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İSTENİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
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İNTERNET BANKACILIĞININ ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ
BOYUTLARININ DEMATEL VE ANP YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONUNA
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE DIMENSIONS OF ELECTRONIC SERVICE QUALITY OF
INTERNET BANKING BASED ON THE COMBINATION DEMATEL AND ANP
METHODS
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
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İşletme Bölümü
mustafa.yilmaz@omu.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Miraç EREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisat Bölümü
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Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ
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Endüstri Mühendisliği Bölümü
serkanaltuntas2@gmail.com
ÖZET
Amaç:
Müşteri memnuniyetini artırmak için elektronik hizmet kalitesinin ölçülmesi oldukça
önemlidir. Özellikle İnternet bankacılığı hizmet kalitesi müşteriler tarafından her geçen gün
daha fazla önem verilen ve sürekli beklentilerin arttığı bir özellik taşımaktadır. Dolayısıyla,
internet bankacılığı hizmet kalitesini doğru ölçmek, sağlanan hizmetlerin kalite düzeyini
anlamak ve geri bildirimle iyileştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışmanın
amacı, Türkiye’deki bankaların elektronik hizmet kalitesi ölçütlerini değerlendirmektir.
Böylece, işletmelerin algılanan hizmet kalitesinin gelişmesini sağlamaktır.
Yöntem:
Çalışmada öncelikli olarak, bankaların web sitelerinden gelen yardımlarla sorun yaşayan
müşteriler tarafından algılanan elektronik hizmet kalitesini ölçmek için E-RecS-QUAL ölçeği
kullanılmıştır. Ardınan E-S-QUAL ve E-RecS-QUAL ölçeklerine göre boyutlar arasındaki
ilişkileri

bulmak

ve

öncelik

sıralaması

yapılmıştır.

Burada,

Kriterler

birbirini

etkilenebileceğinden, bu çalışma, kriter arasındaki etkilenen yapıyı bilen ve iyileştirebilecek
sorunları bulmaya çalışan DEMATEL tekniğini benimsemektedir. Her bir kriter arasındaki
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etki yapısını belirlendikten sonra, bankaların elektronik hizmet kalitesi ölçütlerinin
oluşturulmasına yardımcı olacak en önemli kriteri bulmak için ANP yöntemi kombine ederek
ağırlıklandırılmıştır.
Bulgular:
Elde edilen hesaplama sonuçlarına göre, kriterlerin öncelik sıralaması ve ANP skorları
sırasıyla, Etkinlik (%21,62), Web sayfasındaki bilgilerin iyi düzenlenmesi (%17,75), İşlem
Gerçekleştirme (%16,66), Gizlilik (%10,83), Sistem Uygunluğu (%10,53), Web sayfasının
kullanım kolaylığı (%8,94), Web sayfasının ulaşılabilirliği (%8,72) ve Web sayfasının açılma
ve çalışmaya başlama süresi (%4,95). Ayrıca müşterilerin çalıştıkları bankalar ile ilgili
algılarının da kriter ağırlıklarına yansıtıldığı durum için de sıralama değişmemektedir. Bu
bulgular önerilen yöntemin bankalara ve bilgi teknoloji yöneticilerine elektronik hizmet
kalitesinin etkinliğini değerlendirmede etkili olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İnternet bankacılığı, e-hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti
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TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ VE TÜRKİYE’NİN ALT
BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Doç. Dr. Selahattin KAYNAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
selahattin.kaynak@omu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Miraç EREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
mirac.eren@omu.edu.tr
ÖZET
Toplumun temel gereksinmelerinin karşılanması nedeniyle tarım sektörü oldukça önemli bir
yer tutmaktadır. Kaynakların kıt olması ve bu kaynaklardan faydalanmak isteyenlerin
sayısının artması sektörde “etkinliği” daha da önemli hale getirmektedir. Kaynakların giderek
azalması, nüfus artışı ve temel ihtiyaçların giderek artması minimum girdi ile maksimum
çıktıya ulaşmayı zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 26 alt bölgesinde tarım
sektöründe etkinlik düzeyini belirlemek amacıyla tarımda kullanılan tarımsal alet ve
makineler sayısı, tarımsal ekim alanı ve tarımsal sulamada elektrik kullanımı girdi
değişkenleri ve bitkisel üretim değeri çıktı değişkeni olarak alınarak yıllar itibariyle etkinlik
analizi yapılmıştır. Böylece etkinlik ölçümü ile hangi alt bölgelerin kaynaklarını daha etkin
kullandıkları tespit edilmiştir. İlk olarak, 2012-2016 yılları verileri dikkate alınarak, 26
bölgenin tarım sektörünün etkinliklerini ölçmek amacıyla her bir yıl için ayrı ayrı olmak üzere
çıktı odaklı statik DEA modeli kurulmuştur. Çünkü Ekonomik birimler genel olarak sabit
kaynak miktarları altında çıktı miktarını mümkün olduğu kadar artırmak istemesinden dolayı
bu çalışmada mevcut girdi ile en fazla çıktıyı üretme amacına yönelimden dolayı DEA modeli
çıktı odaklı olarak ele alınmıştır. İkinci olarak, Bu çalışmada Düzey 2 bölgeleri ile ilgili çıktı
odaklı CRS, VRS modelleri kullanılarak elde edilen skor değerleri ve buna bağlı olarak
hesaplanan Scale Efficiency (SE) değerlerinden hareketle bu bölgelerin kapasite kullanım
etkinlikleri hesaplanmıştır. Böylece hangi bölgelerin potansiyellerini daha iyi kullanıp
kullanamadıkları hakkında çıkarımlarda bulunulmuştur. Son olarak bölgelerin bir önceki
döneme göre iyileşme sergileyip sergilemediğini gözlemlemek amacıyla malmquist verimlilik
endeksi hesaplanmıştır. Ayrıca 2012-2016 yılları arasındaki genel etkinliği görmek için de
panel DEA modeli kullanılmış ve böylece herbir bölgenin 5 yılık genel etkinlikleri
hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Tarım Sektörü, Etkinlik Analizi
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TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN TRAFİK KAZALARINA GÖRE KÜMELEME ANALİZİ
Prof. Dr. Ebul Muhsin DOĞAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
emdogan@omu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Miraç EREN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF / İktisat Bölümü
mirac.eren@omu.edu.tr
ÖZET
Küresel anlamda ve eşanlı olarak ülkemizde de artan nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik
ile birlikte araçlanma sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Söz konusu bu durum, eğer
önlem alınmadığı takdirde çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve en önemlisi trafik kazaları gibi
birçok olumsuz etkiyi ortaya çıkarabilecek bir sorun olmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar
da ortaya çıkan bu tür olumsuzlukların neticesinin sadece ölüm ve yaralanmalarla sınırlı
kalmadığını aynı zamanda birtakım psikolojik ve fiziksel problemleri de beraberinde getirdiği,
ayrıca erken ölüm, iş gücü kaybı ve sosyal güvenlik sistemlerine getirdiği ağır yük nedeniyle
de önemli bir ekonomik sorun oluşturduğunu göstermektedir. Örnek vermek gerekirse trafik
kazalarının dünya genelinde küresel ekonomiye getirdiği yük gayrisafi milli hasılanın %1 ila
%3 ü kadarıdır. Basit bir hesaplamayla bu rakam yılda 500 milyar dolar demektir. 2020
yılında Dünya genelinde trafik kazalarında beklenen ölümlerin 2009 yılına oranla, Yüksek
Gelirli Ülkelerde %27 azalacağı, Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde %83 artacağı (Türkiye bu
gruptadır) ve buna göre Dünya genelinde ağırlıklı ortalamanın %67 artacağı beklenmektedir.
Yine Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) 2011–2020 yılı Küresel
Karayolu Güvenliği Planı Raporu’na göre, ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada olan trafik
kazaları 5–44 yaş arasında görülen başlıca üç ölüm nedeni arasındadır. Etkin önlem
alınmadıkça, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında 2030 yılında 5. sırada yer
alacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde Türkiye yollarındaki mağdurların bariz şekilde
azalmasına rağmen, kazaların sayısı Avrupa'nın sıfır karayolu trafik kurbanları hedefleri
doğrultusunda hala yüksektir. 2015 yılında Türkiye’de bir milyon kişi başına 88 ölümlü kaza
gerçekleşmişken aynı dönemde Avrupa birliği ortalaması ise 54'tür. Trafik kazalarında
mağduriyetin önüne geçebilmek ve Avrupa bilirliği hedeflerine daha da yaklaşmak için
Türkiye’deki bölgelerinin mikro düzeyde incelenmesi ve yapısal özelliklerine göre tespit
edilen sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından en son yayımlanan 2013 yılı “Trafik Kaza İstatistikleri” raporu verilerine göre
Türkiye’deki illerde meydana gelen şehir içi ve dışı trafik kaza verileri kullanılarak her il için
ölüm ve yaralanma oranları hesaplanmıştır. Bu oranlara göre, geleneksel k-ortalamalar tekniği
kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Yapılan kümeleme analizi ile iller dört kümeye
ayrılmıştır. Böylece en yüksek ölüm ve yaralanma oranlarına sahip olan iller belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda en fazla ölüm ve yaralanma oranlarına sahip olan iller nüfus
yoğunluğu bakımından düşük, az gelişmiş ve genelde kırsalda olan iller olup en düşük ölüm
ve yaralanma oranlarının meydana geldiği iller ise nüfus yoğunluğu yüksek ve gelişmiş iller
olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kümeleme analizi, K-ortalamalar, Ölüm oranı, Yaralanma oranı.
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MEHMET AKİF ERSOY'UN BAKIŞ AÇISI İLE ŞEHİTLERİMİZ
Öğr. Gör. Nedim SARIGÜZEL
Selçuk Üniversitesi
ÖZET
Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin en buhranlı döneminde doğmuştur. Mehmet Akif
Ersoy’un dünyaya geldiği döneme baktığımızda henüz 3 yaşındayken 1876’da I.
Meşrutiyet ilan edilir. Osmanlı coğrafyası bir yandan savaşlar, bir yandan da Fransız
İhtilalı’nın etkisi ile parçalanmaya yüz tutmuştur. Osmanı Devletinin kendine aşırı
güvenmesinin bir sonucu olarak, gelişmelere kayıtsız kalmasına ilmiye sınıfının
kokuşmuşluğu ve çürümüşlüğü de eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Osmanlı
Devletinin gücünü yitirdiği ve emperyalist batılı devletler karşısında tutunmaya çalıştığı bu
dönemde, 93 Harbi (1877), Trablusgarp Savaşı (1911), Balkan Savaşı (1912) ve I. Dünya
Savaşı (1914) yaşanmıştır. Yaşanan bu savaşlarda Osmanlı tebası çok acılar çekmiş, zulme
uğramış ve yok edilmeye çalışılmıştır. Özellikle Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı esnasında
Türk milleti çok çirkin saldırılara mağruz kalmış, toplu katliamlara uğramıştır. Bu savaşlarda
Türk milleti milyonlarca kayıp vermiştir.
Yaşanan bu zulüm karşısında, Osmanlı kimliğinin batı karşısında tutunabilmesi için çareler
arayan aydın sınıfının içinde yerini alan, Mehmet Akif Ersoy; sosyal yönü, bilgi birikimi,
gözlemci ve çözümcü yaklaşımı ile Osmanlı Devleti adına bir hizmet ehli olmuş, gördüğü
yanlış uygulamalara karşı mücadele etmiştir. İsyanlar, savaşlar ve iç çatışmaların gölgesinde
kalmış; vatanperver, iyi yetişmiş, donanımlı ve hizmete hazır bir aydın olmuştur. Osmanlı
Devletinin ayakta kalması için bizzat sahada mücadele etmiş, milli mücadelenin
kahramanlarından biri olmuştur.
Bu süreçte Savaşların getirdiği acılar, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerine de yansımıştır.
Özellikle şehitler konusunda hassas olan Mehmet Akif Ersoy, milli marşımız İstiklal
Marşında da olduğu gibi asker ve sivil şehitlerimizin hatırasını şiirlerinde yaşatmıştır. Bu
sunumda Mehmet Akif Ersoy’un bakış açısından şehitlerimiz ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Savaş, Şehit, Bakış Açısı, Şiir.
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PILE STABILITY DESIGN FOR COAL OPEN PİT MINING SLOPE- GEOLAYER
QUALITY ASSESSMENT ON SITE IN ŞIRNAK
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TOSUN
Department of Mining Engineering, Şırnak University, Şırnak, Turkey
iciea2018@gmail.com

