законодательством определено, что должно быть не менее 5% ввп, 

правда и 5% - это мизерная сумма. Для сравнения: в среднем государства-члены 

организации экономического сотрудничества и развития (oecd) тратят на сферу 

здравоохранения 9% ввп. Безоговорочным лидером по этому показателю являются сша 

- 17,2% ввп, далее следует швейцария - 12,4% и германия - 11,3%. Самые низкие среди 

стран oecd расходы на здравоохранение в соотношении к ввп у турции - 4,3%. Стоит 

отметить, что даже 4,3% ввп в турции - это значительно больше украинских желанных 

5%. Поскольку ввп у нас разные.  

Согласно ожиданиям общемировой объём расходов на здравоохранение будет 

расти и дальше. Прогнозы предсказывают дальнейший рост расходов на 5,4% ежегодно 

в течение 2017-2022 гг., с 7,7 триллионов долларов США до 10,1 триллионов долларов 

США. 

Для Украины такие расходы на медицину непосильные, поэтому именно 

медицинское страхование - это единственный путь выхода здравоохранения Украины 

из глубокого экономического и социального кризиса. Сегодня в Украине более 90% 

людей, которые не имеют медицинского страхования, то есть перспективы развития 

системы медицинского страхования в Украине велики, поскольку потенциальных 

потребителей страховых услуг много. 

Цель исследования – исследовать проблемы и тенденции развития украинского и 

турецкого медицинского страхования. 

С целью определения целесообразности внедрения медицинского страхования, а 

также определения, какой именно вид медицинской системы предпочитают украинцы, 

были проведены исследования, результаты которых показали, что практически все 

опрошенные имеют представление о преимуществах медицинского страхования, из них 

12% предпочитают современную медицинскую систему, обязательное социальное 

медицинское страхование - 24%, смешанный вид медицинской системы - 43% 
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опрошенных. Люди, которые не имеют интереса к виду медицинской системы - 21%. 

Итак, можно сделать вывод, что большинство людей хотят видеть в украине 

смешанный вид медицинской системы. Сравнительная характеристика украинского и 

турецкого медицинского страхования и их особенностей приведена в таблице.  

 Ключевые слова: медицинское страхование, добровольное медицинское 

страхование, обязательное медицинское страхование. 
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ADVERTISING CULTURE AND COMMUNICATION 

 

Doç. Dr. Pervin Nedim BAL 

Beykent University 

Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT 

Büşra ERKAN 

Şeyma DOĞAN 

Rumman Emine ÖNER 

 

 

Abstract 

Advertising is one of the most important sector serving capitalism. Advertising as a 

tool, which is used by the consumer, consciously or unconsciously in the first place 

determines the direction of the economy with the privilege brought by technology. The 

advertising sector, which humanity cannot get rid of its influence, is also a means of 

communication. 

The advertising phenomenon, which can be summarized as the sum of the skills and 

ordinances to create convincing reasons and situations to buy in every condition whether the 

consumer needs it or not. It is considered tobe one of the most income-generating sources of 

money in this century that we are exposed to by our five senses every second of the day, and 

where psychologically influenced is inevitable (Taşkıran, Bolat 2013). Such an important 

sector has to know and examine the culture and social life of its target audience to which the 

product will be presented as well as the theories and principles within its field. The 

advertising prepared by a brand that sells products to all countries is different from each other 

according to each country and carries the culture of its target audience. Advertising is also a 

means of communication. It conveys the manifestation of emotions and thoughts. The 

difference between emotions and thoughts across generations is also important. The approach 

of the target audience to the product shows the success of that advertising which is prepared 

by considering the cultural values of the generations. While all this is known, there are also 

different values that are unknown in the background. In a bank advertisement, the product is 

presented in a remarkable way by using the theory of transactional analysis within the beloved 

relationship between a young girl and a young man, and thus the value judgments of the 

society are used. 

In this study, an interpretation of a bank advertising film was made by using 

transactional analysis theory of Erich Berne and an attempt was made to determine the effect 

of cultural values on the advertising sector. 

Keywords: Advertising, Culture, Education, Communication 
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THE CONCEPTION OF VALUES AND ALTRUISM IN “RAFADAN TAYFA” 

CARTOON ANIMATION IN TERMS OF EDUCATION 

 

Doç. Dr. Pervin Nedim BAL 

Beykent University 

Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT 

Rumman Emine ÖNER 

Büşra ERKAN 

Şeyma DOĞAN 

 

Abstract 

In today's world, with the rapid progress of industry and technology, there have to be 

rapid changes in life style that are desirable and undesirable. Education has also to keep up 

with that pace. Each year, the faculties of Education have to renew the curriculum, the 

resources connected to the curriculum and the programs. Any innovation brought about by the 

age affects the individual and society as either change or development. It depends on 

education that whether this impaction directed towards development rather than corruption. 

 The general purpose of Turkish National Education is to ensure the development of all 

members of the Turkish nation in all aspects. Within this framework, in faculties of education 

it is expected to bring up the individuals who can adopt national, moral, humanitarian, 

spiritual and cultural values, and love and glorify their families, countries and nations. And 

Can also be able to fulfill their missions to the Republic of Turkey,  

have a balanced and healthy personality in terms of body, mind, morality, spirit and emotion, 

dominate the universal horizon, be respectful of human rights, be constructive and creative, 

improve their interests, abilities and capabilities, have acquired knowledge, skills, behavior 

and habit of working together.  

 Faculties of education have a great duty to educate individuals with the characteristics 

of National Education. In particular, the departments of Turkish and literature teaching, which 

are the basis of language and literature, are important departments in personality 

development. The department of Turkish language education should also be able to master the 

culture of the generation that it has trained with the curriculum determined by the national 

education and higher education council. It should also be ahead of the curriculum and be able 

to carry out activities related to this culture when it is necessary. There is a cultural identity 

where every generation is influenced by technology. 

In this study, the first twenty parts of “Rafadan Tayfa” animated series, which is a 

domestic production, were examined in terms of altruism by embedding method and various 

values were determined. Embedded theory is essentially defined as a method of discovering 

theories, concepts, hypotheses, and suggestions directly from data. In this method, since the 

creation or formation of concepts is very important, concepts and the interrelationships 

between concepts are dealt with. In this method, the concept is regarded as a social 

phenomenon embedded in research data. For this reason, in the embedded theory, the 

fundamental category which in a sense is buried around all other categories, is investigated. 
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Therefore, theory or theories that explain the cause of behaviors are developed through the 

main category (cited in Onat Kocabıyık, 2015). 

Today's generation in Turkey has turned to technology instead of reading habits and has 

acquired a habit of taking advantage of this opportunity that can easily gain. 

Taking into account this fact, Turkish language teaching should be able to analyze the 

animation films by using all the analysis techniques of the literary genres, as well as be able to 

determine new models and analysis methods through the studies conducted on the animation 

films. Academic studies in newly fledgling animated films should bring out animation 

literacy. In addition to altruism, this study also experimented with animation literacy. 

