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Marka Tanıtımı İçin Ciddi Oyunlar
Serious Games For Brand Promotion

Kıymet KAYA1

ÖZET
Gelişen teknolojiyle birlikte ciddi oyunlar;
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ABSTRACT
Advances in technology have enabled serious games to be increasingly adopted in a wide array of
areas, such as national defence, science, discovery, health services, cultural heritage, education,
emergency management, military management, city planning, engineering, religion, and politics.
Moreover, the relatively high interest of the young generations in digital games have provided an
impetus for the development of interactive games.
This study aimed to develop the concentration, memorisation, and problem-solving skills of children
through a serious game designed for providing information on the artistic and cultural heritage of
Istanbul. The rationale behind developing the serious game is discussed herein with a particular focus
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rigorous literature review and survey methods. The usefulness and appropriateness of the game was
tested by administering the game to children and subsequently collecting their feedback. The children
who participated in this testing stage were between six and ten years of age. Their feedback was
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motivational impact on learning about the cultural heritage of the brand city of Istanbul.
Key words: Serious Game, Addie Model, Istanbul, Cultural Heritage, Brand Promotion
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Sermaye Birikimi Stratejileri Çerçevesinde Devleti Anlamak
To Understand The State in The Framework of Capital
Accumulation Strategies
İnan AKDAĞ1

ÖZET
Sermaye birikimi kapitalist üretim tarzının temel dinamiğidir. Bir yandan sermaye birikirken öteki
yandan bu birikim toplumsal değişimi tetiklemektedir. Toplumun bir özeti olan devlet de aynı şekilde
dönüşüm geçirmektedir. Bir üst yapı kurumu olan devlet ile bir alt yapı kurumu olan ekonomi arasında
karşılıklı etkileşim vardır. Ekonomi yalnız devleti dönüştürmez aynı zamanda hukuk, siyaset ve ideoloji
gibi üst yapı kurumlarında da karşılıklı değişime yol açmaktadır. Bir yapı olarak ekonomiyi anlamak,
ekonominin gelişimini kavramak, devleti anlamak için gerekli kavram setini verecektir. Kapitalizmin
egemen olmasından itibaren sermaye birikimi stratejileri bağlamında merkantilist devlet, liberal devlet,
emperyalist devlet, Keynesyen refah devleti ve monetarist devlet biçimleri deneyimlenmiştir. Her
sermaye birikimi modelini birbirinden ayıran fark ise devletin toplumsal hayattaki rolü ile ilişkilidir. Her
devlet biçimi aynı zamanda sermaye birikimi modellerini yansıtmaktadır. Sermaye birikimi ile devlet
biçimleri arasında stratejik ilişki bulunmaktadır. 21. yy’da yeni bir devlet biçimine doğru gidildiği ileri
sürülebilir. Neoliberal devlet veya monetarist devletin temellendiği neoliberal sermaye birikim stratejisi
tarihsel sınırlarına ulaşmıştır. Yeni bir devletçi ekonomi dalgası insanlığı beklemektedir. Bu yeni
devletçi ekonomiler otoriter devlet akımına yol açabilecektir. Çin merkezli devletçi kapitalizm Batı
merkezli liberal kapitalizme güçlü bir alternatif olarak görünmektedir. Bu bağlamda bu çalışma
sermaye birikimi stratejilerine duyarlı devlet analizidir. Geçmişten günümüze sermaye birikim modelleri
ile devlet biçimleri arasındaki ilişkinin tarihsel bir analizidir.
Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Sermaye Birikim Stratejileri, Devlet, Liberal Kapitalizm, Devletçi
Kapitalizm
ABSTRACT
Capital accumulation is the main dynamic of capitalist mode of production. While, on the one hand,
capital is accumulating, on the other hand, this accumulation triggers the social change. State which is
the summary of society transforms in the same way. There is mutually interaction between economy
which is a substructure institution and state which is a superstructure institution. Economy not only
transforms state but also leads mutually to change in law, politics and ideology which are
superstructure instutions. To understand economy as a structure, to grasp economic development are
1
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going to give concept set which is necessary to comprehend state. After capitalism became dominant
mode of production, mercantilist state, liberal state, imperialist state, Keynesian welfare state and
monetarist state are experienced in the context of capital accumulation strategies. The separative
difference in each capital accumulation model is related with the role of state in social life. Each state
form reflects capital accumulation models at the same time. There is strategic relationship between
capital accumulation and state forms. In the 21st century a newstate form is put forward to reach.
Neoliberal capital accumulation which forms neoliberal state or monetarist state reaches to historical
boundaries. A new waves of statist economy appears to humanity. This new statist economies may
bring about authoritarian state flow. Statist capitalism which is originated form China centeric appears
strong alternative to liberal capitalism which is sourced by West centeric. In this context this study is
state analysis which is sensetive to capital accumulation strategies. From past to present it is a
historical analysis between capital accumulation strategies and state forms.

Key Words: Capitalism, Capital Accumulation Strategies, State, Liberal State, Statist Capitalism
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Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği ve Vergilendirme
Gender Equality/Inequality and Taxation in Turkey
Cahide GÖĞÜSDERE1
ÖZET
Dünya genelinde kadın hakları önemli bir yere sahiptir. Kadınlar ve erkekler arasındaki ayrımcılığın
kaldırılması için devlet bütçeleri önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Bu nedenle toplumsal cinsiyete
duyarlı bütçeleme uygulaması önerilmiştir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme; makroekonomik
politikaların temel araçlarından sayılan bütçenin, kadın bakış açısıyla analizi kadın erkek eşitliğinin
sağlanması yönünde bir harekettir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamaları ilk kez 1984
yılında Avustralya'da uygulanmaya başlamıştır. Çeşitli ülkelerde yapılan toplumsal cinsiyete duyarlı
bütçeleme analizleri, mali politikaların kadınlara karşıt bir eğilim içinde olup olmadığını ortaya
çıkarmaktadır. Çünkü kamu politikalarında cinsiyet ayrımı bulunmaktadır. Dolayısıyla vergi
sistemlerinde de cinsiyet ayrımı olduğu söylenebilir. Bütçenin en önemli gelir kalemlerinden biri
vergidir. Günümüzde vergi politikalarında kadınlar lehine bazı düzenlemeler yapılması önerilmektedir.
Bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği ve vergilendirme konusunda çeşitli ülke
uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca genel olarak Türk Vergi Sisteminin yapısı açıklanırken, vergi
konusu kadın-erkek eşitsizliği açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, vergilendirme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın.

ABSTRACT
Women's rights have an important place in the world. State budgets have taken on important functions
for the elimination of discrimination between women and men. Therefore, implementation of gender
budgeting has been proposed. Gender budgeting; the analysis of the budget, which is one of the basic
tools of macroeconomic policies, from a women's perspective is a movement towards equality
between men and women. Gender budgeting practices were first introduced in Australia in 1984.
Gender budgeting analyzes in various countries reveal whether fiscal policies are in a counter
tendency towards women. Because there is gender discrimination in public policies. Therefore, it can
be said that there is gender discrimination in tax systems. One of the most important income items of
the budget is tax. Today, some regulations are recommended in favor of women in tax policies. In this
study, applications of various countries on gender equality / inequality and taxation will be covered. In
addition, while explaining the structure of the Turkish Tax System in general, the issue of tax will be
discussed in terms of female-male inequality.
Keywords: Gender, taxation, gender equality,woman.
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İlkokul Örnekleminde Göçmen Öğrenci Ve Ailelerinin Oryantasyon
Süreçlerinin Eğitim ve Sosyal Çalışmalarla Desteklenmesi
Supporting the Orientation Processes of İmmigrant Students and
their Families with Educational and Social Practices in the Premary
Scholl Sample
Yaşar KIYIKLIK*
Yaprak BİÇER**
Ceylan ŞAHİN***
ÖZET
Göç konusu yol açtığı etkilerden dolayı, dünyanın en önemli konularından biri olmaktadır. Göç konusu,
nedenleri ve sonuçları itibariyle çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir sosyal sorundur.
Neden ve sonuçları yanında etkilediği toplumlar açısından da tartışılması gerekli bir konu olagelmiştir.
Göç sadece göç edenleri değil, göç edilen yerde bulunan yerleşik toplumları da etkilemektedir. Okulun
bulunduğu bölge itibariyle göçmen bireylerin yoğun şekilde ikamet etmeleri ve okul öğrenci nüfusu
içinde göçmen öğrencilerin %25’lik bir dilimi oluşturmaları, bu öğrencilerin okula oryantasyonları,
eğitim öğretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve öğretmen ile Türk öğrenci ve velilerin göçmen
öğrencilere yönelik ön yargılarının kaldırılmasına yönelik çalışmaları bir zorunluluk haline getirmiştir.
Yapılan çalışmada okul bünyesinde öğretmenlerin göçmen öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bilgi ve
becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli projeler hazırlanmış, öğretmenlerin bilgi düzeyleri artırılmaya
çalışılmış ve göçmen bireylerin özelliklerini tanımamaktan kaynaklanan ön yargıları giderilmeye
çalışılmıştır. Aynı şekilde okul bünyesinde göçmen öğrenci ve aileleriyle Türk öğrenci ve ailelerinin
ortak olarak katıldıkları etkinlikler düzenlenmiş ve öğrencilerin okula uyum süreçlerinin hızlandırılması
için çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar gözlem ve istatistik
değerlendirmelerle ele alınmış ve okula, eğitim hayatına, okulun çevresine, öğretmen, öğrenci ve
veliler üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları yapılan diğer çalışmalar çerçevesinde
ele alınmış ve öneriler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Göçmen, travma, göçmen eğitimi, psiko sosyal destek.

ABSTRACT
The issue of immigration is one of the most important issues in the world due to its effects. Migration is
a social problem that needs to be evaluated in terms of its causes and consequences. It has also been
a matter of discussion in terms of the causes and consequences for the societies it affects. Migration
affects not only the migrants but also the settled communities in the place of migration. As a result of
the region and since he immigrant students within the school population constitute 25% of the student

12

population. practices for their orientation, diversification of educational activies and removing the
prejudices against immigrant students by turkish students and parents has become a necessity.
In the study, various projects were prepared in order to improve the knowledge and skills of teachers
about the education of immigrant students. In the same way, the activities organized by the students
and their families with the students and their families in the school were organized in order to
accelerate the adaptation process of the students. The results of the study were evaluated with
observations and statistical evaluations and the effect on the school, education, school environment,
teachers, students and parents were evaluated. The results of the study were evaluated within the
framework of other studies and suggestions were presented.
Keywords: Migrant, trauma, migrant education, psycho-social support.

*Okul Rehberlik Öğretmeni, Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü, yasar.kiyiklik@hotmail.com
**Okul Rehberlik Öğretmeni, Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü, yaprak1935@hotmail.com
***Okul Müdürü, Çorum Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü, ceylansahinn@gmail.com
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İlkokul Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi İle Benlik
Saygısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
To İnvestigate the Relationship between Perceived Social Support
Level and Self-Esteem in Primary School Students
Yaprak BİÇER *
Yaşar KIYIKLIK **

ÖZET
Çocuğun ilk duygusal ve sosyal deneyimleri, içinde bulundukları çevreden algıladıkları sosyal
destek düzeyi benlik saygısını etkilemektedir. Olumsuz benlik kavramı geliştiren çocuklar, düşük okul
performansı, sorunlu sosyal ilişkiler, yetersizlik duygusu ve özgüven eksikliği yasama riskini
taşımaktadırlar. Araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyi ile benlik
saygısı arasında bir ilişki olup olmadığını ve benlik saygısı düzeyinin algılanan sosyal destek düzeyine
göre farklılaşmasını incelemek olup çıkan sonuçlara göre öğrencilerin benlik saygılarını artırmaya
yönelik çalışmalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma evrenini Çorum İli Başöğretmen Atatürk
İlkokulunda öğrenim gören ilkokul öğrencileri oluştururken; 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinden toplam 187
öğrenci örneklemimizi oluşturmaktadır. Çalışma kriterlerine uymayan ve uygulama yapıldığında
devamsızlık yapan öğrenciler çıkarıldığında ölçeklerimiz 77 erkek, 96 kız öğrenciye uygulanmış ve
örneklemimizi 173 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerde algılanan sosyal destek düzeyi ve benlik
saygısı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ve cinsiyete göre farklılık durumu araştırılmıştır. Bu
araştırma, SPSS istatistiki veri analizine göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, yapılan
istatistiki değerlendirmeye göre yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ilgili literatür dahilinde tartışılarak
ulaşılacak sonuçlar dahilinde öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Sosyal Destek, Benlik

ABSTRACT
The child's first emotional and social experiences and the level of social support that they perceive
from their surroundings affect their self-esteem. Children who develop a negative self-concept, low
school performance, problematic social relations, lack of self-confidence and lack of self-confidence
carry the risk of legislative action. The aim of the study is to examine whether there is a relationship
between perceived social support level and self-esteem in primary school students and to differentiate
the self-esteem level according to perceived social support level. The research population is
composed of primary school students studying in Başöğretmen Atatürk Primary School in Çorum. A
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total of 187 students of 3 and 4 students form our sample. The scales were applied to 77 male and 96
female students and the sample was composed of 173 students. It was investigated whether there
was a significant relationship between perceived social support level and self-esteem and

the

difference between gender in students. This study was evaluated according to SPSS statistical data
analysis. The findings of the study were based on statistical evaluation. The results of the study are
presented in the relevant literature and suggestions are presented according to the results.

Keywords: Self-Esteem, Social Support, Self
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Kamu Ekonomisinde Erdemli Malların Yerelleşmesi: Türkiye Örneği
The Decentralization of Merit Goods in the Public Economy: The Case
of Turkey
Berkan Karagöz1
Recep Temel2
ÖZET
Çalışmanın amacı, Türkiye örneği'nden hareketle kamu ekonomisinde erdemli mal üretiminde
özelleştirmeden ziyade yerelleşmeye doğru gidildiğini ortaya koymaktır. Kamu ekonomisi teorisinde
Neoklasik paradigma çerçevesinde devletin paternalist devlet olma özelliği nedeniyle merkezi yönetime
erdemli mallar üretme rolü verilmiştir. Yaşlı ve kimsesiz kişilere yönelik hizmetler, kültür ve sanat
hizmetleri, sosyal konut yapımı, herkese açık spor tesisleri, rekreasyon alanları, öğrencilere yönelik yurtlar
erdemli mallar niteliğindedir ve piyasa güçlerine bırakıldığında az üretimi gerçekleşir. Kamu Tercihi
Teorisi'nin Maliye'ye tesiri ile söz konusu alanlardan devletin elini çekmesi istenmektedir. Halbuki söz
konusu alanlarda merkezileşmeden yerelleşmeye evrilme gözlenmekte olup, kamusal üretim sadece biçim
değiştirmektedir.
Anahtar Sözcükler: Erdemli Mallar, Yerelleşme, Kamu Ekonomisi
ABSTRACT
The aim of the study is to reveal the decentralizaton of the production of merit goods in public economy
rather than the privatization as Turkey case. Within the framework of the Neoclassical paradigm in Public
Economics theory, the role of the production merit goods is given to the central government due to the
characteristic paternalist state mentality. The services for elderly and orphaned persons, cultural and
artistic services, social housing construction, public sports facilities, recreation areas, dormitories for
students are merit goods and the merit goods are produced meager when their production is left to market
forces. With the effect of Public Choice Theory to the Public Finance, it is requested to take the state's
hands from these areas. However, in these areas evolving from centralization to decentralization is
observed and the public production only changes form.
Keywords: Merit Goods, Decentralization, Public Sector Economics
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Elektronik Alışveriş Kapsamında Kontrolsüz Satın Alma
Eğilimlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama*
An Investigation of Compulsive Buying Tendency in the Context of
Online Shopping

Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ**
Mustafa Said AKIN***

ÖZET
Bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla birlikte alışverişler internet üzerinden yapılmaya
başlanmıştır. Normal alışverişte bahsedilen kontrolsüz satın alma olgusu elektronik ortamdaki
alışverişlerde de kendini göstermeye başlamıştır.
Bu çalışmanın temel amacı elektronik ortamda alışveriş yapanların kontrolsüz satın alma
eğilimlerini uygulamalı bir araştırma ile ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmanın konusuyla ilgili
teorik bilgiler verildikten sonra Rize ilindeki elektronik ortamda alışveriş yapan 384 tüketici üzerinde
uygulanan anket sonuçlarından elde edilen bulgular SPSS 16.0 paket programıyla analiz edilerek
konuyla ilgili yorumlamalar yapılmıştır. Araştırma sonunda tüketicilerin kontrolsüz satın alma eğilimi ile
medeni durum ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
kontrolsüz satın alma eğilimi ile meslek, aylık gelir ve eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mağazasız Perakendecilik, Elektronik Perakendecilik, Satın Alma, Kontrolsüz
Satın Alma.

ABSTRACT
Due to the increasing of using of computers and internet, shopping has started to be made
from the internet. Therefore, the compulsive buying phenomenon seems in normal in every trade,
which also includes in electronic trade.
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The main goal of this study is to investigate the theoretical framework of compulsive buying
tendencies of online shoppers in the electronic environment. 384 data were analyzed by SPSS 16.0
package software. Results revealed that compulsive buying tendencies have a significantly related to
marital status and gender. Results also show that compulsive buying tendencies do not have a
significant relationship with the profession, monthly income, and educational status.

Keywords: Non-Store Retail Management, Online Retail Management, Buying, Compulsive Buying.
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Yerel Yönetimler Açısından Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye
Uygulaması

Gender Sensitive Budgeting Approach in Terms of Local
Governments and its Turkish Practice
Özlem Bapbacı1
Muhammed Samancı2
ÖZET
Cinsiyete duyarlı bütçeleme, bir taraftan yerel birimlerdeki planlama ve bütçeleme faaliyetlerinin
iyileştirilmesine yardımcı olurken diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi ve kadın
haklarına ayrılan bütçenin artırılmasına ilişkin yasal zorunlulukların uygulanmasına destek sağlar. Bir
kamu politikası olarak cinsiyete duyarlı bütçelemede kamu harcamaları, bütçe gelirleri ve bütçe
kurumunun bizatihi kendisi cinsiyete duyarlı bütçeleme sisteminin araçları olarak belirmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, cinsiyete duyarlı bütçeleme sisteminin Türkiye yerel yönetimleri
açısından farkındalığını ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Sözcükler: Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Yerel Yönetimler Maliyesi, Türkiye

ABSTRACT
Gender-sensitive budgeting, on the one hand, helps to improve planning and budgeting activities in
local units and on the other hand provides support for the implementation of legislative obligations
related to gender equality, empowerment of women and increasing the budget allocated to women's
rights. Public expenditure, budget revenues and the budget organization itself appear as tools for the
gender-sensitive budgeting system in gender-sensitive budgeting as a public policy. In this context,
the purpose of the study is to uncover the awareness of gender-sensitive budgeting system in terms of
Turkey's local governments.
Keywords: Gender Sensitive Budgeting, Local Governments Finance, Turkey
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Yoksulluk Bağlamında Bölgesel Refah İncelemesi: Ünye Örneği
Regional Welfare Review in The Context of Poverty: the Case of
Ünye

Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU1
Alaattin ÜNEL2
ÖZET
Yoksulluk ve refah kavramları, iktisat biliminin sürekli gündemde olan önemli araştırma konularıdır.
Ekonomilerde birçok birey çalışma hayatının içinde olsa bile yeter gelire ulaşamamakta, bu iktisadi
anlamda bir refah sorunsalının oluşmasına neden olmaktadır. Sosyal ve ekonomik hayatın dinamiği
içerisinde ortaya çıkan işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu, ücret düşüklüğü, enflasyon gibi sorunlar ve
beraberinde yoksulluk problemini de getirmektedir. Bu araştırmada geçim sıkıntısı çeken ve çekmeyen
bireyler arasında sosyo-demografik ve ekonomik ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle
hane halkına ait hangi faktörlerin geçim sıkıntısıyla ilişkili olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.
Bu çalışmada bölgesel refah, Ünye örneği üzerinden ele alınmıştır. Ünye ilçesinde yaşanılan yoksulluk
ve istihdamın durumunu inceleyebilmek için bir alan araştırması planlanmıştır. Saha çalışması, Ünye
kent merkezinde bireyler arasında fark gözetmeksizin rastgele seçilen 400 kişilik bir örneklem üzerine
uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ile hane halkının sosyal, ekonomik ve demografik
özellikleri, istihdam, borçlanma, tasarruf düzeyi, gelir kaynakları, harcamaları, sosyal güvencesi ve
devlet yardımları ile ilgili değişkenleri gelir düzeyine göre gruplandırılarak incelenmiş ve böylelikle
hane halkının ekonomik profili ortaya konulmuştur.
Yapılan bu çalışma sonucunda Ünye’de araştırmaya katılan bireylerin %51,8’i elde ettikleri gelirle
rahat bir şekilde geçinirken, %48,1’inin geçim sıkıntısı yaşadığı belirlenmiştir. Geliri yetersiz olan bu
bireylerin sadece %8,8’i devletten yardım almaktadır. Aslında katılımcıların %87’si aktif olarak
çalışmaktadır ama yeter gelire ulaşamamaktadır. Ayrıca katılımcıların %41’i bir tarımsal faaliyetle
uğraşmakta olup %94,51’i fındık üretimi yapmaktadır. Bu sektörün içindeki üreticilerin %45,12'sinin
tarım desteği aldığı belirlenmiştir. Bunun yanısıra bu kişilerin %24’ü borçlanmış durumda ve %15,75’i
ise tasarruf edebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yoksulluk, Refah Analizi, Alan Araştırması

1
2

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü, smutlu28@gmail.com, sevalmutlu@odu.edu.tr
Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü, ALI_UNEL@outlook.com

20

ABSTRACT
The terms of poverty and welfare are important research subjects in the literature of economics. Even
though many individuals in economies are in the working life, they cannot reach enough income and it
causes a welfare problem in the economic point. Unemployment in the dynamics of social and
economic life brings about problems such as income distribution disorder, wage reduction, inflation
and the problem of poverty. In this research, it is aimed to examine socio-demographic and economic
relationship between the individuals who are living and not. In this way, it will be tried to determine
which factors related to the household are related to the problems of subsistence.
In this research, regional prosperity is discussed with the sample of Ünye. A field study was planned in
order to examine the situation of poverty and employment experienced in Ünye. The field study was
carried out on a random sample of 400 people in Unye city center. The data obtained from the
research was analyzed by grouping the variables related to social, economic and demographic
characteristics, employment, borrowing, saving level, income sources, expenditures, social security
and state aid by means of income level.
As a result of this study, 51.8% of the individuals who participated in the research in Unye were living
in a comfortable way with the income they obtained and 48.1% were found to have a livelihood
problem. Only 8,8% of those with insufficient income receive state aid. In fact, 87% of the participants
are active but they cannot reach enough income. In addition, 41% of the participants are engaged in
agricultural activities and 94,51% of them are engaged in hazelnut production. It was determined that
45.12% of the producers in this sector received agricultural support. In addition, 24% of these people
are in debt and 15,75% can save.
Key Words: Poverty, Welfare Analysis, Field Study
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Semt Pazarları Esnafının Sosyo Ekonomik Profili: Ünye Örneği
Socioeconomic Profile of the Sellers in District Bazaar: the Case of
Ünye
Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU1
Tuğçe İrem KORKMAZ2
ÖZET
Semt pazarları, esnafın kendi ürettiği ya da aracı olarak satın aldığı ürünleri, haftanın belirli günlerinde
son tüketicilere satabildiği halka açık veya kapalı alanlardır. Tüketici açısından; bir mala ona ihtiyaç
duyduğu zamanda ve yerde sahip olarak zaman ve mekan faydasının, üretici açısından; ürünlerinin
tanıtımını yapabileceği ve satabileceği mekanlar olarak alış-veriş sonucu sahiplik faydasının
yaratılabildiği yerlerdir. Bu pazarlarda, kırsal alandan gelen küçük tarım üreticilerinden küçük esnafa
kadar toplumun farklı tabakalarından satıcıları görmek mümkündür. Pazar yerleri taşıdıkları özellikler
açısından bulundukları toplumun yansımasıdır.
Bu araştırmada, Ordu ili Ünye ilçesinde kurulan semt pazarlarında tezgâh açan gerek kendisinin
yetiştirdiği gerekse aracı olarak ürünleri satan esnafın sosyo-ekonomik profilinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Ayrıca Ünye pazar esnafının mevcut sorunları tespit edilmiştir. Ünye ilçesi kent
merkezinde 10 adet semt pazarı bulunmaktadır. Bu pazarlardan bir adeti kapalı, diğerleri ise açık semt
pazarlarıdır. Bu semt pazarlarında çalışan esnafın mevcut durumları ve yaşadıkları sorunları
belirlemek amacıyla tesadüfi olarak seçilen 140 pazarcı ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anket
uygulaması yapılarak veriler toplanmıştır. Sonuçları değerlendirmek için frekans dağılımı, ki-kare ve f
testi yöntemlerinden yararlanılmıştır.
Pazara gelen esnafın %85’i 35 yaşın üstünde olup yaklaşık %90’ı kendi ürettiği malı pazarda satan
mikro üreticilerdir. Bu kişilerin %24,3’ü okuma-yazma bilmeyen, %17,1’i sadece okur-yazar ve %44,3’ü
ilkokul mezunudur. Araştırma sonucu, semt pazarcılarının eğitim seviyesi son derece düşük düzeyde
olan bir grup olduğunu ortaya koymuştur. Esnafın %32,9’u geçimini sadece pazarcılıktan
sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Semt pazarları, Mikro Üretici, Sosyo-Ekonomik Profil

1
2

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü, smutlu28@gmail.com, sevalmutlu@odu.edu.tr
Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İktisat Bölümü, tugceiremkorkmaz@gmail.com

22

ABSTRACT
The district bazaars are the public or closed areas where the tradesperson can sell to the end
consumers on certain days of the week when the products they produce or buy as intermediaries. For
the consumer; the time and place benefit of having a trowel at the time and place it needs, in terms of
the manufacturer; as the places where the products can be promoted and sold can be created as a
result of the exchange. In these markets, it is possible to see sellers from different layers of society,
from small agricultural producers to small sellers from rural areas. Market places are reflections of the
society in terms of the characteristics.