ABSTRACT
The possibilities of landslide and flows in Silopi Open Pit Mine, Şırnak, was critisized in
making decisions on land development fields, especially in high-risk areas should not be
allowed in urban construction. For this reason, the various districts of the province of Sirnak,
active and potential landslide areas, mining and geotechnical stability analyses were
conducted. An area of near 7 km2 study area and the surrounding area has been 1/10.000
scale engineering geological map, as well as the drilling and laboratory geotechnical
engineering properties of materials are determined by experiments. S1, S2, S3 and S4
hillsides to develop landslide slopes 1/1000 scale topographic maps and geological field
studies prepared by processing units on the map the geological cross-sections were prepared.
By laboratory experiments carried out on rock samples taken from fields of physical and
mechanical properties of slope debris; effective angle of internal friction (φ '°) 27° -32.5°,
effective cohesion (c') 105-180 kg/cm2, the crack distribution were determined and also
tested. Geological Strength Index sections mapped on slopes, the geotechnical properties of
the material is passed by the trial slip surfaces using the Hoek-Bray methods Janbu safety
factors were determined and calculated according to the values via the M1, M2 and M3 are
unstable hill sides M4 If the condition has been found that the slope close.
In high-risk areas, increasing stress density, pile anchorage stabilization against landslide
and related events will increase proportionally. It is very difficult to eliminate and reduce the
risks arising from the processes of these landslides. There is an urgent need to better
understand the nature of such natural phenomena and to develop more predictive tools.
.
Keywords: pile design, anchorage stability design, coal open pit mining, slope stability,
geolayer quality assessment.
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WIRE ANCHORAGE STABILITY DESIGN FOR COAL OPEN PİT MINING
SLOPE- GEOLAYER QUALITY ASSESSMENT ON SITE IN ŞIRNAK
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TOSUN
Department of Mining Engineering, Şırnak University, Şırnak, Turkey
iciea2018@gmail.com
ABSTRACT
The possibilities of landslide and flows in Silopi Open Pit Mine, Şırnak, was critisized in
making decisions on land development fields, especially in high-risk areas should not be
allowed in urban construction. For this reason, the various districts of the province of Sirnak,
active and potential landslide areas, mining and geotechnical stability analyses were
conducted. An area of near 7 km2 study area and the surrounding area has been 1/10.000
scale engineering geological map, as well as the drilling and laboratory geotechnical
engineering properties of materials are determined by experiments. S1, S2, S3 and S4
hillsides to develop landslide slopes 1/1000 scale topographic maps and geological field
studies prepared by processing units on the map the geological cross-sections were prepared.
By laboratory experiments carried out on rock samples taken from fields of physical and
mechanical properties of slope debris; effective angle of internal friction (φ '°) 27° -32.5°,
effective cohesion (c') 105-180 kg/cm2, the crack distribution were determined and also
tested. Geological Strength Index sections mapped on slopes, the geotechnical properties of
the material is passed by the trial slip surfaces using the Hoek-Bray methods Janbu safety
factors were determined and calculated according to the values via the M1, M2 and M3 are
unstable hill sides M4 If the condition has been found that the slope close.
In high-risk areas, increasing stress density, anchorage stabilization against landslide and
related events will increase proportionally. It is very difficult to eliminate and reduce the risks
arising from the processes of these landslides. There is an urgent need to better understand the
nature of such natural phenomena and to develop more predictive tools.
.
Keywords: anchorage stability design, coal open pit mining, slope stability, geolayer quality
assessment.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN DİJİTAL MEDİYADA SUNUMU
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Arş. Gör. Enes BALOĞLU
Arş. Gör. Dr. Tuba LİVBERBER
ÖZET
Bilim ötekini anlama, yorumlama ve analiz etme olgusu üzerine odaklanmaktadır. Teknoloji
ise teknik ve bilginin kuramsallaşmış ve süreklilik kazanarak toplumda ve bireyin hayatında
değişim ve dönüşümlere neden olan bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Bilim ve teknik aynı
zamanda bilmenin, keşfetmenin ve analiz etmenin beraber araçsallaştırıldığı bir alandır. Bu
nedenle bilim ve teknoloji her geçen gün gelişen, değişen ve dönüşen bir alana karşılık
gelmektedir. Diğer taraftan toplum ve birey, bu değişim ve dönüşümleri takip edebilecekleri
alan ve araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bilimsel alan kendi yayın araçları ve sınırlı erişim
olgusu ile ürettikleri yayın faaliyetleriyle epistemik cemaatlerine katkıda bulunmaktadırlar.
Ancak toplumun diğer kesimlerinin bu alanda gelişmeleri takip etmeleri için akademik yayın
ve bakış acısından daha farklı ortak bilgi haznesi ve birikimi üzerinden yayıncılık yapacak
unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yaşanan gelişmelerin kitle iletişim araçları
olmaksızın takibi neredeyse imkansızdır. Bu yüzden bilim ve teknoloji haberlerinin topluma
nasıl aktarıldığı ve hangi unsurlarla bu aktarımın desteklendiğinin incelenmesi gerekmektedir.
Her farklı alan doğal olarak kendi uzman haberciliğini de beraberinde getirmektedir. Bilim
ve teknoloji haberciliği de bu doğrultuda uzmanlık gerektiren bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kitle iletişim araçlarında bu olgu için ayrılmış alanlarda konu uzmanı medya
mensupları olmalıdır. Bu bağlamda konu hakkında üretilen haber ve bilginin toplumsal
işlevselliği açısından alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Haber ve bilgi
olarak konu seçiminden, kişi seçimine kadar nesnellik ve özgünlük açısından uzman kişiler
üzerinden yapılması, muhabir, editörden yayın yönetmenine kadar her aşamada, bilgi ve
tecrübe ile farklılık gerekmektedir. Çünkü bilim ve teknoloji haberleri belirli bir bilgi
birikimini gerektiren ve sansasyonelden uzak ciddi bir anlatım gerektiren alandır. Aynı
zamanda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler gündelik hayatı doğrudan etkilediği
için haberlerin kaynağının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Çalışmada bilim ve teknoloji haberlerinin dijital medya üzerinden incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bilim ve teknoloji haberlerinin dijital medyada incelenme nedeni,
7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KONGRE ÖZET KİTABI
Sayfa 8

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018 BAKÜ

internetin, gazete, televizyon ve radyoyu bünyesinde barındırarak aynı zamanda bunlarla
hibrit bir yapı oluşturmasıdır. Bunun yanı sıra dijital medyanın okuyucuya arşivi açık tutması
ve benzer haberlere yönlendirme yapması da diğer etkenler arasındadır. Çalışmada yöntem
olarak içerik çözümlemesi kullanılmaktadır. Çalışmada örneklem olarak hurriyet.com.tr ve
milliyet.com.tr haber siteleri alınmaktadır. Söz konusu sitelerde bulunan 2018 yılının Ocak
ayından itibaren başlayarak Mart ayının sonuna kadar yer alan haberler analiz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Bilim, Teknoloji, Dijital Medya
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PRESENTATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWS ON DIGITAL
MEDIA
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Res. Assis. Enes BALOĞLU
Res. Assis. Tuba LİVBERBER
ABSTRACT
Science focuses on the phenomenon of understanding, interpreting and analyzing the other.
Technology is defined as a phenomenon that causes the changes and transformations in the
society and the individual's life by the theoretical and the continuity of technique and
knowledge. Science and technique are also a field where knowing, exploring and analyzing
are instrumentalized together. For this reason, science and technology correspond to a field
that develops, changes and transforms day by day. On the other hand, society and the
individual need the space and tools to follow these changes and transformations. Scientific
field contributes to epistemic communities through their publishing activities, with their own
publishing tools and limited access. However, in order for other sections of the society to
follow developments in this area, there is a need for publishing elements based on their
collective knowledge and knowledge that are different from academic publications and
viewpoints. It is almost impossible to follow the developments in this point without mass
media. That is why it is necessary to examine how science and technology news are collected
and supported and which elements are supported.
Each different area naturally brings together its own specialist journalism. Science and
technology journalism is in this direction as an area that requires expertise. The mass media
must have media specialists in the fields dedicated to this phenomenon. In this context, there
is a need for field specialists in terms of social functioning of news and information produced
about the subject. It is necessary to make a difference with knowledge and experience at every
stage from reporter, editor to publication director in order to be made from experts in terms of
objectivity and originality from news selection to topic selection to person selection. Because
science and technology news requires a certain knowledge accumulation and requires a
serious narration that is far from sensational. At the same time, developments in the field of
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science and technology directly affect daily life, so the source of the news should be clearly
stated.
It is aimed to examine science and technology news through digital media in the study. The
reason why science and technology news is analyzed in the digital media is that it embeds the
internet, newspapers, television and radio in the same time and creates a hybrid structure with
them. In addition to this, digital media is also keeping the archive open to readers and
directing similar reports. Content analysis is used as a method in the study. In the study,
hurriyet.com.tr and milliyet.com.tr news sites are taken as samples. News from the beginning
of January 2018 until the end of March will be analyzed.
Keuwords: Science, Technology, Digital Media
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DİJİTAL MEDYADA GÖÇMEN SUNUMU
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Arş. Gör. Dr. Tuba LİVBERBER
Arş. Gör. Enes BALOĞLU
ÖZET
Göç ve göçmen olgusu insanlık tarihi ile eşdeğerdir. Bireyler ister gönüllü isterse zorunlu
olarak göç etme olgusuna tabi olsun göç, bir alandan diğer alana mekân değiştirmeyi
gerektirmektedir. Göç aynı zamanda kültürleşmenin ve kültürel çeşitliliğin de kökenlerinden
biridir. Özellikle ötekinin tanımlandığı ve biz olgusunun öne çıktığı zaman dilimlerinde
farklılıkların ve benzerliklerin temsil ve tanımlama alanı olarak işlevde bulunmaktadır. Göç
olumlu özellikler taşıdığı gibi birçok olumsuz özellikleri de içinde barındırmaktadır. Kültürel
çatışmadan şiddet eylemine kötülüklerin kaynağı olarak tarif etmeden toplumların varlıksal
alanlarına saldırı noktasına kadar birçok alanda olumsuz yüklemelere sahiptir. Tarihin farklı
dönemlerinde göç etme/ettirme iktidar- mağduriyet olgusu içerisinde tanımlanmıştır. İstek
dâhilinde yapılan göçler ise göç edilen coğrafyanın sosyo-ekonomik, politik, dini ve kültürel
zenginlikleriyle öne çıkmıştır. Göç eden toplum, grup ve bireylerin kimliksel özellikleri hem
getirdikleri hem de onlara yüklenen unsurlarla yeniden inşa edilmiştir. Bu bağlamda göç ve
göçmenle ilgili tartışmalar toplumların öteki tanımlaması ve öteki karşısından kendini
konumlandırması ile bağlı kalmıştır.
Bununla birlikte ülkelerin kamusal ve politik gündemlerinin başat belirleyicilerinden olan
medyanın konuya bakışı da önemli hale gelmektedir. Haberlerin üretim aşamasında belirli bir
bakış açısı hâkimdir ve bu şekilde hazırlanıp sunulur. Bu önermelerden yola çıkarak
çalışmada dijital medyada göçmenlerin sunumu incelenecektir. Farklı ülkelerden Türkiye’ye
gelen ve geçici ya da kalıcı olarak yaşayan yabancı bireylerin medyada sunumu ve sunumu ile
birlikte hangi unsurların kullanmada tercih edildiği bir anlamda medya kuruluşlarının
yaklaşımı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Çalışmada incelenen haberler söylem
çözümlemesi yöntemiyle analiz edilecektir. Çalışmanın evreni, 1 Haziran 31 Ağustos zaman
aralığında dijital medyada göçmenler ile ilgili yer alan haberler olup örneklemi ise
hurriyet.com.tr haber sitesinde seçilen zaman aralığında yer alan ilgili haberlerdir.
Anahtar Kelime: Göçmen, Söylem, Haber