Keywords: Education, animation, altruism 
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SAFTİRİK AND ABSTRACT THINKING SKILLS 

 

Doç. Dr. Pervin Nedim BAL 

Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT 

Fatih ÖZER 

Öznur İŞGÖREN 

 

Abstract 

In every age there are periodic changes for human beings along with their own social 

change. There must be changes between generations as well as within the individual's own 

life. These changes provide the development if it reaches the right goals with education. A 

change that does not aim to develop causes corruption. Culture is the most important factor 

for the development of the individual and society. Symbolic publications have emerged that 

affect the education and culture of each generation. While publications such as Tommiks and 

Texas have influenced one generation, the benefits of technology have emerged and the 

program “Sesame Street’’ has left its mark on another generation. There are movements that 

affect generations that apply to all branches of art. There are periodical movements that affect 

tastes in music and painting. The fact that the Turkish Language Teaching Department is 

subject to the curriculum in the Faculties of Education, and that the curriculum does not 

include the contemporary preferences of the new generations in the curriculum, and that it 

makes a difference between the daily life of the student and education is an important 

problem. Saftirik series, which is one of the most preferred among primary school students in 

internet search engines, is about to leave its mark on this period. The mentioned Saftirik series 

is preferred by every segment without considering socio-cultural and socio-economic 

differences. Abstract thinking skills is a subject that needs to be emphasized as an area that is 

felt and noticed in Turkish Education programs. Priority should be given to texts, especially 

literary texts, in order to study abstract thinking skills. In this study, the contribution of 

Saftirik series to abstract thinking skills will be examined. Document analysis will be 

conducted as a method. By means of document analysis, Piaget abstract thinking skills will be 

studied from wholeheartedness, deduction, hypothetical and analogical thinking steps. While 

document analysis has traditionally been used by historians, anthropologists and linguists, 

sociologists and psychologists have also contributed to the development of important theories 

by using document analysis (Şimşek, 2009). The Saftirik series, which attracts the attention of 

the new generation, will have an impact on the field literature in terms of education and its 

effectiveness will be examined in terms of providing abstract thinking skills to the individuals 

who read this series. With this study, it is thought that it will contribute to the field literature 

in order to analyze the works that were gained to Turkish through translation. 

Keywords: Turkish Education, Saftirik Series, Abstract Thinking 
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GELECEĞİN EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ VE EDGAR MORİN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın DİLEKLİ 

Arş. Gör. İbrahim SÖZCÜ 

Aksaray Üniversitesi 
 

 

Abstract 

20. yüzyılın önce gelen Fransız düşünürlerinden olan ve disiplinlerarası çalışmalarıyla 

tanınan Edgar Morin –antropoloji, sosyoloji, felsefe- Fransız filozofu ve sosyologudur. 

Çalışmalarında farklı disiplinlerin etkileşimine vurgu yapan Morin, herhangi bir olgu ve 

olayın tek bir bakış açısıyla açıklanamayacağının üzerinde durmaktadır. Farklı alanlarda 

eserler vermiş olan filozofun, disiplinlerarası ilişkiye olan ilgisi eğitim alanında da eser 

vermesini sağlamıştır. UNESCO’nun talebi üzerine Morin eğitim görüşlerini ele aldığı 

‘‘Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi’’ başlıklı yapıtını yayınlamıştır. Yaşadığı çağı 

çok iyi gözlemleyen ve analiz eden Edgar Morin, eserinde günümüz dünyasında uygulanan 

eğitimde gördüğü yedi eksik noktayı tartışıyor ve yedi ilke önerisinde bulunuyor. Ona göre 

yedi ilke şöyledir: ‘‘1. Bilmenin körlükleri: Hata ve Yanılsama 2. Akla Uygun Bir Bilginin 

İlkeleri 3. İnsanlık Durumunu Öğretmek 4. Dünyalı Kimliği Öğretmek 5. Belirsizlikleri 

Göğüslemek 6. Anlamayı Öğretmek 7. İnsan Türünün Etiği’’. Bu çalışmada Edgar Morin’in 

geleceğin eğitimi için gerekli gördüğü yedi bilgi ele alınacak ve uygulanabilirliği üzerine 

tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Geleceğin Eğitimi, Edgar Morin, Felsefe 

 

IDEA OF “EDUCATION FOR FUTURE” AND EDGAR MORIN 

Abstract 

Edgar Morin who is one of the leading French thinkers of the 20th century and known 

for his interdisciplinary studies - anthropology, sociology, philosophy – is a French 

philosopher and sociologist. Emphasizing the interaction of different disciplines in his studies, 

Morin indicates that any phenomenon cannot be explained from a single point of view. The 

philosopher’s interest in interdisciplinary relationship has enabled him to produce studies in 

the field of education. At the request of UNESCO, Morin published his study ‘‘Les sept 

savoirs nécessaires à l’éducation du futur’’ (Seven Complex Lessons in Education for the 

Future) in which he discussed his views on education. Edgar Morin, who observes and 

analyzes his age very well, discusses the seven missing points he has seen in the education 

practiced in today's world and proposes seven principles. His proposed principles are: ‘‘1. Les 

cecites de la connaissance: l’erreur et l’illusion (Detecting error and illusion) 2. Les principes 

d’une connaissance pertinente (Principles of pertinent knowledge) 3. Enseigner la condition 

humaine (Teaching the human condition) 4. Enseigner l’identité terrienne (Earth identity) 5. 

Affronter les incertitudes (Confronting uncertainties) 6. Enseigner la compréhension 

(Understanding each other) 7. L’éthique du genre humain (Ethics for the human genre)’’. In 

the present study, the knowledge Edgar Morin considers necessary for the education of the 

future will be explored and the applicability of this knowledge will be discussed. 

Keywords: Education for Future, Edgar Morin, Philosphy 
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NİETZSCHE, KÜLTÜR VE EĞİTİM 

 

Arş. Gör. İbrahim SÖZCÜ 

Aksaray Üniversitesi 

 

Özet  

Eğitim, tarih boyunca bütün toplumların önemsediği, önemli düşünürlerin üzerinde fikir 

yürüttüğü, toplumun refahı ve insanların mutluluğunun kendine bağlı kılındığı bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Farklı tanımlar içermekle birlikte eğitim, en genel anlamda “iyi insan” 

yetiştirme olarak ifade edilebilir. “İyi insan” kavramı sübjektif olarak algılandığından her 

toplum kendi kültürel yapısı doğrultusunda “iyi insan” kavramına bir açıklama getirmiştir. 

Bireylerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi için farklı araçlar geliştirilmiş ve eğitim kurumlarına, 

öğretim programlarına ve yöntemlerine bahsi geçen kültürel farklılıklar bağlamında anlamlar 

yüklenmiştir. Buradan hareketle eğitimin ve toplumda hakim olan kültürel ögelerin ayrılmaz 

birliktelik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Kültürün, eğitim sisteminin bütün bileşenlerini 

doğrudan etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bu noktada şu soru ile karşı karşıya 

kalmaktayız:” Birey kendi biricikliğini yok etmeden ve kendini huzursuz etmeden kültürün 

çok çeşitli taleplerine nasıl karşılık verecektir?”  

Bu çalışma Friedrich Nietzsche’ nin “kültür ve “öğretim kurumları” bağlamında, 

“Eğitim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine” başlıklı seri konferanslarında yaptığı 

değerlendirmeleri incelemeyi ve kendi eğitim kurumlarımız üzerine bir çıkarım ve 

karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Nietzsche’nin eğitime dair görüşleri ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 

kullanılacaktır. Nietzsche’ nin farklı kitaplarından yararlanılmakla birlikte “ Eğitim 

kurumlarımızın Geleceği Üzerine” adlı kitabı esas alınacaktır. Eğitiminin evrensel boyutunu 

göz ardı etmemekle birlikte yerel ve kültürel dinamiklerin eğitimde nasıl bir önem arz ettiği 

açıklanmaya çalışılacak, eğitim anlayışımızdaki temel eksikliklerden bir tanesinin ısmarlama 

kültürlerle insan yetiştirmeye çalışmak olduğu ve bunun sonuçları tartışılacaktır. Buna 

ilaveten dil eğitiminin, kültürü doğru anlamaktaki rolü ifade edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Eğitim kurumları, Eğitimin geleceği, Akademik özgürlük, 

Dil eğitimi 

 

NIETZSCHE, CULTURE AND EDUCATION 

 

Abstract 

Throughout history, education has emerged as an area that all societies pay attention and 

important thinkers deal with. With the different definitions, education can be expressed in the 

most general sense as raising "good person". Since the concept of "good person" is perceived 

as subjective, every society has made an explanation for the concept of "good person" in the 

direction of its cultural structure. We can say that cultural objects and education are 

inseparably united. It is an inevitable fact that the culture directly affects all components of 

education system. But ,at this point, we are faced with the question: "How will the individual 

respond to a wide variety of requests of culture without destroying his / her own uniqueness?" 
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This study aims to examine the evaluations of Friedrich Nietzsche's course of lectures "On the 

Future of Our Education Institutions" in the context of "culture” and “educational institutions" 

and to make a comparison on our own educational institutions. Nietzsche's views on 

education will also be tried to be revealed.  