In this study, it is aimed to reveal the socio-economic profile of tradesmen who sell their products and
sell their products as a tool that has opened a shop in the district markets established in Ünye of Ordu
province. In addition, the current problems of Ünye market craftsmen have been identified. There are
10 street markets in the city center of Ünye. One of these markets is closed and the others are open
district bazaars. In order to determine the current situation and problems of sellers working in these
district bazaars, data were collected by using face to face interviews with 140 randomly selected
marketers. Frequency distribution, chi-square and f test methods were used to evaluate the results.

85% of sellers who come to the market are over 35 years old and about 90% are micro producers
who sell their own goods in the market. 24.3% were illiterate, 17.1% were only literate, and 44.3%
were primary school graduates. As a result of the study, the level of education of the district marketers
was found to be extremely low group. 32.9% of sellers live on by district bazaars.

Key Words: District Bazaar, Micro Producer, Socio-Economic Profile
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Modern İki Dilli Ailelerde Okuma Eğitimin Temel Kısmıdır
Reading is the Main part of Education in Morden Bilingual Families

Natalia Getmanenko1

ÖZET
Yayının yazarı iki dilli ailelerde, öğrenilen dillere olan ilgiyi desteklemek için dillerdeki okuma
becerilerini oluşturma sorununu bir motif olarak ele almaktadır. Yazar dil eğitimi için okuma metni
seçiminde modern gereklilikleri ve kriterleri ve ikinci dil olarak özellikle Rusçayı belirtmektedir.

ABSTRACT
The author of the publication addresses the problem of forming reading skills in languages as a motif
for supporting the interest in the studied languages in bilingual families. She points out the modern
requirements and criteria for selection of reading texts for studying languages and Russian as a
second language in particular.
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Bilgi Çağının Lokomotifi: Kaotik İşletme Modeli
The Locomotive of the Information Age: Chaotic Business Model
Ercan AYDIN1
ÖZET

Kaos Kuramı, yeni Rönesans olarak adlandırılıyor. Bilgi Çağının öncü kuramı olması bu yüzden.
Kuram, son 20-30 yılda dokunduğu her alanda çığır açmayı başardı. Kuramın başarısız olduğu, çığır
açamadığı tek alan ekonomi olarak kaldı. Bunun birinci sebebi işletme biliminin düzen teorilerine göre
geliştirilmiş statik yapılar olmasıydı. Bu durum işletmeleri son derece hantal ve verimsiz kıldı. İkinci
başarısızlık sebebi, Kuramın resmi dili olan Fraktal geometrinin, yine fraktal özellik gösteren hisse
senetleri üzerinde aranması oldu. Peki sorun neydi? Kuram neden başarısız oluyordu? Çünkü kuramın
etkisi yanlış yerde aranıyor ve resmin bütünü görülemiyordu. Örneğin hisse senedi sonuçtur oysa
kuram başlangıç şartları ile ilgilenir.
Bu çalışma kaotik piyasa koşullarına senkronize olmuş Kaotik davranan bir işletme modelidir. Sayısal
yöntemlerle çalışan Model, betimleyici yöntem kullanılarak izah edilmiştir. Altın Oran örüntüsü takip
edilerek ücretler, yatırımlar, arge, risk analizleri, ortakların payları gibi konularda ölçülebilirdir. Daha
önemlisi piyasa koşulları ne kadar riskli olursa olsun ve ne kadar büyük dalgalanma yaşarsa yasasın;
o öngörülebilirliğinden bir şey kaybetmeyeceği önermesine ulaşılmıştır. Bilgi çağı yeni işletme modeli
açıdan yepyeni bir topluma gebedir.
Anahtar kelimeler: Kaos Kuramı, Fratal Geometri, Kaotik İşletme, Düzen Teorisinin İşletmesi, Altın
Oran.

ABSTRACT

Chaos term is named as new renaissance. Therefore, it is the pioneer term of the Information Era. The
term has managed to make a breakthrough in every field which it has touched in recent 20-30 years.
Economy has been the only field in which the term of ‘chaos’ has failed and it couldn’t have made a
breakthrough. The first reason of this is that operating science has been static structures developed in
respect to order theories. Today’s enterprises are clunky and infertile structures. The second reason of
failure is being searched of fractal geometry, which is the official language of the term, upon stock
certificates which also shows fractal quality. In that case, what has been the matter? Why has the term
failed? Because effect of hypothesis is looking for the wrong place and whole picture couldnt failure to
appear. For example share certificate is result whereas hypothesis care about initial requirements.
1
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This study is an operating model, which conduct in a chaotic way, synchronized into market
conditions. The model, which studies via numerical methods, has been explained using descriptive
method. In this model, the topics such as prices, investments, research and development, risk
analysis, shares of associates can be measured following golden ratio pattern. More importantly, the
proposition has been reached that it would not lose predictability no matter how big risky market
conditions are and how big fluctuations are seen.
Key Words: Chaos Term, Fractal Geometry, Chaotic Operating, Operating of Order Theory, Golden
Ratio.
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Ticaretin Siyasete Etkisi bağlamında Bir Seyyahın Tecrübeleri; İpek
Yolunda bir Osmanlı Defterdar Seyfi Çelebi
The Experiences of a Traveler in the Context of Trade’s Effect on
Politics: Seyfi Çelebi an Ottoman Traveler on the Silk Road

Mehmet Azimli1
ÖZET

Bu bildirimizde tarihi İpek yolunu üzerinde yolculuk yapmış seyyahların izlenimi çerçevesinde doğudan
batıya ticaretin gözlemlenmesi ve yol üzerindeki toplulukların sosyal ve ekonomik hayatı ile ilgili rapor
niteliği taşıyan kanaatleri değerlendirilecektir.
Öncelikle bazı yabancı seyyahlardan bahsedildikten sonra Osmanlı tebasına mensup kimi
seyyahlarımızın değişik dönemlerdeki doğuya seyahatlerinde tuttukları yayınlanmış notlar üzerinden
Osmanlı aydınının doğuya ve Kazaklara bakışı konu edilecektir.
Son olarak Defterdar Seyfi Çelebi’nin XVI. Asırda İpek yolu üzerinden gittiği Hindistan, İran ve
Ortaasya izlenimlerini aktarıp özellikle Kazaklar konusundaki kanaatlerini ve İpek yolunun siyasete
etkisi açısından değerini aktarmaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: İpek Yolu, Seyfi Çelebi, Osmanlı.

ABSTRACT
In this paper; the monitoring of trade from East to West within the framework of the impressions of
travelers journeyed on the Silk Road and their opinions which constitute as reports regarding the
social and economic lives of the societies en route will be assessed.
At first some foreign travelers will be mentioned and following this, the views of Ottoman luminaries
regarding the East and the Kazakhs will be discussed over the published notes which were taken by
some of our Ottoman subject travelers in various periods during their travels to the East.
Ultimately, we will deliver Treasurer Seyfi Celebi’s impressions on India, Iran and Central Asia which
he visited on the Silk Road and try to deliver his opinions especially on the Kazakhs and the value of
the Silk Road in terms of its effect on politics.
Key Words: Silk Road, Seyfi Çelebi, Ottoman.
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Savaşın Tetiklediği Sorun; Göç ve Olumlu-Olumsuz Sonuçları
The Problem that the War Has Triggered; Migration and PositiveNegative Results
Mehmet Azimli1
ÖZET

“Medeniyetler bir göç sonucu oluşur” şeklindeki bir kabulu düşünce adamları söylerler. Bu tesbit çok
iddialı da olsa gerçeği yansıttığı yadsınamaz. Çünkü tarihin derinliklerinden bu tarafa kurulan
medeniyetler ele alındığında bu gerçeklik görülebilmektedir. İslam medeniyetinin bir göç ile
başladığını, Anadolu'da kurulan(Hitit, Urartu, Frigya, Lidyalılar) değişik medeniyetlerin birçoğunun bu
şekilde olduğu son medeniyeti kuran Türklerin de bir göç sonucu bu bölgeye geldiklerini söyleyebiliriz.
Ayrıca bu günkü dünyanın en öncü toplumu olan Amerika’nın bir göç olayı üzerine kurulduğunu
belirtmeliyiz. Gerek beyazların gerekse de siyahların ilginç bir başarı hikayesidir. Avrupa’nın
Endülüs’ten bu yana yüzyıllardır göç alan bir toplum olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Endülüs’teki
kalifiye insanların tersine bir göç ile Avrupa içine de taşındıklarını biliyoruz. Avrupa’nın ilerlemesinde
bunları göz önüne almak gerekir.
Bu gerçekliğin esas sebebi göç eden insanların yeni vatanlarında tutunma arzusu olmalıdır. Yerleşik
hayata geçmiş rahat insanlar çok sakin hareket ederler. Doğrusu tabir yerindeyse “tuzu kuru” olan bu
insanların çok çabalamasına gerek yoktur. Onlar alacaklarını almışlar, ellerindeki ile yaşamanın tadına
varmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple toplumsal gelişmelerde ellerindekini kaybetmeme arzusuyla geri
planda kalırlar.
Ancak göç etmiş insanlar yerliler gibi olmaz. Onlar bu yeni yerde tutunma arzusu ile bir telaş, bir çaba
ve kendini kabullendirme arzusu hat safhadadır. Bu sebeple coşkulu, atılgan, girişken olmaları
doğaldır. Onların bu özellikleri toplumsal gelişmelerde önplana çıkmalarına dolayısıyla medeniyetin
gelişiminde öncü olmalarına sebep olur.
Bugün Avrupa’da, Amerika’da önplanda duran, atak davranan insanların çoğu, kökleri itibariyle
sonradan göçmüş, atalarının kaybedecek bir şeyi olmayan dolayısıyla yerlilerden daha fazla çalışıp
kazanım elde etmeye çalışan insanların çocuklarının oluşturduğunu görmemiz mümkündür.
Türkiye’deki Kürt nufusunun bu kadar dinamik olmasının temel sebepleri de göç olayı olmalıdır. 90’lı
yıllarda gerek terör gerekse de teröre karşı düşünülen köy boşaltmalar sebebiyle bir şekilde
yerlerinden edilmiş bu insanların şehirlerde tutunma çabaları diğer azınlıklara göre seslerinin çok
çıkmasını sağlamıştır. Bunun sebeplerinden biri de göç olmalıdır.
Türkiye’deki Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin de iyi organize edilirse kazanç sağlayacağını düşünüyoruz.
Değilse tam tersine toplumsal felaketlere sebep de olabilir. Göçmen ruhu iyi analiz edilir ve bu
insanların topluma adaptasyonu sağlanırsa bundan çok büyük kazançlar çıkması mümkündür ve
tecrübeyle de sabittir.
Sonuç olarak göçler toplumsal dinamizm sağlarken, toplumu da iyi bir şekilde dönüştürmesi
mümkündür.
Anahtar Kelimeler; Göç, Medeniyet, Kentsel mülteciler

1

Prof. Dr. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. mehmetazimli@hotmail.com

28

ABSTRACT
A handful of thinkers agree that “civilizations are formed because of immigrations”. We cannot deny
that this statement actually reflects the truth, because if we look deeper into some of the historic
civilizations, we can see that it is indeed true that immigration plays an important role in the forming of
civilizations. The fact that the Islamic civilization began with an immigration, some of the civilizations
that were established in Anatolia (such as Hittite, Urartu, Phrygia, Lydia, etc.) eventually formed the
Turkish civilization... In short, we can tell that immigration plays a very prominent role in many aspects
of civilization.
It should also be noted that America-- today’s largest pioneering society –also began with an
immigration. Whether it’d be white or black, it truly is an interesting story of victory. It goes without
saying that since Andalusian times, Europe has been a society that recieves many immigrations. We
also know that some of the most qualified people in Andalusia migrated to inner Europe. In fact,
Europe’s growth is a result of all these immigrations they recieved.
The real reason why this is considered as the truth is because the immigrants have a desire to hold on
to their new land. People who are used to a stationed lifestyle (the natives) are more calm and
collected while they are carrying on with their lives. If we were to phrase this more correctly, these
“well-to-do” people don’t have to struggle that much. They did what they have to do and they’re now
trying to live their life to the fullest with what they have. And because of that, as well as the desire of
not losing what they have in the midst of social developments, they are left in the background.
But the immigrants are not like the natives. With their passion of holding on to their new home, they
are very anxious and are struggling to see the natives accept them into their own community. And
thus, it is very normal to see them very enthusiastic, enterprising and venturesome. These traits cause
them to be treated like pioneers in terms of the development of the civilization.
Today, in Europe and America, a large amount of people who are very agressive and bold are actually
immigrants who moved there a long time ago with their roots, as their ascendants had nothing to lose.
We can also see that, their children also work very hard to keep their ascendants’ names in the lighter
side.
We believe it will be more beneficial if we organize all the Syrian and Iraqi immigrants in Turkey. If not,
it can result in a massive social disaster. It is easier to analyze the immigrant spirit and if their
opportunity to adapt is provided more easily, it’s possible to see positive outcomes on both sides and,
by experience, it is indeed more stable.
As a result, while immigrations are providing social dynamism, it’s possible that they can also convert
the society in a more positive way.
Key Words; Migration, Civilization, Urban refugees
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Turistlerin Sosyo-demografik Özelliklerinin Turizm Talebi
Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
Effect of Socio-demographic Characteristics of Tourists on Tourism
Demand: The Case of Turkey

Onur BAYRAM1
ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’ye gelen turistlerin sosyo-demografik karakteristiklerinin, turizm talebi üzerindeki
etkilerini incelemektedir. Sosyodemografik özelliklerin ortaya konulması amacıyla gelen turist sayısı;
gelir düzeyleri, yaş grupları ve eğitim düzeylerine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplara ilişkin turist
sayıları ağızdan kulağa etki, gelir düzeyi, nispi fiyat seviyesi, ikame fiyat seviyesi ve ulaşım maliyetleri
değişkenleriyle ilişkilendirilmiştir. Araştırma kapsamında, Türkiye’ye gelen turistlerin %77.6’sını temsil
eden 24 ülkeden gelen turist sayıları kullanılmıştır. Yanlılığı Düzeltilmiş Kukla Değişkenli En Küçük
Kareler Tahmincisi ile elde edilen bulgular turist karakteristiklerinin, turizm talebinin gelir ve fiyat
esneklikleri üzerinde anlamlı etkiler meydana getirdiğini fakat bu etkilerin benzer yönde olduğunu
ortaya koymaktadır. Böylece Türk turizm sektörü tarafından uygulanacak politikalar açısından turist
karakteristiklerinin dikkate alınmasının gerekli olmadığı ve bu durumun sektörel açıdan bir avantaj
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular ayrıca Türkiye’ye yönelik turizm
talebinin temel belirleyicisinin ağızdan kulağa etki olduğunu ortaya koymakta ve müşteri memnuniyeti
odaklı turizm stratejilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Talebi, Türkiye, Panel Veri Analizi

ABSTRACT
This study examines the effect of socio-demographic characteristics of tourists on tourism demand.
On the purpose of reveal the socio-demographic characteristics, number of tourist arrival is classified
according to tourists’ income level, age group and education level. The number of tourist arrival is
related to word of mouth effect, income level, relative price level, subsitute price level and
transportation cost. Within this study, the number of tourist arrivals from 24 countries representing
77.6% of the total tourist arrivals to Turkey were used. The findings by means of Bias Corrected LSDV
estimator show that tourist characteristics have a significant effect on income and price elasticities of
tourism demand but these effects were similiar. Thus, it is concluded that it isn’t necessary to take into
account tourist characteristics in terms of the policies to be implemented by the Turkish tourism sector
and this is an advantage in the sector. The findings obtained from the study also reveals that the word
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of mouth effect is the main determinant of the tourism demand in Turkey and should pay attention to
customer oriented strategies.
Keywords: Tourism Demand, Turkey, Panel Data Analysis
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Çokkültürlülük Avrupa Modelleri (Birleşik Krallık Örneği)
European Models of Multiculturalism (United Kingdom Case)
Yılmaz CEYLAN1

ÖZET
Bir imparatorluk geçmişi olan, dünyanın her tarafında oluşturulan kolonilerin daha sonra ülkeye göç
etmesiyle cokkültürlü bir yapı oluşturan Birleşik Krallık konumuzu oluşturmaktadır. Birleşik Krallık (UK)
başlı başına dört devletten (İngiltere, İskoçya, Kuzey Iranda ve Galler ) oluşan büyük bir birleşik devlet
bütünlüğüdür. Bunların dışında kültürel çeşitlilik (özellikle dini çoğulculuk) bağlamında da Birleşik
Karalık’ın cokkültürlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Araştırmanın amacı, İngiltere cokkültürlülük
politikalarını Londra ve Bristol şehirlerinde yasayan Türkiye kökenli göçmenlerin görüşlerine
başvurarak açıklamaktır. Katılımcılar Türkiye’den göç etmiş göçmenlerden oluşmaktadır. Araştırma
nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada rehber soru formu eşliğinde bire bir
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda
İngiltere’deki farklı kültürlerden insanların sosyo-kültürel yapıları göz önünde bulundurularak birtakım
çıkarım ve önerilerde bulunulacaktır. Sonuç olarak İngiltere’nin cokkültürcü bir politika sergilediği ve
burada farklı kültür, kimlik ve dinin örgütlenme özgürlüğü olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kültür, Çokkültürlülük, Cokkültürcülük, Birleşik Krallık

ABSTRACT
The United Kingdom (UK) is a large unified state unity of four states (England, Scotland, Northern
Ireland and Wales). Apart from these, in the context of cultural diversity (especially religious pluralism),
the UK has immigrant policy by ‘multicultural sensibility’. The purpose of this study is to describe the
UK multiculturalist policies referring to the views of immigrants from Turkey living in London and Bristol
city. Participants consist of immigrants who emigrated from Turkey. Semi-structured technique was
used in this study. One-to-one in-depth interviews were conducted with the guideline questionnaire. In
the light of the findings obtained from the research, some suggestions and suggestions were made
considering the socio-cultural structures of people from different cultures in England. As a result, it is
possible to say that England has a multiculturalist policy and that different culture, identity and religion
are freedom of association.
Key words: Migration, Culture, Multiculturalism, United Kingdom
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Deniz İşletmeciliğinin Bir Kolu Olarak Gemi Kiralama ve Brokerlik
Hizmetlerinde Pazarlama Yönetiminin Önemi
The Importance of Marketing Management in Ship Chartering and
Brokering Services as an Area of Maritime Business
Erdal ARLI1
ÖZET
Gemi kiralama ve brokerlik hizmetleri/işletmeleri deniz işletmeciliğinin ve uluslararası ticaretin alt
dallarından birini oluşturmaktadır. Bu işletmeler deniz işletmeciliğinin ve uluslararası ticaretin en
önemli parçasını oluşturan ithalatçı/ihracatçı işletmeler ile armatör işletmeleri arasında aracı görevini
üstlenen, gemiye yük, yüke gemi tedarik eden işletmelerdir. Gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri
gerek ithalatçı ve ihracatçı işletmelere gerekse armatör işletmelerine maliyet, pazarlama, finans ve
ekonomik açıdan önemli katkılar sağlamaktadırlar. Özellikle dünya ticaretinin küreselleşmesi ile birlikte
gemi kiralama ve brokerlik dünyada dış ticaret anlamında önemli bir konum almakta ve işletmeler
arasındaki rekabet hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda her geçen gün artmaktadır. Bu
bağlamda da gemi kiralama ve brokerlik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için rekabet avantajı
sağlayacak en önemli özelliğin farklılaşmak ve farklı pazarlama stratejilerine yönelmek olduğu açıktır.
Bu araştırmanın amacı gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri için pazarlama yönetiminin önemini
ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada gemi kiralama ve brokerlik işletmeleri için pazarlama
uygulamalarına değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: deniz işletmeciliği, gemi kiralama ve brokerlik, pazarlama

ABSTRACT
Ship chartering and brokerage services/businesses are one of the sub-branches of maritime business
and international trade. These enterprises which act as the mediator between the most important part
of maritime business and international trade which are importers / exporters