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KONGRE ÖZET KİTABI
Sayfa 12

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018 BAKÜ

IMMIGRANT PRESENTATION ON THE DIGITAL MEDIA
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN
Res. Assis. Enes BALOĞLU
Res. Assis. Tuba LİVBERBER

ABSTRACT
Migration and migration are equivalent to human history. Immigration, whether individual,
voluntary or forced to migrate, requires changing space from one area to another. Migration is
also one of the origins of cultural diversity and cultural diversity. It is in particular functioning
as a representation and description area of differences and similarities in the time periods
defined by the other and in which our case stands out. Migration has many positive features as
well as many negative features. Unless it is described as a source of evil for violent action
without cultural conflict, it has negative loads on many areas, from the point of attack on the
existential areas of communities. Immigration in different periods of history is defined as
power - victimization. Immigration within the framework of the request has come to the
forefront with the socio-economic, political, religious and cultural riches of the migrated
geography. The immigrant society has been rebuilt with both the identity of the group and the
individual as well as the elements that are loaded on them. In this context, debates about
immigration and immigration have been tied to the other definition of societies and their
positioning themselves in the face of the other.
However, the view of the media, which is one of the main determinants of the public and
political agendas of the countries, becomes important. In the production phase of the news, a
certain point of view is dominant and prepared and presented in this way. From these
proposals, the presentation of immigrants in digital media will be examined. The approach
will attempt to bring a sense of media organizations from different countries as Turkey and
from foreign individuals living temporarily or permanently in the preferred use of elements
which together with the presentation and presentation in the media. The news analyzed in the
study will be analyzed by the method of discourse analysis. The universe of the work is news
related to immigrants in the digital media during the period of June 1, August 31, and the
sample is related news in the selected time period on the news site of hurriyet.com.tr.
Keywords: Immigrant, Discourse, News.
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TURKS PROJESİ - KÜLTÜR VE SANATIN ULUSAL POZİTİF KABULDE
KULLANILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ
Düzce Üniversitesi
ayhannuriyilmaz@duzce.edu.tr
ÖZET
İmajın ve insanların kafasındaki genel kanıların, hayatımızı ne kadar etkilediğini gayet iyi
bilmekteyiz. Özellikle yurtdışında eğitim gören, zaman geçiren ve hatta oralarda yaşamakta
olan Türklerin en büyük sorunlarından birisi, yaşadıkları yerlerde sırf Türk oldukları için bir
takım önyargılarla karşılaşıyor olmalarıdır. Bu yüzden 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren
ülkelerin ve devletlerin gizli bir imaj savaşı yaşadıklarını bile söyleyebiliriz. Bu anlamda öyle
şanslı ülkeler vardır ki onlar hakkındaki kanaatler genelde olumludur. Bazıları ise tarihsel
kültürel ve siyasal sebeplerle genelde olumsuz algılanırlar. Maalesef biz Türkler bu şanslı
halklardan biri değiliz ve dünya genelinde Türk imajı olumsuz ölçülmektedir. İşte bu proje
fikrine ilham olan da tamamıyla bu düşünce olmuştur.
Bu çalışmada, pozitif bir Türk imajını, Türklerin dans, müzik ve sanatı yoluyla oluşturmasını
sağlayacak bir projenin ortaya konması incelenmiştir. Bu projede çerçeve sadece Türkiye ile
sınırlı tutulmayacaktır. Bütün Türk Dünyası ve Türk halklarının müzik ve danslarını belirli ve
birbirleriyle ilişkilendirilerek, ortak kültür teması çerçevesinde yerel ve benzer unsurları
vurgulanarak sunulacaktır. Bu durum bir yandan Türklerin kültürel çeşitliliğini ve
zenginliğini, etkileyici modern bir perspektifle sunarken Türk halklarının zengin folkloru hem
bütünleştirici hem de yerel unsurlarla zenginleştirici bir yapıda sergilenecektir. Böylece biri
içsel, biri dışsal iki net sonuç elde edilecektir. İçsel etki Türk Dünyasına yöneliktir. Bu gösteri
ve sunuşlar Türk halklarına gurur ve kıvanç duygusu aşılarken Türk Dünyasının kültürel
yakınlaşması ve bütünleşmesi konusunda da ciddi katkılar sağlayacaktır. Dışsal etki ise Türk
Dünyası dışında yer alan bölgelere ve oraların halklarına yönelik olacaktır. Her bir başarılı
performansla dünyanın her yerindeki yüz binlerce insana, Türklerin (Türk halklarının)
kültürel zenginliği ile ilgili hayranlık duygusu uyandırılacaktır.
Proje isminin ‘’TURKS’’ olarak seçilmesi tesadüfi değildir. Bu kelimenin şu sıralar hemen
hemen bütün dillerde yaygınlık kazanan Türk (Turkish) ve Türki (Turkic) tabirlerini kapsayıcı
ve birleştirici etkisi vardır. Proje logosu olarak Göktürk kitabelerinde Türk anlamına gelen
türk tamgası görseli kullanılacaktır. Sunuşlar Türk Dünyasındaki popüler dans ve
müziklerinden muhtelif derlemeler yapılarak belli bir konsept çerçevesinde yapılacaktır.
Bunlar temalandırılarak (mesela spiritüel tema) o temayla ilgili dans ve gösteriler
sahnelenecektir. Bu kompozisyonlardan manevi temalı gösteri için Türk dünyasından bir kaç
olası örnek aşağıdaki şekilde verilmektedir. Temaya ve hitap edilen kitleye göre farklı
temalardaki dans ve gösteriler azaltılıp artırılabilecek ve yerele esnek olması sağlanacaktır.
Zira gösteri yapılması düşünülen büyük kentlerdeki ilgi düzeyini büyük ölçüde yerel kültürün
belirlediği düşünülmektedir. Bu bağlamda Kahire, New York ve Moskova’da aynı temalı
gösteri küçük değişiklikler içerebilecektir.
Bildiriye konu olan proje fikri ile amaçlanan sonuç ve beklenti öncelikle Türkiye’nin ve
Türklerin yumuşak güç etkisini artırmak olacaktır. Zengin tarih ve kültür avantajına rağmen
Türk halkları ile algı genelde olumsuzdur. Sanat müzik ve dansı kullanmayı amaçlayan bu
proje ile dünyanın pek çok yerindeki mevcut Türk algısı hayranlıkla değişime uğrayacak yada
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en azından olumsuzluktan nötr bir hal alacaktır. Üstelik gösteriler bir seferlik olmayıp farklı
temalarla çeşitlendirip devam eden bir kültür şovuna dönüşecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Ulusal Kabul, Türk Algısı, Kültür Diplomasisi, Yumuşak Güç,
Kültür ve Sanat Faaliyetleri, Türk Dünyası
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TURKS PROJECT - THE USE OF CULTURE AND ART IN NATIONAL POSITIVE
ACCEPTANCE
Assis. Prof. Ayhan Nuri YILMAZ
ABSTRACT
We know very well how much the image and the general opinions in people's minds affect
our lives. Particularly one of the biggest problems of the Turkish people who study, spend
time and even live abroad is that they encounter with some prejudices because they are just
Turkish people. Thus, from the last quarter of the 20th century, we can even say that countries
and states have been in a hidden image war . In this sense, there are such lucky countries that
opinions about them are generally positive. Others are generally perceived as negative by
historical, cultural and political reasons. Unfortunately, we, as the Turkish nation, are not one
of these lucky nations and the image of the Turkish people around the world is measured
negatively. The idea of this Project has been completely inspired from this opinion.
In this study, it has been examined to put forth a project that would provide a positive
Turkish image through the dance, music and art of the Turkish people. The scope of this
project will not be only limited to Turkey. The music and dances of the whole Turkic world
and Turks all over the world will be presented with defining them and associating with each
other and emphasizing local and similar elements within the context of the common culture.
While presenting the cultural diversity and richness of the Turks in an impressive modern
perspective on one side, the rich folklore of the Turk(ic)(ish) peoples will be presented with
enriching by both integrative and local elements as well. Thus, two net results will be
obtained, one of them is internal and the other one is external. The internal effect is related to
the Turkic world. These demonstrations and presentations will provide a significant
contribution to the cultural convergence and integration of the Turkic World as they instill
pride and pleasure to the all Turks all over the world. The external impact is related with the
regions outside the Turkish-Turkic World and the people of those regions. Each successful
performance, will evoke admiration on hundreds of thousands of people throughout the world
about the cultural richness of the Turk(ish((ic) people (Turks).
It is not a coincidence that the project name is chosen as "TURKS". This word has a
coverage and unifying effect of the Turkish (Turk) and Turkic (Turki) terms that are
widespread in almost all languages. As a project logo, a Turkish full-scale visual which means
Turkish in Gokturk's inscriptions will be used. The presentations will be made within the
framework of a certain concept by making various compilations from the popular dance and
music of the Turkish world. These will be thematised (e.g. spiritual theme) and dance and
demonstrations related to that theme will be performed. A few possible examples from the
Turkish world for the spiritual themed demonstration from these compositions are given
below. According to the theme and the addressed audience, it will be possible to reduce and
increase the number of dance and demonstrations in different themes and there will be some
flexibility regionally. Yet, it is considered that the level of interest in the big cities that are
planned to perform shows largely determined by the local culture. In this context, the same
thematic show in Cairo, New York and Moscow may contain minor changes.
The target and expectation with the idea of the project that is the subject of the declaration
will be firstly to enhance the soft power of Turkey and the Turk(ish)(ic) influence. Despite its
rich history and cultural advantages, perception for Turks is generally negative. With this
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project aiming to use art, music and dance, the existing perception for Turks in many parts of
the world will be changed with admiration, or at least it will shift to a neutral from the
negative side. Moreover, the demonstrations will not be a one-time show but will turn into a
cultural show that will continue with diversifying through different themes.
Keywords; Turks, National Acceptance, Perception of Turkishness, Cultural Diplomacy, Soft
Power, Cultural Activities, Turkic World
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ULUSLARARASI DİLLER VE TÜRKÇENİN GELECEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ
Düzce Üniversitesi
ayhannuriyilmaz@duzce.edu.tr

ÖZET
İngilizcenin küresel dil olma özelliğini her geçen gün hissettirdiği günümüz şartlarında
geleceğe kalacak diller ve hatta 21. yüzyıl sonuna doğru sadece 10 civarında dilin konuşulur
olarak kalacağı konusu şu sıralar bolca tartışılmaktadır. İngilizcenin başını çektiği bu 10 dil
arasında Türkçenin olup olmayacağı bu çalışmanın konusu olarak düşünüldü.
Halihazırda dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında L1’e göre 22. L1+L2’e göre ise
18. Olan Türkçe’nin bu sıralamada daha üst sıralara çıkmasını belirleyecek olan faktör
Azerbaycan Türkçesinin konumudur. Bunu daha açık ifade edecek olursak Azerbaycan dilinin
Türkçe mi yoksa ayrı bir dil mi olduğu konusu durumu belirleyecektir. Zira, Türkiye
Türkçesinin Azerbaycan Türkçesi ile birlikte aynı dil olarak değerlendirilmesi Türkçenin
mevcut statüsünü ve diller sıralamasındaki yerini tamamen değiştirmekte ve yukarılara
çekmektedir. Türkçenin gelecek yüzyılda en çok konuşulan 10-15 dil arasında yer yer alıp
alamayacağı konusu bağımsız ve büyük Türkiye’nin varlığını da etkileyecek olması nedeniyle
üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Nitekim bu çalışmanın dayandığı fikir de
Türkçenin mevcut durumda nasıl tanımlandığı ve durumunun diğer dünya dilleri ile
mukayesesi üzerine çıkmıştır.
Bu çalışmada öncelikle en çok konuşulan diller sıralaması göz önüne alınarak dünyadaki
dillerin durumu ve ayrı bir dil olma konusundaki karşılıklı anlaşılabilirlik (mutual
intelligibility) konusu incelenmiş ve Türkçe konuşanlar sayısını vermedeki cimriliğin
sebepleri üzerine fikir yürütülmüştür. Türkiye’nin 2023 hedefi olarak belirlenen ilk on
gelişmiş ekonomi arasına girme hedefi kadar önemli ve stratejik olan dil konusu ve Türkçenin
gelecek yüzyılda saygın, yaygın ve konuşulan bir dil olarak kalması Türkiye’nin kardeş ülkesi
Azerbaycan’a ve Azerbaycan Türkçesinin uluslararası statüsüne bağlı olacaktır. Bu yüzden
çalışmanın ikinci kısmında Azerbaycan’daki dil tartışmalarına yer verilecektir. Sonuç ve
değerlendirme kısmında Türkçe’nin Azerbaycan Türkçesi ile birlikte tek dil olarak kabul
görülmesinin sonuçlarından bahsedilecek ve bunun sağlanması için atılması gereken adımlar
tavsiye niteliğinde sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Azerbaycan Dili, Karşılıklı Anlaşılabilirlik, Çok Konuşulan
Diller, Tehlike Altındaki Diller
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INTERNATIONAL LANGUAGES AND THE FUTURE OF TURKISH
Assis. Prof. Ayhan Nuri YILMAZ