In the study, document analysis will be used. With the use of Nietzsche's different 

books, the book "On the Future of Our Educational Institutions" will be taken as basis. While 

not ignoring the universal dimension of education, we will try to explain how local and 

cultural dynamics are important in education, and one of the main shortcomings of our 

educational understanding is to try to educate people with imported cultures and its results 

will be discussed. In addition, it will be tried to express the role of language education in 

understanding culture properly. 

Keywords: Nietzche, Culture, Future of education, Education 
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ALFRED JULES AYER’İN METAFİZİK ELEŞTİRİSİ 

 

Arş. Gör. Zeynep BERKE 

Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Mantıksal Pozitivizm hareketinin, İngiltere’deki öncüsü ve en önemli temsilcilerinden 

biri olan Ayer’in felsefesi metafiziğe ve teolojiye yönelik sert ve parlak eleştirisi ile 

karakterize olur. Döneminin düşünce dünyası üzerinde büyük bir ilgi ve dikkat çeken Ayer’in 

temel eleştirisi metafiziğin, bilim ve sağduyu dünyasını aşan bir gerçekliğin bilgisini sağladığı 

şeklindeki iddiasıdır. Ayer’e göre aşkın bir gerçeğin bilgisine sahip olduğuna inanan bir 

felsefeciyi çürütmenin doğru yolu, onun önermelerinin hangi öncüllerden çıktığını 

sorgulamak olmamalıdır çünkü bu şekilde filozofun yanlışlanması mümkün olmayan bir 

takım sezgileri öncül kabul ederek yola çıktığı gösterilebilir. Bu çalışmada Ayer’in Dil, 

Doğruluk ve Mantık eserinde ortaya koyduğu görüşlerden hareketle onun metafizik eleştirisini 

ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacak, sonrasında ise felsefi görüşünün kendisine yöneltilen 

eleştirileri bertaraf etme noktasında başarılı olup olmadığını kısaca tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Mantıksal pozitivizm, metafizik eleştirisi, doğrulanabilirlik 
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SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 

 

Doç. Dr. Hüseyin Dikme 

Dr. Öğr. Üyesi İpek Sucu 

İstanbul Gelişim Üniversitesi  

 

Özet 

İlk insandan günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından birinin sağlık ihtiyacı olduğu 

görülmektedir. Bu ihtiyaçla ilgili ortaya çıkan problemler insanın yaşam kalitesini düşürmekte 

bu durumda insanları bu ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye zorlamaktadır. Bu ihtiyacı 

hisseden insanların sağlık ihtiyacının karşılanması sağlık yönetiminde en temel ilkelerden biri 

olarak ele alınmaktadır. Bu durum dışında ihtiyaç olmayan durumların sanki insanın 

ihtiyacıymış gibi gösterilmesi de önemli bir problem olarak sağlık yönetiminde karşımıza 

çıkmaktadır. Hastaların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinde sosyal medyanın kullanılması 

sağlık yönetimi alanında hem insanlar hem de yönetim açısından önemli avantajları da 

beraberinde getirmiştir. Ancak sosyal medyanın reklam boyutu ihtiyaç boyutunun önüne 

geçtiğinde bu durumda iyi ve güvenli sağlık yönetimi alanında uzaklaşmamıza yol 

açmaktadır. Bu bakımdan sağlık yönetimi ve sosyal medya yönetimi özel olarak ele alınmalı 

ve etik değerler ve ihtiyaçlar süzgecinden geçirilmelidir. Dünyada ve ülkemizdeki devlet ve 

özel sektör sağlık kuruluşlarının belirttiğimiz hususlar da göz önünde bulundurularak bu 

duruma yaklaşımları insan sağlığı için önem arz etmektedir. Yine bu sağlık kuruluşlarının 

medya kullanımı ve bu kullanımın insanın sağlık ihtiyacıyla ilişkisi günümüz dünyasında 

önem bir konum oluşturmaktadır. İnsanların teknolojinin getirdiği imkânlarla iletişim 

alanında sürekli geliştikleri görülürken, sağlık sektörü de bu alanda medya üzerinden 

insanlara ulaşmaya yönelmiştir. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık Kurumları, Sosyal Medya, Yönetim 

 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS 

Abstract 

From the first man to the present, one of the most basic needs of people seems to be the 

need for health. Problems related to this need reduce the quality of life of the people and this 

situation forces people to fix these needs as soon as possible. Meeting the health needs of 

people who feel this need is considered as one of the most fundamental principles in health 

management. Demonstrating the situations that are not needed as the needs of people is also 

an important problem in health management. The use of social media to address the health 

needs of patients has brought important advantages in the area of health management both in 

terms of people and management. However, when the advertising dimension of the social 

media outweighs the need size, it leads us to move away from good and safe health 

management. In this regard, health management and social media management should be 

handled in particular, and ethical values and needs should be filtered. Considering the issues 

we have mentioned, the approaches of the state and private health institutions in the world and 

our country to this situation are important for human health. Likewise, the use of media by 

these health institutions and the relationship of this use with the health need of people 
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constitute an important position in today's world. While it is seen that people are constantly 

developing in the field of communication with the opportunities brought by technology, the 

health sector has also tended to reach people through the media in this field. 

Keywords: Health İnstitutions, Social Media, Management 
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CENGİZ DAĞCI BETİMLEMELERİYLE  TOPLUMSAL AİDİYET VE 

KİMLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ 

 

Esmanur AKMAN 

 

Özet 

Aidiyet, toplumda dayanışmanın temelini ve gücünü oluşturan en önemli unsurdur. 

Aidiyet bağlılıkla birlikte içinde bulunulan topluma karşı sorumluluk duygularının da 

gelişmesine katkı sağlar. Bu sorumluluk duyguları ile toplumsal kimlik bütünlüğü korunur. 

Birbirinden farklı boyuttaki aidiyetler bütünün parçalarıdır. Bu bütün kimliği ve dolayısıyla 

da kişiliği yansıtır. Yani kimlik, kendini gerçekleştirme aşamasını aidiyete borçludur ve 

aidiyette oluşan sarsılmalar kimliği de doğrudan sarsar.  

Esaret altında yaşamış toplumlarda görülen kimlik bocalamaları ve kendi benliklerini 

gerçekleştirme konusundaki bunalımları da hükmetmeye çalışan toplumun doğrudan kimliğe 

istila etmesidir. Bu sebeple, esaret altındaki toplumlarda öncelikle yapılan baskılar genelde; 

din, dil, ekonomik özgürlük vb. gibi kimliğe doğrudan etki eden unsurlar üzerindedir. Cengiz 

Dağcı’nın da bu unsurlara eserlerinde yer verdiği ve bunların önemini sıklıkla vurguladığı 

görülmektedir. Bu vurgularıyla Dağcı’nın, Kırım Türkleri’nin aidiyet ve kimlik yapısını öze 

dönük bir biçimde yansıttığı görülür.  