and shipowner

companies, supply vessel to load and load to vessel. Ship chartering and brokering firms provide
significant contributions to both importers and exporters as well as shipowner companies in terms of
cost, marketing, finance and economy. Especially with the globalization of world trade, ship chartering
and brokerage take an important place in the world in terms of foreign trade and competition between
enterprises is increasing day by day in both national and international markets. In this context, it is
clear that the most important feature that will provide a competitive advantage for the companies
operating in the field of ship chartering and brokerage is to differentiate and address different
marketing strategies. The aim of this research is to reveal the importance of marketing management
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for ship chartering and brokering businesses. For this purpose, marketing practices for ship chartering
and brokering firms were discussed and recommendations were made.
Keywords: chartering and brokerage, maritime business, marketing
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Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin
Kitap Okuma Sıklığı ve Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of Smartphone Addiction Levels of the University
Students on the Book Reading Frequency and Academic Success
Deniz Mertkan GEZGİN1
ÖZET
Akıllı telefon bağımlılığı, üniversite öğrencileri üzerinde bazı riskler teşkil etmektedir. Akıllı telefon
bağımlılığı yüzünden yoğun kullanılan ve hep akılı meşgul eden akıllı telefonlar, öğrencinin akademik
başarısını olumsuz etkilemektedir. Çalışmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık
düzeyleri ile akademik başarı ve kitap okuma sıklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada,
nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veriler, 2018-2019
eğitim-öğretim yılında Trakya bölgesinde bir devlet üniversitesinde Formasyon Eğitimi alan yaklaşık
400 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada, betimsel istatistiklerden ve değişkenler
arasındaki ilişkiyi belirmek için parametrik testlerden Pearson korelasyon katsayı tekniği ya da nonparametrik testlerden Spearman analizi kullanılacaktır. Çalışma, analizler sonucunda elde edilen
bulguların alan yazın ile karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda alanyazın tartışması ve
öneriler olarak sonlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Z kuşağı, Mobil teknolojiler, Kitap Okuma
ABSTRACT
Smartphone addiction poses some risks on university students. Smartphones that are used
extensively because of smart phone addiction and which always occupy the minds affect the
academic success of the student as negatively. The aim of the study is to investigate the relationship
between academic success and book reading frequency of university students with smartphone
addiction levels. In the study, relational screening method was used. The data in the study consisted
of approximately 400 university students receiving Formation Education in a public university in Trakya
region in the academic years of 2018-2019. In this study, Pearson correlation coefficient technique or
Spearman analysis from non-parametric tests will be used to determine the relationship between
descriptive statistics and variables. The study will be concluded as a result of comparison of the
findings obtained from the analyzes with the literature and as a result of this comparison and the
discussions and suggestions.
Keywords: Smartphone addiction, Z generation, mobile technologies, book reading.
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BÖTE Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Siber Aylaklık Düzeyleri ve
Siber Aylaklık Davranışlarının Nedenleri
CEIT Students’ Cyberloafing Levels and Its Causes
Deniz Mertkan GEZGİN1
Fırat SARSAR2
ÖZET
Siber aylaklık, öğrencinin ders sırasında ders dışında özellikle sosyal medya ile ilgilenerek, dersi
dinlememe davranışı olarak tanımlanmıştır. Son dönemdeki teknolojik uyarıların siber aylaklık
davranışını tetiklediği düşünülmektedir. Peki, öğrenciler neden siber aylaklık yapmaktadır? Çalışma
grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Trakya bölgesinde bir devlet üniversitesinin Eğitim
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde 4.sınıf düzeyinde öğrenim gören 55 üniversite
öğrencisi oluşturmaktadır. Nicel ve Nitel verilerin aynı zamanda kullanıldığı karma yöntem ile
desenlenmiştir. Nice veriler siber aylaklık ölçeği ile toplanmıştır. Nitel veriler ise açık uçlu bir soru ile
veri toplama sürecinde eş zamanlı toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler ve
bağımsız örneklem t-testi kullanılacaktır. Nitel verilerin analizinde öğrencilerin siber aylaklık düzeyleri
baz alınarak sınıflama yapılacak olup, bu sınıflamalarda ilk aşamada ayrı ayrı, ikinci aşamada ise
bütünsel olarak içerik analizinden yararlanılacaktır. İçerik analizi yapılırken 3 ayrı aşama izlenecektir.
Bu aşamalar (i) kodlama, (ii) kategorilendirme, (iii) alan yazına uygun temalandırmadır. Bu
aşamalardan oluşan temalar, nicel verilerin sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır. Elde edilen bulgulardan
çıkarılan sonuçlar üzerine tartışmalar yaratılarak , öneriler sonucunda çalışma sonlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siber Aylaklık, BÖTE, Mobil teknolojiler, sosyal medya.
ABSTRACT
Cyberloafing is defined as students’ behaviors of engaging social media instead of academic works or
routines in their lives. It has been thought that emerging technologies increase the cyberloafing related
behaviors. The main question is: Why are students cyberloafing? This study aims to understand why
students are cyberloafing. For this purpose, 55 senior undergraduate students in Computer Education
and Instructional Technology Department in a north west public university participated during the
2018-2019 academic year. This mixed method study was focused on parallel-collected data set in
both qualitatively and quantitatively. Descriptive statistics and independent samples t-test will be used
during the quantitative analysis. During analysis of the qualitative data, the students will be classified
according to their cyberloafing levels. There main stages will be followed during content analysis.
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These stages are: (i) coding, (ii) categorizing, (iii) theming related to the literature. The themes will be
compared with the results of the quantitative data for understanding the students’ behaviors on
cyberloafing in depth. The results of the findings will be discussed with the audiences during the
presentations.
Keywords: Cyberloafing, CEIT, Mobile technologies, social media.
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Türkiye’de Yaşayan Suriye Vatandaşlarının Kendi Bakış Açısıyla
Türkiye Toplumuna Uyumları: Amasya Örneği
The compliance of Syrians Citizens to Turkish Society with their
own Perspective : Example of Amasya
Nazan Kahraman1
Emrah Koparan2
Ahmet Sağlam3
Timur Yılmaz4
ÖZET
Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek ülkemize sığınan
milyonlarca Suriye vatandaşı, kendilerine yabancı bir toplum içinde yaşamaya başlamışlardır.
Barınma, sağlık ve eğitim gibi en temel ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye Cumhuriyeti devletinin
yardımına ihtiyaç duyan Suriye vatandaşı sayısı oldukça fazladır. Bir kısmının üçüncü bir ülkeye
gidebilmek için geçiş yolu olarak kullandıkları, bir kısmının ise ülkelerindeki savaş bittiğinde geri
dönmek istedikleri için geçici ikamet ettikleri ülkemiz, birçok Suriye vatandaşı için ise kalıcı bir
ikametgaha dönüşmüştür.
Bu çalışmanın konusu, barınma, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılarken ekonomik, sosyal ve
kültürel sorunlarla karşılaşan Suriye vatandaşlarının Türkiye toplumuna uyumlarıdır. Çalışmanın
amacı, ülkemizin büyük metropolleri dışında yaşayan Suriye vatandaşlarının toplumsal uyum
sorunlarının kendi bakış açılarıyla tespit edilmesi ve görünür kılınmasının sağlanmasıdır. Çalışmanın
örneklemini Amasya ili Merzifon ilçesinde yaşayan Suriye vatandaşları oluşturmaktadır. Çalışmanın
sonuçlarına göre, Suriye vatandaşları barınma, sağlık ve eğitim gibi en temel ihtiyaçlarını karşılarken
bile çok fazla sorun yaşamakta; küçük yerleşim yerlerinde daha görünür oldukları için toplumsal uyum
konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmakta ve bunlarla mücadele etmek adın da şehrin belirli
bölgelerinde bir arada yaşamayı tercih etmektedirler.
Anahtar kelimeler: Merzifon, Suriye vatandaşı, sosyal uyum
ABSTRACT
Thousands of Syrian citizens, who have fled their countries because of the civil war in Syria since
2011, have started to live in a foreign society. The number of Syrian citizens who need the help of the
Republic of Turkey for the basic needs such as housing, health care and education are very high.
Turkey was used as a transit route to go to a third country for some of syrians, were temporarily
resident for some of them because they wanted to return to their country when the war ended in Syria
and has turned into a permanent residance for many of them. The subject of this study, The fit into
Turkish society of Syrian citizens who face economic, social and cultural problems while meeting the
needs such as housing, health and education. Purpose of the study to ensure that the social cohesion
problems of Syrian citizens living outside the major metropolises of our country are identified and
made visible with their perspective. The sample of the study consists of Syrian citizens living in
1
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Merzifon, Amasya province. According to the results of the study, Syrian citizens have many problems
even when meeting their most basic needs such as housing, health and education ; faces serious
problems in social cohesion because they are more visible in small settletments and they prefer to live
together in certain parts of the city for struggling all these problems.
Key Words: Merzifon, Syrian Refugees, Social Adaptation
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Etkileşimci Liderlik Tarzının Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin
İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Bursa İlinde Bir Alan Araştırması
The Effect of Transactional Leadership Style on the Nurses’
Turnover Intention in Private Hospitals: A Field Research in Bursa

Mehmet CIRANOĞLU
ÖZET
Bu çalışmada, özel hastanelerde, ilk kademe yönetici pozisyonunda bulunan sağlık yöneticilerinin
sergiledikleri etkileşimci liderlik davranışlarının, kendilerine bağlı çalışan hemşirelerin işten ayrılma
niyetlerini ne yönde ve ne kadar etkilediğinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte, hemşirelerin
işten ayrılma niyetlerinin birtakım demografik faktörlere göre ne şekilde farklılık gösterdiği de ayrıca
test edilmiştir. Bursa ilinde çeşitli hastanelerde çalışan 241 katılımcıdan beşli Likert Ölçeğinde ifadeler
içeren bir anket kullanılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak
değerlendirilmiş, işten ayrılma niyetinin demografik faktörlere göre anlamlı farklılıklar gösterip
göstermediğini test etmek için ise T test ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
ortaya konan hipotez; yöneticilerin sergiledikleri etkileşimci liderlik tarzının, hemşirelerin işten ayrılma
niyetlerini negatif yönde etkilediğidir. AMOS programı kullanılarak yapısal modelin test edilmesi
sonucunda modelin araştırma için uygun olduğu ve elde edilen p ve t değerlerine göre de hipotezin
desteklendiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Etkileşimci liderlik, işten ayrılma niyeti, hemşireler
ABSTRACT
In this study, it was aimed to measure the effect of the transactional leadership behaviors of the health
managers on nurses’ turnover intention in private hospitals. At the same time, it is tested how turnover
intention differs according to some demographic factors. Data were collected from 241 participants
from a variety of hospitals in the province of Bursa using a questionnaire including the five-point Likert
Scale. The collected data were analyzed by using Structural Equation Model, and also T test and
ANOVA tests were used to test whether the turnover intention significantly differed according to
demographic factors. The hypothesis of the study is; the interactional leadership behaviours of the
managers negatively affects the turnover intention of nurses’. As a result of testing of the structural
model by using AMOS program, it was found that the model was suitable for research and the
hypothesis was supported according to the obtained p and t values.
Key words: Interactional leadership, turnover intention, nurses
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İslam İktisadının Temel Özellikleri ve Fakirlik Sorununa Yaklaşımı
Basic Characteristics of Islamic Economics and Approach to
Poverty
Ramazan KORKUT1
ÖZET
Dünya servetinin yaklaşık dörtte üçü kapitalist bir azınlığın tekeline alınırken ve insanlığın kalan kısmı
dörtte birini paylaşmaya çalışırken açlıktan hayatını kaybedenlerin yanı sıra aşırı beslenmeden vefat
edenler de bulunmaktadır. Böyle olunca iktisadi/ekonomik bir problem olarak fakirlik olgusu dünyanın
ortak sorununa dönüşmektedir. İktisadi sorunlara çözüm merkezli yaklaşım kapitalist ve sosyalist
iktisat teorileriyle sınırlı değildir. İnsanlığın ortak sorunlarını çözmek için gönderilen İslam’ın iktisadi
yaklaşımı ekonomide sosyal adalet, faizin yasaklanması, mülkiyette hukukilik, sınırlılık ve paylaşım
gibi temel ilkeleri esas almaktadır. İslam iktisadı bu ilkeler çerçevesinde fakirlik sorununa karşı dini,
hukuki ve ahlaki önlemler almaktadır.
İslam İktisadının tanımı, temel özellikleri, hedefi ve hedefe ulaşmak için esas aldığı ilkeler ışığında
fakirlik sorununa karşı geliştirdiği yaklaşım özelde İslam dünyasının genelde tüm dünyanın iktisadi
sorunlarını çözmeye katkıda bulunacak mahiyettedir. Araştırmada İslam iktisadı, kaynakları, hedefleri
ve temel özellikleri ele alınmakta bilahare iktisadi bir sorun olarak fakirlik olgusu ve İslam iktisadının bu
sorun karşısında yaklaşımı ortaya konularak bir sonuca ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Hukuk, İktisat, Fakirlik, Çözüm Yaklaşımı.

ABSTRACT
While almost three out of four wealth of the earth is monopolized by a capitalist minority at the present
time, rest of humanity tries try to share one fourth of. In addition to the ones who lost their lives
because of starvation, the number of those who died because of excessive nutrition is at a level that
cannot be underestimated. Considering this situation, poverty as an economic problem turns into a
common problem of the world. A solution-centered approach to economic development and economic
problems is not limited to capitalist and socialist theories of economics. The economic approach of
Islam, which was sent to solve the common problems of humanity, was grounded on the basic
principles social justice in the economy, the prohibition of interest, legal of ownership, limitation and
sharing. İslamic economics in line with these principles has taken against the problem of poverty
religious, legal and ethical measures. Islam Economy’s definition, basic characteristics, target and
economic target improved for poverty to achieve the aim in the direction of its basic principles can
contribute to solve economic problem specifically in Islam Society and generally in world. In this study
firstly with the main lines of Islamic economics, its sources, aims and basic features will be taken,
secondly a fact of poverty as an economic problem and a solution-centered approach of Islamic
economics will be landed up.
Keywords: Islam, Law, Economics, Poverty, Solution Approach.
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Banka Çalışanlarında Duygusal Emek Harcama Düzeyi ve
Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
Emotional Labor Expenditure Level and Evaluation of Demographic
Characteristics in Bank Employee
Dr. Mutlu TOKMAK 
ÖZET
Çalışanların iş yaşamında duygularının yönetilmesi, düzenlenmesi ve örgütün talepleri
doğrultusunda davranışlarına yön vermesi duygusal emek olarak değerlendirilmektedir. Bankacılık
sektöründe müşteri ile birebir iletişim halinde olan çalışanların duygularını yönetebilmesi ve müşteri ile
empati kurabilmesi, bankanın başarısı için önemli bir faktördür. Bu çalışmada banka çalışanlarının
duygusal emek harcama düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
araştırılmaktadır. Bu amaçla Bursa İli Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren bankaların çalışanlarına
alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında anket yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler
Descriptive istatistik, Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, banka çalışanlarının duygusal emek harcama düzeylerinin orta değerin
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yaşları küçük olan banka çalışanlarının diğer çalışanlara göre
duygusal emek harcama düzeyleri daha yüksektir. Kadın çalışanlar erkeklere göre daha fazla
duygusal emek harcamaktadırlar. Araştırma sonucunda eğitim düzeyi yüksek olan çalışanların
diğerlerine göre daha fazla duygusal emek harcadıkları tespit edilmiştir. Orta düzey yönetici
pozisyonunda olan kişilerin diğer çalışanlara göre daha fazla duygusal emek sarf ettikleri belirlenmiştir.
Kurumda çalışma yılı daha fazla olan çalışanların, duygusal emek harcama düzeyleri de daha fazladır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Banka Çalışanları, Yönetim

ABSTRACT
Emotional labor is perceived as the management of employees' emotions in business life and directing
their behaviors in line with the demands of the organization. The ability of the employees who have
direct contact with the customer in the banking sector to manage their feelings and empathize with the
customer is an important factor for the success of the bank.
In this study, it is investigated whether the emotional labor spending levels of bank employees differ
according to their demographic characteristics. For this purpose, a field survey was conducted on the
employees of the banks operating in the Karacabey district of Bursa Province. Survey method was
used in the field research and the data were analyzed by Descriptive statistics, Kruskall Wallis and
Mann Whitney U test.
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At the end of the study, it was found that the emotional labor spending levels of the bank employees
were above the medium value. Bank employees with small ages have higher emotional labor spending
levels than other employees. Female employees spend more emotional labor than men.
As a result of the study, it was determined that the employees who have high level of education spend
more emotional labor than others. It was determined that people who are in the middle level have
more emotional labor than other employees.

Employers who have more working years in the

institution have more emotional labor spending levels.
Keywords: Emotional Labor, Bank Employees, Management.
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Dini Kimlikler, Ait Olma ve Kültürlenme: Kafkasya Vakasında
Religious Identities, Belonging and Acculturation: In a Case of
the Caucasus
Lala ALIYEVA*
ÖZET
Önerilen araştırma makalesi, laik değerlere dayanan çok kültürlü toplumlarda dinin ve etnik
süreçlerin karşılıklı etkisini araştırmaya adanmıştır.
Öncelikle, bu araştırma dinin yeni bir etno-kültürel ortamda dönüşümünü inceliyor ve tarihsel
sürecin bir ürünü olan yerel dinin temel özelliklerini belirliyor. Başka bir deyişle, yazı aynı
zamanda Kafkasya topluluklarındaki dinlerin uyum sürecini hem Hıristiyan hem de Müslüman
olarak tarihsel açıdan izlemektedir. Makalenin ikinci kısmı, bu dini ve etnik süreçlerin çağdaş bir
ürünü ve bunların kimlik oluşumu üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Dahası, Kafkasya'nın çok
kültürlü toplumlarında kültürleşmeyi belirli bir tür olarak inceler.
Anahtar kelimeler: Kimlik, ait olma, yerel din, kültürleşme, Kafkasya
ABSRACT
The proposed research paper is dedicated to exploring the mutual influence of religion and ethnic
processes in the multicultural societies of the Caucasus, which stand on the secular values.
Firstly, this research studies transformation of religion in a new ethno-cultural environment and
determines main features of the vernacular religion, which is a product of historical process. In
other words, the paper also tracks the adaptation process of religions in the Caucasus
communities, both Christian and Muslim, in the historical perspective. The second part of the
paper considers a contemporary product of those religious and ethnic processes and their impact
on the identity formation. Moreover, it examines acculturation in the multicultural societies of the
Caucasus, as a specific type.
Keywords: Identity, belonging, vernacular religion, acculturation, the Caucasus
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Başka Bir Kültürü Anlamak: Prototipler ve Sterotipler
Perceptions of the Another Culture: Prototypes and Stereotypes
Natalia Getmanenko1
ÖZET
Bu sunum, ulusal kimlik tanımlama konusunda yürütülen araştırma bulgularını özetlemektedir (Ulusal
bir karaktere ait fikir ve algıların başka bir kültür tarafından ele alınması ve prototiplerin ve klişelerin
etkisi). Araştırma iki aşamayı içeriyor: İlk aşamada katılımcılardan ulusal karakterin sekiz temel
özelliğini tanımlamaları istenmiş ve bir anket oluşturulmuştur. 20-24 yaş aralığındaki gençler ankette
katılımcı olarak belirlenmiştir. İkinci aşamanın temel amacı ise öz kimlik probleminin analiz edilmesidir.
Burada öğrencilerin kendilerini tanımlamaları istenmiştir. Amacımız ilk olarak, bu algıları ortaya
çıkarmak ve analiz etmek, ikincil amacımız ise, bireysel öznel algının genel grup görüşünden
farklılaşması ile örneklenen ulusal kimlik belirleme sürecinde doğal zorlukları ortaya koymaktır. Ulusal
kimlik tanımlamanın esas itibariyle öznel ve akışkan doğası hakkında farkındalığı hem çağdaş hem de
zamanla grup görüşleriyle geçerliliğinin önemini öğretir. Yazarın tartışması için önerilen ana pedagojik
konu, geleneksel sınıf içi müfredat etkinliklerinin ve çağdaş sınıf dışı ve müfredat dışı öğretim
etkinliklerinin aktif etkileşimini ve entegrasyonunu teşvik etmektir. ABD ve BDT ülkelerinden öğrenciler
araştırmaya katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başka kültür, Prototip, Sterotip

ABSTRACT
This presentation summarizes findings of research conducted on the issue of national crossidentification (prevailing ideas and perceptions of a national character by another culture and the
influence of prototypes and stereotypes). Research included two phases: The first phrase comprised
a survey in which the participants were asked to identify eight principal characteristics of the national
character. Young people between 20-24 years of age were identified as participants in the survey.
The main goal of the second phase was to analyze a problem of self-identity. This is why students
were asked to identify themselves. Its goal is, first, to elicit and analyze these perceptions, and,
second, to demonstrate inherent difficulties in the process of national identification exemplified by the
divergence of individual subjective perception from the overall group opinion. It teaches awareness of
the essentially subjective and fluid nature of national cross-identification, and the importance of its
validation by group opinions, both contemporaneously and over time. The principal pedagogical issue
proposed for discussion by the author is the promotion of active interaction and integration of
traditional classroom curricular activities and non-traditional out-of-class extracurricular teaching
activities. Students from USA and CIS countires participated of research.
Keywords: Another Culture, Prototypes, Stereotypes
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Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Duyusal Markalama
Uyaranlarının Etki Düzeyi Farklılıklarının Belirlenmesi
Determining the Effect Levels of Sensory Branding Stimulants
according to Demographic Characteristics of Consumers
Kübra Müge ÇAKARÖZ1
ÖZET
Rekabet koşullarının ağırlaşması işletmeleri rakiplerinin önüne geçebilecekleri ve tüketicilerin zihninde
kalıcı bir şekilde yer edinebilecekleri stratejiler aramaya zorlamıştır. Bu nedenle işletmeler artık
ürünlerinde maliyet faydası sağlamaktan çok psikolojik ya da duygusal farklar yaratma yolunu tercih
etmektedirler. Bu noktada markalama stratejileri içerisinde değerlendirilen duyusal markalama kavramı
öne çıkmaktadır. Öyle ki, günümüzde artık pek çok marka, kendine has kokusu, tadı, dokusu, sesi ve
görsel kimliği ile tüketicilere birbirinden farklı deneyimler sunmakta ve böylelikle markaların hem
piyasadaki finansal değeri hem de tüketici temelli marka değeri yükselmektedir.
Çalışmanın amacı tüketicilerin demografik özelliklerinden yaş, gelir düzeyi, eğitim durumu ve
mesleklerine göre duyusal markalama uyaranlarının etki düzeyi farklılıklarının belirlenmesidir.
Çalışmanın temel varsayımı tüketicilerin demografik özelliklerine göre duyusal markalama uyaranları
etki düzeylerinin farklılık gösterdiğidir. Çalışmada tüketicilerin duyusal markalama uyaranlarından etki
düzeyleri Galvanik Deri Tepkisi (GSR) nörogörüntüleme tekniğiyle elde edilen deneysel verilere göre
değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmada 60 gönüllü katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların 30 tanesi
kadın, 30 tanesi erkeklerden oluşmaktadır. Veriler SPSS 19.0 istatistik programında analiz edilmiştir.
Çalışmada tüketicilerin demografik özelliklerine göre duyusal uyaranların etki düzeylerinin farklılık
gösterdiği ve duyusal markalama stratejisini uygulamak isteyen markaların tüketicilerin demografik
özelliklerini göz önünde bulundurmaları gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duyusal Markalama, Duyular, Nörogörüntüleme, Galvanik Deri Tepkisi (GSR)

ABSTRACT
The aggravation of competition conditions has forced companies to seek strategies in which they can
overcome their rivals and take a permanent place in the minds of consumers. For this reason,
enterprises prefer to create psychological or emotional differences rather than providing cost benefits
in their products. At this point, sensory marking concept which is evaluated within the marking
strategies comes to the fore. Today, many brands, with its unique odor, taste, texture, sound and
visual identity, offer different experiences to consumers, thus increasing the value of brands' financial
value as well as consumer-based brand value.
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The aim of this study is to determine the effect level of sensory marking stimuli according to age,
income level, educational status and occupations of the consumers. The main assumption of the study
is that the effect levels of sensory marking stimuli differ according to the demographic characteristics
of the consumers. The effect of consumers on sensory marking stimuli was evaluated according to the
experimental data obtained by Galvanic Skin Response (GSR) neuroimaging technique. There were
60 volunteer participants in the experimental study. Of the participants, 30 were women and 30 were
men. The data were analyzed in SPSS 19.0 statistical program. In the study, it was concluded that the
effect levels of sensory stimuli vary according to the demographic characteristics of the consumers
and the brands that want to implement the sensory marking strategy should take into account the
demographic characteristics of the consumers.
Key Words: Sensory Branding, Senses, Neuroimaging Techniques, Galvanic Skin Response (GSR)
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Yerel Basında Ekonomi Haberleri Üzerine Bir İnceleme: Yeşil
Amasya gazetesi Örneği (1930-1940)
Inclusion of Economic News in Single Party Local Media : Example
of Yeşil Amasya Newspaper (1930-1940)
Nazan Kahraman1
ÖZET
Günümüz dünyasında bireylerin en temel haber alma aracı haline dönüşen medya, ekonomik,
toplumsal ve siyasal hayatın her gün hatta her an yeniden üretildiği bir mecradır. Medyanın siyasal
iktidar ve sermaye ile kurduğu ilişki ise, bu üretim sürecini oldukça sorunlu hale getirmiştir. Siyasal
iktidarla yakın ilişkisi her daim söz konusu olan ve hatta Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren
çoğunlukla hükümet ve vatandaş arasında bir aracı/eğitici görevi üstlenen ülkemiz medyası için ise, bu
çok daha sorunludur.
Bu çalışma medyanın siyasal iktidarla ilişkisini yazılı basındaki ekonomi haberleri üzerinden irdelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmanın konusu, Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden ve ekonomide yoğun
devletçilik politikalarının uygulandığı 1930’larda basında ekonomi haberlerinin yer alma biçimidir.
Bunun için iktidara yakın bir yerel gazete olan Yeşil Amasya seçilmiştir. Araştırmada eleştirel söylem
çözümlemesi yöntemi ile ekonomi haberleri incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Yeşil Amasya, haber, söylem çözümlemesi, yazılı basın

ABSTRACT
In today's world, the media, which has become the most basic means of getting information, is a
medium where economic, social and political life is reproduced every day or even at any time. The
relationship of the media with political power and capital has made this production process quite
problematic. This is far more problematic for our country's media, which has always been in close
contact with political power, and has been the mediator / educator between government and citizen
since the foundation of the Republic. This study aims to examine the relationship between the media
and political power through the news in the media. The subject of the study is the way in which the
economic news appeared in the press in the 1930s, following the establishment of the Republic and
applying the intensive statist policies in the economy. For this, Yeşil Amasya, a local newspaper close
to power, was elected. In this study economic news were analyzed with critical discourse analysis
method.
Keywords: Yeşil Amasya, News, Discourse Analysis, Printed Press
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Türkiye’de Tarımsal İşgücü ve Tarım Alanlarının Değişiminin
Düzey-2 Bölgelerinde Yerseçim Katsayısı Metodu ile Araştırılması

Researching Change of Agricultural Employment and Agricultural
Land at NUTS-2 Regions Using Location Quotient Method in Turkey
Okan Murat Dede
ÖZET
Tarım sektörü, insanın en temel ihtiyacının sağlanması bakımından en stratejik sektör olmasına karşın
sanayi ve hizmetler sektörleri kadar katma değer yaratmadığından hak ettiği değer ve önceliği
alamamaktadır. Tarım sektörü; gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Türkiye’de oldukça kırılgan ve
değişken bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte tarım sektörünün özellikle de bitkisel üretimin
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve katma değerin artırılması için seracılık, organik tarım gibi
uygulamalar gerçekleştirilmekte, bunlar için tarım alanları farklılaştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’nin Düzey-2 bölgelerinde tarım sektöründeki işgücünün ve tarım alanlarının 21. Yüzyılın
başından bu yana olan değişimlerinin ve bugünkü mevcut durumunun “Yerseçimi Katsayısı”
kullanılarak yorumlanmasıdır. Yerseçimi Katsayısı tekniği; herhangi bir bölgedeki temel ekonomik
sektörün belirlenmesi için kullanılan bir ihtisaslaşma ve yoğunlaşma katsayısıdır. Bu teknikte kullanılan
asıl veri, istihdam olmasına karşın farklı veri setleri kullanılarak farklı alanlarda ihtisaslaşma ve
yoğunlaşmayı belirlemek için kullanılan bir teknik olmuştur. Bu çalışmada da Düzey-2 bölgelerinde
tarımsal işgücü ve tarımsal alanların yoğunlaşması ve değişimi; 2000-2017 yılları arasında Yerseçimi
Katsayısı tekniği kullanılarak açıklanmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İşgücü, Tarım Alanları, Düzey-2 Bölgeleri, Yerseçimi Katsayısı Tekniği

ABSTRACT
Although the agricultural sector is the most strategic sector in terms of providing the most basic needs
of the humankind, it can not get the value and priority it deserves as it does not create value adde as
much as the industry and service sectors. In developing countries and especially in Turkey; agriculture
sector has a very fragile and changeable structure. However, in order to ensure the sustainability of
the agricultural sector, especially vegetable production and to increase the value added, practices
such as greenhouse cultivation and organic agriculture are carried out and agricultural areas are being

Doktor Öğretim Üyesi, Amasya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.
e-posta: okan.dede@amasya.edu.tr

49

differentiated. The purpose of this study is to interpret the change of agricultural employment and
agricultural land of NUTS-2 regions of Turkey from the beginning of 21. Century using “location
quotient” technique. Location quotient technique; is a specialization and concentration coefficient used
to determine the basic economic sector in any region. Though, the main data used in this technique is
the employment data; it has been the technique used to determine specialization and concentration in
different fields using different data sets. In this study, intensification and change of agricultural
employment and agricultural areas are explained and interpreted in NUTS-2 regions between 20002017 using location quotient method.