ABSTRACT
In today’s conditions where we feel that the English language is becoming more a global
language every day, the subject of the languages that would be available in the future and the
view that there would be only 10 languages spoken at the end of 21st century have been
widely discussed nowadays. Among the 10 languages from which English leads, whether
Turkish would be or not has been considered as the subject of this study.
At present, the factor that will determine the rise of Turkish, which has the rank of 22 in L1
category and 18 in L1+L2 category of the most commonly spoken language ranking, to a
higher rank is the position of Azerbaijani Turkish. In order to put a finer point on it, the issue
whether Azerbaijani language (Azerbaycan dili) is Turkish or a different language comes to
the forefront. Indeed, the evaluation of Azerbaijani Turkish as the same language as Turkish
which is used in Turkey completely changes and uprises the present status and the rank of
Turkish. The topic that Turkish would take its place among the 10-15 most spoken languages
in the next century is an issue that needs to be taken seriously since it would affect the
independence and existence of big Turkey. As a matter of fact, the idea that this study is based
has showed up from how the status of Turkish language has been defined and the comparison
of its status with other world languages.
In this study, firstly the most frequently spoken language order has been considered and the
status of the languages in the world and their mutual intelligibility on the subject of being a
separate language have been examined and ideas about the reasons for underestimating the
number of people who speaks Turkish have been discussed. Turkish language issue which is
as important and strategic as the Turkey's 2023 target relating to be among the first ten
advanced economies and keeping Turkish a respectable, widespread and spoken language in
the next century will depend on Turkey's brother country Azerbaijan and the international
status of Azerbaijani Turkish. Therefore, the second part of the study shall include the
language discussions in Azerbaijan. In the conclusion and evaluation part, the results of the
acceptance of Turkish as a single language together with Azerbaijani Turkish will be
mentioned and the necessary steps to be taken for it will be presented as a recommendation.
Keywords; Turkish, Azerbaijani Language, Mutual Intelligibility, Most Spoken Languages,
Endangered Languages
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MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü, Karabük Türkiye
mgunay@karabuk.edu.tr
ÖZET
Üniversite yaşamı, bireylerin pek çok açıdan gelişimlerine katkıda bulunan ve onları gelecek
yaşamlarına hazırlayan önemli yaşam dönemleri arasında yer almaktadır. Gençlerin yaşama
farklı açılardan bakmalarını sağlayan üniversite öğrenimi, bireyin aynı zamanda geleceğe dair
beklentilerinin şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Makine Mühendisliği
bölümünde öğrenim gören gençlerin belirsizliğe tahammülsüzlük, umutsuzluk ve iş umudu
düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
bölümünde öğrenim gören öğrenciler (N=4500) oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Makine
Mühendisliği bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden
400 öğrenci alınmıştır. Araştırmanın verileri Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Beck
Umutsuzluk Ölçeği, İş Umudu Ölçeği, Gelecek Beklentisi Ölçeği ve demografik bilgi formu
ile toplanmıştır. Öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde etkili olan faktörlerin
incelenmesinde istatistiksel olarak ilişkisiz örneklemler t-testi, tek faktörlü varyans analizi ve
hiyerarşik çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin
gelecek beklentileri ile demografik değişkenler (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin
yeterlilik algısı) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Aynı zamanda
öğrencilerin gelecek beklentileri ile geleceğe ilişkin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamasına (p>0.05) rağmen, iş ilanlarına bakma durumları ile gelecek beklentisi
arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemlidir. Öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde
belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarının anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0.05), ancak
umutsuzluk düzeyinin (toplam varyansın %4’ünü açıklamakta) ve iş umudu puanlarının
(toplam varyansa yaklaşık %32’lik bir katkı sağlamakta) (p<0.001) öğrencilerin gelecek
beklentileri için önemli faktörler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, mesleki
bilgi ve beceriye yönelik eğitimin yanı sıra çeşitli zorluklarla mücadele edebilmelerine
yönelik bilgilendirmelerin yapılması hem bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak hem de
yaşam kalitelerinin yükselmesine destek olacaktır.
Anahtar kelimeler: Gelecek beklentisi, üniversite öğrencisi, makine mühendisliği
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A RESEARCH ON THE FUTURE EXPECTATIONS OF MACHINE ENGINEERING
STUDENTS
Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜNAY
ABSTRACT
University life is among the important life-cycles that contribute to the development of
individuals in many aspects and prepare them for their future lives. University education,
which enables young people to look at life from different views, at the same time plays a
major role in shaping the individual's future expectations. In this study, it is aimed to
investigate the effect
of the anticipation of uncertainty, hopelessness and employment hope levels on future
expectation of the youths who are studying in the Department of Mechanical Engineering.
The universe of the research is composed of students (N=4500) who are studying in Karabük
University Engineering Faculty Department of Mechanical Engineering. Within this scope,
the sample consist of 400 students who are educated in the Department of Mechanical
Engineering and participated voluntarily to the study. Data of the research were collected
using the Uncertainty Intolerance Scale, Beck Hopelessness Scale, Employment Hope Scale,
Future Expectation Scale and demographic information form. Independent sample t-test, oneway variance analysis and hierarchical multiple regression analysis were applied to the factors
that predicted the future expectations of the students. According to the results, there was no
significant relationship between the future expectations of the students and the demographic
variables (gender, grade of education, proficiency of family income) (p> 0.05). At the same
time, the relationship between looking at job advertisements and future expectations is
statistically significant, although there is no significant relationship between future
expectations of students and their level of anxiety about the future (p> 0.05). It was found that
the uncertainty intolerance scores have not predicted future expectations of students (p <0.05),
but the level of hopelessness (explaining 4% of the total variance) and employment hopes
scores (contributing about 32% of the total variance) was important factors on future
expectations of students (p <0.001). In the light of these results, training in vocational
knowledge and skills as well as training to cope with various difficulties will both contribute
to the development of individuals and improve their quality of life.
Keywords: Future expectation, university student, mechanical engineering
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SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE
KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
kemaleddin@yahoo.com
ÖZET
Sosyolojide araştırma yöntemleri, genellikle nicel ve nitel şeklinde dikotomik bir ayrımla ele
alınır. Esasında nicel ve nitel yöntem, sosyal bilimler ve dolayısıyla sosyoloji alanındaki farklı
metodolojik yönelimlerin bir uzantısıdır. Araştırma yöntemlerinin belli bir paradigmaya
karşılık geldiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda nicel ve nitel araştırma yöntemlerine
paradigmalar ekseninde bakmak gerekir. Nicel araştırma yöntemi pozitivist paradigma, nitel
araştırma yöntemi ise anlayıcı paradigmanın sayıltılarına dayanır. Diğer taraftan nicel ve nitel
araştırma yöntemlerini, hiyerarşik bir üstünlük bağlamında ve/veya bilimsel geçerlilik
açısından karşılaştırmak son derece yanlıştır. Çünkü her yöntem, tabi olduğu metodolojik
yaklaşımın gereklerine uygunluğu ölçüsünde kullanılabilir ve bilimseldir. Sosyal bilimlerde
bilim anlayışları farklıdır. Bu doğrultuda da önemli olan araştırma konusunun, ilgili amaca
ulaşmak için en uygun ve elverişli şekilde nasıl analiz edileceğidir.
Nicel yönteme bağlı olarak yapılan araştırmalarda deneklerin, “bilgilerin depolayıcısı”
olduğu kabul edilir. Araştırmanın örneklem gurubu, ulaşılmak istenen dış dünyaya ait
bilgilerin, yani sosyal olay ve olguların aktarıcısıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde nicel araştırma
yönteminde sosyal gerçekliğin, hiçbir müdahaleye maruz kalmadan olduğu gibi araştırılması
ve yansıtılması için, iç ve dış faktörlerden doğabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla
yapılandırılmış/standardize edilmiş ölçüm araçlarının kullanılması gereklidir. Nitel yönteme
bağlı bir şekilde yapılan araştırmalarda ise görüşülen kimseler, nicel yöntemde olduğu gibi
verilerin bir depolayıcısı gibi görülmediğinden, veriler toplanmaz, araştırma süreci boyunca
yaratılarak oluşturulur. Çünkü nitel araştırma yöntemleri, temel olarak özne-nesne ayrımını
kabul etmez ve metodolojisini de doğal olarak bu bağlamda kurgular.
Görüldüğü gibi nicel ve nitel yaklaşımları birbirinden ayıran birtakım temel farklar vardır.
Nicel ve nitel yöntemler, bağlı bulundukları paradigmaların ontolojik ve epistemolojik
kabulleri doğrultusunda olay ve olgulara farklı bir şekilde yaklaşan metodolojik
yönelimlerdir. Gerek nicel yöntemler ve gerekse nitel yöntemler, zihinsel ve bununla
bağlantılı olarak eylemsel boyutta, diğer bir ifadeyle hem veri toplama aşamasında, hem de
elde edilen verilerin kullanılması ve değerlendirilmesinde, tercih edilen veri toplama
yönteminin araştırma düzlemine uygunluğunun yanı sıra; çok dikkatli, özenli ve bilinçli
davranmayı, yani yapılan işin farkında olmayı gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yöntem, Nicel, Nitel, Sosyoloji.
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SOSYAL BİLİM PARADİGMALARI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK
KURAMLARIN METODOLOJİK YÖNELİMLERİ
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
kemaleddin@yahoo.com
ÖZET
Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar geçen gelişim
sürecinde “sosyoloji” ve “metodoloji” kavramları, birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde
gündeme gelmiş ve sürekli tartışma konusu olmuştur. Sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı
olmasını sağlayan unsurun da onun metodolojisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.
Çünkü sosyolojiye özgünlüğünü veren ve onu başta felsefe olmak üzere diğer sosyal bilim
dallarından ayıran husus, sosyolojinin toplumsal olay ve olguları araştırmada kullandığı
yöntemlerinin farklılığı ve buna bağlı olarak da sosyal gerçekliği ele alış tarzıdır. Bu
bağlamda sosyolojik geleneklerin ayrışmasında da ontolojik ve epistemolojik sayıltılar kadar
etkili olan diğer ve belki de en önemli faktör metodolojik yaklaşımlardır. Aynı şekilde, ana
sosyolojik paradigmaların altında yer alan sosyal teorilerin, diğer bir ifadeyle inşâ edilen
sosyolojik kuramların birbirinden değişik yollarda ilerlemesinin temel nedeni de onların
“sosyal”i araştırma yöntemlerinin, yani metodolojilerinin farklılaşmasıdır. Dolayısıyla hem
genel olarak paradigmatik düzeyde ve hem de ona bağlı olarak sosyal teori düzeyinde
metodoloji, oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir.
Farklı sosyoloji anlayışlarının olaylara ortak bir yöntemle yaklaşmaları söz konusu değildir.
Yine belli bir sosyoloji anlayışının aralarında bir ayrım yapmaksızın sosyal olay ve olgulara
değişik yöntemlerle yaklaşması da olası değildir. Bu nedenle sosyolojide yöntem, sosyoloji
anlayışlarıyla birlikte değişmektedir. Dolayısıyla üzerinde konsensüs sağlanmış tek bir
sosyolojik yöntemden söz etmemiz mümkün değildir. Çeşitli sosyoloji anlayışlarına bağlı
olarak farklı sosyoloji yöntemlerinin bulunması aslında doğaldır. Çünkü konusu gereği
sosyolojide sosyal gerçekliği açıklamaya ve anlamaya çalışan çeşitli teoriler inşa edilmekte ve
bu kuramlar da metodolojik farklılaşmaları neden olmaktadır. Aslında sosyolojik bilgi, hem
teori hem de metodolojik gelişmeler yoluyla elde edilmektedir. Bu anlamda hem sosyolojik
teori, hem de sosyolojik metot adeta bir madalyonun iki yüzü gibidir. Sosyoloji teorilerinin
felsefî temelleri, sosyologların hem verilerini toplama yollarına ve veri tipine etki etmekte,
hem de teorik formülasyonlarını belirlemektedir. Bu bağlamda sosyolojik çalışmalarda belli
bir araştırma yönteminin kullanılması, insan ve topluma ilişkin belirli ön varsayımların kabul
edilmesi anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Teori, Metodoloji, Paradigma, Sosyoloji.
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MOORA VE SWARA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE MAKİNE
SANAYİİNDE BİR UYGULAMA
Bahar ÖZYÖRÜK
Gazi Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühensdisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
ÖZET
Artan rekabetçi piyasalarda, işletmelerin uzun vadede başarılı bir şekilde sektörde varlığını
devam ettirmesi, günümüzde zor bir duruma gelmiştir. Tedarik sürecinden kaynaklı
işletmelerde oluşan maliyetleri en aza indirmek, uygun tedarikçilerin seçimine bağlıdır.
Tedarik zinciri yönetiminde en önemli noktalar olan satın alma ve iade ürün sayısının
minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde toplam maliyet en aza indirgenebilecektir.
Bu maliyet azaltmasının yapılabilmesi için işletmelerdeki karar vericilerin doğru tedarikçileri
seçmesi önemlidir. Tedarikçi seçim problemi, karmaşık ve pek çok değişkenin bulunduğu,
karar vericiler açısından gerçekçi ve etkili çözümler istenen bir problemdir. Tedarikçi seçim
probleminde değerlendirme kriterleri ve çözüme ulaşmada kullanılan pek çok yöntem
mevcuttur.