Cengiz Dağcı, kendi bireysel yaşamından yola çıkarak Kırım Türkleri’nin tarihini 

anlatmış bir yazardır.  Dağcı,  Kırım’da doğmuş, çocukluk yıllarından itibaren memleketinin 

savaş ve sürgün olaylarına şahit olmuş, kendisi de, II. Dünya Savaşı sıralarında Almanlara 

esir düşmüştür.  Cengiz Dağcı’nın eserleri incelendiğinde genelde Kırım Türkleri’nin yaşadığı 

sürgün ve savaş dramlarını, kendi yaşamından şahit olduğu olaylar üzerinden anlattığı 

görülür. Dağcı’nın eserlerinde Kırım Türklerinin o yıllardaki tarihi, psiko-sosyal çevrelerini 

milli kimliklerini, kültürel algı ve aidiyetlerini konu edinmiştir. Bu çalışmada toplumsal 

kimlik ve aidiyet kavramları, konusunu tarihi gerçeklerden alan ve tarihi roman niteliği 

taşıyan Cengiz Dağcı’nın eserleri aracılığıyla ele alınması amaçlanmıştır.  

Bu araştırma, Dağcı’nın eserleri üzerinden toplumsal aidiyet ve kimlik kavramları 

literatür tarama ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.Bu amaçla, araştırma Dağcı’nın 

dört eseri üzerinden ele alınmıştır. Dağcı’nın eserlerinden seçilen betimlemelerle, sosyal 

psikolojinin toplumsal aidiyet ve kimlik kavramları açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Cengiz Dağcı, Toplumsal Aidiyet, Kimlik. 

   

RESEARCH OF SOCIAL ASSOCIATION AND IDENTITY CONCEPTS ON BASIS 

OF CENGİZ DAGCI'S DESCRIPTIONS 

Abstract 

Belonging is the most important element that forms the basis and strength of solidarity 

in society. Belonging contributes to the development of feelings of responsibility towards the 

society to which it is connected. This sense of responsibility shows the integrity of social 

identity. Belongings that have different sizes are part of the whole. This reflects the whole 

identity and therefore the personality. In other words, identity owes the stage of self-
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realization to belonging, and the vibrations that occur in belonging directly undermine 

identity. 

Identity, faltering in societies that have lived in captivity and the crises in realizing their 

own selves is the direct invasion of society by another society, trying to rule them. For this 

reason, the pressures made primarily in captivity are generally; religion, language, economic 

freedom and so on. It is the elements that directly affect identity. 

Cengiz Dagcı is a writer who tells the history of Crimean Turks based on his personal 

life. Dagcı was born in Crimea and witnessed the war and exile events of his country since his 

childhood. During World War II he was captured by the Germans. When the works of Cengiz 

Dagcı are examined, it is seen that the Crimean Turks generally narrate the exile and war 

dramas through the events that  they have witnessed in their own life. 

In his works, Dagcı focused on the historical, psycho-social environment of the Crimean 

Turks, their national identity, cultural perception and belonging. In this study, it is aimed to 

deal with the concepts of social identity and belonging through the works of Cengiz Dagcı, 

who takes the subject from historical realities and carries the characteristics of historical 

novels. 

In this research, the concepts of social belonging and identity were examined through 

literature review and content analysis method. For this purpose, the research was carried out 

on four Dagcı’s works. Descriptions selected from Dagcı's works show the concepts of social 

belonging and identity of social psychology 

Keywords: Cengiz Dagcı, Social Association, Identity 
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NİTEL ARAŞTIRMALARDA ARAŞTIRMACININ ROLÜ VE ARAŞTIRMACI 

GÜNLÜKLERİ 

 

Dr. Selda FINDIKLI 

Dr. Emine Pınar SAYGIN 

 

Özet 

Değer değişim ilişkilerinin olduğu her noktada karşımıza çıkan pazarlama sayısal ve 

sözel pek çok sorunsalı içinde barındırmaktadır. Bu açıdan hem nicel hem de nitel 

araştırmalara müsait bir yapıya sahiptir. Araştırılan finansal konularla ilinti bir konu ise nicel 

çalışmalar yapılıyorken, tüketici davranışı çalışılırken nitel çalışma yapılabilmektedir. Birçok 

sosyal biliminin olduğu gibi pazarlama bilimi de kısa tarihi boyunca nicele daha yakın 

durmuş, yapılan araştırmalarda nitele gereken önem verilememiştir. Anglo-Sakson pazarlama 

anlayışının baskın olduğu uzun bir dönem boyunca pazarlama bilim insanları pozitivist bakış 

açısıyla hareket etmiştir. Ekonomik insan, rasyonel davranış gibi kavramların geçerliliğini 

kaybetmeye başlamasıyla, pazarlama paradigması Alp-Germen menşeili ilişki odaklı bir 

anlayışa yönelmiştir. Dünya değişmektedir. Tüketiciler standardize edilmiş mamul ve 

hizmetler değil daha özel bir şeyler beklemektedirler. Bu gelişmeler ışığında pazarlama 

uygulamacıları daha bireysel yaklaşım gösterme eğilimine girmiştir. Bu da pazarlama 

araştırmacılarını daha fazla nitele yönelmektedir. Nitel araştırmaların çoğalmasıyla beraber 

nitel araştırmacının sorumluluklarının da vurgulanması gündeme gelmektedir. Nitel 

araştırmacının nicel araştırmacıdan farklı rol ve sorumluluklara sahip olması beklenmektedir. 

Nitel araştırmanın etkin ve yararlı olması büyük ölçüde araştırmacının becerisine bağlıdır. 

Çünkü nicelden farklı olarak nitel araştırmalarda; araştırmacı sadece veri toplayıp çeşitli 

yöntemlerle analiz edip raporlama yapmamakta; araştırmanın kurgusuna dahil olup, empati 

kurmakta kimi zaman katılımcılarla beraber olay ve olguları deneyimlemekte ve bu sayede 

kazandığı bakış açısıyla sonuçları yorumlamaktadır. Araştırmacı günlüklerinin önemi tam da 

bu noktada ortaya çıkmaktadır. Günlükler zamanla araştırmalar için veri toplama kaynağı 

olarak kullanılmıştır. Araştırma sürecinin nasıl yaşandığının bir anlamda içsel sunumunu 

ortaya koymaları bakımından sürece ve ürüne yönelik katkıları bulunmaktadır. Araştırmacı, 

çalışmasına ilişkin bağlamı yansıtabilmek için günlüğündeki alıntılarını bir yapbozun parçası 

gibi gerekli olan yerde ekleyerek, yaşanılanların aktarımında projeksiyon görevini 

gerçekleştirirken; günlüğün geçmişe yönelik analize tabi tutulabilecek ürün olması önemli bir 

yardımcıdır. Araştırma günlükleri betimsel detayları yansıtmasının ötesinde, nitel 

araştırmalarda önemli olan “inandırıcılık” kavramının sağlanmasında da çok önemli bir veri 

kaynağıdır. Bu araştırmada nitel çalışmalarda araştırmacı günlüklerine neden önem verilmesi 

gerekliliği tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Nitel Araştırma, Araştırmacı Sorumluluğu, 

Araştırmacı Günlükleri 

 

THE ROLE OF THE RESEARCHER IN QUALITATIVE RESEARCH AND 

RESEARCHER DIARIES 
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Abstract 

At every point where there is a value change relationship, marketing involves many 

numerical and verbal problems. With respect to this reaserach, there is a suitable structure for 

both quantitative and qualitative. Quantitative studies can be carried out while conducting 

financial issues and qualitative in relation to the consumer behavior studies. In short history 

marketing science has been closer to quantitative like many social sciences, but the 

importance of qualitative research has not been given. Marketing understanding was 

dominated by Anglo-Saxon for a long period when marketing scientists positivist movement 

started. Economic people and rational behavior started to lose their validity when the 

marketing paradigm turned to a relationship-oriented towards the focus of understanding the 

origin of Alp-Germen.The world is changing. Consumers expect something more special, not 

standardized goods and services. Consumers expect something more special, not standardized 

goods and services. In the light of these developments, marketing practitioners tended to show 

a more individual approach. This leads to more qualitative marketing researchers. With the 

proliferation of qualitative research, the responsibilities of the qualitative researcher need to 

emphasized. It is expected to have different roles and responsibilities from a qualitative 

researcher to quantitative researchers. The effectiveness and usefulness of qualitative research 

is depends largely on the researcher's ability. Because qualitative research is different from 

quantitative; the researcher does not only collect data, analyze and report by various methods; 

it is involved in the fiction of the research, empathy and sometimes experiences with the 

participants and interprets the results from the point of view. This is where the importance of 

researcher diaries emerged. Over time, the diaries were used as data collection sources for 

research. They contribute to the process and product in terms of revealing the internal 

presentation of the research process in a sense. The researcher, while reflecting the context of 

his work by adding quotations in his diary where necessary as part of a puzzle, performs the 

projection task of transferring experiences; The fact that the log is a product that can be 

subjected to historical analysis is an important aid. Research diaries which is a reflective of 

descriptive details, consider very important data source in providing the concept of 

“credibility” for the qualitative research. In this research, the importance of the researcher 

diaries in qualitative studies is discussed. 