Keywords: Agricultural Employment, Agricultural Areas, NUTS-2 Regions, Location Quotient
Technique
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Turizm Kenti Olmaya Aday Amasya İçin Öneriler
Suggestions for Amasya, a Candidate City for Tourism

Turgut İLERİ1
Asım ÇOBAN2
ÖZET
Bilindiği üzere günümüzde modern kentler birçok sorununu çözüp vatandaşlarına en güzel imkânları
sunma ve bulunulan mekânı yaşanabilir hale getirmek durumundadır. Bu konuda başta yerel
yönetimlere ve merkezi idarenin illerdeki kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Tüm bu hususlar
turizm kenti olmaya aday olması yanında önemli potansiyele sahip Amasya şehri için de geçerlidir. Bu
çalışmada konumu ve tarihi özellikleri itibarı ile Amasya’nın turizm kenti olmasını sağlayacak fikir,
düşünce ve öneriler ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışmada Amasya şehrinin fiziki, coğrafi ve tarihi
özellikleri dikkate alınarak alanda yapılacak gözlemlerle nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Bu
çerçevede nitel araştırma

yöntemlerinin

temel özelliklerinden

olan

doğal

ortama duyarlılık,

araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik
ve tümevarımcı analiz uygulamalarına yer verilecektir. Bu yöntemle Amasya’nın turizm potansiyeli ele
alınacak, değerlendirilecek ve varılan sonuçlar turizm kenti olmasını sağlayacak öneriler şeklinde
sunulacaktır. Bu bağlamda öncelikle turist memnuniyeti, tur araçlarına park yeri, gelen misafirlere
rehberlik hizmetlerinin verilmesi, konaklama, trafik düzenlemesi, içeri şehrin araç trafiğine kapatılması
başta olmak üzere birçok konudaki gözlemler ve tespitler paylaşılacaktır.
Anahtar Sözcükleri: Amasya, Turizm, Turizm Kenti
ABSTRACT
As known, modern cities have solved their problems and provided the best facilities to their citizens and
made the cities as places where people live in comfort and peace. To realize the purpose, the local
governments and the institutions of the general government have to collaborate together. All these
cases are valid for Amasya which is a city that has potential to become a candidate city for tourism. In
this study, it is tried to find out the opinions, ideas and suggestions about tourism in Amasya because of
its location, historical and cultural background. Regarding to the physical, geographical and historical
features of Amasya, a qualitative research method is used for the observations realized in the study. In
this context, awareness to the natural environment, the participant role of the researcher, total approach,
present of perceptions, flexibility in the design of the research, and inductive analysis are used that
constitute the basis of the qualitative research method. In this aspect, the tourism potential of Amasya
will be evaluated and some suggestions will be made related on the obtained data. Some aspects such
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as the pleasure of tourists, parking areas of the tourist coaches, guidance service for tourists,
accommodation, traffic regulations in the city center, banning of traffic in the old town will be observed
and determined throughout the research and the obtained data will be disseminated with the people and
institutions working on the same subject.
Key Word: Amasya, Tourism, Tourism City
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu: Üyeleri, Nitelikleri ve Seçimi
The Board of Judges and Prosecutors: Members, Qualifications and
Selection
Yaşar AYYILDIZ1

ÖZET
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hâkim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama, yükselme ve birinci
sınıfa ayırma ile Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizde başkanlık
sistemine geçişi düzenleyen Anayasa değişikliği ile HSK yeniden yapılandırılmış, üyelerinin nitelikleri ve
seçimi konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Çalışmanın amacı, Anayasanın ilgili hükmü değiştirilmeden, uyum yasaları ile Kurulun tabiî üyesinin
belirlenmesinin ortaya çıkardığı sorunun normlar hiyerarşisi karşısındaki durumunu analiz etmek olarak
belirlenmiştir. Çalışmada, yeniden yapılandırılan Kurulun tabiî üyesinin “Adalet Bakanlığı Müsteşarı” yerine
“Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı” şeklinde belirlenmesinin normlar hiyerarşisi açısından bir sorun
oluşturup oluşturmadığı, düzenlemelerin yapıldığı normlar dikkate alınarak irdelenmiştir.
Çalışma sonucunda, Kurulun tabiî üyesinin anayasadaki ifade değiştirilmeden sadece ilgili kanunda yapılan
bir yasal değişiklikle belirlenmesinin, Anayasaya aykırılık sorunu oluşturabileceği yönündeki kanaatler
tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Kurul Üyeleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı.

ABSTRACT
The Board of Judges and Prosecutors (BJP), carries out the task of admitting judges and prosecutors to the
profession, appointment, promotion and division into the first class and other duties assigned by the
Constitution and laws. In our country, with the constitutional amendment regulating the transition to the
presidential system, the Board has been restructured and new regulations have been introduced on the
qualifications and selection of its members.
The purpose of the study is to analyze the problem of the identification of the natural member of the Board
by only law, without changing the relevant provision of the Constitution and to analyze the situation in terms
of the hierarchy of norms. In the study, whether or not there is a problem in terms of the hierarchy of norms,
1
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in which regulations are made determining the natural member of the Board as “Deputy Minister of Justice”
instead of “Undersecretary of the Ministry of Justice” is examined.
As a result of the study, it was discussed that; determination of the natural member of the Board only by a
legal amendment made in the relevant law, without changing the constitution, it may or not constitute a
problem of unconstitutionality.
Keywords: The Board of Judges and Prosecutors, Members of the Board, Undersecretary of Ministry of
Justice.
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Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Şikâyet Yolu ile Müracaatların
Reddine İlişkin İşlemlerde Yetkili Yargı Merciinin Tespiti
Correction in the tax Errors and Determination of the Competent
Jurisdiction in the Process of Rejection of Applications with Complaint
Yaşar AYYILDIZ1

ÖZET
Vergi hataları, “vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla
veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Kapsamı Vergi Usul Kanunu (VUK)
ile belirlenmiş olan vergi hatalarının düzeltilmesi talebi yerinde görülürse düzeltilir; yerinde görülmezse 30
günlük dava açma süresi içerisinde işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde dava
açılabilir. Dava açma süresi geçtikten sonraki düzeltme taleplerinin reddine ilişkin ise Maliye Bakanlığına
şikâyet yolu ile müracaat edilebilir.
Çalışmanın amacı, “Vergi hataları, türleri, düzeltme yöntemi ve düzeltme taleplerinin reddine ilişkin
gidilebilecek yargı mercileri” konularında mevzuatın incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada, dava
açma süresi geçip geçmemesi sonucuna bağlı olarak vergi davasının açılacağı yetkili yargı merciinin tespiti
detaylı olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın sonucunda, şikayet yoluyla düzelteme talebinin Maliye Bakanlığınca da reddi halinde yetkili
yargı merciinin, yaygın kanaatin aksine Danıştay değil, yine işlemi yapan vergi dairesinin bulunduğu yer
vergi mahkemesi olduğu tespiti yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Vergi Hatası, Vergi Hatalarında Düzeltme, Yetkili Yargı Mercii.
ABSTRACT
Tax errors are defined as “due to mistakes made in taxation or tax-related accounts, requesting or receiving
tax more or less unfairly”. According to the scope that is determined by the Tax Procedure Law (VUK), if the
request for correction of tax error is justified, it is corrected. If the claim is not justified, it is rejected. In the
case of refusal of the request, within 30 day of the term of litigation, a tax case can be filed in the tax court
where the transaction office is located. A complaint can be filed with the Ministry of Finance regarding the
refusal of the correction requests after the term of litigation.
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The purpose of the study is to examine the legislation on these issues: "Tax errors, types, methods of
correction, and if the request for error correction is rejected, which court is in charge". In the study, the
determination of the competent court of jurisdiction, in which the tax case will be opened, is discussed in
detail.
As a result of the study, it has been determined that, in case of refusal of the request for correction by the
Ministry of Finance, contrary to common opinion, it is not the Council of State, the tax court is the place
where the competent tax authority is located.
Keywords: Tax Errors, Correction in the tax Errors, Governing Jurisdiction.
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2000’li Yıllarda Türkiye’de Meslek Liselerinin Ülke Ekonomisine ve
Kültürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme
An Investigation into the Contributions of Vocational High Schools
to Economy and Culture in Turkey in 2000s

Mustafa KILINÇ1
ÖZET
Bu çalışma tarama modeliyle Türkiye’deki meslek liselerin ülke ekonomisi ve kültürüne katkılarını
ortaya koyan betimsel bir çalışmadır. Küresel gelişmelere uygun olarak planlanan mesleki teknik
eğitim ülke kalkınmalarında etkin rol oynamaktadır. Meslek liseleri ülke ekonomisine döner sermaye
kaynaklarıyla katkı yapmaktadırlar. Millî Eğitim Bakanlığının 2018 yılında açıkladığı verileri göre 2017
döner sermaye gelirleriyle; Ankara yaklaşık 25 Milyon TL İstanbul 17 Milyon TL, Antalya 13 Milyon TL
ile üretim ve hizmet gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de ilk 50 okulun 2017 yılında elde ettiği toplam döner
sermaye geliri; 104.238.266 TL olmuştur. Meslek liselerinin kültürel katkısı ise geleneklerin sonraki
kuşaklara aktarımı şeklindedir. Bu bağlamda Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma
ve Yaşatma İş Birliği Protokolü kapsamında Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi
açılmıştır. Bu lisede; hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, gibi geleneksel sanatların eğitimi
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Liseleri, Ekonomik ve Kültürel Katkı, Döner Sermaye

ABSTRACT
This study has sought to illuminate the contributions of vocational high schools to economy and
culture in Turkey. A descriptive research design was adopted in this paper. Vocational and technical
education, if planned in line with global advances, plays a significant role in the development of
countries. Vocational and technical schools, for example, add to economy in a given country through
revolving fund resources. Based on the statistics reported by Ministry of National Education (MoNE) in
2018, Ankara province manufactured products and performed service valued at 25 million Turkish
Liras (TL), and so did İstanbul (17 million), Antalya (13 million) in 2017. The total amount of revolving
fund of the first 50 schools in Turkey was calculated as 104.238.266 TL in 2017. The cultural
contribution of vocational schools, on the other hand, is the transmitting the traditions and custom to
the next generations. In this regard, Cağaloğlu Traditional Turkish Handicrafts Vocational High School
1
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was established within the context of The Protocol of Cooperation in Transmitting and Cherishing
Traditional Handicrafts to Next Generations. In this school, the trainings of calligraphy, the art of
marbling, art of miniature, tile art, the art of illumination, hand-drawn art will be provided.
Keywords: Vocational high schools, economical and cultural contribution, revolving fund, handicrafts
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Yatırım Teşviklerinin İhracata Etkisi: Bolu İli Örneği
Effect of Investment Incentives on Export: The Case of Bolu
Province
Yalçın ELMAS1
Yasin ELMAS2
ÖZET
Dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılması, ulusal ve bölgesel gelişme politikalarının ana
hedeflerinden birisidir. Karar alıcılar bu hedefe ulaşabilmek için bir çok enstrüman kullanmaktadır.
İstihdam, enerji ve bedelsiz yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvikleri de bu araçlar arasında yer alır. Bu
çalışma; 5084 sayılı yasa kapsamında sağlanan yatırım teşvikleri sayesinde Bolu ilinde oluşturulan
sabit sermaye yatırımlarının, ihracat üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Çalışma da Bolu ili için, 2001-2017 yılları arasındaki dönemde, sabit sermeye
yatırımları ($) ile ihracat ($) değişkenleri arasındaki ilişki Granger Nedensellik ve VAR metodu
kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sabit sermaye yatırımlarından ihracata doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. VAR modelinin Etki-Tepki ve Varyans
Ayrıştırması sonuçları ise sabit sermaye yatırımlarının ihracatı olumlu yönde etkilediği ancak bu etkinin
nispeten düşük olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile Bolu ilinde rekabetçi bir güç tesis edilmesine
yönelik çabaların artarak sürdürülmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bölgesel Gelişme, Yatırım Teşvikleri, VAR Modeli, Bolu

ABSTRACT
Increasing the competitiveness of foreign markets is one of the main objectives of national and
regional development policies. Decision makers use many instruments to achieve this goal.
Investment incentives such as employment, energy and free allocation of investment space are also
included. This study aims to determine whether the fixed capital investments established in Bolu
province have a positive effect on exports thanks to the investment incentives provided under Law No.
5084. In Bolu province, between 2001-2017, the relationship between fixed capital investments ($)
and export ($) variables were analyzed using Granger Causality and VAR method. According to the
results, it is understood that there is a one way causality relation from fixed capital investments to
exports. The results of Impulse-Response and Variance Decomposition of the VAR model show that
fixed capital investments have a positive impact on exports but this effect is relatively low. Therefore,
efforts to establish a competitive power in Bolu should be continued.
Keywords: Regional Development, Investment Incentives, VAR Model, Bolu
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Çocuk Haklarının Korunmasında ve
Geliştirilmesinde Yeri, Önemi ve Sorunları: Çocuk Vakfı Örneği
The Place, Importance and Problems of Non-Governmental
Organizations in the Protection and Development of Children's
Rights: The Case of Cocuk Vakfi
Zeynep KARATAY1
ÖZET
Çocuk hakları alanındaki sorunların yaygınlığı, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal
kuruluşların sayısının ve etkinliğinin arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda faaliyet gösteren
yapılardan biri de sivil toplum kuruluşlarıdır.
Bu çalışmanın problemi de söz konusu bu sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çocuk Vakfı’nın
“çocuk haklarının korunmasında ve geliştirilmesindeki” rolünü ve önemini ortaya koymak ve bu alanda
faaliyet gösterirken karşılaştığı zorlukları gündeme getirmektir. Dolayısıyla araştırmanın ana problemi
“Türkiye’de çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Çocuk Vakfı’nın çocuk haklarının geliştirilmesinde
ve korunmasında rolü-önemi nedir? Çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Çocuk Vakfı’nın
karşılaştığı zorluklar nelerdir ve alanda nasıl daha aktif rol oynayabilir? Soruları ile ifade edilebilir. Bu
soruların yanıtını ortaya koymak üzere literatür ve doküman taraması yanında ilgili vakıf temsilcisi ile
görüşme yapılmıştır. Araştırma sonunda, vakfın çocuklarla ilgili uygun kamu politikalarının üretilmesi
konusunda oldukça yoğun çabasının olduğu bununla birlikte bir takım zorluklarla karşılaştığı, dolayısı
ile vakfın potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Sivil Toplum Kuruluşu, Çocuk Vakfı

ABSTRACT
The prevalence of problems in the field of children's rights necessitates increasing the number and
effectiveness of international and national organizations operating in this field. One of the structures
operating in this direction is civil society organizations The problem of this study is to reveal the role
and importance of the Children's Foundation, which is one of these non-governmental organizations,
in the ve protection and development of children's rights kon and to bring up the challenges it faces
while operating in this field. Thus the main problem of the research "in Turkey operating in the field of
children's rights, children's rights and the development of the Children's Foundation What is the rolerole in protecting? What are the challenges facing the Child Foundation in the field of children's rights
and how can they play a more active role in the field? Questions can be expressed with.
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In order to present the answers to these questions, an interview was conducted with the related
foundation representative as well as literature and document screening. At the end of the research, it
was concluded that the foundation had a great deal of effort to produce appropriate public policies
related to children. However, it was concluded that the potential of the foundation was not evaluated
enough.
Key words: Child, NGO, Child Foundation
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Tarımsal Biokütlenin Amasya İlinde Enerji Ekonomisini
Destekleyebilme Potansiyelinin Araştırılması
Investigation of Supporting Potential to The Energy Economy of the
Agricultural Biomass in Amasya Province
Ünal Yılmaz1
Figen Balo2
ÖZET
Artan Dünya nüfusuna bağlantılı şekilde teknolojik ürünlerin daha yaygın kullanılması enerji ihtiyacını
da artırmaktadır. İnsan hayatına teknolojik gelişmelerin kaliteli ve konforlu katkılarını en verimli şekilde
yansıtılabilmesi için gerekli enerji miktarı ülkelerin uzun-kısa vadede uygun enerji politikalarını
geliştirmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapmasıyla sağlanabilir. Fizibilite
çalışmaları yapılarak ilgili alandaki ticari hayata referans olunması bölge için en uygun sürdürülebilir
enerji kaynağının doğru tespit edilmesi açısından önemlidir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının en
önemlilerinden biri olan biokütle, oldukça fazla ve farklı ürünle desteklenebilir. Endüstriyel atıklar,
tarımsal materyaller, ahşap temelli ürünler vs. en yaygın kullanılan biokütle kaynaklarından bazılarıdır.
Bu çalışmada, sürdürülebilir enerji kaynaklarından tarımsal biokütlenin üretilen enerjiyi desteklemek
açısından ekonomiye katkıları ülkemizin tarımsal potansiyeli yüksek illerinden Amasya için
araştırılmıştır. Bu amaçla şehre ait literatür araştırmaları ve son yıllarda yapılan istatistikler, analizlerle
desteklenerek teorik-ekonomik biokütle değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında ve
ülkemizin enerji ekonomisine, Amasya ilinin biokütlesinin katkıları konusunda farkındalık sağlanmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Biokütle, Sürdürülebilir enerji, Ekonomi,

ABSTRACT
The increasing use of technology products in connection with the increasing world population also
increases the energy need. The amount of energy required to reflect the quality and comfortable
contributions of technological developments to human life in the most efficient way can be ensured by
countries developing appropriate energy policies in the long-short term and investing more in
sustainable energy resources. By making feasibility studies, reference to the commercial life in the
relevant field is important in terms of determining the most suitable sustainable energy source for the
region. Biomass, which is one of the most important energy sources, can be supported with a lot of
different products. Industrial wastes, agricultural materials, wood based products, etc. Some of the
most widely used biomass sources.

1

Yüksek Lisans Öğrencisi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Asri Mühendislik, İnşaat, Enerji San. Tic. Ltd
Şti., Malatya, e-mail: unalylmz4444@gmail.com
2
Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 23279 Elazığ, e-mail:
figenbalo@gmail.com

62

In this study, the contribution of agricultural biomass from sustainable energy sources to the economy
in terms of supporting the energy produced has been investigated for Amasya, which has high
agricultural potential in our country. For this purpose, the literature surveys of the city and the statistics
made in recent years have been supported by the analyzes and the theoretical-economic biomass
values have been calculated. In the light of the data obtained and the energy economy of our country,
the awareness of the contributions of the biomass of Amasya province has been tried to be provided.
Key Words: Biomass, Sustainable energy, Economics
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Amasya İli İçin Rüzgâr Enerjisi Destekli Elektrik Enerjisi
Üretiminin Simülasyon Yöntemi İle Analizi
Analysis with Simulation Method of Wind Energy Supported
Electricity Genaration for Amasya Province
Ünal Yılmaz1
Figen Balo2
ÖZET
Türkiye’de artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyacı da fazlalaşmıştır. Türkiye’de enerji açısından
kullanılabilir potansiyeller araştırıldığında, uygulanabilirlik ve verimlilik açısından en popüler
yenilenebilir enerji kaynaklarından birinin rüzgâr enerjisi olduğu dikkat çekmektedir. Rüzgâr çiftliği
tasarımcıları ekonomik maliyetleri en aza indirerek en verimli santrali en uygun bölgede kurmayı
hedeflerler. Bu nedenle rüzgâr dağılımı-değişimi ile ilgili tüm bölgesel verilerin doğru analizi ile yapılan
fizibilite çalışmaları önemlidir.
Bu çalışmada, rüzgâr enerjisi açısından oldukça önemli bir potansiyele sahip olan Amasya ilinde
elektrik üretimi için mevcut potansiyelin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Analiz için güncel bir simülasyon
programı kullanılmıştır. Analizde programa, son yıllara ait Amasya ilinin belirli enlem ve boylamlarında
meteoroloji istasyonlarından elde edilen saatlik rüzgâr hızları ve rüzgâr yönlerine bağlı diğer veriler
girdi olarak yüklenmiştir. Sonuç olarak üretilebilir toplam elektrik enerjisi ve destekleyebilen türbin
sistemleri tespit edilmiştir. Bu çalışma ile ekonomik olarak bölgeye yenilenebilir enerji destekli elektrik
üretiminin sağlayabileceği katkılar konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Rüzgâr, Yenilenebilir Enerji, Simülasyon.

ABSTRACT
The need for energy due to increasing population in Turkey has also been increasing. When searching
for potential in terms of energy used in Turkey, it is noteworthy that one of the most popular wind
energy from renewable energy sources in terms of applicability and efficiency. Wind farm designers
aim to establish the most efficient plant in the most suitable area by minimizing economic costs.
Therefore, the feasibility studies conducted with the correct analysis of all regional data related to the
wind distribution exchange are important.
In this study, the usability of the existing potential for electricity production in Amasya province, which
has a significant potential in terms of wind energy, has been investigated. A current simulation
program was used for analysis. In the analysis program, hourly wind speeds obtained from
meteorological stations in certain latitudes and longitudes of Amasya province and other data related
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to wind directions were loaded as input. As a result, total electrical energy and turbine systems that
can support are determined. With this study, it is aimed to provide awareness about the contributions
that renewable energy supported electricity production can provide to the region economically.
Keywords: Wind, Renewable Energy, Simulation

65

Türkiye’nin Genç Nüfus Sorunu: Genel Ekonomik Yaklaşım
Young Population Problem of Turkey: General Economic Approach
Sinem YAPAR SAÇIK1
Onur CEYLAN2
ÖZET
Genç nüfus oranı ülkelerin adeta geleceğinin bir sigortası gibi görülmekte, genç nüfus oranı
giderek azalan ülkeler bu durumu bir sorun olarak görmekte ve politikalar uygulamaktadır. Türkiye’nin
15-24 yaş aralığındaki nüfusun oranı ise Eurostat verilerine göre 2017 yılında %16,3 tür ve veri
setinde yer alan ülkeler içerisinde bu oran en yüksek üçüncü orandır. Bu genç nüfusun ne yaptığına
ilişkin önemli bir veri OECD tarafından hesaplanmaktadır. Ne istihdamda, ne eğitimde ne de
yetiştirmede (NEET) olan nüfus verilerine göre 15-29 yaş aralığında herhangi bir eğitim ya da çalışma
faaliyetinde bulunmayan gençlerin bu nüfus içerisindeki oranı OECD ülke ortalaması 2017 yılı için
yaklaşık %13’tür. Türkiye’de bu oran aynı yıl %27 düzeyindedir ve Türkiye’yi genç nüfus oranında
olduğu gibi, hiçbir şey yapmayan gençler oranında da yüksek sıraya; 1. sıraya yerleştirmiştir. Bu
çalışmada ikincil veri kaynakları aracılığıyla Türkiye’nin NEET profilinin gelişimi ve dünyadaki
görünümü ortaya konarak, bu sorunun oluşmasına neden olan unsurlar ve çözüm önerileri
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Genç nüfus, istihdam politikaları, NEET.
ABSTRACT
Young population ratio of the countries is interpreted as an insurance of the countries’ future and
countries which experience diminishing young population ratios see that as an issue and implement
policies. Turkey’s proportion of population aged 15-24 years is 16,3% which is the highest 3rd level in
the database. OECD calculates an important data concerning what this young population does.
Proportion of not in employment or in education (NEET) of 15-29 aged total population is 13% in
OECD countries on average for 2017 and for Turkey the data is 27% and positions Turkey to the high
level as it happens in young population ratio; 1st place at ratio of young people who does nothing. In
this paper the NEET profile of Turkey and perspective in the world is analyzed using secondary data
and factors that cause high NEET levels and suggestions for solutions are discussed.
Key Words: Young population, employment policies, NEET.
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Türkiye’de KDV ve OECD Ülkeleri ile Karşılaştırılması
Value-Added Tax in Turkey and Compared to OECD Countries
Sevda SAMUR1

ÖZET
İlk kez 1954 yılında Fransa’da uygulanmaya başlanan ve 2018 yılı itibariyle 193 ülkenin 166’ sında
uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV), genel harcama vergileri içerisinde en geniş paya sahip olan
vergi türüdür. Katma değer vergisinin bu kadar kısa sürede dünya çapında uygulanan bir vergi haline
gelmesinde ekonomik olarak objektif, şeffaf ve yönetim açısından ise birçok kolaylıklara sahip olması
etkili olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de KDV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki yeri ve önemi OECD
ülkelerindeki gelişmelerle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak ülkelerin bütçe gelirlerinin
vazgeçilmez bir unsuru haline gelen KDV’nin kamu gelirlerini artırmada ve ekonomi politikalarını
ayarlamada etkin bir rol alacağı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, KDV Uygulaması, OECD.