Tedarikçi seçiminde birçok önemli kriter vardır. Bu kriterlere göre uygun

tedarikçi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Anakara da faaliyet gösteren
bir firmanın tedarikçileri değerlendirilerek MOORA ve SWARA yöntemleri ile tedarikçiler
sıralanmış ve seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar firmaya getireceği kazançlar açısından
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tedarik zinciri, Çok kriterli karar verme yöntemleri, tedarikçi seçimi
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DİNAMİK ÇALIŞMA ORTAMINDA ÜRÜN DAĞITIMININ VE TOPLAMANIN EŞ
ZAMANLI YAPILDIĞI MATEMATİKSEL BİR MODEL
Bahar Özyörük
Burak Aydoğdu
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühensdisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
ÖZET
Gerçek hayatta müşterilerden gelen taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması firmalar
için büyük bir önem arz etmektedir. Gerektiğinde depozitolu/geri dönüşümlü ürünlerinde
firmalar tarafından minimum maliyetle ürün teslimatı anında toplanması gerekmektedir. Bu
yüzden bu çalışma kapsamında müşteri taleplerinin dolaşımda olan araçlar tarafından
karşılanmasını konu alan Dinamik Araç Rotalama Problemi(DARP) ile teslimat sonrası
toplanması gerekenleri de aynı zamanda toplayacak Eş Zamanlı Topla Dağıt
Problemi(ETD_ARP) ele alınmıştır. İki problemle ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalar
incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında dinamik eşzamanlı topla dağıt problemi için bir
matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen model modelin literatürdeki değişik
büyüklükteki test problemleri için çalıştırılmış ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: araç rotalama, ürün dağıtımı, eş zamanlı topla- dağıt
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XIX. YÜZYILDA OSMANLI SANAYİLEŞME ÇABALARI ÇERÇEVESİNDE
HAMİDİYE KAĞIT FABRİKASININ KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ
Ahmet SARNIÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme
ahmetsarnic@gmail.com
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Afyon Kocatepe Üniversitesi/İİBF
hozutlu@aku.edu.tr
ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu’nu XIX. yy.’nin ikinci yarısından sonra sanayileşmeye zorlayan
birçok neden vardır. Bu nedenlerin başında; yenilenen ordu ihtiyaçları, modernleşme çabaları
ve 1838 ticaret sözleşmelerinden sonra Avrupa’da başlayan sanayi devriminin yoğun şekilde
hissedilmesi gelmektedir (Martal, 1999: 279). Özellikle 1843 sonrasında hızlı bir sanayileşme
ivmesi elde etmek isteyen Osmanlı, Avrupa’dan her türlü ekipmanla; çalıştırılmak üzere
mühendis, uzman ve işçi getirmiştir.
Söz konusu dönem içerisinde çok fazla yerli üretim yapamayan Osmanlı İmparatorluğu
günlük temel ihtiyaçların çoğunu başta Avrupa olmak üzere ithalat yolu ile karşılamaktaydı.
Hatta neredeyse her yerde kullanılan kağıt ihtiyacının bile yurtdışından sağlandığı Osmanlı
İmparatorluğunda; sanayileşme çabası ile birlikte pahalı olan kağıt fiyatının düşürülmesi için
dönem padişahı II. Abdülhamid, ülke içerisinde üretim yapacak bir kağıt fabrikasının
açılmasını istemiştir.
Bu isteğin yerine getirilmesi için, Serkurena Osman Bey’e 15 Aralık 1886 tarihli ferman ile
Hamidiye Kağıt Fabrikası Anonim Şirket Nizamnamesi dahilinde imtiyazlar tanınmıştır.
Tarihte “Osmanlı Devleti’nde kurulan son kağıt fabrikası” olarak yerini alan Hamidiye Kağıt
Fabrikası; Anonim Şirket Nizamnamesine göre,

devlet kurallarıyla İstanbul Merkezli

yönetilecektir (A.DVN.MKL, 32-8/2-1). Kurulumu yaklaşık 7 yıl sürdükten sonra 1893
yılında üretime başlayan fabrikanın kısa sürede güç kazanabilmesi için padişah II.
Abdülhamid resmi kurumlara kağıdın söz konusu fabrikadan temin edilmesini emretmiştir.
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Ancak dönemin siyasi koşullarından dolayı Hamidiye Kağıt Fabrikası 6-7 ay kadar
çalışabilmiştir. Ayrıca 1908 yılında ilan edilen 2.meşrutiyet sonrası fabrika uzunca bir süre
kullanılmamıştır. İngiliz ortak Edwin Pears’ın Osmanlı İmparatorluğu ile yaklaşık 2 yıl
boyunca yaptığı görüşmeler sonucunda; fabrikayı tekrardan canlandırma çabaları sonuç verse
bile, görüşmelerle geçen iki yıl sonrasında yani 1914 yılında I. Dünya Savaşının başlaması
Hamidiye Kağıt Fabrikası’nın da sonunu getirmiştir.
Anahtar Kelimeler; Hamidiye Kağıt Fabrikası, XIX. Yüzyılda Sanayileşme Çabaları, II.
Abdülhamit Dönemi
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İMALAT SANAYİİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ İŞ GÜNÜ KAYBI
BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Nazlı Gülüm MUTLU
Yıldız Teknik Üniversitesi
nazligulummutlu@gmail.com
Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi
saltuntas2@gmail.com
ÖZET
İş kazaları bireyin, şirketlerin ve toplumun bir bütün olarak zarar görmesine neden olan
istenmeyen olaylardır. Çalışana verdiği zarar bakımından iş kaza sonuçları: ilk yardım
müdahale sonrası çalışanın işine devam ettiği kaza, iş günü kayıplı kaza, geçici sakatlık ile
sonuçlanan kaza ve ölümle sonuçlanan kazalar olarak ifade edilmektedir. Kaza sonucunda
çalışanın uğradığı zararın yanında, kayıp iş günü süresi, iş rutininde değişiklik yaşanması,
zarar gören ekipmanların değiştirilmesi, üretime ara verilmesi ve verimliliğin azalması,
sigorta harcamaları, gelir kayıpları ve tıbbi tedavi için yapılan harcamalar kazaların maliyet
unsurları olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de iş kazalarının yaklaşık olarak yarısı imalat
sanayiinde yaşanmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda, imalat sanayiinde yaşanan iş günü
kayıplı kazalar için ilişkilendirme kuralları elde etmek ve kaza önlemeye yönelik yardımcı
bilgiler sunmaktır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 2013-2016 yıllarında gıda ürünleri
imalatı, tekstil ürünleri imalatı, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kauçuk ve plastik
ürünleri imalatı, diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı, ana metal sanayii, makine ve
teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, elektrik teçhizat imalatı, başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler
imalatı, mobilya imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı olmak üzere toplam
12 sektörde yaşanan 242.537 iş kaza kaydı oluşturmaktadır. İş kazaları sonucunda iş günü
kayıpları (Lost Work Days: LWD): LWD1=1-9 gün, LWD2=10-19 gün, LWD3=20-29 gün
ve LWD4=30-59 gün, LWD5=60→ gün olarak 5 sınıfta listelenmiştir. Sırasıyla frekansları
LWD1= %78.97, LWD2=%15,17, LWD3=%3,44, LWD4=%1,87 ve LWD5=%0,54’dür. Veri
analiz aracı olarak Weka 3.9.2 v. ile RapidMiner 0.0.9.v kullanılmıştır. Kaza raporlarında
bulunan 16 değişkenin kayıp iş günü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler: MAG:
Kaza esnasında kullanılan malzeme, araç, gereç, Y:yaş, NC_BOLUM: sektör, ÖF: özel
faaliyet, GYB: kazanın gerçekleştiği yer-bölüm, MES: meslek, C: cinsiyet, HD: gün
içerisinde kazanın gerçekleştiği zaman dilimi, GF: genel faaliyet, YIL: kaza yılı, WH: kaza
anında kadar ki çalışma süresi, GY: kazanın gerçekleştiği yer, EXP: iş tecrübesi, GO: kazanın
gerçekleştiği ortam, G: kaza günü, MY: kazanın yaşandığı ay’dır. Weka yazılım aracı ile
yapılan nitelik seçim analizi sonucunda MAG, Y, NC_BOLUM, ÖF, MES, GYB, C, HD
niteliklerinin LWD üzerinde %86,06 düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu değişkenler
dikkate alınarak RapidMiner programında FP-Growth algoritması kullanılarak ilişkilendirme
veri madenciliği uygulaması yapılmıştır. Daha önce tanımlanan her bir kayıp iş günü süre
aralığı ile ilgili support değeri en yüksek olan ilk 10 kural elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlardan bazıları şu şekildedir, Sektör: ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, MES:
İmalat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar ve GYB: Bahçe, park, botanik
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bahçe, balık çiftliği alanı olduğunda iş günü kaybı LWD1 olmakta (Support=0,000437,
Confidence=0,922, Lift=1,167),
Y= 25-29, NC_BOLUM= Makine ve ekipmanların
kurulumu ve onarımı ve MAG= Hafriyat, hendek, kuyu, ocak, eğik yüzey, dehliz; Sualtı
ortamlar; yeraltı tüneller; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen yer düzeyinin
altındaki bina, yapı, yüzeyler,
olduğunda kayıp iş günü süresi LWD2 olduğu
(Support=0,000016, Confidence=1,000, Lift= 6,591) belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen
sonuçlar dikkate alınarak kayıp iş günü süresine neden olan şartlar için iyileşme
sağlanabileceği ve kayıpların azaltılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmalat sanayii, iş kazaları, kayıp iş günü, veri madenciliği,
ilişkilendirme analizi.
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EVRENSEL VE TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA GÖRE OKULUN İŞ GÖRÜSÜNÜ
YENİDEN TANIMLAMAK
Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul.
davut@yildiz.edu.tr