Keywords: Marketing, Qualitative Research, Researcher Diaries 
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MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİNDE TAZMİN SÜRECİ 

 

Dr. Emine Pınar Saygın  

Dr. Selda Fındıklı 

 

Özet 

İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için müşteri memnuniyetini sağlamak 

önemli amaçlarından bir tanesidir. ‘Müşteri daima haklıdır’ ‘Müşteri veli nimettir’ gibi 

ifadeler artık birçok işletme tarafından benimsenmiştir. Çünkü sınırsız ürünün ve rakibin 

olduğu günümüzde, geleceğe kalmanın en önemli kriterinin karlılık değil müşteri 

memnuniyeti olduğunun farkındadırlar. Umulanın aksine bazen işlemler memnuniyetsizlikle 

sonuçlanır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının arzuladıkları gibi karşılanmaması, mal ve 

hizmetin sunumunda ya da sonraki süreçlerde kusur ve aksaklıkların ortaya çıkması gibi 

nedenlerden ötürü müşteri memnuniyetsizlikleri ortaya çıkabilmektedir. Yeni nesil 

müşterilerin eskilerden çok farklı olması, sabırlı, tatminkâr, kaderci müşterilerin yerini; 

hakkını söke söke alan, bir özürle tatmin olmayan, aksaklıkların hukuki takipçisi yeni bir 

kitlenin yer alması işetmelerin işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Bu noktada müşteriyi 

kaybetmemek ve memnuniyetini tekrar tesis etmek için ‘şikâyet yönetimi’ devreye 

girmektedir. Sorunları tatmin edici bir şekilde çözülen mutlu müşteri hem yeniden alışveriş 

yapmakta hem de işletmeye yeni müşteriler kazandırmaktadır.  İşletmelerin şikâyet 

yönetiminde ele almaları gereken en önemli kararlardan birisi de ‘Şikâyet tazmini’dir. Şikâyet 

tazmini çeşitli dengeler gözetilerek planlanmalıdır. Müşterinin kendini kaybeden olarak 

hissetmeyeceği ama işletmeninde kendi finansal önceliklerini gözettiği bir noktada buluşmak 

gerekmektedir.  

 İşletmenin mevcut durumunu, tüketici profilini ve şikâyetin ayrıntılarını iyi analiz 

etmesi gerekmektedir. Önleyici önlemlere rağmen şikâyetle karşılaşan işletme şikâyet 

tazminine karar verirse, bunu tüketicinin olumlu algılayacağı; çabuklukta, nitelikte ve 

nezakette yapmalıdır. Aksi takdirde zaten zor olan müşteriyi geri kazanmaya yönelik çabalar 

boşuna maliyet artışı olarak işletmeye yansıyacaktır. Toplumsal düzenden daha yavaş 

gelişebilen yasalar bile duruma ayak uydurup tazmini düzenleyici maddeleri yenilerken 

işletmelerin bu konuda daha çalışkan olmalılardır. Tazmine giden yolda seçenek ve 

aşamaların olduğu bir karar ağacı; işletmeler için yol gösterici nitelikte olabilecektir. Böylece 

kısa vadeli ticari işlemler yapmaktansa karşılıklı güvenin sağlandığı sadakatin oluşturulduğu 

ve sonunda devamlılığı olan alışverişlerin sağlandığı bir ilişki kurmak mümkün olabilecektir. 

Bu çalışmada tazmin, ilgili literatürden hareketle kavramsal bir çerçeve doğrultusunda 

açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece şikâyet yönetim süreci içerisinde tazminin yeri ve önemi 

tartışılacaktır. Ortaya konulan yazın ile hem literatüre hem uygulamacılara ufuk açıcı bilgiler 

vermek istenmektedir. 

 

COMPENSATION PROCESS IN CUSTOMER COMPLAINT MANAGEMENT 

Abstract 
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One of the most important objectives of the companies is providing customer 

satisfaction in order to maintain their existence. Expressions such as ‘customer is always 

right’ and ‘customer is a benefactor’ have now been adopted by many businesses. Because 

they are aware that the most important criteria of staying for the future is customer 

satisfaction, not profitability. Contrary to expectations, sometimes transactions result in 

dissatisfaction. Customer dissatisfaction may arise due some reasons such as failure to meet 

the wishes and needs of the customers as they desire, and the occurrence of defects and 

disruptions in the provision of goods and services or subsequent processes. The fact that the 

new generation of customers is very different from the old ones replaces the customers whom 

are patient, satisfactory and fatalistic; the right to disrespect, not satisfied with an apology, the 

legal followers of the failure of a new audience to take part in the business makes it more 

difficult.  At this point, complaint management comes into play in order to not lose the 

customer and keep their satisfaction. In order to solve it in a satisfactory way, happy 

customers can both re-shop and bring new customers to the business. Compensation is one of 

the most important decisions that businesses should address in the complaint management. It 

must be planned considering various complaint compensation. It is necessary to meet at a 

point where the customer does not feel as a loser but the business considers its own financial 

priorities. The business needs to analyze well the current situation, the consumer profile and 

the details of the complaint. If the business, which faces the complaint decides the 

compensation of the complaint, it should do so quickly, in a quality and courtesy so, it will be 

perceived as positive by the consumer. Otherwise, efforts to bring again the customer is going 

to be difficult and more costly for the business even the laws that can develop more slowly 

than the social order keep up with the situation and renew the compensation regulators while 

the enterprises need to be more diligent. Compensation steps and options like decison tree so, 

it is like a roadmap and it will be guiding for the businesses. Instead of conducting short-term 

commercial transactions, it will be possible to establish trusted and loyalty mutual relationship 

then in the end, it ensures continuous shopping. In this study, compensation was explained 

according to a conceptual framework based on relevant literature. Importance of the 

complaint management process and compensation will be discussed. It is expected to give 

more information for the literature and the practitioners 
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GAYRİMENKULLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Arş. Gör. Dr. Hakan BAY 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 https://orcid.org/0000-0001-9159-3259 

 

Özet 

Mülkiyet hakkı, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar ve alacak hakkı gibi hukuk 

düzeninin kişilere tanıdığı ve koruduğu çeşitli haklar vardır. Söz konusu bu haklardan 

mülkiyet hakkı ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim 1982 Anayasası’nda “Kişinin Hakları ve 

Ödevleri” başlığı altında mülkiyet hakkına vurgu yapılmıştır. Anayasanın 35’inci maddesine 

göre herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, 

kanunla sınırlanabilir ve kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Genel anlamıyla 

mülkiyet, kişinin eşya üzerinde hakimiyet kurmasıyla başlayan bir ilişkiyi ifade eder. Medeni 

Kanuna göre kişi hukuk düzeninin sınırları içinde bu eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, 

yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Ancak eşyanın çeşidine göre mevzuatta 

farklı düzenlemeler yapılmıştır. Kişinin mal varlığı olarak da adlandırılabilen mülkiyet hakkı 

menkul ve gayrimenkul eşyaya ait hükümlerle düzenlenmiştir. 