ABSTRACT
The first practice of value-added tax (VAT) started in 1954 in France and is now in application in 166
(out of 193) countries worldwide. It has the biggest share among general expenditure taxes. Being
economically objective, transparent and convenient to managehas led Value-added tax to become a
commonly used tax type worldwide in such a short period. This research focuses on investigating the
role and importance of VAT within total tax revenue in Turkey by a comparison with its development in
OECD countries. As a result, it is clearly seen that VAT will have an active role in increasing public
revenues and in designing economic policies as an indispensable component in countries’ budget
revenues.
Key Words: Value Added Tax, VAT Practices, OECD.
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Öğretmen Gözüyle Kültür Turizmi Bağlamında Amasya
The Cultural Tourism of Amasya Regarding to the Teachers'
Opinions Amasya

Asım Çoban1
Turgut İleri2
ÖZET
Toplumları birbirine yakınlaştıran, ön yargıları ortadan kaldıran, kültürleri tanımaya ve kültürel
etkileşime yol açan, dünya enerji harcamalarından sonra ülkelerarasında en geniş hacimde para
sirkülasyonuna neden olan beşeri faaliyet turizmdir. Teknolojik gelişmeler, özelikle de iletişim ve bilişim
teknolojilerinde görülen gelişme, dünyanın küçülmesine, toplumlarda görme, tanıma merakının
artmasına yol açmış, uluslararası turizme katılanların sayısı her geçen gün hızla artış kaydetmiştir.
Turizme ilgi duyanların artmasıyla birlikte turizmin hedeflerinde de değişim ortaya çıkmıştır. Önceleri
pahalı olan, eğlenmeyi, dinlenmeyi ve pahalı alışveriş yapmayı öncelik olarak benimseyen kitlelerin
faaliyet alanı olan turizmde, zaman içinde hedefler değişmiş, daha çok harcama yapmak değil, farklı
kültürleri tanımak anlayışı turizmin önceliği halini almıştır. Tarih ve kültür turizminin giderek önem
kazandığı dünyamızda, eski medeniyet havzaları turizmde giderek değer kazanmakta, istihdamın ve
ticari faaliyetin canlandığı yerleşmeler olarak belirginlik kazanmaktadır.
Bu çalışmada Amasya’nın tarih ve kültür turizmi adına önem taşıyan ve kültür turizmi kapsamında
şehrin tanıtılması, önemli tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi konusunda öğretmen
görüşlerinin ortaya konulması ve önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. Çalışmaya Amasya’daki orta
dereceli okullarda görev yapmakta olan 53 öğretmen gönüllü olarak katılmış, çalışma, nicel araştırma
yöntemlerinden tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Amasya, öğretmen görüşleri, kültür turizmi,
ABSTRACT
Tourism is a humanistic activity that makes the societies come closer, demolishes the prejudicies,
leads cultures to know each other, provides money circulation among the nations apart from the
expenses for the energy. Technological development especially seen in communication and data
processing results in making the world smaller and it increases couriosity among the societies and
nations to know each other well and closely. The technology also contributes to rising of tourism
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internationally. When people are interested in tourism more and more, the aim of the tourism has
changed inevitably. Before that period tourism has been expensive and people had to spend more
money for shopping and seeing different places all over the world. However, in previous years the
understanding of tourism has completely changed and people are interested in seeing new places and
experiencing different cultures without spending much money. Today historical and cultural tourism
has gained great importance among the travellers. Depending on this new trend, people want to see
places with historical backgrounds. In such places, tourism brings a new soul for trade and provides
local people to get job to lead more comfortable life.
This study aims to introduce the cultural and historical aspects of Amasya regarding to the opinions of
the teachers and to make some recommendations. Fifty-three teachers working in secondary schools
in Amasya participated in the study voluntarily.

Key Words: Amasya, Teachers' opinions , Cultural tourism.
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Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik
Kanıtlar
Empirical Evidence on Economic Globalization and Growth
Gökhan KARHAN1
ÖZET
Bu çalışmada, küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye için 1996-2017 periyodu
verileri kullanılarak panel veri tekniği ile incelenmiştir. Analizde, ekonomik büyüme değişkeni için kişi
başına düşen reel gelir, küreselleşmeyi temsilen ise KOF küreselleşme endeksi ve alt bileşenleri
kullanılmıştır. Westerlund (2007) eşbütünleşme testiyle seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiler
belirlenerek, Panel CCR yöntemiyle katsayı tahminleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre
küreselleşme ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme

ABSTRACT
In this study, the effect of globalization on growth, using data for Turkey 1996-2017 period, was
examined by the panel data analysis. In the analysis, real income per capita for economic growth
variable and for globalization KOF globalization index and subcomponents were used. and long-term
relationships between the series were determined by Westerlund (2007) cointegration test and
coefficient estimated by the Panel CCR method. According to the results, it is concluded that there is a
long-term relationship between globalization and growth.
Keywords: Globalization, Economic Growth, Cointegration
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Finansal Gelişme Zorunlu Mudur?
Is Financial Development Required for Foreign Direct Investments?
Gökhan KARHAN1
ÖZET

Bu çalışmada Türkiye için, doğrudan yabancı yatırımlar yatırımları ile finansal gelişme arasındaki
nedensellik ilişkisi 2000-2018 periyodunu kapsayacak şekilde incelenmiştir. CADF birim kök testi
sınaması ile serilerin durağanlıkları araştırılmıştır. Test sonuçları her iki değişkenin birinci farkını
aldıktan sonra durağanlaştıklarını göstermektedir. Durağanlık sınamasından sonra değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisi güncel nedensellik testleri ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre finansal gelişmeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru nedensellik ilişkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar küresel finans krizi ile birlikte yabancı sermaye hareketlerinin
finansal gelişmişlik kavramından etkilendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme

ABSTRACT
In this study, causality relationship between foreign direct investment and financial developments were
examined to cover the period 2000-2018 for Turkey. Stability of the series were investigated with
CADF unit root test. Test results show that both variables are stationary after taking the first difference.
And then the causality relationship between the variables was examined by current causality tests.
According to the findings obtained from the study, it is concluded that there is a causal relationship
between financial development and foreign direct investments. These results show that foreign capital
movements are affected by financial development concept together with the global financial crisis.
Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Cointegration
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Türk Bankacılık Sisteminde Bankaların Finansal Performanslarının
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçülmesi
Measurement of Financial Performance of Banks in Turkish
Banking System by Multi Criteria Decision Making Methods
Mehmet ÖKSÜZKAYA1,
Murat ATAN2
ÖZET
Türkiye, geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan köklü bir bankacılık geleneğine sahip bulunmaktadır.
Türkiye bankacılık sistemi içinde yer alan bankalar gerek kurumsal yapılarında, gerekse sundukları
hizmet ve ürün kalitesinde dünyada önemli bir durumdadırlar. Türk bankacılık sistemi her türlü
bankacılık yeniliklerini çok hızlı bir şekilde uygulayan bir sektördür. Ekonominin dışa açılması ve
küreselleşme çalışmalarına paralel olarak faaliyet gösteren Türk bankaları kaynaklarını etkin ve verimli
bir şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca Türk bankaları, dünyada faaliyette bulunan diğer tüm bankalar
gibi kredi, faiz, likidite ve kur riski ile de karşı karşıyadır. Bu açıdan bankaların hem karlılık hem de
rekabet güçlerini arttırabilmesi için finansal performanslarını sürekli olarak değerlendirmesi gereklidir.
Çalışmada; Türkiye Bankalar Birliği’nin 2018 yılı üçer aylık verilerinden yararlanılarak; aktifler toplamı,
toplam krediler, toplam mevduat, toplam özkaynaklar, net faiz geliri/gideri, net faaliyet karı/zararı,
toplam bilanço dışı yükümlülükler, şube sayısı ve personel sayısı kriterleri belirlenmiştir. Bankaları
finansal performansları açısından değerlendirebilmek amacıyla yukarıda sayılan kriterler gri ilişkisel
analiz yöntemi ağırlıklandırılmıştır. Gri ilişkisel analiz yöntemi ile ağırlıklandırılan kriterler Waspas
yöntemiyle bir değerlendirilmiş ve bankalar finansal performansları açısından sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Bankacılık Sektörü, Banka Performansı, Çok Kriterli Karar Verme, Gri
ilişkisel analiz yöntemi, Waspas yöntemi
Jel Kodları: C02, C61, D81, G21, G32

ABSTRACT
Turkey, history is having a deeply rooted banking tradition dating back to the 19th century. Turkey
within the banking system, banks need in the corporate structure, both in quality services and products
they offer are an important status in the world. Turkish banking system is a sector that implements all
kinds of banking innovations very quickly. Turkish banks operating in parallel with the efforts to open
up the economy and globalization should evaluate their resources effectively and efficiently.
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addition, Turkish banks, like all other banks operating in the world of credit, interest rate, liquidity and
currency risk is faced with In this respect, banks need to continuously evaluate their financial
performance in order to increase their profitability and competitiveness.

In this study; Turkey Banks Union in 2018, benefiting from quarterly data; total assets, total deposits,
total equity, net interest income / expense, net operating profit / loss, total off-balance sheet liabilities,
number of branches and number of personnel are determined. In order to evaluate banks in terms of
their financial performances, the above mentioned criteria grey relationship analysis method is
weighted. The criteria weighted by the grey relational analysis method were evaluated by the Waspas
method and the banks were listed in terms of their financial performance.
Keywords: Turkey Banking Sector, Bank Performance, Multi-Criteria Decision Making, Grey relational
analysis method, the method Waspas
JEL Code: C02, C61, D81, G21, G32
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Olimpiyatların Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi
The Impact of the Olympics on Urban Transformation
Merve ÇELİK1
Kunter MANİSA2

ÖZET
Ortaya çıkış tarihi MÖ. yıllara dayanan Olimpiyatlar, 1960 Roma Olimpiyatları ile birlikte büyük ölçekli
kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin aracısı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Büyük ölçekli
etkinlikler; küreselleşme, dış sermayenin kente çekilmesinde ve kentin yeniden yapılanmasında
katalizör görevi görmektedir. Kentin sosyal, ekonomik, fiziksel, çevresel koşulları iyileştirilerek
arzulanan bir kent olması hedeflenmiştir. Büyük ölçekli etkinlikler ekonomi ve turizme olan etkilerinin
yanında, kentsel ve sosyal ölçekte de önemli etki sağlamaktadır. Kısa vadede, etkinlikler süresince
kentin ekonomisinin canlanmasının yanında, etkinlikler bitiminden sonra başlayan, uzun yıllar devam
eden

borçların

görüldüğü

gibi,

kent

yenilenmesinde

sürdürülebilirlik

ilkesi

göz

önünde

bulundurulduğunda kente uzun vadede katkı sağladığı da gözlemlenmiştir. Olimpiyatların kente
kazandırdığı alt yapı olanakları, iyi bir kentsel dönüşüm projesi ile olumlu sonuçlarının yanında,
olimpiyat sonrası kullanılmayan yapıların ortaya çıkması ve etkinlik yapılarının atıl alanlara dönüşmesi
sebebi ile olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir.
Olimpiyatların deneyimleri üzerinden kentsel alanların dönüşümü ve yeniden işlevlendirilmesi
perspektifinde olimpiyatların kent üzerindeki etkileri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Olimpiyat Oyunları, Kentsel Dönüşüm, Yeniden İşlevlendirme, Büyük Ölçekli
Etkinlikler

ABSTRACT
Olympic games emerged in date of B.C. 1960 with the Olympics in Rome, the Olympics began to be
implemented as a means of large-scale urban transformation and infrastructure projects. Large-scale
events; Globalization, the withdrawal of foreign capital into the city, and the restructuring of the city. It
is targeted that the city will be a desired by improving the social, economic, physical and
environmental conditions. Large-scale events have significant impacts on the economy and tourism as
well as on the urban and social scale. The economy is revived in the short term but after the games it
was observed that the ongoing borrowings. It has also been observed that the urban renewal
contributed to the long term in the city when the sustainability principle was taken into consideration.
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The Olympics have also achieved positive results through a good urban transformation project. But it
can also have negative consequences because of the emergence of unused structures after the
Olympics and the conversion of activity structures into idle spaces.
The article examines the effects of the Olympics on the city from the perspective of transforming and
reusing urban areas through Olympics experiences.
Key Words:Olympic Games, Urban Transformation, Re-Functioning, Large-Scale Events
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Neoliberal Politikaların Eğitim Üzerindeki Etkisi ve Eğitim
Alanındaki Özelleştirmeler
The Impact of Neo-Liberal Politicies on Education and Privatization
in The Field of Education
Özlem Torun
Betül Ateş
Yasemin Mamur Işıkçı

ÖZET
Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında gündeme gelen özelleştirme kavramı, neoliberal politikalarında
etkisiyle eğitim alanında da kendini göstermiştir. Bu bağlamada, GATS ile eğitim piyasanın içine
çekilmiş ve ticarileşen bir meta haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, eğitim sisteminde neoliberal politikalarla birlikte gündeme gelen özelleştirme
yöntemlerini incelemektir. Araştırmanın verileri literatür taraması yolu ile elde edilmiş olup, içerik
analizi ile yorumlanmıştır.
Araştırmanın sonucunda, bu özelleştirmelerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere
temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ve Türkiye’nin de taraf olduğu çok sayıda uluslar arası
sözleşmelerin ön görmüş olduğu “eşit ve ücretsiz eğitim hakkı” ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Neo liberal Politikalar, Eğitimdeki Dönüşüm.

ABSTRACT
The concept of privatization on the agenda in Turkey, especially after 1980, with the impact of
neoliberal policies in education has shown itself. In this context, education with GATS has become a
commodity that has been drawn into the market and commercialized.
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The aim of this study is to examine the privatization methods in the education system with neoliberal
policies. The data of the study was obtained by literature review and it was interpreted by content
analysis.
As a result of the research, these customizations Human Rights regulates fundamental rights and
freedoms, especially the Universal Declaration of which Turkey is a party where many have seen the
front of the international conventions "equal and free right to education" was concluded to be contrary
to the principle.
Keywords: Customize, Neo-liberal Policies, Transformations in Education.
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Kamu Yönetimi ve Çocuk İlişkisi Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların
Değerlendirilmesi

Evaluation of Academic Studies on Public Administration and Child
Relationship
Yasemin MAMUR IŞIKÇI1
ÖZET
Dünya’da ve Türkiye’de çocuk hakları alanında yaşanan sorunların ihlallerin yaygınlığı herkes
tarafından bilinen bir gerçektir. Bu durum ise çocukların yeterince korunamadığının göstergesidir.
Çocukların korunması konusunda kamu yönetimi önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu çalışmanın
amacı ise

kamu yönetimi ve çocuk ilişkisi üzerine 2018 yılına kadar yapılmış çalışmaların

değerlendirilmesidir. Bu Çalışma ile kamu yönetimi ve çocuk konusunu ilgilendiren konular, bu
konuların yıllara ve disiplinlere göre çalışılma sıklığı incelenmiştir.
Çalışmada tarihsel bir değerlendirme söz konusu olmakla birlikte konularına göre de bir
gruplandırma ve yorumlama yapılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda, kamu yönetimi disiplininde
akademik çalışmalarda bu konuların çocuk hakları bağlamında çok az yer aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kamu Yönetimi, Akademik Çalışmalar

ABSTRACT
The prevalence in the world and Turkey's violations of the problems experienced in the field
of child rights is a fact known by everyone. This is an indication that children are not adequately
protected. Public administration has an important responsibility for the protection of children. The aim
of this study is to evaluate the studies conducted on public administration and child relations until
2018. In this study, the subjects related to public administration and child subject and the frequency of
working these subjects according to years and disciplines are examined.
Although there is a historical evaluation in the study, it is tried to make a grouping and interpretation
according to the subjects.
At the end of the research, it is seen that these issues are very few in the context of children's rights in
academic studies in the discipline of public administration.
Keywords: Children, Public Administration, Academmic Litearature
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Kamu Yöneticilerinin Çocuk Hakları Algısı
Child Rights Perception of Public Administrators
Esmeray ALACADAĞLI 1
ÖZET
“Çocuk ve çocukluk”; zaman, mekan ve toplumlara göre değişen düşünce, anlayış ve yaklaşımlar
etrafında biçimlenen iki kavramdır. Bu açıdan çocuk hakları söz konusu olduğunda da toplumsal
koşullara ve ülkede hakim olan yönetim anlayışına bağlı olarak, hakların kapsamı ve uygulamaya
yansıması da farklılaşmaktadır.
2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 81 milyona yaklaşan Türkiye
nüfusunun %28,3’ünü yani yaklaşık 23 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. Bütün dünyada olduğu
gibi ülkemizde de çocuk hakları ile ilgili olarak sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümünde
kamu yönetimi ve yöneticilerinin konuya yaklaşımları önemlidir. Bu çalışmanın amacı da; kamu
yöneticilerinin çocuk haklarına yönelik algı durumlarının belirlenmesidir. Çalışmanın kuramsal
çerçevesi literatür taramasıyla, uygulamaya yönelik veriler ise Bayburt’da kamu kurumlarında farklı
kademlerde görev yapan görev yapan yöneticilerle, görüşme formu ile yapılan görüşmelerle
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Hakları, Aile Yapısı, Kamu Yöneticileri

ABSTRACT
”Child and childhood“; It is the two concepts that are shaped around ideas, understandings and
approaches that vary according to time, space and societies. In this respect, when children's rights are
concerned, depending on the social conditions and the prevailing management concept in the country,
the scope of the rights and their reflection on the practice differ.
According to 2017 Address Based Population Registration System (ADNKS) results; Turkey nearly 81
million are children, ie 28.3% of the population of about 23 million. As in the rest of the world, there are
problems in our country regarding children's rights. The approaches of public administration and
managers to the issue are important in solving these problems. The aim of this study is; determination
of perception of public administrators towards children's rights. The theoretical framework of the study
will be provided by the literature review, and the practical data will be provided by interviews with the
executives who work at different levels in public institutions in Bayburt.

Key Words: Children, Children's Rights, Family Structure, Public Administrators
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Türkiye’de Finansal Gelişme, Ticari Açıklık ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi
Financial Development Trade Openness and Economic
Growth Relationship in Turkey
Filiz ERATAŞ SÖNMEZ1
Gönül ŞAHİN2
ÖZET
Küreselleşme kavramının da etkisiyle, giderek birbirine entegre olan bir uluslararası ekonomik
sistemde, özellikle gelişmekte olan ülkeler için finansal gelişme, ticari açıklık ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi analiz etmek önem taşımaktadır. Yükselen piyasa ekonomileri ya da gelişmekte olan
ülkeler olarak sınıflandırılan ve yeterince gelişmiş bir finansal sisteme sahip olmayan ülkeler, finansal
gelişmedeki yetersizlik nedeniyle, zayıf ekonomik performansa sahiptirler ve bunun da yeniden zayıf
finansal gelişmeye yol açması nedeniyle içinden çıkmakta zorlandıkları bir kısır döngüye girerler. Bu
çalışmanın amacı, finansal gelişme, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1960-2016
döneminde Türkiye için test edilmesidir. Bu doğrultuda öncelikle finansal gelişme endeksi oluşturulmuş
bunun için temel bileşenler analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, Türkiye’de
analiz edilen dönemde finansal gelişme ve ticari açıklığa dayalı bir ekonomik büyümenin var olduğu
söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ticari Açıklık, Ekonomik Büyüme.

Jel Kodları: F1, F3, F43.

ABSRACT
With the impact of the concept of globalization, it is important to analyze the relationship between
financial development, commercial openness and economic growth in an increasingly integrated
international economic system, especially in developing countries. Countries that are classified as
emerging market economies or developing countries and do not have a sufficiently developed financial
system have poor economic performance due to insufficient financial development and enter into a
vicious circle where it is difficult to come back due to poor financial development. The purpose of this
study, financial development, the relationship between trade openness and economic growth during
the period 1960-2016 is to test for Turkey. In this context, firstly financial development index was
created and the principal component analysis was used. According to the empirical results, and
financial developments in Turkey in the period analyzed it can be said that there is an economic
growth based on trade openness.
Keywords: Financial Development, Trade Openness, Economic Growth.
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Ebeveynlerin Spor Lisesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir
Nitel Çalışma
A Qualitative Study on Parents’ Reasons for Preferring Sports
High Schools
Bekir Barış CİHAN1
Ebru ARAÇ ILGAR2
ÖZET
Bu araştırmanın amacı; spor lisesine öğrenimleri devam etmekte olan öğrenci velilerinin spor lisesini
tercih etme nedenlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim ve öğretim
yılında spor lisesinde eğitimlerine devam etmekte 18 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Örneklem
seçiminde amaçlı örnekleme yönteminden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” yöntemi tercih
edilmiştir. Veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme verileri
yazıya geçirilerek düzenlenmiş, anlamlı veriler saptanarak temalar belirlenmiştir. Temalara bağlı olarak
kategoriler oluşturulmuş ve araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda
ebeveynlerin çocuklarını spor lisesine göndermelerinde beden eğitimi spor yüksekokulu sınavlarındaki
avantaj, çocuklarının spor ile ilgili ilişkileri, ahlaki yönden sportif aktivitelere katılım ve akademik başarı
durumları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca temel liselerin eğitim kalitesi, çocuklarının geleceği
hakkındaki olumsuz düşünceleri, alkol uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde de
görüşler sunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Sosyal Psikoloji, Nitel
ABSTRACT
The purpose of this study to determine the reasonings behind the decision of parents of sports high
school students to prefer such schools. The sample group of the study consists of 18 parent, whose
children are still continuing their education within 2018-2019 academic year. “Convenience sampling”,
which is a member of purposul sampling family, was utilized as the sampling method. A semistructured interview form was employed as the data collection tool. The interview data were jot down
and organized, themes were formed after determining the meaningful data. According to these
themes, categories were created and the findings were reached. In the light of these findings, several
reasons for the parents preferring sports high school were observed. These reasons were, the
advantage in the exams of sports academies, childrens’ relationship with sports, the moral perspective
of participating in sports activities and academic success. Moreover, they also expressed views
regarding the educational quality of basic high schools, and avoidance of alcohol consumption, drugs
and other bad habits.
Keywords: Sports High School, Social Psychology, Qualitative
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İlahiyatçının Kimliği ve İlahiyatın Neliği Üzerine
-İlahiyat Kavramının Toplumsal ve Bilimsel İtibarına Dair Bir
TartışmaWho is Theologıst and what is Theology?
-A Discussion on the Social and Scientific Reputation of The
Concept of TheologyMehmet EVKURAN
ÖZET
Dinin yükselişe geçmesi olgusu her coğrafyada farklı yaşanmaktadır. İslam dünyasında din, tarih
boyunca belirli mezhebî kimlikler üzerinden temsil edilmiştir. İktidar mücadelelerinin eksik olmadığı
Ortadoğu ve Ön Asya coğrafyasında iktidar kavgaları, mezhebî kimliklerin arkasında hız kesmeden
devam etmiştir. Tam da bu nedenle aslında bir zenginlik, genişlik ve ferahlık olarak anlaşılması
gereken mezhepler, birer ayrışma ve çatışma nedeni olarak algılanmıştır. Modern dönemde ise
yenilikçi Müslüman aydınlar, genel olarak mezhepleri, İslam’ın önünde duran ve aşılması gereken birer
engel olarak görmüşlerdir. Bu aşırı görüşün oluşmasında mezheplerin, siyasal amaçlar uğruna
acımasızca kullanılmasının büyük etkisi vardır.
İlahiyat Fakülteleri; İslam dinin teolojik ilkelerinin, diğer alanlarla olan ilişkilerinin, mezheplerin tarihsel
ve teolojik yapılarının, İslam medeniyet ve sanatlarının öğretilmesi amacıyla kurulan yüksek öğretim
kurumlarıdır. Kapatılan ve yerlerine İlahiyat Fakülteleri kurulan Yüksek İslam Enstitülerini de ilahiyat
öğretimi geleneği kapsamında düşünmek gerekir.
İlahiyat eğitimi, üniversitelere bağlı fakültelerde ve enstitülerde, lisans ve lisansüstü düzeylerde
yürütülmektedir. Üç ayrı bölüm olarak (Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümleri) faaliyet gösteren İlahiyat Fakülteleri, modern kısa tarihimizde yoğun tartışmaların
odağı olmaktan kurtulamamıştır. Ülkemizde son yıllarda (2000 sonrası) yükselen ve yoğunlaşan
dindarlık sürecine paralel olarak, ilahiyatlar ve ilahiyatçılar da sıkça söz konusu edilmektedir. Bazı
kesimler ilahiyatı modernleşmenin bir parçası olarak görüp olumlarken, bazı kesimler ise aynı nedenle
dinî ve manevî değerleri yozlaştıran bir araç olarak algılamakta ve saldırmaktadır.
Peki, İlahiyatçı kendisini nasıl görmektedir? Dindarlık ile bilim insanlığı arasında ilahiyatçının tutumu
neye tekabül etmektedir? Ya da ilahiyatçı kendisini nerede ve nasıl konumlandırmaktadır? Tüm bunlar
bir yana bu ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda mıdır?
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Bildiride Türkiye’de ilahiyat geleneğinin kökleri, toplumsal etkileri, gelişmeler karşısında nasıl
etkilendiği, ilahiyata dair kamuoyunun, bilim dünyasının ve aydınların izlenim ve tasavvurları ele
alınmaktadır. Bilim paradigması ekseninde toplumsal sorunların çözümünde sağlayabileceği katkılar
ve bu konudaki işlevini olumsuz etkileyen etkenler tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İlahiyat, bilim, gelenek, modernite, küreselleşme, toplumsal değişim.