ÖZET
Değişen evrensel ve toplumsal yapı, okulun iş görüsünü yeniden gözden geçirmeyi gerektli
kılmaktadır. Bazı toplumlar eğitsel planlamayla evrensel ve toplumsal hedeflerine ulaşırken,
bazı toplumlar ise henüz bunu gerçekleştirememiştir. Bu amaçla, değişen dünyanın
gereklerini ve toplumun mevcut ihtiyaçlarını değerlendirmek suretiyle, okulun iş görüsünün
gözden geçirilmesi gereği oluşmuştur. Değişen evrensel ve toplumsal ihtiyaçlara anında
reaksiyon vermek, eğitsel planlama ve uygulamaları iyi niyetli ancak sonuç alınamayan
faaliyetler olmaktan çıkartacaktır. Hızla gelişen bilim ve teknoloji, sadece toplumsal yapıyı
değil, eğitim ve okul yaşamını da yoğun bir şekilde etkilediği kabul gören bir görüş olmakla
beraber, bu değişimin zorunlu kıldığı yeni düzenlemelerin neler olacağı hakkında görüş birliği
henüz oluşmamıştır. Ancak bu gelişmeler karşısında eğitim kurumları ve okul, başta
toplumsal ve psikolojik işlevini yerine getirebilmek için kendini ve öğelerini gözden geçirmek
zorunda olduğu açıktır.
Bu anlamda okulların yeniden iş görüleri tanımlanırken, sadece bilgi aktaran bir eğitsel ve
sosyal bir kurum olarak değil, okulun tüm çevresi için yaşam boyu öğrenme, sürekli hizmet
veren bir kütüphaneye, çıraklık-anne-baba eğitim ve toplum merkezlerine (her türlü sosyal,
kültürel ve sanatsal faaliyetin gerçekleştirildiği) merkezlere dönüştürülmesi, gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu çalışma, kuramsal
bir çalışma olup, okulun iş görüsünün gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından
yeniden ele alınarak, toplumsal ihtiyaçları karşılamamaya olan katkısını tartışmaya açmaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Okul, Toplumsal Gelişme, Gelişmemiş ve Gelişmekte Olan Ülke.
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İLKOKUL 3. VE 4. SINIF PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERE GÖRE
TERCİH EDİLEN İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi C
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul.
davut@yildiz.edu.tr

ÖZET
Toplumun, bireyin ve konu alanının gerekleri yerine getirilerek belirlenen hedeflerin işaret
ettiği bilgi, beceri ve değerleri bünyesinde barındıran içerik düzenlenir. Bu içerik, birey
tarafından etkilice öğrenilsin diye, konu alanının, öğrenme kuramlarının ve öğrenenin bireysel
özellikleri dikkate alınarak belirlenen hedeflere ulaşılmak üzere düzenlemeler yapılır. İçerik
düzenlenirken birey kadar, öğretilmek istenen bilgi türünün kendine özgü yapısı da dikkate
alınır. Öğretilmek istenen konu, bir hazır bulunuşluk/ön koşul gerektiriyor mu?, Hangi konu
ve bilgiler eşliğinde sunulmalıdır? Konuyu nasıl geliştirirsem, öğrenciler daha iyi öğrenir?
İçerikteki bilgilerin bir bütünü oluşturmasını nasıl sağlanır? Bu ve benzeri içerik
düzenlemeyle ilgili sorulması gereken sorular sorulmak suretiyle içerik genişlemesine ve
derinlemesine ele alınarak örgütlenir.
İçerik düzenlemede tercih edilecek yaklaşımların, hedeflenen öğrenmelerin gerçekleştirilme
düzeyini etkileyecektir. Formal eğitim süreci, kasıtlı bir kültürleme süreci olup bu kasıtlılık,
eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmış eğitim programları sayesinde
gerçekleştirilir. Burada amaç, eğitim bilimleri ve öğrenme kuramları açısından İlkokul
programlarında yer alan derslerin içerik düzenleme biçimlerinin yerindeliğini irdelemektir. Bu
çalışmada, hem 3. sınıfta, hem de 4. sınıflarda okutulan (1) Fen Bilimleri, (2)İngilizce
(yabancı dil olarak), (3) Matematik ve (4) Türkçe derslerinin içerik düzenleme yaklaşımları
incelenecektir. Bu araştırma nitel bir çalışma olup, ilkokul 3. ve 4. sınıf ders programlarında
yer alan derler için tercih edilen içerik düzenleme yaklaşımlarının incelenmesinde nitel
araştırma desenlerine uygun olan içerik analizi tekniği kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, eğitim programı, içerik, içerik düzenleme yaklaşımları.
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SOSYAL TRAVMALARA KARŞI REZİLYANS BECERİLERİNİN
KAZANDIRILMASINDA OKUL PDR HİZMETLERİ ve AİLE DANIŞMANLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU
Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
hamurcu@erciyes.edu.tr
ÖZET
Travma tanımı DSM V kriterlerine göre ağır bir nitelik göstermesine karşın, sosyal bilimler
açısından travma tanımı daha geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Hayat akışı, günlük rutinler
esnasında meydana gelen olaylar, kişisel algı farklılıklarına göre normal bir olay yada travma
olarak değerlendirilebilmektedir. Algılama ve yorumlama farklılıkların kaynağı çok
değişkenli kişisel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bir kişinin sadece kişisel, sosyal
travmalar için değil, yaşam dönem geçişleri ve olgunlaşma için karşılaşmak ve aşmak zorunda
olduğu kritik yaşam görevleri, zorlukları bulunmaktadır.
Yaşam olaylarına karşı esneklik, toparlanabilme yetisi olarak tanımlanan Rezilyans becerisi
yaşam dönem geçişlerinde ve travmalarda etkili bir baş etme stratejisi olarak
değerlendirilmektedir. Farklı aile modellerinin ve çocuk yetiştirme algılarının olması, bu
becerilerin ailelerde kazandırılması açısından farklılıklara neden olmaktadır. Bu farklılıkların
neden olduğu eksikliği, hatalı tutumları telafi etme açısından okul ortamı, yetişkinlik öncesi
yetiştirme ve geliştirme misyonu ile etkin bir sosyalleştirme, kişilik gelişimi yeri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Okul dönemi çocuklarına öğrenci sosyal kişilik hizmetleri ve rehberlik
hizmetleri çerçevesinde bu becerilerin kazandırılması uzun vadeli kişisel ve toplumsal
rezilyansın sağlanmasında önem taşımaktadır.
Okul ortamında öğrenci merkezli olarak ele alınan rezilyans becerisinin çocuklarda
yapılandırılabilmesi için aile desteği önem taşımaktadır. Hem alt nesil olarak çocuklarda bu
algının kazandırılmasında hem de şu an ki ebeveyn nesilde bu yeteneğin kazandırılmasında
aile danışmanlığı hizmeti etkin rol alabilecek bir hizmettir.
Anahtar Kelimeler: Travma, Rehberlik, Rezilyans, Aile Danışmanlığı.
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PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES AT SCHOOL
AND FAMILY COUNSELING IN BUILDING RESILIENCE SKILLS AGAINST
SOCIAL TRAUMAS
Assis. Prof. Habib HAMURCU
Erciyes University
Faculty of Education, Psychological Counseling and Guidance
hamurcu@erciyes.edu.tr
ABSTRACT
Although the definition of trauma is severe according to the DSM-V criteria, the definition
of trauma is considered more broadly in terms of social sciences. The flow of life, events that
occur during daily routines can be evaluated as a normal event or trauma depending on
personal perception differences. The source of differences in perception and interpretation is
due to the multifaceted personal characteristics. There are critical life tasks or difficulties
which one has to face and overcome not just for personal, social traumas but for life cycle
transitions and maturation, as well.
Resilience skill, defined as flexibility to life events and recovery ability, is regarded as an
effective coping strategy during the life cycle transitions and traumas. The presence of
different family models and child-rearing perceptions causes differences in the way these
skills are acquired in the families. In terms of making up for the shortcomings and the
defective attitudes caused by these differences, the school environment plays an important
role as the place of the effective socialization and personality development with the mission
of the pre-adolescence training and development. The introduction of these skills to schoolage children in the context of student social personality services and guidance services is
important in ensuring long-term personal and social resilience.
Family support is crucial in order to be able to structure the residence skills that are
considered as student centered in the school environment. Family counseling is a service that
can play an active role both in helping children (sub-generation) gain this perception and in
helping parents (the current generation) build this ability.
Keywords: Trauma, Guidance, Resilience, Family Counseling
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KÜLTÜRE DUYARLI-ÇOK KÜLTÜRLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU
Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
hamurcu@erciyes.edu.tr
ÖZET
Bireylerin etnik yapı, dil, cinsiyet, sosyal sınıf, eğitim düzeyi, dinsel yönelim gibi kendi
içinde birçok değeri barındıran farklı kültürel özelliklerinin olması, onlara hizmet – ürün
sunan kişiler için kültüre duyarlı - çok kültürlü yaklaşım anlayışını gerekli kılmaktadır.
Kültüre duyarlı yaklaşım eğitim, sağlık, siyaset gibi alanlarda her geçen gün daha önemli hale
gelmektedir. Aynı aile - mahalle içinde farklı yaşam tarzlarına sahip olan kişilerden, göçmen mültecilere kadar geniş bir çerçevede kültüre duyarlı yaklaşım toplumumuz açısından önemli
bir gerekliliktir. Diğer öğretmenlik branşlarına kıyasla, öğretim fonksiyonundan ziyade eğitim
(kişilik, benlik oluşturma süreçleri) fonksiyonu ön planda olan Pdr branşında, kültüre duyarlı
yaklaşım psikososyal bir önem taşımaktadır. Ülkemizdeki literatür incelendiğinde, kültüre
duyarlı psikolojik danışmaya ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Psikolojik
danışma ve psikoterapi kuramlarının batı kültür algısına göre yapılandırılmış olması nedeniyle
kültürümüze yönelik ayrıca ülkemizde sayıları her geçen gün artan göçmen – mültecilere
yönelik olarak ta kültüre duyarlı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve danışman
yeterliliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
2018 yaz döneminde güncellenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programı
içinde Alan eğitimi seçmeli dersleri içinde Okulda Rehberlik ve Danışmanlık alanında
"Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma" dersi bulunmaktadır. Üç alana ayrılan rehberlik ve
psikolojik danışmanlık programında (Okulda Rehberlik ve Danışmanlık, Aile Rehberliği ve
Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı) bu ders sadece Okulda Rehberlik ve
Danışmanlık alanında görülmektedir. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen her kişinin
ister okul ister aile ister kariyer alanında olsun kültürel özelliklerinin ve duyarlılıklarının
bilinmesi ve hizmetlerde gerekli uyarlamanın yapılabilmesi gerekmektedir. Şüphesiz ki
Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik yeterliliklerinin ne olduğu konusunda henüz
bir fikir birliği oluşabilmiş değildir. Derleme türündeki bu araştırmada Psikolojik Danışma ve
Rehberlik alanında kültüre duyarlı yaklaşımların nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve konu
ile ilgili olarak öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültüre Duyarlı, Çok Kültürlü, Psikolojik Danışma, Rehberlik, Göçmen,
Mülteci
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BLOCHCAİN VE KRİPTO PARALAR
Dr.Öğr.Üyesi. Beyhan YASLIDAĞ
İstanbul Aydın Üniversitesi, İİBF
beyhanyaslidag@aydin.edu.tr