Gayrimenkul terimi bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan malları ifade etmek 

için kullanılır. Medeni Kanuna göre arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız 

ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul 

mülkiyetinin konusunu oluşturur. Vergi kanunları bakımından konuya ilişkin genel 

düzenlemeler ise Vergi Usul Kanunu’nda yapılmıştır. Kanun kapsamında gayrimenkullerin 

mütemmim cüzileri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayri maddi 

haklar gayrimenkul gibi değerlemeye tabi tutulmuştur. Gayrimenkullerden kiraya vermek, 

satmak veya kira sertifikaları suretiyle gelir elde edilmesi mümkündür. Yine spekülatif amaçlı 

veya kişinin geçimini sağlamak üzere meslek edinmek suretiyle de gayrimenkullerden gelir 

elde edilmesi imkanı vardır. Gayrimenkullerden elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesine 

yönelik hükümler ise Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere 

diğer vergi kanunlarında kendine yer bulmuştur. 

Bu çalışmada gayrimenkul kavramı Medeni Kanun ve vergi kanunları çerçevesinde 

açıklandıktan sonra gayrimenkullerden elde edilen gelirler ve bu gelirleri elde edenlerin vergi 

kanunları karşısındaki durumu incelenecektir. Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ortaya 

çıkan uygulama sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmeye 

çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Medeni Kanun, Mülkiyet Hakkı, Gayrimenkul, Gayrimenkul 

Sermaye İradı, Vergilendirme. 

JEL Kodları: K11, K34, H20. 

 

TAXATION OF INCOME GENERATED FROM IMMOVABLES 

Abstract 

There are certain rights, such as property right, artistic works and intellectual rights and 

right to claims, which are accorded and protected by rule of law, as one of these rights, the 
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property right, is of particular importance. In fact, the property right was underlined in 1982 

Constitution Act under the topic “Rights and Duties of the Individual”. According to Article 

no.: 35 of the Constitution, every individual has the right to own property and right of 

succession. These rights may only be restricted by law for the public weal, and the exercising 

of such laws must not be against the benefit of the society. In the general sense, the term 

“property” denotes a relation starting after being established between the individual and 

his/her control on the property. According to Civil Code, the individual has the power to use, 

benefit from and dispose of his/her property at will within the boundaries of legal restrictions. 

However, various regulations have been made on the legislation as per the type of the 

property. The property right, which can be named as the property owned by the individual, 

has been regulated with respect to the provisions that are applicable on the movables and 

immovables.   

The term “landed property” is used for the properties that are immovable from point A 

to B. Pursuant to the Civil Code, the substantive rights and imprescriptible rights that are 

registered to a separate page in the book of real estate registers, along with the independent 

sections registered to the book of property ownership constitute the subject of real property. 

The general regulations, on the other hand, have been made in Tax Procedure Law with 

respect to the tax acts. Integral parts and appurtenances of the immovables, along with the 

fittings and machineries, vessels and other vehicles and the incorporeal rights are subjected to 

appraisement just like the immovables. It is possible to generate income from renting, selling 

or rent certificates from immovables. There is also the possibility of earning income from 

immovables for speculative purposes or by acquiring a profession to earn a living. The 

provisions for the taxation of income to be generated from immovables are also included in 

other tax acts, particularly in Income Tax Law and Corporate Tax Law. 

In this study, the income generated from immovables, along with the status of those 

generation such income against tax acts will be analyzed, after describing the term 

“immovable property” within the framework of Civil Code and tax acts. Analyzing the 

problems experienced in practice within the framework of the applicable legislation 

provisions, we will also try to bring forward suggestions for the solution of such problems.  

 Keywords: Civil Code, Property Right, Immovable Property, Income from Immovable 

Property, Taxation. 

JEL Codes: K11, K34, H20. 
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TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK HALLERİ 

 

Araş. Gör. Dr. Hakan BAY 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0001-9159-3259 

 

Özet 

Sözlük anlamıyla sorumluluk; kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına 

giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelmektedir. Vergilendirme ilişkisi 

kişiler ile devlet arasında vergilendirme yetkisi çerçevesinde gerçekleşmekte ve taraflara vergi 

alacaklısı / borçlusu sıfatlarına uygun olarak Anayasa başta olmak üzere vergi kanunlarıyla 

bazı sorumluluklar yüklemektedir. Vergi Kanunları bakımından vergi sorumlusu verginin 

ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi demektir. Devlet vergi 

kanunlarıyla verginin asıl borçlusunu başka bir ifadeyle mükellefini tanımlamıştır. Bununla 

birlikte bazı hallerde verginin tahsilatını kolaylaştırmak veya güvence altına almak veyahutta 

vergi kaçırılmasını engellemek amacıyla olaya hukuki veya iktisadi bakımdan taraf olan bazı 

üçüncü kişileri mükellef ile birlikte vergiden sorumlu tutmuş ve vergi sorumlusu kavramına 

kanun metinlerinde yer vermiştir.  

Vergi sorumlusu kavramı Türk vergi hukukunda genel olarak kendine yer bulmuş 

olmakla birlikte gelir vergisi, katma değer vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi bazı vergiler 

açısından vergi sorumluluğu hallerine kanunlarında özellikle yer verilmiştir. Başka bir 

ifadeyle mükellef adına vergi sorumlusuna şekli ve maddi bir takım ödevler yüklenmiştir. 

Ancak bu ödevler yerine getirildiğinde mükellef olmadığı halde mükellef ile birlikte veya tek 

başına bu ödevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan bu kişinin mal varlığında herhangi 

bir değişim söz konusu olmamaktadır. Bu durum kanunun yüklediği sorumluluğun niteliğine 

göre farklılık taşıyabilmektedir. Örneğin tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare 

edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Düzenlemelerin temel gayesi 

vergi alacağının en kısa zamanda ve düzenli olarak hazineye aktarılmasıdır.   

Bu çalışmada mükellef ve vergi sorumlusu kavramları tanımlandıktan sonra bu kişilere 

vergi kanunlarıyla yüklenen ödevler ve sorumluluk halleri incelenecektir. Yapılan son 

düzenlemeler çerçevesinde mevcut durum ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm 

önerileri getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mükellef, Vergi Sorumlusu, Kanuni Temsilci, Vergi Hukuku, 

Kusursuz Sorumluluk. 

JEL Kodları: K34, H20, K10. 

 

LIABILITY STATES IN TURKISH TAX LAW 

 

Abstract 

In lexical meaning, the term “liability” is defined as the state of undertaking one’s own 

behaviors and the consequences of the same within his/her realm of authority. Relation of 
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taxation is established between individuals and the State within the framework of tax-raising 

power, while allocating certain responsibilities on the parties in line with the capacity of tax 

claimant / tax debtor pursuant to tax acts, in particular to the Constitution. Within the context 

of Tax Acts, the tax responsible party is the addressee to the tax claimant office in terms of 

tax payment. The State has defined the principal tax-debtor – in other words the taxpayer – 

within the tax acts. The State has also held certain third parties liable, along with the taxpayer, 

becoming a party to the process in terms of legal or economical aspects, while including the 

term tax responsible party in the law texts, in order to streamline or secure the tax payment 

process under certain circumstances, or to prevent tax evasion. 

The term “tax responsible party” has found its place within Turkish Tax Law in the 

general sense, while including certain tax-liability states such as income tax, value added tax, 

inheritance and transfer tax within the law, in particular. In other words, the tax responsible 

party is given a number of formal and tangible duties on behalf of the taxpayer. However, no 

change is seen in the property holding of this individual who is held liable to fulfill such 

duties either with the taxpayer or by himself/herself once these duties are fulfilled, despite not 

being addressed as the taxpayer. This may vary depending on the nature of the liability 

incurred by law. For example, if legal entities and minors and non-legal entities such as 

foundations and congregations are taxpayers or taxpayers, their duties are carried out by their 

legal representatives, those who manage non-legal entities and their representatives, if any. 