ABSTRACT
The phenomenon of the rise of religion is different in each region. In the Islamic world, religion has
been represented through certain sects throughout history. In the Middle East and Asia Minor, power
struggles continued unabated behind sectarian identities. For this reason, sects, which should be
understood as a wealth and diversity, were perceived as a cause of separation and conflict. In the
modern era, the innovative Muslim intellectuals saw sects as a barrier to Islam that must be overcome
beforehand. The use of sects for political purposes has a great effect in the formation of this extreme
view.
Theology Faculties; higher education institutions established to teach the theological principles of
Islam, the relations with other fields, the historical and theological structures of the sects, Islamic
civilization and arts. The Higher Islamic Institutes, which have been closed and replaced by the
Faculties of Theology, should also be considered within the scope of the tradition of theology teaching.
Divinity education is carried out at the faculties and institutes affiliated to universities, at undergraduate
and graduate levels. The Faculty of Theology, which operates in three divisions (Basic Islamic
Sciences, Philosophy and Religious Sciences, Islamic History and Arts Departments), has ceased to
be the focus of intense discussions in our modern short history. In recent years (after 2000) in parallel
with the rising religiosity process ın Turkey, theology and theologians also frequently come to the fore.
While some people perceive theology as part of modernization; and the others perceive it as a means
of corrupting religious and spiritual values and attacks it.
Well, how does theologian see himself? What is the position of the theologian between piety and
science? Or, where and how does the theologian position himself? Does he/she have to make a
choice between the two?
In this paper, the roots of the theological tradition in Turkey, social impacts, how it is affected by the
developments, public and intellectuals views to theology are discussed. Contribution to the solution of
social problems and the factors that negatively affect its function are discussed.
Keywords: Theology, science, tradition, modernity, globalization, social change.
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Modernite ve Zaman Algısı
Modernity and Time Perception
Feyza CEYHAN ÇOŞTU
ÖZET
Bir saat kadranı üzerinde eşit birimlere ayrılmış düzeneğin tüm insanlar için ortak olduğunu biliyoruz.
Fakat bu nesnel ölçümleme onu deneyimleyen her insanın farklı bir zaman algısı oluşturmasına neden
olmaktadır. Hatta bu algı, toplumdan topluma kültürden kültüre ve de tarihsel olarak da
farklılaşmaktadır.
Değişen dünya da saat dilimlerine göre hayatı planlamamız, aydınlık-karanlık, başlangıç-bitiş, öncesonra gibi temel zamansal ifadelerin de değişmesine neden olmuştur. Güne başlarken artık aydınlığı
beklemeyen bizler için, havanın kararması da günün bittiği anlamına gelmiyor. Zamansal ifadelere
göre kurguladığımız hayatın, modern dünyayla birlikte saat dilimleri arasında mekik dokuyan daha
detaycı bir gün planına dönüşmesi zamanın anlamıyla ilgili yeniden düşünmemizi gerektirmektedir.
Modern dünya her şeyi zaman ve mekan çerçevesinde dönüştürmekte ve bir bakıma da kontrol altına
almaktadır.
Bu bildiride, zamanın geçmişten günümüze değişen algısına dair bir betimleme yapılarak, modern
dünyanın zamansızlığı konusu tartışılacaktır. Bildirinin temel iddiası, moderniteyle birlikte değişen zihin
dünyamızda zaman artık sadece bir planlama aracı değil, aynı zamanda yaşamımızın formudur. Konu
makro bir yaklaşımla ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Modernite, Zaman Algısı, Değişim

ABSTRACT
It is known that the equal divisions on a clock dial is common to all people. But this objective
measurement causes each person who experiences it to create a different perception of time. This
perception has differed historically from culture to society and from culture to culture.
Planning of our life in changing world according to time zones has also changed the basic temporal
expressions such as light-darkness, beginning-ending, before and after. Now we don't expect rising
with the sun to start the day. It doesn't mean the day is over when getting dark. The life we have
constructed according to temporal expressions has become incompressible into time zones with the
modern world. This situation has necessitated rethinking about the meaning of time. The modern
world transforms everything within the framework of time and space and in a way also takes control.
In this paper, I will be discussed that with a description of the changing perception of time from past to
present and the timelessness of the modern World. The basic claim of the paper is that time is not
only a planning tool, but also a form of our life in our changing world of mind with modernity. The
subject will be discussed with a macro perspective.
Keywords: Modernity, Time Perception, Change
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Almanya Türklerinin Üçüncü Kuşağının Kimlik Algısı
ve Din (Köln Örneği)
The Identity Perception of the Third Generation Turks in Germany
and Religion (Cologne Example)
Ahmet ASLAN1
ÖZET
Dördüncü kuşağa ulaşan Almanya Türkleri; başlangıçta geri dönüşü önceleyen bir söyleme sahipken
zamanla kalıcılığı vurgulayan arayışlara girişmiştir.
Almanya'daki Türk kökenli üçüncü kuşağın kimlik algılarının göç sosyoloji ile din sosyolojisinin kesiştiği
alanda incelendiği çalışmada, gençlerin dini inanç ve tutumlarının onların kimlik algısındaki etkilerini
belirlemek, yaşadıkları çifte sosyalleşmenin sonuçlarını gözlemleyebilmek, Türkiye algılarını
belirlemek ve bütün bunları yöntemsel çoğulculukla analiz etmek amaçlanmıştır.
Çalışmanın odağı üçüncü kuşağın kimlik algısı ve uzman, ebeveyn, gibi aktörlerin bu konudaki
görüşleridir. Köln kentinde yaşayan üçüncü kuşak Türk gençlerinden basit seçkisiz örnekleme ile
seçilmiş 288 genç, araştırmanın örneklem grubudur. Uygulanan anket; kimlik, aidiyet bağları ve din
olgusuyla oluşturulan bir kavramsal çerçeveye dayandırılarak betimlemenin yanı sıra ilişkisel analize
imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada 42 mülakat ve bir odak grup görüşmesi de
gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada üçüncü kuşak gençlerin, Almanya ile Türkiye arasında düşünsel/kültürel gelgitlerle çokkatmanlı bir kimlik algısına sahip oldukları; bu kimlik algısının din ile ilişkisinin çoklu nedensellik ile
belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: diasporik kimlik,din, leitkultur, asimilasyon, aidiyet

ABSTRACT
German Turks reaching the fourth generation; in the beginning, he had a speech which prioritized
return, and in the course of time he tried to emphasize persistence.
This study examines the identity perception of the third generation of Turkish origin in Germany at the
intersection of the sociology of religion and the sociology of migration. Religious beliefs and attitudes
of young people in the study to determine the effects on their sense of identity, to observe double
socialization of these results, to determine the perception of Turkey and all of them aimed to analyze
the methodological pluralism.
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The focus of the study is on the identity perception of the third generation and the opinions of the
actors such as the expert, the parent, on this subject. 288 young people selected from the third
generation Turkish youth living in Cologne were selected by simple random sampling. Applied
questionnaire; It is organized in such a way that it allows for relational analysis as well as description,
based on a conceptual framework created by identity, belonging ties and religion. 42 interviews and
one focus group interview were also conducted.
The third generation of young people in the study between Turkey and Germany with intellectual /
cultural tide that they have a multi-layered sense of identity; it is concluded that the relationship
between the perception of identity and religion is determined by multiple causality.

Key words: integration, multiculturalism, partizipation, leitkultur, assimilation.
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Birlikte Yaşamın Kavramları Olarak Entegrasyon, Çokkültürlülük ve
Katılım: Almanya Türklerinin Bakışı
Integration, Multiculturalism and Participation as Concepts of
Living together: The View of Germany Turks
Ahmet ASLAN1
ÖZET
Günümüzde Almanya’da elli beş yılı aşan göç tarihine sahip bir Türk varlığı söz konusudur. Türkiye
kökenliler; zamanla Almanya'da kalıcılığı vurgulayan arayışlara girişmiştir. Bu arayışın en temel
tartışmaları entegrasyon, çokkültürlülük ve kimlik kavramları üzerinden yürütülmüştür. Almanlarla
Türkiye kökenlilerin birlikte yaşamaya dair yaklaşımları bu soruna ilişkin seçilen kavramları
belirlemektedir.
Çokkültürlü toplumlarda birlikte yaşama ilişkin elde edilen birikim kayıtsız kalınamayacak bir literatüre
ulaşmıştır. Bu birikimden yararlanmak günümüz toplumlarında sosyolojik, politik ve pedagojik birçok
sorunun anlaşılmasında olumlu rol oynayacaktır.
Araştırmada mülakat, odak grup görüşmesi, gözlem ve dokümantasyon metotları kullanılarak,
Almanya Türklerinin entegrasyon, çokkültürlülük ve katılım kavramalarına yaklaşımları tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili farklı kesimlerden ve kurumlardan kimselerle 42 mülakat ve bir grup ile odak grup
görüşmesi gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmiştir.
Araştırmada "Almanya, çokkültürcü bir politika izlememekte ve tartışmaya açık bir entegrasyon
politikası yürütmektedir." ve "Almanya Türkleri, asimilasyon yerine, kültürel kimlikleriyle var olma
eğilimindedirler ve katılım söylemini geliştirmektedirler." sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: entegrasyon, çokkültürlülük, partizipation, leitkultur, asimilasyon.

ABSTRACT
Today, there is a Turkish presence in Germany with more than fifty-five years of immigration history.
Turkey origin; in time, he started to look for the perseverance in Germany. The most basic discussions
of this search were carried out through the concepts of integration, multiculturalism and identity.
approach about the coexistence of German descent with Turkey lays concepts selected for this
problem.
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In multicultural societies, the accumulation of co-existence has reached a literature that cannot be
indifferent. Taking advantage of this accumulation will play a positive role in understanding many
sociological, political and pedagogical problems in today's societies.
In the research, the approaches of the German Turks to the concepts of integration, multiculturalism
and participation were determined by using interview, focus group interview, observation and
documentation methods. Focus group interviews were conducted with 42 interviewees and a group of
people from different sectors and institutions and the findings were analyzed with a holistic approach.
"Germany does not pursue a multiculturalist policy and carries out an open integration policy." and
"The Turks of Germany tend to exist with their cultural identities instead of assimilation, and they
promote the discourse of participation." results have been reached.

Key words: diasporic identity, religion, leitkultur, assimilation, belonging
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Kadının Çalışma Hayatında Yer Almasına İslami Bakış
(Islamic Perspective on Women’s Participation in Working Life)
Zehra Gencel EFE1
ÖZET
Kadınların çalışma hayatında yer alması ile ilgili genel dini söylem, kadınların anne olarak evde
kalmaları ve sosyal rollerinin anne ve eş olmanın dışına çıkmaması yönündedir. Oysa İslam Tarihi
kaynakları göstermektedir ki: Hz Peygamber döneminde Müslüman kadınlar sosyal hayatın her
aşamasında ve çalışma hayatının içinde olmuşlardır.
Bu dönemde;


Tebliğ ve eğitim



Sağlık



Zanaatkârlık



Hadis rivayeti ve fıkhi hükümler verme



Edebiyat,



Cenaze hizmetleri



Ticaret ve diğer görevlerde kadınların aktif olduğunu ve Hz. Peygamber’in de kadınları
desteklediğini görmekteyiz.

Tebliğimizde bu görevleri ve nasıl yürütüldüklerini, ilk dönem İslam tarihi kaynakları ışığında Hz
Peygamber dönemindeki örnekleriyle ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: İslam’da kadın, çalışma hayatı, İslami bakış

ABSTRACT
The general religious discourse on women taking part in working life is that women stay at home as
mothers and their social roles do not go beyond mothers and spouses. However, Islamic History
sources show that during the period of Prophet Muhammad, Muslim women have been in every stage
of social life and in their working life.
Women in this period are active in the following tasks:
* Dawah and education,
• Health,
• Craftsmanship
* Hadith narration and making provisions
• Literature,
• Funeral services
• Trade and other areas.
We also see that the Prophet Muhammad supports women in all these tasks.
1
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In the light of Islamic sources in the first period, we will try to illustrate these tasks and how they were
carried out with examples of the Prophet Muhammad.
Key words: Woman in Islam, Working Life, islamic Perspective
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Amasya’da Dini Ziyaret Yerleri
Religious Visit Places in Amasya Province
Ayşegül ŞEN
Yakup ÇOŞTU
ÖZET
Toplumun dini hayatında önemli bir yeri olan ve bu önemini canlılığı ile ispat eden dini ziyaret olgusu,
manevi güç ve meziyetlerine inanılan ya da bunların atfedildiği mekânlara belirli istek ve dileklerin
temini için yapılan ziyaretler ve bu çerçevede oluşmuş olan inanç ve uygulamaların genelini ifade
etmektedir. Dini ziyaret ya da ziyaret dindarlığı, dinin tezahür ettiği sosyo-kültürel gerçekliğe göre form
değiştirebilmektedir.
Anadolu’daki dini ziyaret olgusu, hem İslam öncesi inanış ve geleneklerin hem de İslam kültür ve
uygulamalarının izlerini taşımaktadır. Öyle ki, Türk halk dindarlığının görünümlerinden biri olarak
karşımıza çıkan ziyaret dindarlığı, çok yönlü dini ve sosyo-kültürel forma sahiptir.
Bu bildiride, Amasya il merkezinde dini ziyaret yerlerinin tespit edilmesi, bu mekanların ziyaret ediliş
nedenleri ile halk inanışları açısından bu mekanlarda gerçekleştirilen uygulamalar incelenecektir.
Araştırma, saha çalışması yöntemine dayalıdır. Bulguların temininde mülakat ve görüşme teknikleri
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ziyaret Kültü, Dini Ziyaret, Halk İnanışları, Amasya

ABSTRACT
Religious visit phenomenon, which has an important place in the religious life of the society and
proves its importance with its vitality, refers to visits made to places believed to have spiritual power
and merits, and to beliefs and practices formed within this context. Religious visit or pilgrim piety can
change its form according to socio-cultural reality.
The phenomenon of religious visit in Anatolia carries traces of pre-Islamic beliefs and traditions, as
well as Islamic culture and practices. In fact, pilgrim piety is one of the appearances of the Turkish folk
religiosity, and has a multifaceted religious and socio-cultural form.
In this paper, we try to identify pilgrim places in Amasya city center and reasons for visiting these
places. Also, it will be examined practices in these places in terms of folk beliefs. The study is based
on field research method. Interviewing techniques were used to collect information.
Keywords: Visiting Cult, Religious Visit, Folk Beliefs, Amasya
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Türkiye’de Yayınevlerinin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yapıtlarına
Yönelik Satış Oranlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
A Comparative Analysis of Sales Rates of Children's Books by
Years in Turkey
Erkan Çer1
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınevlerinin çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarına yönelik satış
oranlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çocuk ve gençlik edebiyatının amacı, çocuklara duyarlılık
kazandırmak, onların güzele yönelik duygularını geliştirmek, düşünce evrenini genişletmek, onlara
yaşam ve insan gerçeğine ilişkin sanatçı duyarlığıyla kurgulanmış ipuçları sunmak, anadilinin kullanım
olanaklarını sezdirmek ve onları yazılı kültürle sürekli etkileşim kurabilen bireyler kılabilmektir. Böyle
bir amacın gerçekleşebilmesi için sanatçıların yaratıcı eylemleriyle oluşturdukları yapıtlarının
yayınevleri tarafından nitelikli bir biçimde baskısının yapılarak çocuklara ulaştırılması gerekmektedir.
İşte, böyle bir sanatçı-yayınevi etkileşimiyle çocuk okur, anne ve babanın bilinçli çabalarıyla elde ettiği
kitap sayısına bağlı olarak duygu ve düşünce dünyasını geliştirerek okuma kültürü sürecinde yer
edinebilir. Bu bakımdan, çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarına yönelik yayınevlerinin satış oranlarının
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, betimsel nitelikli bir çalışmadır. Bu çalışmada veriler, Türkiye
Yayıncılar Birliği ile çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarına yönelik olan yayınevlerinden elde edilmiş ve
bu verilere içerik çözümlemesi uygulanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada yayınevlerinin yıllara bağlı
olarak çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarına yönelik satış oranlarında belirgin bir artış olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yayınevleri, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yapıtları, Satış Oranları, Çocuk Okur
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the comparative rate of sales for publishers of children's books in
Turkey. The aim of child and youth literature is to give sensitivity to children, to develop their feelings
towards beauty, to expand the universe of thought, to provide them with clues crafted with artist
sensitivity about life and human reality. In order for such an aim to be realized, the works created by
the creative actions of the artists should be published by the publishers in a qualified manner and
delivered to the children. It is through the interaction of an artist-publisher that children can read and
develop a world of emotion and thought, depending on the number of books that parents have
consciously made, to be involved in the process of reading culture. This study is a descriptive study.
These data study, obtained from the Turkey Publishers Association for publishers who work with
children and youth literature and content analysis was applied to these data. As a result, it has been
determined that the sales rates of publishing houses for children and youth literature works have
increased depending on years.
Key Words: Publishers, Children's Books, Sales Ratios, Children
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Türkiye’de Sermaye Birikimi ve Sermaye Sınıfının Oluşmasında
Devletin Rolü
The Role of the State in the Making of The Capitalist Class in Turkey

Şahin ÇETİNKAYA*
ÖZET
1923-1950 arası sermaye sınıfının oluşumunda devletin rolü ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluşundan birikimin yapısal uğraklarının piyasa ilişkileri dışındaki müdahalelerden ne oranda
etkilendiğini anlayabilmek önemlidir. Bu etkileşimin en önemli aktörlerinden biri de devlet olmuştur.
Bunların yanı sıra 1923-1950 arası dönemde sermaye ile kamu otoritesi arasındaki ilişkiler,
günümüzde

sermaye

sınıfının

zaaflarını,

açmazlarını;

Türkiye’nin

ekonomik

kalkınmasının,

sanayileşmesinin, dünya piyasalarındaki konumunun altında yatan içsel faktörleri sınamamıza
yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye sınıfı, İzmir İktisat Kongresi, Devletçi dönem

ABSTRACT
The present dissertation, entitled The Role of State in the Making of the Capitalist Class Between
1923-1950, studies how the state has been involved both in the formation and the making of capitalist
class and in the accumulation on capital in the interval spanning from foundation of the Turkish
republic to the mid of twentieth century. This examination is crucial to understand to what extent, since
the foundation of the Turkish republic, the structers of the capitalist class and the accumulation of
capital have been affected by the extra-market intervention. 1923-1950 comprehending the
correlations between the capitalist state and the State in that period helps us in examining both current
vices and dilemmas of the capitalist class and the internal factors that still underlies the economic
development and the industrilization of Turkey alongside its position within the world market.

Keywords: Capitalist Class, İzmir Economics Congress, Statist Era
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Ortak Marka Kavramı ve Marka Yayma Stratejisi EtkileşimiAmasya Üzerine Bir Çalışma
Affect of Command Brand and Brand Spreading Strategies –
Study Based on Province of Amasya
M.Reha ÖZDER1

ÖZET
İşletmeler ve /veya marka kullanıcıları artan rekabet koşullarında bazen kimsenin uygulamadığı
bazende çok kez uygulanan farklı stratejileri değişik koşullarda uygulamak zorundadırlar. Bu
stratejilerden ortak marka kavramı bir gruba dahil işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye
yarayan işaret veya olgudur. Marka Yayma yolu ile yeni ürün veya hizmetlere mevcut marka adının
konulması, geliştirilmesi günümüzde yaygın olarak kullanılan bir stratejidir. Kentlerin ürün, özellik ve
olguları da bir marka değeri taşır ve rekabetin acımasız bir hal aldığı günümüz koşullarında başarıyı
getirecek pek çok stratejinin uygulanması gereklidir. Bu noktada çalışmanın teori bölümünde marka
yayma stratejilerinin önemi değerlendirilerek kent ortak markası

üzerine etkileri incelenecektir.

Çalışmada yararlanılacak araştırmanın esasını keşifsel araştırmaya uygun olan saha çalışması
oluşturmaktadır. Çalışma özellikle Amasya ili için bir pilot çalışma olarak düşünülmüştür. Araştırma
bulgularının değerlendirilmesinde parametrik ve parametrik olmayan testlerden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ortak marka, Marka yayma, Stratejisi, Rekabet, Marka kent.

ABSTRACT
Enterprises or/and brand users have to implement different strategies sometimes mostly implemented
or sometimes never implemented in various circumstances because of the competition conditions.
The common brand concept of these strategies is a sign or fact which helps to distinguish the goods
and services of the enterprises which belong to a group. Nowadays it is a common strategy that new
products or services are named as the existing brand name and are developed by the way of
spreading the brand. The products, features and facts of the cities have also brand value and it is
necessary to implement many strategies that will bring success under the today’s circumstances
where the competition has become harsh. In this point in the theory part of the study the importance of
the brand spreading strategies will be evaluated and their effects on city common brand will be
studied. The main research benefited in this study is the fieldwork which is complied with heuristic
research . This study is thought to be a pilot study especially for the province of Amasya. Parametric
and non-parametric tests will be used in the evaluation of the reseach findings.
Key words: Common brand, Brand spreading strategy, Competition, Brand city.
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Osmanlı Devletinde, İktisadi Bunalıma Çözüm Önerleri: İlk Modern
İktisat Arayışları
Solution Proposals to Economic Depression in the Ottoman State:
The First Modern Economics Pursuit
Yusuf Kemal ÖZTÜRK *
ÖZET
Osmanlı Devletinde iktisadi bunalım, aslında çok daha öncesinde kendini göstermeye başlasa da,
onsekizinci yüzyılda bütün kurumlara yayıldığı görülmektedir. Başta iktisadi olmak üzere, sosyal ve
toplumsal anlamda çöküşü, İmparatorluğun kendi içinden ve dış kaynaklı olmak üzere pek çok nedene
bağlamak mümkündür. Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut döneminde, özellikle devlet kurumlarındaki
yenilik arayışları, Osmanlı İmparatorluğundaki yenileşme hareketlerinin ilk göstergeleri olarak kabul
edilebilir. Ancak, bu reform hareketleri devrin baskıcı ve etkili kurumlarının direnişiyle karşılaşmıştır.
Bu yüzden Tanzimata kadar olan dönemde reform çabaları, geleneksel Osmanlı düzeni içerisinde
kalınarak, yani normatif değerlerden uzaklaşmadan, iktisadi ve toplumsal yapıya alternatif çözüm
arayışlarını içermektedir. Ancak Tanzimatla birlikte pozitif iktisat arayışlarının arttığı görülmektedir. Bu
konudaki ilk teşebbüsler ise Batıyı görme fırsatı bulan, Devletin çeşitli kademelerindeki bürokrat kesim
ile dönemin Aydın olarak kabul edilebilecek, gazete makaleleri yoluyla halka ulaşabilen bir zümre
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bürokrat ve aydın kesimin ortak yanları ise, İslami kurallar içerisinde
ve Osmanlılık düşüncesinden ayrılmadan, eskinin eksik yanlarının düzeltilmesine yönelik düşünce
üretmeleri olmuştur. Batıdaki, yaklaşık bin senelik kapitalistleşme sürecinden ve bu dönemde
kapitalizmin geçirdiği evrelerden habersiz oldukları görülen bu kesimin görüşleri, iktisadi düşüncenin
çağdaşlaşması yolunda atılan küçük bir adımdan öte geçemese de, ilginç saptamaları ve liberalizmin
ilk etkilerinin görülmesi bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Liberalizm, İktisadi Düşünce, İktisadi Reform.