The main objective of the regulations is to transfer the tax claims to the State Treasury within 

an order and the shortest period of time possible.    

In this study, the terms taxpayer and tax responsible party are defined, as well as 

analyzing the duties and liability states incurred by tax acts on these individuals. Analyzing 

the problems experienced in practice within the framework of the applicable legislation 

provisions, we will also try to bring forward suggestions for the solution of such problems. 

Keyword: Taxpayer, Tax Responsible Party, Legal-Representative, Tax Law, Strict 

Liability. 

JEL Codes: K34, H20, K10. 
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Doç. Dr. Adem ANBAR 

Deniz ANBAR 

Bursa Uludağ Üniversitesi  

 

Özet 

Girişimciler ve girişimcilik, bir ülkenin ekonomik açıdan büyümesi ve gelişmesi için 

önemli unsurlardır. Yeni girişimlerin kurulmasında etkisi olan faktörlerden biri girişimcilik 

niyetine sahip bireylerin, özellikle gençlerin olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, üniversitede 

okuyan ve yakın gelecekte mezun olarak iş hayatına atılacak olan üniversite öğrencilerinin 

kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın 

evrenini, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Mezuniyetlerine daha az kaldığı ve dolayısıyla da mezuniyet sonrasına 

ilişkin düşüncelerinin/planlarının daha belirginleşmiş olacağı varsayımından yola çıkılarak, 

sadece üçüncü sınıflar ile dördüncü ve üzeri sınıflarda okuyan öğrenciler araştırmaya dahil 

edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle 328 öğrenciden anket tekniğiyle veri toplanmıştır. 

Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, beş 

faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ve deneyime açıklığın girişimcilik niyeti üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğunu, diğer kişilik özelliklerinin (yumuşak başlılık, 

sorumluluk, duygusal denge) ise anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Girişimcilik Niyeti, Üniversite Öğrencileri 

 

THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION 

 

Abstract 

 Entrepreneurs and entrepreneurship are important elements for the economic growth 

and development of a country. One of the factors influencing the establishment of new 

enterprises is the presence of individuals with entrepreneurial intentions, especially young 

people. The aim of this study is to investigate the effect of personality traits on entrepreneurial 

intentions of university students who are studying at the university and will join business life 

after graduation from the university in the near future. The population of the study consists of 

students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Bursa Uludağ 

University. Based on the assumption that their time to graduation is less and therefore their 

post-graduation ideas/plans will become more apparent, only the third and fourth and above 

class students are included in the study. Data are collected from 328 students by convenience 

sampling method. Hierarchical regression method was used for data analysis. The findings of 

the study show that extraversion and openness to new experiences have a significant and 

positive effect on entrepreneurial intention, while other personality traits (agreeableness, 

conscientiousness, and emotional stability) have no statistically significant effect on 

entrepreneurial intention.  

Keywords: Personality, Entrepreneurial Intention, University Students 
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COINTEGRATION AND CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN EXTERNAL 

RESERVES AND ECONOMIC GROWTH:  EVIDENCE FROM EMERGING 

ECONOMIES 

 

 Assist. Prof. Dr. Muhammed Benli 

Seyh Edebali University 

 

Abstract 

Foreign reserves accumulation is viewed as an important contributor to economic 

growth especially in emerging economies and considered to be a crucial factor for the 

integration of less developed countries into the global economy due to its role in absorbing 

external shocks. The structural changes in the global economy towards the liberalization of 

the goods and financial markets after the 1980s have attracted the attention scholars to assess 

the link between external reserves accumulation and economic growth. However, the link and 

the direction of causality are still open to discussion in the empirical literature due to mixed 

findings. Therefore, this study attempts to empirically reveal the presence of a long run 

relationship between external reserves and economic growth for 18 emerging economies over 

the time period spanning from 1987 to 2017. To do so, we employ the residual‐based panel 

CUSUM test of Westerlund (2005) that does not take cross sectional dependence into account 

as well as the bootstrap panel cointegration test proposed by Westerlund and Edgerton 

(2007) allowing for heterogeneity and cross sectional dependence that may present in our 

panels, which seems to be the case in this study. We also examine the direction of causality 

between external reserves and economic growth using the bootstrap panel Granger causality 

test proposed by Kónya (2006). The empirical results provide empirical evidence of a long 

run relationship between the variables, while bootstrap panel causality test results reveal 

various results across countries. In particular, the findings suggest that there is a unidirectional 

causality running from external reserves accumulation to economic growth in Chile, Mexico, 

Morocco, Philippines and Thailand, whereas the results indicate bidirectional causality 

between the two for Brazil, Colombia, Egypt, Greece, India, Indonesia, South Korea, 

Malaysia, Pakistan, Peru, Singapore, and South Africa. In addition, the empirical evidence 

provides no evidence of causal relationship between external reserves and economic growth 

in Turkey. 

Keywords: External reserves, panel cointegration, bootstrap panel causality 



[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL 

SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY 

 

Abstract Book           November 8-10, 2019             www.icssca.org 148 

 

REACTION OF FDI TO CORPORATE TAXATION:   

COMPARISON OF MIDDLE INCOME AND OECD ECONOMIES 

 

Asst. Prof. Dr. Muhammed Benli 

Asst. Prof. Dr. Yasin Acar 

Seyh Edebali University 

 

Abstract 

The conventional approach suggests that foreign direct investment (FDI) plays a 

significant role in the integration of economies into the global economy and stimulating 

sustainable economic growth. The rationale for this argument is that FDI not only leads to 

higher incomes by financing capital investment and creating employment opportunities, but 

also enables foreign technology transfer and a higher level of international competition, which 

both stimulate innovation and productivity. Therefore, several countries have been utilizing 

various policy instruments to attract foreign investment. The clear understanding of what 

determines where foreign investments go is of obvious importance to set up the right 

economic policies. The literature has long attempted to identify these factors and determine 

various potential determinants of FDI. From the theoretical perspective, corporate taxation is 

considered to be one of the important factors determining FDI location, as it affects the cost of 

doing business and the rate of return on investments. Following this line of reasoning, in this 

paper, we empirically examine how FDI reacts to corporate taxation and whether this reaction 

differs across different income groups of countries. Our hypotheses are then tested using data 

of net FDI inflows obtained from the World Bank and corporate tax rates from KPMG 

International. In particular, utilizing a panel data on 41 upper middle income countries and 34 

OECD countries over the period 2004-2018, we employ panel data models to assess the effect 

of the corporate income tax rate on FDI level.  The empirical evidence indicates an inverse 

relationship between the corporate income tax rate and FDI in middle income countries, while 

changes in corporate taxation do not create a significant effect on FDI level in OECD 

countries. Overall, the findings suggest that corporate tax policy might be an important policy 

instrument for developing countries to attract FDI, while may indicate potentially different 

motives of foreign investors move to developed economies. 

Keywords: Corporate taxation, FDI, panel data models 
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THE LEGAL STRUCTURE AND ECONOMIC ASPECT OF LATE FEE IN TAX LAW 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYGIN 

Dumlupınar University 

 

Abstract  

The collection of taxes at the payment times specified in the law makes a positive 

contribution to the public finances in financial and economic terms. 

Collection of tax receivables on time and In order to maintain the time value of unpaid 

tax, late fee is applied to late taxes. The late fee has a sanction feature that ensures the timely 

payment of the receivable tax. In addition, the late fee compensates for the depreciation of late 

tax. Late fee is regulated in the Law on the Procedure for the Collection of Public 

Receivables. In the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables no. 6183, 

the monthly rate of late fee is determined as 4%. The President is authorized to increase and 

decrease this rate within the specified limits. The fact that the late fee acts as a deterrent 

sanction is due to the fact that the late fee rate is higher than the market interest rate. In the tax 

law, the overdue interest rate and the regret  hike rate are determined depending on the rate of 

delay hike. 