ABSTRACT
Although the economic depression in the Ottoman Empire dated way back in history, it is seen that it
was dispersed to all institutions in the eighteenth century. Economic, social and social decadence can
be attributed to many reasons, from within the Empire as well as from abroad. The pursuits of
innovation especially in state institutions during Selim the Third and Mahmut the Second Mahmut eras
can be considered as the first indicators of the reformist movements in the Ottoman Empire.
Nonetheless, those reformist movements faced the resistance of the repressive and influential
institutions of the period. Therefore, the reform efforts during the period until the Tanzimat Era
included, by sustaining the traditional Ottoman order, i.e., without departing from normative values, the
pursuit of alternative solutions to the economic and social structures. However, the pursuit of positive
*

Dr.Öğr.Üyesi, Amasya Üniversitesi, Merzifon İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, ykozturk@amasya.edu.tr

95

economics along with the Tanzimat had increased. The first attempts in that field were realized by a
group of bureaucrats and intellectuals who had the opportunity to travel the Western realms and who
could reach the people through newspaper articles. The common attributions of those bureaucrats and
intellectuals involved the production of ideas for correcting the missing aspects of the old without
leaving the idea of the Ottoman and within the Islamic rules. Although the views of this group which
are seen to be unaware of the process of capitalization and the stages of capitalism that lasted for
nearly a thousand years in the West were important in terms of interesting discoveries and the first
effects of liberalism, even though they could not go beyond merely a small step in the modernization of
economic thought.
Keywords: Ottoman Empire, Liberalism, Economic Thought, Economic Reform.
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Nusret Köymen’in Eğitim Sosyolojinde Milli Kalkınma Anlayışı
Nusret Köymen’s Understanding of National Development in the
Sociology of Education
Mehmet Taki YILMAZ

1

ÖZET
Köymen, Eğitim Sosyolojisi kitabında dünya memleketlerini ikiye ayırır: Bunlardan biri hareketli
(dinamik), yani hammaddeyi alıp mamul eşyaya çeviren, üreten memleketlerdir. Diğerleri ise durgun
(statik), gelişmemiş, ziraatçı yani yiyecek ve hammadde satıp, mamul eşya alan, tüketen ekonomi
memleketleridir.
Bu günkü kavramlarla söylenirse, tüketici olmaktan kurtulup, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye
çeviren gelişmiş güçlü ekonomi olmanın ön koşulu eğitimden geçmektedir. Köymen’e göre, bugünkü
medeniyetin girift hayatı baştan aşağı bir iş bölümüdür. Toplumsal yapı içerisinde isabetli iş bölümü
seçimimiz, şahsiyetimizin gelişmesinde ve cemiyet intibakımızı başarmamızda büyük rol oynar. İşte
eğitimin en büyük görevi burada ortaya çıkar. Eğitim, bireylerin isabetli toplumsal ve iktisadi iş
bölümünü seçmelerinde önemli görev üstlenmelidir. Böylece, birey kendisini mesut edecek, bütün
istidatlarını ortaya koyacak ve bütün kabiliyetlerini geliştirecektir.
Yetenekleri doğrultusunda aldıkları eğitim ile memleketin çocukları, iktisadi iş bölümüne başarılı intibak
yapacak, böylece memleketi tüketici olmaktan kurtarıp, mamul eşya üreten gelişmiş ülkeler sırasına
koyacaklardır.
Bu bildiride amaç, Nusret Köymen’in eğitim yoluyla milli kalkınma anlayışını yeniden gündeme getirip,
tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Nusret Köymen, eğitim, milli kalkınma

ABSTRACT
Köymen divides the world countries into two in his book Sociology of Education. The first group is the
‘dynamic countries’, that are converting the raw material into manufactured goods. Others are named
static which are undeveloped, agriculturalists; selling the food and raw materials and consume the
manufactured goods.
In today’s world, the prerequisite for being advanced and powerful economy is education. According to
Köymen, what makes today’s civilization complicated is the division of labor. Choosing the accurate
division of labor within the social structure plays a major role in the development of our personality and
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orientation of our community. Education is instrumental in choosing the appropriate social and
economic division of labour. Therefore, education has a great task in societies. Through education, the
individuals would develop their abilities, act as their own and reveal their competency.
With the education they receive in accordance with their abilities, the children of the country will make
successful adaptation to the economic division of labor; thus, they will save the country from being
consumer and place the county among the developed ones which are producing the manufactured
goods.
The purpose of this paper is to re-discuss Nusret Köymen's understanding of national development
through education.
Keywords: Nusret Köymen, education, national development
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Türkiye’de Beyaz Eşya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü
International Competitiveness of Home Appliance Sector of Turkey
Zeki Can SEMİZOĞLU1
Hasan Ağan KARADUMAN2
ÖZET
Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’nin beyaz eşya sektörünün uluslararası arenada rekabet gücünü
belirlemektir. Çalışmada 2006-2018 üçüncü çeyreklik datalar ile Türkiye’nin beyaz eşya sektörünün
rekabet gücü çeyreklik bazda incelenecektir. Çalışmanın ana amacı sektörün rekabet gücünü
belirlemek olsa da veri setinin 2008 dönemini de kapsaması bize sektörün rekabet gücünün 2008 krizi
öncesi ve sonrasında nasıl olduğunu da inceleme fırsatı verecektir. Sektörün rekabet gücü ölçümü ise
Balassa Endeksini baz alan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler perspektifi çerçevesinde olacaktır.
Çalışmada kullanılan veriler uluslararası ticaret verisi elde etmede oldukça güvenilir bir kaynak olan
Tramap.org’dan alınmıştır. Sonuçlar genel olarak raporlanmakla beraber aynı zamanda değişik alt
ürün gruplarına göre de raporlanacaktır. Çalışmanın sonunda bulgularımız beyaz eşya sektörünün
hem kriz öncesi hem de kriz sonrası oldukça rekabet gücüne sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Açıklamalı Karşılaştırmalı Üstünlük, Beyaz Eşya Sektörü, Uluslararası Ticaret
ABSTRACT
Main purpose of this study is to determine international competitiveness of Home Appliances Sector of
Turkey. In the study we are going to inspect quarterly competitiveness power of home appliance
sector of Turkey in global area for 2006-2018q3 time span. We aimed to detect sector’s
competitiveness, but our timespan covers 2008 and that let us see how the sector was just before the
crash and how crash affected sector’s competitiveness. To detect the competitiveness, we used
Revealed Competitive Advantage perspective, which uses Balassa Index. We obtained data from
Trademap.org which is a reliable data source for global trade. We are going to see results at whole
sector level and at different sub-product level. At the end of the study our findings asserted that
Turkey’s home appliance sector is highly competitive in global area even before and after global crash.
Keywords: Revealed Comparative Advantage, Home Appliances Sector, International Trade
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Ergenlerde Sosyal Dışlanma ve Dini Başaçıkma
Ostracism and Religious Coping in Adolescents
Muammer Cengil
ÖZET
Sosyal dışlanma yeni bir kavram olduğu için üzerinde uzlaşılmış bir tanımından söz etmek mümkün
değildir. Kavramı ekonomik, sosyal, politik, kültürel, kişisel, hukuki vb. boyutlarıyla ele alınmaktadır.
Genel bir şekilde tanımlamak gerekirse sosyal dışlanmayı bireyin sosyal etkinliklerin dışında kalması
olarak ifade edebiliriz. Kavram üzerinde yapılan her tanımlama beraberinde farklı sorunları ve bu
sorunların çözümüne yönelik önerileri beraberinde getirmektedir. Ergenlik dönemi bireyin kimlik
kazanımı açısından son derece önemli bir evredir. O yüzden bu dönemde sosyal dışlanma gibi
yaşanabilecek olumsuzluklar kimlik kazanımı açısından son derece önem arzetmektedir. Bizim bu
çalışmadaki amacımız bir yandan ergenlerin sosyal dışlanma durumlarını belirlerken diğer taraftan da
sosyal dışlanmayla baş etmede, baş etme stratejilerinden biri olan dini başaçıkmaya ne ölçüde
başvurduklarını ortaya koymaktır. Araştırmamız “Ergenler İçin Ostrasizm (Sosyal Dışlanma) Ölçeği” ve
“Dini Başa Çıkma Ölçeği”nden ve bağımsız değişkenlerden oluşan anket formunun kullanılacağı nicel
bir araştırmadır. Elde edilen bulgular SPSS istatistik programında değerlendirilerek çalışma
sonuçlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Dışlanma, Dini Başaçıkma, İnanç, Davranış

ABSTRACT
Since ostracism is a new concept, it is not possible to talk about a agreed definition. The concept is
evaluated by its economic, social, political, cultural, personal, legal, etc. dimensions. In general
defination; we can express ostracism as being outside of social activities. Every definition on the
concept causes different problems and new proposals for solving these problems. Adolescence is
extremely important for identification. Therefore, negativity in adolescence such as ostracism is very
important. Our aim in this study is to determine the osbtracism status of adolescents and how
adolescents apply to religious coping is one of the strategies of coping. Our study is quantitative
research. And we use the “Ostracism Experience Scale for Adolescents” and “Religious Coping Scale”
with suvey form. SPSS 22.0 statistical package program will be use to analyze the data.
Key Words: Ostracism, Religious Coping, Faith, Behavior
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Bulgaristan’ın AB Üyeliğinin Bulgaristan Ekonomisine Yansımaları
Reflections of Bulgaria's EU Membership on Bulgaria's Economy
Nesrin Osman Ispova1

ÖZET
Avrupa Birliği, 1951 yılında Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’yı içererek
kuruldu. Avrupa Birliği bugün, 28 ülkeyi bünyesinde barındırmaktadır. Bulgaristan ise 2007 yılında
Avrupa Birliği’ne üyelik hakkını kazanmıştır. Schengen bölgesine üye olmayan Bulgaristan’ın nüfusu 8
milyona yakındır.
XIV. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı hakimiyetine geçen Bulgaristan, Balkan coğrafyasının en yoğun
Türk ve Müslüman nüfusu olan ülkesidir. Osmanlılar, Orta Asya ve Anadolu kültürünü Balkanlara
taşımışlardır. Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üyelik hakkını kazanması bu ülke de
yaşayan Türk ve Müslüman nüfusunu da yakından etkilemiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliğine üye
olan Bulgaristan’ın ekonomisine yansımalarının yanı sıra Türk ve Müslüman nüfusuna olan etkileri
irdelenecektir.

Anahtar kelime: Bulgaristan, Avrupa Birliği, Ekonomi, Türk ve Müslüman Nüfus.

ABSTRACT
The European Union was established in 1951, including the following countries Belgium, Germany,
France, Italy, Luxembourg and the Netherlands. Today, the European Union has 28 countries.
Bulgaria gained the right to join the European Union in 2007. The population of Bulgaria, which is not
a member of the Schengen region, is close to 8 million.
Bulgaria, which was under Ottoman rule towards the end of XIV century, It is the most densely
populated Turkish and Muslim population in the Balkan region. The Ottomans carried the culture of
Central Asia and Anatolia to the Balkans. The fact that Bulgaria won the right to join the European
Union in 2007 also affected the Turkish and Muslim population living in this country. In this study, in
addition to the reflections on Bulgaria's economy, a member of the European Union, the effects on the
Turkish and Muslim population will be examined.

Key words: Bulgaria, European Union, Economy, Turkish and Muslim Population.
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Mitolojilerde Kutsal İnsan Anlatımlarının
Modern Toplumlardaki Etkileri
The Mythology of Holy Human Narratives Effects in Modern
Societies
Özden KANTER
ÖZET
İnsan, akli melekelerini kullanmaya başladığı dönemden itibaren etrafını inceleme ve anlamlandırma
gayreti içerisinde olmuştur. İçinde yaşadığı dünyanın zorlukları ile mücadele ederken günlük
yaşantısındaki tecrübeleriyle birçok olay ve olguyu anlamlandırırken, bilgisinin yetmediği, gücünü aşan
olay ve olguları metafiziksel varlıklar üzerinden yorumlamaya çalışmıştır. Bu varlıklar bazen insanlar
arasına karışan tanrılar, bazen yarı tanrı özellikleri taşıyan ve doğaüstü güçlere sahip insanlar bazen
de insan dışı doğaüstü varlıklardır. Kozmolojik yaratma, dünyada meydana gelen kozmolojik
değişimler, tufanlar veya bir toplumda meydana gelen açıklayamadıkları toplum yapılarını değiştiren
olaylar, metafizik varlıkların veya tanrıların cezalandırması veya ödüllendirmesi şeklinde mitolojik
anlatımlarla tanımlanmıştır.
Bu bildiride modern insanın her ne kadar seküler bir yaşam sürse de, toplumları ilgilendiren büyük
değişimlerde veya kozmolojik çaresizliklerinde seçilmiş ve kendisinden daha üstün, Tanrıyla bağları
daha güçlü varlık ve insanları farklı formlara büründürerek yaşatma eğilimlerinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, İnanç, Kutsal

ABSTRACT
Human beings have been in an effort to analyze and make sense of their environment since they
began to use their mental capacity. While struggling with the challenges of the world they lived in and
giving meaning to many events and phenomena via their daily life experiences, they tried to interpret
the events and phenomena that are beyond their power by way of metaphysical beings. These beings
are sometimes gods strolling among people, sometimes people having the feature of semi-god and
supernatural powers and sometimes supernatural beings that are nonhuman. Cosmological creation,
cosmological changes occurring in the world, floods or events changing the social structures that are
inexplicable are defined by mythological narratives as punishment or reward of metaphysical entities
or gods.
In this paper, it will be mentioned that though the modern man leads a secular life, the tendencies of
being chosen and superior to him, being stronger in his ties with God, and keeping people alive in
different forms during the great changes or cosmological despair.
Keywords: Mythology, Belief, Sacred.


Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam anabilim Dalı, Çorum.
e-posta: ozdenkanter@hitit.edu.tr

102

2018 Yılı Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracatının
Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Textile and Apparel Industry Exportation in
2018
Erkan Türkmen DÖNMEZ1
Tuğba CANER SÖNMEZ2
ÖZET
Dünyanın en eski sanayi dalı olan tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemizin lokomotiv sektörlerinden
birisidir. Gerek ihracat gelirleriyle sağladığı döviz girdisi gerekse de yan sanayi dallarının geniş olması
nedeniyle oluşturduğu istihdam kapasitesi bu sektörü gelişmekte olan ülkeler için bir adım öne
çıkarmaktadır. Ayrıca dünya ticaretinde ileri düzeyde globalleşen sektörlerin başında gelmesi de
rekabetin bu sektörde yüksek ve sert bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır.

Yaptığımız

çalışmada, ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektörünün bu şartlar altında 2018 yılında gerçekleştirmiş
olduğu ihracat verilerini incelenmiştir. Bu anlamda 2018 yılı içersinde ülkere yapılan ihracat
rakamlarının yanında hangi kalem mal gruplarında üretimin ve pazarlamanın başarılı olduğu ya da
başka bir deyişle tekstil ve hazır giyimin hangi alanlarında elimizin güçlü olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, Hazır Giyim Sektörü, İhracat Rakamları.

ABSTRACT
The textile and apparel sector, which is the oldest industrial branch of the world, is one of the
locomotive sectors of our country. The employment capacity created by both the foreign exchange
input provided by the export revenues and the wide range of sub-industry branches make this sector a
step forward for developing countries. In addition, the fact that globalization is one of the leading
sectors in the world trade causes competition in this sector high and hard. In this study, the export
data of the textile and apparel sector of our country in 2018 were examined. In this sense, besides the
figures of the exports made to the countries in 2018, which product groups are successful in the
production and marketing or in other words we are powerful in which textile and apparel branches
were tried to be determined.
Keywords: Textile Sector, Apparel Sector, Export Figure.
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Türkiye’de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu Eylem Planlarının
Analizi
Knowledge Economy and Analysis of Information Society Action
Plan in Turkey
Şahin ÇETİNKAYA*
ÖZET
Toplumsal yapıda bilgi toplumunun göstergesi bilgiye dayalı üretimdir. Bilgiye dayalı yüksek katma
değerli mal üretimi bilgi ekonomisi olarak tanımlanır. Toplumlarda gelişim üretim faktörleri ile kendini
göstermektedir. Toplumsal yapı da bununla isim almakta ve üretim faktörlerindeki güçlü değişimler
toplumsal yapının adını da değiştirmektedir. Günümüzde bilgi toplumu, bilginin üretim de kullanılan en
önemli kaynak olduğunu göstermektedir.

Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli

kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik
ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek
bir refah seviyesine erişmiştir. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan
gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi
toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim
teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline
gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ekonomisi, Bilgi toplumu, Bilgi, E-ticaret, E-devlet

ABSTRACT
Indicative of information in social structure is knowledge based on production. The knowledge
economy is defined as knowledge-based production of high value-added goods. Development in
society manifests itself by means of production factors. The social structure takes its name from this
and the strong changes in production factors change the name of the social structure, too. Today, the
information society shows that knowledge is the most important source which used in production.
Knowledge has been the most important source of the wealth of societies throughout history.
Societies, which have more and more qualified knowledge and who can use information correctly with
an effective political, economic and social organization, have attained a higher level of prosperity than
others. Since the middle of the 20th century, the developments in the field of electronics have made a
breakthrough for information acquisition, storage, processing, and transmission and also significantly
accelerated the process of transformation into the information society. In recent years, information and
communication Technologies have become a general purpose technology used in all areas of
economic and social life.
Key Words: Knowledge Economy, Knowledge Society, Knowledge, E-Commerce, E-State
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Ekonomik Güvenlik, Ekonomik Terör ve Devletçilik
Economıc Security, Economıc Terror And Statısm
Esmeray ALACADAĞLI1
Şenol KILIÇASLAN2
ÖZET
Güvenlik kavramı, dönemsel olarak toplumların ihtiyaçlarına göre şekillenen, farklı bakış açılarıyla
yorumlanan ve anlamı da buna göre değişen bir kavramdır. Soğuk savaş dönemi sonuna kadar
güvenlik denilince; bireysel düzeyde kişi güvenliği, toplumsal düzeyde askeri güvenlik anlaşılmıştır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak esen ve 20.yüzyıla damgasını vuran küreselleşme
rüzgarları güvenlik kavramının da kapsamı ve içeriğini farklılaştırarak değiştirmiş, dönüştürmüştür.
Küreselleşme; rekabet artışının yanı sıra ekonomik açıdan risk ve tehditleri de artırmıştır. Günümüz
dünyasında devletlerin öncelikli güvenlik alanlarından biri de ekonomik güvenliktir. Ülkeler toplumsal
refahı ve güveni sürdürmek için ekonomik açıdan kendilerini tehdit eden unsurlarla mücadelenin
yollarını bularak ekonominin güvenliğini sağlamak zorundadır.
Devletçilik, 1929'da dünyada yaşanan ekonomik bunalımın ertesinde kapitalizmin mevcut krizi
aşmasına dönük bir hamle olarak uygulanan bir ilkedir. Kurtuluş Savaşı sonrasında ekonomik
bağımsızlığını kazanmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri ve uyguladığı
ekonomik sistemin adı da “devletçilik”tir.
Bu çalışmanın amacı; ülkemiz devletçilik uygulamasının, günümüzde büyük sorunları olan
ekonomimizi düzeltmede ve ekonomik güvenliğimizi sağlamada bir model olarak yeniden uygulanıp
uygulanamayacağını irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Ekonomik Güvenlik, Ekonomik Terör, Devletçilik
ABSTRACT
Security is a concept that is shaped according to the needs of societies periodically, interpreted from
different perspectives and changed accordingly. This concept was understood to be individual security
at the individual level and military security at the social level, especially until the end of the cold war
period. The winds of globalization, which were inspired by scientific and technological developments
and marked the 20th century, caused changes in all economic, political and cultural fields, ended both
the cold war period and changed the scope and content of the concept of security. Globalization; In
addition to the increase in competition, economic risks and threats have increased. Economic security
is one of the priority security areas of states in today's world. Countries need to ensure the security of
the economy by finding ways to combat the elements that threaten them economically in order to
maintain social welfare and confidence.
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Statism is a principle that was implemented in 1929 as a move to overcome the current crisis of
capitalism following the economic crisis in the world. War of Independence after the economic
independence of the Republic of Turkey has also been trying to adopt and implement the basic
principle of statism.
The aim of this study is to examine the application of the statism practice of our country, which is the
basis of the economic development of our country, as a model to provide our economic life, economic
security which has big problems in our day.

Key Words: Security, Economic Security, Economic Terror, Statism
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Küba Füze Krizi’nin Türkiye-ABD İlişkilerine Etkisi
Effects of Cuban Missile Crisis on Turkey-USA Relations
Leyla Nabiyeva1
ÖZET
Küba Füze Krizi 1959 yılında ABD’nin Türkiye İzmir-Çiğli’de Nükleer başlıklı füze yerleştirmesinden
sonra, SSCB’nin de Küba’ya füze yerleştirmesiyle başlayan önemli bir krizdir. Küba krizi 1962 yılında,
Soğuk Savaş döneminde iki büyük gücü ilk kez resmi kaşı karşıya koymuş, neredeyse nükleer savaş
başlanmasına getirip çıkaran bir bunalım olmuştur. SSCB Küba’da olan füzelerin sökülmesi
karşılığında ABD’nin de, Türkiye’de olan füzeleri sökmesini talep ediyordu. Yeni bir savaşın çıkmaması
için ABD bu isteğe olumlu bakıyordu. Lakin Türkiye daha yeni kurulmuş olan Füzelerin sökülmesine
itiraz ediyordu. Bu itirazlara rağmen Türkiye’deki füzelerin sökülmesi konusu ABD gündeminde kaldı
ve gizlin konuşulmaya başlandı. Füzelerin sökülmesi Türkiye ile ABD ilişkilerini çok da kötü etkilemedi.
Ancak Küba Krizi olası bir tehlike zamanı Washington'un Türkiye’yi nasıl göz ardı edebileceğinin
göstergesi olarak değerlendirilmeye başladı. Bu çalışmada Küba Füze Krizinin Soğuk Savaş
döneminde Türkiye ABD ilişkilerine etkisi araştırılacaktır.
Anahtar kelimeler. Türkiye, ABD, SSCB, Küba Füze krizi, Soğuk Savaş

ABSTRACT
1959 The USA placed in İzmir-Cigli missiles with nuclear warheads and as a respond USSR placed
missiles in Cuba so as a result all this started the Cuba missiles crisis. The Cuban Crisis in 1962 put
face to face the two great power of the world during the Cold War. It has almost become a crisis that
has brought about the start of nuclear war. USSR demanded to the USA remove the Turkish missiles
in exchange to remove missiles in Cuba. The USA considered this proposal positively because didn’t
want to face nuclear war. However, Turkey was against to this proposal. Despite these objections the
USA decided to remove missiles from Turkey. Dismantling of missiles did not affect Turkey and The
USA relations. After Cuban crisis Turkey saw how Washington can ignore Turkey in potential danger.
İn this article will investigated the effects of Cuban Crisis to Turkey and The USA relationship.
Key words. Turkey, The USA, USSR. Cuban Missiles Crisis, Cold War
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Konfeksiyonda Çalışan Türk İşçi Kadınların Suriyeli İş
Arkadaşlarının Emek Piyasasındaki Durumlarını Değerlendirmeleri:
İstanbul-Beykoz Örneği
Turkish Women Workers Working in Confection Evaluate the
Situation of Syrian Colleagues in the Labor Market: The Case of
Istanbul-Beykoz

Hilâl Çakmak 1
ÖZET
Bu bildiride, yapılan saha araştırması ve yoğun literatür taraması üzerinden konfeksiyonlarda çalışan
Türk ve Suriyeli çalışanların iş yerlerindeki durumlarının ortaya konması, Türk kadınların özellikle
Suriyelilerin sektöre dâhil olmasından sonra iş yerlerinde olumlu veya olumsuz rol değişimi yaşayıp
yaşamadıklarının, işlerini kaybetme korkusu taşıyıp taşımadıklarının, Suriyeli kadın işçileri kendilerine
rakip görüp görmediklerinin sorgulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kadınların Suriyeli iş
arkadaşları ile ne derece ilişki kurdukları, onlarla ne kadar kaynaştıkları, onları ne kadar arkadaş
grupları içine aldıkları sorgulanarak; bu davranış biçimleri üzerinden onların iş yerlerindeki varlıklarını
ne derece kabullendikleri irdelenmektedir.
Bu bağlamda araştırmanın örnekleminde yer alan konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadın işçilerle
derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Katılımcılar, hem kendilerinin hem de Suriyeli iş arkadaşlarının
emek piyasasındaki mevcut durumlarını ücret, sigorta, çalışma koşulları ve iş arkadaşlıkları gibi
açılardan kıyaslamışlardır. Bildiride de bu kıyaslamalar üzerinden çıkarımlar yapılıp yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Konfeksiyon atölyeleri, Suriyeli işçiler, Kadın işçiler, Suriyeli ve Türk işçilerin
kıyaslanması, Türk tekstil sektöründe istihdam, Emek piyasasında yabancı istihdamı.