Keywords; Tax law, late fee, market interest 

 

VERGİ HUKUKUNDA GECİKME ZAMMININ HUKUKİ YAPISI VE EKONOMİK 

YÖNÜ 

Özet 

Vergilerin kendi kanunlarda belirlenmiş ödeme zamanlarında tahsil edilmesi, mali ve 

iktisadi açıdan kamu maliyesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Vergi alacaklarının 

zamanında tahsil edilmesi ve ödenmeyen verginin zaman değerinin korunması amacıyla geç 

ödenen vergilere gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı, alınacak verginin zamanında 

ödenmesini sağlayan bir yaptırım özelliğine sahiptir. Ayrıca gecikme zammı geç ödenen 

verginin değer kaybını telafi etmektedir. Gecikme zammı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda gecikme zammı aylık oranı %4 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı bu oranı 

belirtilen sınırlar içinde arttırmaya ve indirmeye yetkilidir.  Gecikme zammının caydırıcı bir 

yaptırım işlevi görmesi gecikme zammı oranının piyasa faiz oranından yüksek olmasına 

bağlıdır. Vergi hukukunda gecikme faizi oranı ve pişmanlık zammı oranı gecikme zammı 

oranına bağlı olarak belirlenmektedir.  

Anahtar kelimeler; Vergi hukuku, gecikme zammı, piyasa faizi 
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KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ 

BIST İNCELEMESİ 

 

Araş. Gör. Dr. Mürsel Güler 

Öğr. Grv. Murat Öztürk 

Prof. Dr. Ercan Taşkın 

 

Özet 

Araştırmanın amacı kurumsal yönetim ve finansal performans açısından BIST’te işlem 

gören işletmeleri sınıflandırarak, oluşan sınıfların özelliklerini incelemektir. Bu kapsamda 

kurumsal yönetim için SPK Kurumsal Yönetim İndeksi ve karlılık rasyoları kullanılacaktır. 

Kurumsal yönetim; Yönetim Kurulu Yapısı, Pay Sahipleri, Menfaat Sahipleri, Kamuyu 

Aydınlatma ve Şeffaflık açısından ele alınacaktır. Oluşan sınıflar sektörel açıdan incelenecek 

ve hangi faktörlerin daha etkili olduğu incelenecektir. Kurumsal yönetim işletme 

performansının sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görülebilir. Çünkü kurumsal yönetim 

kavramı, işletmenin yönetim ve kontrol mekanizmalarının şeffaf, hesap verebilen, adil, 

sorumlu ve güvenilen yapıda bulunmasını kapsar. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi sayesinde 

işletme performansının sürdürülebilirliği sağlanmış olur. Çünkü bu ilkelerin işletme yapısına 

uyarlanması sayesinde kazanılan finansal kazanımlar sürdürülebilir değer oluşturabilmenin 

teminatıdır. Bu sebeple, kurumsal yönetim ayrıca firma değerinin maksimizasyonunu 

amaçlayan, diğer bir ifadeyle de işletmeye değer katmayı hedefleyen bir yönetim olgusudur. 

Anahtar kelimeler: Kurumsal Yönetim, Finansal Performans, Bıst İncelemesi 
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ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ŞEHİR GELİŞMİŞLİĞİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Prof. Dr. Ercan Taşkın 

Görkem Kırım 

Öğr. Gör. Murat Öztürk 

Araş. Gör. Dr. Mürsel Güler 

 

Özet 

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar 

verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü 

maddedir. Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, 

tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir 

disiplindir. Ekonomik gelişmelerle beraber dünyadaki önemli sorunlardan biride atıkların 

çevreye verdiği zarardır. Sanayinin ve hane halklarının sebep olduğu atıkların yönetilmesi ve 

geri dönüşüme katılması ülkelere göre değiştiği gibi ülkemizde ulusal bir politika 

olmamasında dolayı şehirlere göre de farklılık göstermektedir. Şehirlerin gelişmişlik 

göstergeleri, gerçekleşen atık miktarı ve geri dönüşen atık miktarı açısından sınıflandırılması 

araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Geri dönüşüm; atık malzemeleri toplama, kırma, 

parçalama, öğütme ve ayrıştırma gibi işlemlerden geçirerek elde edilen ürünlerin, yeni 

ürünlerin üretiminde kullanılıcak hale getirilmesidir. Atıkların tekrar hayat bulmasıdır. Geri 

dönüşüm sayesinde maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği ve kaynakların korunması, 

güçlü bir ekonominin önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Daha ileri teknolojilerin de 

kullanılmaya başlamasıyla geri dönüşüm alanında yapılan faaliyetler daha da artmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi, Gelişmişlik 
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XIV ULUSLARARASI KAZAN MÜSLÜMAN FILM FESTIVALI 

 

                                               Doç. Dr. Dinara FARDEEVA                                               

                               Tatarıstan Bılımner Akademısı'nın 

                                     G. Ibrahımov ıs. Dıl, Edebıyat ve 

                                              Sanat Enstıtüsü       

                                             aurora_84@inbox.ru    

 

Özet 

2005 yılından bu yana Tataristan'ın başkenti Kazan’da Uluslararası Müslüman Film 

Festivali düzenlenmektedir. Festivalin hedefleri şunlardır: Rusya'nın kültür ve sanat 

figürlerinin deneyimlerinin ülkeler arası alışverişi, film yapımcılarının manevi ve ahlaki 

değerleri ve kültürel değerlerini popülerleştiren filmler yaparak yaratıcı başarılarını 

göstermek, İslam ve Müslümanlar hakkında Rus ve dünya üzerinde pozitif düşüncenin 

oluşmasını sağlamak. Festival konseptinin sloganı şunu yansıtmalı; "kültürlerin diyalog 

yoluyla kaynaşarak bir diyalog kültürü oluşmasını sağlamaktır. "Festival programının taktiği 

yerli ve dünya sinemasının filmlerini araştırıp irdeler. Bu araştırma evresinde yazarın dinine 

bakılmaksızın iyi, barış ve adalet çağrısında bulunulur. 

  Kazan bu festifal ile adeta bir kültür başkenti haline gelerek dolaylı olarak  insanların 

daha sosyalleşmesıne yardımcı olmaktadır.  Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnehanov 

Cumhuriyeti'nin desteğiyle 10 Eylül 2018 İslam Dünyası ve Rusya ile ortaklaşa Kazan'da XIV 

Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali düzenlendi. 

  Bu festivale 56 ülkeden 967 (Tataristan olmak üzere 30 uzun metrajlı film, belgesel ve 

tam ve kısa filmler ile animasyon filmler) film katıldı. 2018 yılında uygulamalar rekor sayıda 

kaydedildi. Yarışma programı 65 filmden oluşuyordu: uzun metrajlı, uzun metrajlı bir 

belgesel, kısa kurmaca, kısa belgesel filmler ile Tataristan temsilcisinin fotoğrafları dahil genç 

yönetmenlerin eserleride yer aldı. Bu yarışma, Tataristan ile ilgili tablolar ile beraber  dört ana 

kategoriden oluşuyordu. 

  Rekabetçi ve rekabetçi olmayan programlara ek olarak film günleri Moğolistan, 

Japonya, Hindistan, Mısır tarafından geriye dönük gösterisi, uluslararası festivallerde çok 

sayıda sunum dahil paralel programlar düzenlendi. 

 Genel olarak, festival programında sunulan filmler sosyal açıdan önemli konulara 

değiniyor, birçok heyecan verici sorunun cevabını veriyor, kültürler arası diualoğun 

gelişmesine ve her kültürün kendi günahlarını yanlışlıklarını görmesine sebep olup diyalogun 

güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali, hoşgörü, 

barış ve uyum fikirlerini savunan ciddi bir uluslararası film forumudur. 

 Özet: Kazan, Müslüman, Film Festivali 
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