ABSTRACT
In this paper, it is aimed to reveal the situation of Turkish and Syrian workers who work in confection
through field survey and intensive literature survey; to question whether Turkish women, especially
after the inclusion of the Syrians in the sector, have a positive or negative change in their workplace,
whether they have fear of losing their jobs or not, whether see Syrian women workers as a their
1
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competitors. In addition, it is examined the extent to which these women have established
relationships with their Syrian colleagues, how much they have fused with them, how much friends
they have been involved in; is evaluated what a extent to which they accept their presence in the
workplace through these forms of behavior.
In this context, in-depth interviews were conducted with women workers working in confection.
Participants compared the current situation of both themselves and their Syrian colleagues in the labor
market in terms of wages, insurance, working conditions and co-workers. In this paper, will be made
inferences through these comparisons and commented.
Key Words: Confection, Syrian workers, Women workers, Comparison Syrian and Turkish workers,
Employment in Turkish textile sector, Foreign employment in the labor market.
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Türkiye’de Sigara Tüketimine Yönelik Vergi Uygulamaları
Taxation on Cigarette Consumption in Turkey
Neslihan KOÇ*
ÖZET
Türkiye’de tütün mamulleri üzerinden tahsil edilen dolaylı vergiler olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve
Katma Değer Vergisi (KDV), vergi gelirleri içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunun
sebeplerinden biri, Türkiye’de sigara kullanımının çok yaygın olmasıdır. 2008 yılında Dünya Sağlık
Örgütü tarafından hazırlanan Küresel Tütün Salgını Raporunda tütün kullanımı ve tütün kontrolü
konularında ülkelere önerilen stratejilerden biri, tütün üzerindeki vergilerin arttırılmasıdır. Bu doğrultuda
Türkiye’de sigara kullanımını azaltmak amacıyla pek çok idari düzenlemenin yanı sıra vergisel
müdahale araçları kullanılmaktadır. Devlet, genel olarak ÖTV düzenlemeleriyle fiyata müdahale
etmektedir. Üretici fiyatı ile KDV oranı değişmese bile, ÖTV oranındaki değişiklikler, sigaranın nihai
satış fiyatını doğrudan etkilemektedir. Devletin vergi artışlarının fiyatlara yansımasını sağlamaktaki
fiskal amacı, kamu gelirlerini arttırmak; ekstra fiskal amacı ise erdemsiz mal tüketimini azaltmak ve
olumsuz dışsallıkları engellemektir. Çalışmada tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV’ye ilişkin
mevzuattaki son değişiklikler, bu amaçlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sigara, Vergi
ABSTRACT
Special Consumption Tax (SCT) and Value Added Tax (VAT), which are indirect taxes received
through tobacco products in Turkey, have an important place in tax incomes. One of the reasons for
that is that smoking is very common in Turkey. One of the strategies proposed to countries on
tobacco usage and tobacco control in Global Tobacco Epidemic Report prepared by the World Health
Organization in 2008, is to increase taxes of tobacco. Accordingly, in order to reduce the smoking
amount in Turkey, taxation intervention tools in addition to many administrative arrangements are
used. The government typically intervene in prices with SCT arrangements. Even though producer
price and VAT ratio aren’t changed, the changes in CST ratio directly affects the final sales price of the
cigarette. The fiscal purpose of the government in reflecting tax increases on prices is to increase
public incomes, the extra fiscal purpose of that is to reduce the consumption of demerit goods and
hinder negative externalities. The last amendments in the legislation of SCT received over tobacco
products were discussed pursuant to this purpose in the study.
Keywords: Cigaret, Tax.
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Dayton Anlaşması Gölgesinde Bosna Hersek’te Kamu
Yönetimi/Yönetimsizliği
The Public Management / Managementless in Bosnia and
Herzegovina in the Shadow of the Dayton Agreement
Hatice Koç1
ÖZET
1990’da Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte Alija Izetbegović önderliğinde kurulan Bosna-Hersek
Cumhuriyeti kısa sürede tanınmaya başlansa da iç düzeninde konsensüs sağlanmasında önemli
sorunlar yaşanmış ve 1992’de 3 yıl sürecek 21. Yüzyılın en kanlı savaşlarından birine tanıklık
edilmiştir. Bosna savaşı, ABD ve AB ülkelerinin müdahaleleriyle 1995’te NATO aracılığıyla
durdurulmuştur. 14 Aralık 1995’te Bosna; Sırp ve Hırvat liderlerinin koydukları imzalarla Dayton Barış
Antlaşması yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşma ile Bosna-Hersek Devleti resmen kurulmuştur. Dayton
Barış Anlaşması’nın biri kısa, diğeri de uzun vadeli olmak üzere, iki temel amacı vardı. Kısa vadede
savaşın durdurulması, ölümlerin ve yıkımların önüne geçilmesi hedeflenmişti. Daha uzun vadede ise,
kalıcı barış ve istikrar için gerekli ortamın yaratılması amaçlanmıştı. Dayton anlaşması savaşı
durdurmuş

ancak

öngördüğü

entegrasyon

sürecinin

bizzat

kendisi

başlı

başına

sistemin

sürdürülebilirliği ile ilgili tehdit olmuştur. Bu çalışma, uluslarası bir anlaşmayla kurulması özelliğiyle tek
olan Bosna Hersek’te bölgesel barışın tesisi için kurucu unsurlar arasında dağıtılan kamu gücünün
oluşturduğu ynetim handikaplarını incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Yönetişim, Güçler Ayrılığı

ABSTRACT
Although The Republic of Bosnia and Herzegovina, established under the leadership of Alija
Izetbegović, with the dissolution of Yugoslavia in 1990, was started to widely recognizing from other
countries, it was occurred big challenges to establish consensus in its internal system and it was
witnessed to one of the bloodiest wars in the 21st century, which will last 3 years in 1992. The war in
Bosnia ended with the intervention of USA and EU States by means of NATO. On 14th December
1995 the Dayton Peace Agreement was signed by the Bosnian, Serbian, and Croatian leaders. This
agreement was the official foundation of the Bosnia-Herzegovina State. The Dayton Peace Agreement
had two main objectives, one short and one long term. In the short term, the aim was to stop the war
and to prevent deaths and destruction. In the longer term, it was aimed to create the necessary
environment for lasting peace and stability. The Dayton agreement stopped the war, but the process of
integration itself had been a threat to the sustainability of the system itself. This study aims to examine
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the management handicaps created by public power distributed among the constituent elements for
the establishment of regional peace in Bosnia and Herzegovina, which is the only one with the
characteristic of establishing an international agreement.
Keywords: Public Management, Governance, Distribution of Public Power
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Rus Kültürü Postmodern Alanda
Russian Culture in the Space of Postmodernism
Tamara Gurtueva1
ÖZET
Dünyanın romantizmle olan sıkıntıları ve bir insanın önemsizliğinin tüm trajedisi hala gündemde, çünkü
içsel duygular veya romantizm zamanımızın içsel duygusudur. Romantizm ve son yüzyılın felsefi
arayışı prizması ile bakıldığında “Süpermen” ile “küçük adam”, olmak ve ya olmamak, şey ve hiçbir
şey arasındaki zıtlıkların yeni bir anlamlarla zenginleştiği XX yüzyıl sonundaki şiir yazar tarafından
“romantizmin yaşlılığı” olarak tanımlanır. Postmodernizm, romantizmin tarihsel gelişimi olarak görülür.
Postmodernizm alanı hakkında konuşursak, ikincisiyle sanatsal dilin yeni bağlamda ve yeniden
düşünülmüş ve bazı meta-sanatsal, meta-tarihsel kategorilere tabi tutulması olağan kategorileriyle bir
bağlantı bulabiliriz. Postmodernizm olgusunu karakterize eden materyal, doğasıyla ilgili farklı
görüşlerin destekçileri arasındaki polemiklerden önce ortaya çıkar.
Anahtar Kelimeler: Bağlam, Kültür, Romantizm, Postmodern Alanı.

ABSTRACT

The world’s trouble clearly shown by romantics and all the tragedy of a human’s insignificance are still
on the agenda as the inner sense or romanticism is the inner sense of our time. Late XX century
poetry is defined by the author as “elderly age of romanticism” when the opposition between a
“superman” and a “small man”, a being and an inbeing, a thing and a nothing etc. being looked at
through the prism of romanticism and philosophic search of the last century is filled with a new
meaning. Postmodernism is seen as romanticism in its historic development. Speaking about the
postmodernism space we could find an interconnection of the latter with the artistic language’s
categories that were rethought in the new context and are to be subordinated to some meta-artistic,
meta-historical categories. Material characterizing the phenomenon of postmodernism is preceded by
polemics between the supporters of different views concerning its nature.
Keywords: Context, Culture, Romanticism, Space of Postmodern.
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Zorunlu Göç Sonrası Kadınlar (Türkiyedeki Suriyeli Kadınlar Örneği)
Women after forced migration (Case of Syrian women in Turkey)
Turaj Aliyeva1
ÖZET
Zorunlu göç - mülteci akını, sığınmacılar, iç göç ve kalkınmanın neden olduğu yer değiştirmeler de
dahil olmak üzere - Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana hacim ve siyasi önemde önemli ölçüde
artmıştır. Özellikle son 20 yılda mevcut küresel toplumsal dönüşüm süreçleriyle yakından bağlantılı
zorunlu göç uluslararası ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu, sosyologların zorunlu göç
üzerine çağdaş araştırma ve analizleri geliştirmelerini, çağdaş toplumun kuramsal anlayışlarına dahil
etmeleri için önemli hale getirmektedir.
Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası zorunlu göç gibi önemli bir süreçte kadınların yaşadığı
statü ve yer değişiklikleri son derece önemlidir. Onların toplumla ilgili gözlemleri, topluma entegre
olmak için gösterdikleri çabalar, ilerleyen zamanlarda aile isdihdamına katkıda bulunmaları, akrabalık
ilişkileri, ilişkilerin yeniden yapılandırmaları ve s. onların tepki vermeksizin değişen şartları kabullenen
pasif varlıklar değil, imkânlar arayan aktif bireyler olduklarını göstermiştir.
Anahtar kelimeler: zorunlu göç, Suriyeli Kadınlar, göçmen, mülteci
ABSTRAC
Forced migration - including the displacement of refugees, asylum-seekers, internal migration and
development - has increased since the end of the Cold War. Especially in the last 20 years, forced
migration closely linked to the current global processes of social transformation and has become an
integral part of international relations. This makes important for sociologists to develop contemporary
research and analysis on forced migration into the theoretical conception of contemporary society.
The status and location changes experienced by Syrıan women ın important period, such as forced
migration after the civil war in 2011, are extremely important. Their observations about society, their
efforts to integrate into society, their contribution to family employment, , relations, changed status and
p. they have shown that they are active individuals seeking opportunities rather than passive assets
that accept changing conditions without reacting to them.
Key words: Forced migration, Syrian women, immigrants, refugees
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Öğrenci Motivasyonu Yabancı Dil Eğitimindeki Önemli Bir Faktör Olarak (Rus
Dili Öğrenen Türk Öğrenciler Örneği)
Foreign Language Learning Motivation as an İmportant Factors of Language
Education: A Look at the Turkish Students Learning Russian Language
Turaj Aliyeva1
ÖZET
Bu araştırma, üniversitede yabancı dil öğrenimi sorununu motivasyon açısından ele almaktadır.
Yabancı dil yeterliliğinin kazanılması için hayati önem taşıyan motivasyonlardan birisi budur. Hedef dil
öğrenmeye yönelik motivasyon artışı “Rus Dili ve Edebiyatı Programının Hazırlık bölümünün Konuşma
dersi” örneği üzerinde tartışılmıştır. Yöntem olarak gözlem metodu ve etkin röportajlar yapılmıştır.
Araştırma, dil öğrenme sürecinde muhtelif profesyonel etkenlerin, “örnek etki kuvveti”, “katılım
aktivitesi” ve sözlü ortamdan öğrenme gibi çeşitli etkili motivasyon ve nedenlerin olduğunu
doğrulamaktadır. Yukarıda sıralanan nedenler, ikinci dili ve edebiyatını öğrenmenin başarısı için temel
etkenlerdir.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil, Motivasyon, Öğrenme.

ABSTRACT
This research deals with the problem of foreign language learning at the university from a motivational
aspect. It is the motive that is vital for the acquisition of foreign language competence. The motivation
growth towards the target language learning is discussed on the example of the program "Speaking of
the Russian Language and literature program”. Data is collected with method of involved observation,
interviews. The research confirms that there are several types of effective motivation in language
learning process, such as professional aspiration, “example influence force”, “engagement activity”
and the learning through the verbal environment. The above listed motives are fundamental to the
success of learning second language and its literature
Keywords: Foreign Language, Motivation, Learning.
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İŞKUR’un Mesleki Eğitim Kurslarından Yararlanan Kadınların
İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi: Amasya Örneği
Evaluation of employment status of women benefiting from
vocational training courses of İŞKUR : Example of AMASYA
Emrah Koparan1
Nazan Kahraman2
Ahmet Sağlam3
M. Emin Aykut4
ÖZET
Kadınlar, ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen, ekonomik ve toplumsal hayatın hemen
her alanında yeterince yer alamamaktadır. Özellikle işgücü piyasasına katılımda sorun yaşayan
kadınların, istihdam oranları da beklenenin gerisindedir. Kadınların çalışma hayatına girişlerini
destekleyen kurumların başında bir kamu istihdam kurumu olan İŞKUR gelmektedir. Çok fazla sayıda
müdahale aracıyla kadınların işgücü piyasasına katılım ve istihdamlarına destek olan İŞKUR’un en
önemli araçlarından birisi mesleki eğitim kurslarıdır.
İŞKUR’un aktif istihdam tedbirleri kapsamında uyguladığı bu kurslardan yararlanan kadınların sayısı
her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, kadın istihdamı ile eğitim arasındaki
olumlu ilişkiyi de destekleyecek şekilde kadınların meslek edindirme çabasıdır. Diğeri ise kadınların
işgücü piyasasının daralmasından en çok etkilenen grup olarak erkeklerden daha çok sosyal dışlanma
yaşamaları nedeniyle işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin kazandırılma çabasıdır.
Bu çalışma, Amasya Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarından
yararlanarak istihdam edilen kadınların istihdam durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: mesleki eğitim kursu, İŞKUR, kadın istihdamı, Amasya

ABSTRACT

Although women constitute half of our country's population, they cannot take place sufficiently in
almost every field of economic and social life. Employment rates of women, especially those who have
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problems in labor market participation, are also behind expectations. ISKUR, a public employment
institution, is one of the institutions that support women's entry into working life. One of the most
important tools of İŞKUR, which supports women's labor market participation and employment through
a large number of intervention tools, is vocational training courses.
The number of women benefiting from these courses implemented within the scope of İŞKUR's active
employment measures is increasing day by day. One of the most important reasons is an effort to
acquire a profession for women in such a way as to support the positive relationship between female
employment and education. The other reason is the efforts of the labor market to acquire the
competencies needed by women due to their social exclusion as the group most affected by the
contraction of the labor market.

This study was carried out to evaluate the employment status of women employed by taking
vocational training courses organized by Amasya Labor and Employment Agency.
Keywords: vocational training course, İŞKUR, women employment, Amasya
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19. Yüzyılın Sonu ve 20. Yüzyılın Başında Novi Pazar Sancağı’nda
Yaşayan Boşnak Halk Türkülerinde Tarihsel Olaylar ve Şahsiyetler
The historical events and personalities from the end of the 19th and
beginning of the 20th century in folk songs of the Bosniaks living in
the Sanjak of Novi Pazar
Naka Nikšić 1
ÖZET
Novi Pazar sancağı (halka arasında sancak olarak bilinir) Osmanlı İmparatorluğu’nun 52 sancak veya
yönetim bölgesinden birisidir. Bölge, 15. Yüzyılın ortalarından Karadağ Krallığı ve Sırbistan Krallığı
tarafından bölündüğü 1912’ye kadar farklı yönetim biçimleriyle imparatorluğun bir parçasıydı.
Büyük Doğu Krizi, Berlin Konferansında alınan kararlar, Sırbistan ve Karadağ tarafından bölündükten
sonra Novi Pazar Sancağı’nın durumu, I. Dünya Savaşının başlangıcından 1940’lara kadar uzatılabilecek
dönemdeki tarihsel olaylar, Novi Pazar Sancağında yaşayan nüfus üzerine önemli bir etki bıraktı ve bu
olayların anıları, halk türkülerinde yaşatılmakta ve Novi Pazar Sancağı’nda yaşayan Boşnakların kültürel
olmayan önemli unsurlarında temsil edilmektedir.
Bu makale, ilgili kaynakların teorik bir analizini yaparak, sözkonusu tarihsel olaylarla ilgili genel bir bakış
sunacak ve ardından yerel arşivlerde bulunan materyal ve kayıtların etno-müzikal analizi, söz konusu
olayları anmak için söylenen şarkıların systematize edilmesini sağlayacakatır. Ayrıca, Novi Pazar
Sancağı’nın Bosna Hersek dışında yaşayan Boşnaklarının etnik ve kültürel kimliklerini güçlendirmek
amacıyla korunmalarının ve bir sonraki kuşaklara aktarımının sağlanması ve Sırbistan ve Karadağ'daki
eğitim sistemine dahil edilmesinin önemi de belirtilecektir.
Anahtar kelimeler: Novi Pazar Sancağı, tarihsel olaylar, tarihsel şahsiyetler, kimlik, eğitim

ABSTRACT
The Sanjak of Novi Pazar (colloquially known only as Sanjak) was one of the 52 administrative areas or
sanjaks in the Ottoman empire. The territory which it encompassed was a part of the empire in various
organizational forms from the mid-fifteenth century, up to 1912, when it was divided by the Kingdom of
Serbia and Kingdom of Montenegro.
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The great crisis in the east, the decisions made during the Berlin Congress, the state of the Sanjak of
Novi Pazar after having been divided by Serbia and Montenegro, as well as the historic events dating
back from the beginning of World War I which lasted through to the 1940’s all left a significant impact on
the life of the population of the Sanjak of Novi Pazar, and the memories of these events are still very
much alive in the folk songs which, at the same time, represent an important element in the non-material
culture of the Bosniaks living in the Sanjak of Novi Pazar.
In this paper, a theoretical analysis of the relevant sources will provide an overview of the aforementioned
historical events, and then an ethno-musicological analysis of the material and recordings found in the
local archives will provide a systematization of the songs sungs to commemorate the aforementioned
events. We will also indicate the importance of their preservation, transfer from one generation to another,
and inclusion in the educational system in Serbia and Montenegro with the aim of strengthening the
ethnic and cultural identity of the Bosniaks living outside of Bosnia and Herzegovina in the Sanjak of Novi
Pazar.
Key words: the Sanjak of Novi Pazar, historical events, historical personalities, identity, education
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Medya Psikolojisi: Medyada pozitif ve negatif fenomen
(Gürcistan Örneği)

Media psychology: negative and positive phenomena in media
(case of Georgia)
Mariam Gersamia1
ÖZET
Medya psikolojisi Gürcistan’da disiplinlerarası bağlamda gelişen bir alandır. İşgücü araştırmasına
göre (2018), işverenlerin % 88’i, medya çalışanlarının etik olmaları ve medyanın (Tv, radyo, basılı,
çevrimiçi) pozitif ve negatif etkilerini/fenomenlerini iyi anlamaları gerektiğini düşünmektedir. Bu
bağlamda, uygun medya izleme raporları üretilmesi, medya çerçevelerinin tespit edilmesi (pozitif ve
negatif olanlar) ve yeniden çerçeveleme tekniklerini kullanması, medyada konumlandırmayı
geliştirmek için temel aşamalardır.
Araştırmanın amacı, medya içeriğinin oluşumuna neden olan olumlu veya olumsuz çerçeveleri
belirlemek ve uygun tekniklerle yeniden çerçeveleme için öneriler sunmaktır. Araştırma soruları
aşağıdaki gibidir:
Araştırma sorusu 1: Olay veya öyküde var olan ve medyaya olumlu veya olumsuz yansımasına neden
olan haberi çerçeveleyen unsurlar nelerdir?
Araştırma sorusu 2: Olumlu olanların içinde olumsuz haberin yediden çerçevelenişi için
kullanılabilecek teknikler nelerdir?
Metodoloji: Medya yayınında (7 televizyon kanalı) eğitim ve bilim alanlarında hikayeleri barındıran
10.000’den fazla haber içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmaya dayanarak, medyada olumlu ve / veya olumsuz kapsamaya neden olan ana unsurlar
tanımlanmış ve yeniden çerçeveleme teknikleri (olumsuz haberlerden olumlu olanlara kadar) pratikte
belirlenmiş, test edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada,
Olumlu ve/veya olumsuz medya içeriklerine neden olan temel unsurlar tanımlanmış, yeniden
çerçeveleme teknikleri (olumsuz haberlerden olumlu olanlara) tanımlamış, test edilmiş ve
değerlendirilmiştir. Tekniğin yeterliliği Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı (halkla İlişkiler bölümü)
tarafından uygun bulunmuştur.
Bulgulara göre 12 negatif ve 12 pozitif unsur tespit edilmiştir. Bu unsurların çalışmadaki ismi “Magic
12” dir.
Anahtar kelimeler: Gürcistan, Medya psikolojisi.
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ABSTRACT
Media psychology is an emerging sphere in Georgia, which develops in the interdisciplinary context.
According to the job market survey (2018) in Georgia, 88 % of employers think that media employees
should be ethical, should have a good understanding of the negative and positive phenomena/effects
of Media (TV, Radio, Print and online). In this regard, producing proper media-monitoring reports,
detecting the media frames (positive and negative ones) and using techniques of the re-framing are
essential phases for improving the positioning in the media. With the additional help of a custom-made
pattern and coding system it becomes easier to analyze the relevant organization’s stance in particular
news network and efficiency of media-relations, as well as assessing the media-product itself
(accuracy of coverage) and the company’s result vector (in setting the agenda).
The goal of the research is identifying the frames that cause the positive or negative makeup of the
media content and provide the recommendations for re-framing them with the appropriate technique.
Research questions are as it follows:
Research Question 1: what are the elements that exist in the story or event and cause positive or
negative media reflection, framing of the news?
Research Question 2: What techniques can be used for the re-framing negative news into positive
ones?
Methodology: using quantitative content-based analysis, more than 10,000 news stories covering the
fields of education and science, in broadcast media (seven TV channels) have been analysed. Based
on the research the main elements that cause positive and/or negative coverage in the media have
been identified and techniques of the re-framing (from negative news into positive ones) has been
determined, tested and evaluated in practice. Efficiency of that technique has been applied in
Georgia’s Ministry of Education and Science (department of public relations).
According to the results, 12 positive and 12 element had been detected; These elements in the study
have the unique name: “Magic 12”.
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Kritik Hammaddelerin Türkiye Ekonomisindeki Rolü
The Role of Critical Raw Materials on Turkish Economy
Hamdi Tekin1
ÖZET
Dünya ticaretinin en önemli unsurlarından birisi hiç kuşkusuz hammaddelerdir. Kısıtlı doğal enerji
kaynakları, giderek artan enerji talebini karşılayamamaktadır. Bu nedenle ülkeler ekonomilerinin güç
kaybetmemesi için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmekte, lokomotif sektörleri için gerekli önemli
hammaddeleri ikame edecek yeni malzemeler bulmaya çalışmakta, geri dönüşüm işlemlerini
geliştirmektedirler. Avrupa Komisyonu çeşitli analizler sonucunda kritik hammaddeler listesi yayımlayarak,
bu konuda önemli adımlar atmıştır. Türkiye belirli bazı kritik hammaddeler konusunda çok önemli
ülkelerden biridir. Dünya bor rezervinin yaklaşık dörtte üçlük kısmı Türkiye’de yer almaktadır. Bunun
dışında magnezyum ve grafit de ülkedeki diğer kritik hammaddeleridir. Bu çalışmada, kritik
hammaddelerin Türkiye ekonomisindeki mevcut rolü irdelenmiş, bu maddelerin ülke ekonomisi için
gelecekteki yeri tartışılmıştır. Bunun için öncelikle literatür çalışması yapılmış, daha sonra da çeşitli
uzmanlarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, son yıllarda Türkiye’de bu kritik hammaddelerin
farkındalığının ciddi şekilde arttığı görülmüştür. Bor ve magnezyum düşünüldüğünde, önemli girişimler
gerçekleşmiştir. Fakat birçok kritik hammaddenin rezervinin mevcudiyetinin tespit edilmesine rağmen,
istenilen seviyede edinim gerçekleşmemiştir. Ama mevcut çalışmalar umut vericidir.
Anahtar Kelimeler: Kritik Hammaddeler, Bor, Türk Ekonomisi, Rezervler

ABSTRACT
One of the most important elements in world trade is undoubtedly raw materials. Limited natural energy
sources can not meet the increasing energy demand. Therefore; countries are looking for sustainable
energy sources in order to keep their economies powerful, they are trying to find new materials that will
replace the important raw materials for their locomotive sectors. They also improve recycling processes of
these elements. As a result of various analyzes, the European Commission published a list of critical raw
materials and took important steps. Turkey is one of the most important countries in certain critical raw
materials. Nearly three-quarters of world's boron reserves is located in Turkey. Magnesium and graphite
are other critical raw materials in the country. In this study; the current role of critical raw materials on
Turkish economy has been examined, the future position of these materials has been discussed. For this
purpose, firstly a literature review was conducted and then interviews were held with various experts. As a
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result, it has been seen that awareness towards critical raw materials has dramatically raised recently in
Turkey. In particular, important initiatives have taken place as far as

boron and magnesium are

concerned. However, despite the determination of the availability of many critical raw materials’ reserves,
the required level of acquisition has not been achieved. But current studies are promising.

Key Words: Critical Raw Materials, Boron, Turkish Economy, Reserves
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