ÖZET
İnternet ve e-ticaretin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan kripto para birimleri, merkezi bir
otoriteye bağlı olmaksızın , kriptografik sistemler yardımı ile güvenliği sağlanan para
birimleridir.Blochcain sistemi ile birlikte Bitcoin başta olmak üzere çok çeşitli kriptografik
para birimi ortaya çıkmış ve yaygın bir hale gelmiştir. Sanal para anlayışı ile oluşturulan
kripto paraların harcama sistemini kontrol etmek amaçlı olarak merkezi bir sistem
kapsamında kriptoloji teknolojisi geliştirilmiştir.
Hesaptan hesaba aktarımı şifreler aracılığı ile gerçekleşen ve merkez bankaları tarafından
kontrol edilmeyen kripto paralar
özellikle son yıllarda gündemde büyük bir yer
tutmaktadır.Kripto para üretimi için büyük çaplı yatırımlar yapılmaktadır.Devletler de , kripto
para yapısını düzenlemek, yasal önlemler almak konularında çalışmalara başlamaktadır.Bazı
ülkelerde kripto paralar tanınarak ilgili yasal düzenlemelerin yaplmaları ön plana çıkarken
bazı ülkelerde ise kripto paralar tamamı ile rededilmekte ve yasaklanmaktadır.Kripto para
birimleri sanal para, kripto grafik para, elektronik para , digital para , e-para olarak
kullanılmaktadır.Var olan tüm ödeme araçlarından daha hızlı olmaları, merkez bankası, devlet
yada banka tarafından yönetilmeyişi nedeni ile kıymetli madenlere benzetilmektedirler.
İlk olarak Sataski Nakamota tarafından 1 milyon adet olarak kazınarak oluşturulam kripto
paralar arasında en fazla bilineni ve işlem yapılanı olan Bitcoini oluşturan şifrenin
kombinasyon ve permütasyonları toplamı 21 milyon adet ve üretim yani mining ile bu sayıya
ulaşılacaktır.31-Aralık-2017 tarihi itibari ile kripto paraların toplam piyasa değeri 596,5
milyar USD, Bitcoin piyasa toplam piyasa değeri 236,4 mlyar USD olarak belirlenmiştir.
Aynı tarihte bitcoin/USD ise 14.092 olarak gerçekleşti.
Bu çalışmada blochchain sistemi ve işleyişi ile kripto paraların ekonomik etkileri, bitcoinkripto paralara olan talebin değerlendirilmesi, eksikliklerin ortaya çıkartılarak çözüm
önerilerinin geliştirilmesi ve kripto paraların makro ekonomik değerlendirme kapsamında
geleceğinin belirlenmesi yapılarak öngörülerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Blochchain. Kripto Para, Bitcoin, Madencilik, Makro Ekonomi
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BLOCHCHAİN AND CRYPTO MONEY
Assis. Prof. Beyhan YASLIDAĞ
beyhanyaslidag@aydin.edu.tr

ABSTRACT
Cryptographic currencies that emerge with the development of the Internet and e-commerce
are currencies that are secured by the help of cryptographic systems, regardless of a central
authority. A wide variety of cryptographic currencies, especially Bitcoin, has emerged with
the Blochcain system and become widespread. Cryptography technology has been developed
as a central system to control the spending system of crypto money created with virtual
money understanding.
Crypto money, which is realized through the transfer of the accounts of the accountant and
not controlled by the central banks, has a great place in the agenda especially in recent years.
Large investments are made for crypto money production. States are also beginning to work
on regulating the structure of cryptographic money and taking legal measures. In some
countries, crypto money is recognized and related legislative arrangements are in the
foreground, while in some countries crypto money is rejected and forbidden entirely. Crypto
currencies are used as virtual money, cryptographic money, electronic money, digital money,
e-money. They must be faster than all the payment instruments that are available. They are
likened to precious metals with the reason that they are not governed by central bank, state
bank.
The total number of combinatorial permutations and combinations of permits forming
Bitcoini, which is the most known and processed among the crypto currencies that were
created by firstly being scraped by Sataski Nakamota as 1 million pieces, will be reached with
this number by the production mining. As of 31 December-2017, total market value of USD
596.5 billion, Bitcoin market total market value of USD 236.4 million. On the same date,
bitcoin / USD was 14,092.
In this study, the economic effects of blochchain system and function and crypto-money, the
evaluation of the demand for bitcoin-crypto paralara, development of solution proposals by
detecting deficiencies and determination of the future of macroeconomic evaluation of cryptocurrencies will be foreseen.
Keywords: Blochchain. Crypto Money, Bitcoin, Mining, Macroeconomics
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KUR RİSKİ YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi. Beyhan YASLIDAĞ
İstanbul Aydın Üniversitesi, İİBF
beyhanyaslidag@aydin.edu.tr
ÖZET
Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve düşüşler özellikle bankalar olmak üzere tüm finans
sektörünü, reel sektörü , bireysel ve kurumsal yatırımcıları kur riski ile karşı karşıya
bırakmaktadır. Döviz pozisyonunun büyüklüğü ve yapısına göre değişik etkiler gösteren kur
riskinin oluşması ve piyasaları etkilemesi çok kısa süreçlerde gerçekleşen bir durumdur.
Yapılan analizler ve ekonomik gelişmelerin izlenmelerinin sonucunda kur hareketleri yaklaşık
olarak tahmin edilebildiğinden dolayı öncelikli olarak türev piyasalarda işlem gören türev
araçlar yardımı ile kur riskinden kaynaklanan zararların minimize edilmesine çalışılması
mümkün olmaktadır. Türev piyasalarda işlem gören türev araçlar öncelikli olarak kur riskine
karşı korunma sağlama amacı ile geliştirilmiş ve uygulamada farklı türler olarak karşımıza
çıkan araçlardır. Bu kapsamda Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve bu piyasa bünyesinde
işlem gören türev araçlar yani vadeli işlem sözleşmeleri büyük önem taşımaktadır.Bu
araçların en önemlileri ise forward sözleşmeler, swap işlemleri, futures ve opsiyon
sözleşmeleri olmaktadır.
Döviz kurlarında yaşanan fiyat hareketlerinin yarattığı risklerden aynı zamanda gelir elde
edilmesini sağlamak kapsamında gelişen diğer bir piyasa da Forex Piyasa adı altında
gelişmiştir. Forex piyasa ise çeşitli ülkelerin paralarının birbiri ile değiştirildiği bir döviz
piyasasıdır.Forex piyasasını diğer piyasalardan ayıran en temel özelliği kaldıraç sistemidir.
Aracı kurumun sağladığı likidite imkanlarından faydalanarak var olan teminatın resmi
otorite tarafından belirlenen belli bir katına kadar işlem büyükleri kullanılabilir.
Bu çalışmada kur riski kapsamında türev piyasalar ve türev araçlar ele
alınmaktadır.Çalışmadaki amaç piyasanın gelişmesi ve yatırımcıların gelir etmelerinin
sağlanabilmesi için gereken doğru, etkili bilgi transferinin gerçekleştirilmesini
sağlamaktadır.Çalışmada aynı zamanda piyasalardaki yapılar ve gelişmeler de istatistiki
veriler kapsamında değerlendirilerek türev araçları kullanmanın finans piyasalarına olan
karlılık ve gelir etkileri de incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kur riski, Risk Yönetimi, Türev Araçlar, Forex, Genel Ekonomi
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EXCHANGE RATE MANAGEMENT
Assis. Prof. Beyhan YASLIDAĞ
beyhanyaslidag@aydin.edu.tr

ABSTRACT
The ups and downs in the foreign exchange rates face the risk that the whole financial sector,
especially the banks, the real sector, individual and institutional investors are settled. It is a
very short period of time that the exchange rate risk, which has different effects depending on
the size and structure of the foreign exchange position, and the influence of the markets are
affected. Since exchange movements can be estimated approximately as a result of the
analyzes made and economic developments, it is possible to try to minimize the losses arising
from exchange rate risk with the aid of derivative instruments traded in derivative markets.
Derivative instruments traded on derivative markets are primarily developed with the aim of
hedging against exchange rate risk and are instruments that come to terms as different types in
practice. In this context, the futures and options market and futures contracts that are traded in
this market are of great importance. The most important of these futures are forward
contracts, swap transactions, futures and option contracts.
Another market developed under the scope of providing the income at the same time as the
risks created by the price movements in the foreign exchange rates also developed under the
name of Forex Market. Forex market is a foreign exchange market where the prices of various
countries are exchanged. The most basic feature that separates the Forex market from other
markets is the leverage system. By taking advantage of the liquidity facilities provided by the
brokerage house, transaction amounts can be used up to a certain level determined by the
official authority of the existing collateral.
In this study, derivative market and derivative instruments are covered in this study. The aim
of the study is to provide accurate and effective transfer of information necessary for the
development of the market and the income of the investors. At the same time, the structures
and developments in the markets are evaluated within the scope of the statistical data,
profitability and income effects will also be examined.
Keywords: Foreign Exchange Risk, Risk Management, Derivative Instruments, Forex,
General Economy.
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FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN FİNANSAL MEMNUNİYET
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KADINLAR ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Gülay GÜNAY
Karabük Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes
i Sosyal Hizmet Bölümü Karabük, TÜRKİYE
ggunay@karabuk.edu.tr
Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ ÇELİK
Avrasya Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Özel Güvenlik ve Koruma Programı Tarbzon, TÜRKİYE
burcu.savas@avrasya.edu.tr
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Ankara, TÜRKİYE
ayfer_boylu@hotmail.com
ÖZET
Ekonomik yaşamın sürekli değişiklik gösterdiği ve gittikçe karmaşıklaştığı ortamda
bireylerin yaşadıkları finansal sorunlar da çeşitlenmektedir. Bu ekonomik koşullar altında
optimal finansal kararlar alamayan ve gerekli finansal davranışları gerçekleştiremeyen
bireylerin, yaşam kalitelerinde azalma söz konusu olabilmektedir. Özellikle küreselleşme ile
birlikte finansal piyasaların büyümesi, karmaşıklaşması ve finansal araçların çeşitlenmesi
finansal okuryazarlığın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemini arttırmıştır. Yapılan
çeşitli çalışmalarda, finansal okuryazarlık bilgi ve becerilerine sahip olan bireylerin, sahip
olmayan bireylere oranla finansal karar verme becerilerinin daha yeterli olduğu, finansal
yatırımlarda ve planlamalarda daha başarılı olduğu vurgulanmıştır. Ancak toplumsal yaşamın
her alanında eşitsizlik ile karşı karşıya kalan kadınların finansal okuryazarlığa erişimleri de
yetersiz ve sınırlıdır. Bu nedenle ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan kadınların bu
konudaki bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bu
çalışmada kadınların finansal okuryazarlık düzeyleri ve finansal okuryazarlık düzeylerinin
finansal memnuniyetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon
ilinde ikamet eden 20 ve daha yukarı yaş grubunda olan 492 kadın oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri Finansal Okuryazarlık Endeksi (Van Rooij ve arkadaşları, 2011),
Finansal Memnuniyet Ölçeği (Günay, 2018) ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır.
Çalışmada “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “Çoklu Regresyon Analizi” uygulanmıştır.
Kadınların finansal memnuniyetleri ile bütçe yapma (F=2.441; sd=4-487; p<0.05) ve mevcut
finansal durum algısı (F=62.239; sd=5-486; p<0.001) arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu,
ancak finansal okuryazarlık düzeyi ile sadece mevcut finansal durum algısının (F=4.096;
sd=5-486;p<0.05) istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda çalışmada
kadınların finansal okuryazarlık düzeyinin finansal memnuniyetin önemli bir yordayıcısı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Sıkıntı, Finansal Memnuniyet
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AN INVESTIGATON THE EFFECTS OF FINANCIAL LITERACY ON FINANCIAL
SATISFACTION: A RESEARCH ON WOMEN
Prof. Dr. Gülay GÜNAY
Teac. Assis. Burcu SAVAŞ ÇELİK
Assoc. Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU

ABSTRACT
The financial problems experienced by individuals are also diversifying in the ever-changing
and increasingly complex environment of economic life. Under these economic conditions,
there may be a decrease in the quality of life of individuals who can not make optimal
financial decisions and can not fulfill necessary financial behaviors. Especially with
globalization, the growth and complexity of financial markets and the diversification of
financial instruments have increased the importance of financial literacy in developed and
developing countries. In various studies, it was emphasized that individuals with financial
literacy knowledge and skills were more capable of financial decision making skills than
those who did not, more successful in financial investments and in planning. However, access
to financial literacy by women who face inequality in all areas of social life is also insufficient
and limited. Therefore developing the knowledge, skills and abilities of women who have an
important place in the development of the country is very important. For this reason, the
financial literacy level of women and the effect of financial literacy on the financial
satisfaction were investigated in this study. The sample of the study consists of 492 women
who are living in the province of Trabzon and who are 20 years of age or older. The data of
the study were collected by Financial Literacy Index (Van Rooij et al, 2011), Financial
Satisfaction Scale (Günay, 2018) and demographic information form. "One Way Variance
Analysis" and "Multiple Regression Analysis" were applied in the study. It has been found
that there is a meaningful relationship between financial satisfaction of women and budgeting
(F = 2.441, SD = 4-487, p <0.05) and perception of current financial situation (F = 62.239;
SD = 5-486; p <0.001), but only perception of current financial situation is statistically
significant with financial literacy level (F = 4.096; sd = 5-486; p <0.05). At the same time, it
has been achieved that women's financial literacy level is an important predictor of financial
satisfaction.
Keyword: Financial Literacy, Financial Distress, Financial Satisfaction.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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ayfer_boylu@hotmail.com
ÖZET
Üniversite yılları pek çok açıdan kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde bireyler mesleki
bilgi ve beceri ile donanmalarının yanı sıra sosyal açıdan da farklı alternatiflere sahip
olabilmektedirler. Sosyal Hizmet bireylerarası ilişkilerin oldukça yoğun olduğu mesleklerden
birisidir. Bu nedenle üniversite yıllarında sosyal istenirliğin yüksek olması mesleki başarıyı
yakalayabilmek açsından önem taşımaktadır. Sosyal istenirlik üzerinde etkili olan en önemli
faktörlerden birisi de kişiliktir. Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören
öğrencilerin kişiliklerinin sosyal istenirlik düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla
yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile
veriler toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini araştırmacıların kolaylıkla ulaşabilecekleri
Karabük ve Kırıkkale Üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 470 öğrenci anket
formunu doldurmuştur. Çalışmada “İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği”, “Beş Faktörlü
Kişilik Ölçeği” ile demografik bilgi formu veri toplama araçlarıdır. Elde edilen istatistiksel
analizlere göre sosyal hizmet öğrenimi gören öğrencilerin, istenirlik düzeylerinin alt
boyutlarından izlenim yönetimi ile öğrenim görülen sınıf ve üniversite, öz-aldatma alt boyutu
ile cinsiyet ve yaşanılan yer değişkenleri arasındaki ilişki önemlidir. Sosyal hizmet bölümü
öğrencilerinin sosyal istenirlik ölçeğinin alt boyutları olan izlenim yönetimi ve öz-aldatma alt
boyutları üzerinde bağımsız değişkenlerin yordama düzeylerine ayrı ayrı bakılmıştır. Sosyal
istenirliğin alt boyutlarından izlenim yönetimini, bağımsız değişkenlerden yaş, kişilik
faktörlerinden yumuşak başlılık ve nörotiklik boyutlarının yordadığı belirlenmiştir. Bağımsız
değişkenlerin sosyal istenirliğin ikinci boyutu olan öz-aldatmayı yordama düzeyleri
incelendiğinde; beş faktörlü kişilik yapısından yumuşak başlılığının önemli bir yordayıcı
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal istenirlik, kişilik, üniversite öğrencileri, sosyal hizmet, sosyal
istenirlik ve kişilik
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AN INVESTİGATİON OF EFFECTS OF PERSONALİTY TRAİTS ON SOCİAL
DESİRABİLİTY OF SOCİAL WORK STUDENTS’
Prof. Dr. Gülay GÜNAY
Assoc. Prof. Dr. Hande ŞAHİN
Assoc. Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU

ABSTRACT
University years are critical in many aspects. In addition to equipping themselves with
professional knowledge and skills, individuals have different social alternatives during this
period. Social service is an occupation which involves very high interpersonal relations.
Therefore, high desirability during university years is essential to achieving professional
success. One of the most important factors that act on social desirability is personality. This
study was conducted to determine the effect of personality on the levels of social desirability
in university students attending the department of social service. In line with this objective,
the data were gathered with the questionnaire form developed by the researchers. The study
sample comprised the students attending the department of social service at Karabuk and
Kırıkkale Universities easily accessible to the researchers. 470 students who agreed
participate in the study voluntarily completed the questionnaire. “Two-Dimensional Social
Desirability Scale”, “Big Five Personality Traits Scale” and the demographic information
form were the data collection instruments used in the study. Statistical analysis revealed the
significance of the relationships of impression management with university and year at
university, as well as, of self-deception with gender and place of residence. The prediction
levels of the independent variables on the impression management and self-deception
subscales of the social desirability scale for social service students were investigated
separately. The independent variable age and the personality traits agreeableness and
neuroticism were found to predict the impression management subscale of social desirability.
In addition, agreeableness was identified as an important predictor of the second subscale of
social desirability, self-deception.
Keywords: social desirability, personality, university students, social service, social
desirability and personality
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ENERJİ POLİTİKALARI İLE NÜFUS İLİŞKİSİ

Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi
Enerji Enstitüsü Ayazağa Kampüsü, Maslak –İSTANBUL
beril@itu.edu.tr
beril@beriltugrul.info

ÖZET
Ülkeleri betimleyen önemli bir unsur nüfus ve demografik yapıları olmaktadır. Bu bağlamda
ülkelerin kalkınmışlıkları ve dünya ülkeleri arasındaki yerlerinin değerlendirilmesi kişi başı
değerlerle ifade edilmektedir. Örneğin; ülke kalkınmışlığının indikatörleri arasında kişi başı
gayri safi yurtiçi hasıla önemli bir göstergedir. Benzer şekilde ülkelerin enerji politikaları
değerlendirmeleri için de nüfus önemli bir argüman olup kişi başı enerji üretimi, veya kişi
başı enerji tüketim değerleri ülkelerin refah seviyelerinin irdelenmesi için önem arz
etmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle dünya nüfusu ve değişimi üzerinde durulmakta ve medeniyet tarihi
boyunca nüfusun değişimi ele alınmakta ve avcı toplumdan itibaren tarım toplumu, sanayi
toplumu ve bilgi toplumu bağlamında enerji kullanımı ve nüfus arasındaki bağlantı
incelenmektedir. Bu bağlamda, enerjinin yeri ve önemi, nüfusa bağlı olarak incelenmekte ve
enerji gereksiniminin artışı irdelenmektedir. Bir başka deyişle, kalkınma gerekleri enerji
ihtiyacı üzerinden açıklanmaktadır.
Dünya tarihi boyunca nüfusun değişimi istatistiksel olarak incelenmekte ve enerji tüketim
değerleri ile refah seviyesi ilişkisi açıklanmaktadır. Fazla olarak çeşitli ülkelerin kişi başı
enerji ve elektrik tüketimleri üzerinden karşılaştırmalı olarak irdelenmekte istatistiksel
değerlerle mukayese edilmektedir.
Türkiye’nin kişi başı enerji tüketimi değerleri ve dünya ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB)
ülkeleri arasındaki yeri incelenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği aday ülkesi olarak AB’ye
uyum çerçevesinde kişi başı enerji tüketimi değerleri üzerinden irdelenmektedir. Bu bağlamda
enerji politikalarına ilişkin olarak yapılması gerekenler betimlenmektedir.
Dünyada etkin olan bilgi çağı bağlamında enerji gereksiniminin yadsınamaz şekilde artıyor
olmasıyla enerji politikalarının dünyanın diğer dönemlerinden çok daha fazla önem kazandığı
belirtilmekte ve dünya nüfusu ve enerji gereksinimi konusunda gelecek projeksiyonu
verilmektedir. Böylelikle, enerjinin nüfus ve kalkınma için etkinliği ve bu bağlamda enerji
politikalarının etkinliği açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demografi, Enerji Ekonomisi, Enerji Politikaları, Nüfus, Uygarlık
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GÖSTERGEBİLİMİ AÇIN: SOSYAL BİLİMLER İÇİNDE
METODOLOJİK BİR BAŞKALDIRI
Dr. Öğr. Üyesi Birsen Banu OKUTAN
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
Göstergebilim, 1970’lerden bu yana kabul görme hızını adım adım arttıran bir yan disiplin
olarak varlık göstermektedir. Dilbilim, edebiyat, reklamcılık, iletişim, sosyoloji, antropoloji
gibi geniş yelpazede üretilen çalışmalar karakteristik bir literatür oluştursa da, göstergebilimin
katkı sağlayacağı büyük bir boşluk, sosyal bilimcileri göreve çağırmaktadır. Bu çalışma
özelinde, göstergebilimin metodolojik bir başkaldırı ile oryantalizm, islamofobi gibi sosyal
bilimler haritasının negatif yüklü kavramlarını dökümleyici işlevi olduğu düşünülmektedir.
Hâlihazırda çalışmanın çıkış noktası, Gulbenkian komisyonunun hazırladığı “Sosyal Bilimleri
Açın” gibi manifesto niteliğindeki raporun gösterdiği yörüngede seyretmektedir. Batı dışı
toplumların operasyon masasına yatırılıp çözümlenmesi ve kategorize edilmesi, eldeki verileri
Batıyla mücadele edebilecek gücü olanlar ve olmayanlar üzere iki sütuna ayırmış; olmayanları
antropolojinin, olanları ise oryantalizmin tablasına koymuştur. Çerçeve raporu usul olarak
önümüze almak, sosyal bilimlerin kurulu işleyen mantığını görmek bir manada ‘ötekini’
bilmeye, ‘ötekinin’ bilimine işaret eden epistemolojik zeminleri irdelemek olacaktır. Bu
minvalde, göstergebilim, göstergeler dünyasında gösteren-gösterilen ikiliğinin çözümlenmesi
ile kültürel birimlerin nasıl açıklandığı ve anlaşıldığını ortaya koyacak metodolojik karakter
taşımaktadır. Elinizdeki çalışma da, toplumsalı anlama yönünde kültürel çözümlemeleri
inceleyen ve bütün nesneleri anlamın mutfağından çeken bir göstergebilimci olarak Roland
Barthes eşliğinde yürüyecek ve sosyal bilimlerin içinde göstergebilimi açmayı deneyecektir.
Örnek metin olarak seçilen Barthes’ın Japonya üzerinden serimlendiği analiz kalkışması ile
sosyal bilimlerin içinde kültürizm dokusunun sarsılan bulguları değerlendirilecektir.
Barthes’ın Batı dışı toplumları anlamayı sağlayan çalışmasında, ‘göstergeler imparatorluğu’
olarak adlandırılan Japonya’nın kendi kültür örüntüsü içinde çözümlenmesi, Batının kendi
özseverciliğini sosyal bilimler paradigması içinde çökertirken, Kartezyen düalite içinde var
sayılan karşıtlıklar formülasyonunu yeniden düşünmeye açacaktır. Bu bağlamda, çalışma,
hipotetik olarak yeni sosyal bilim paradigmalarının inşasında göstergebilimin metodolojik bir
başkaldırı olup olamayacağını sorgulayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilim, Metodoloji, Göstergebilim, Roland Barthes, Kültür
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ÖZET
Kaynakların zamanla tükenebilir oluşu,

dünyada var olan sınırlı kaynakların kullanımı

konusunda hem bugünü hem de gelecek nesilleri korumayı amaçlayan sürdürülebilirlik
kavramını daha da önemli kılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı; sosyal, çevresel ve ekonomik
yaşantımızla doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla yaşam tarzımızın bir yansıması olan tüketim
kalıplarımız mevcut kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde etkilidir. Bu noktada insanların
basit ihtiyaçlarını karşılamak, daha kaliteli bir yaşam sağlamak, gelecek nesiller için yaşam
sürecinde tehlike oluşturmayacak atık ve kirleticilerin oluşturduğu emisyon ve doğal kaynak
kullanımını minimize etmeye yönelik tüketim kalıplarını ifade eden sürdürülebilir yaşam tarzı
elzemdir. Bulunduğu dönem itibariyle önemli bir tüketici grubunu oluşturan üniversite
öğrencilerinin bu yöndeki davranışları önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada,
üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik tutum ve davranışları
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır (n = 428). Veriler demografik bilgi formu ve
sürdürülebilir yaşama yönelik soruların yanı sıra VALS Yaşam Tarzı Ölçeği, Tutum ve
Davranış Ölçeği, Yaşamın Anlamı Ölçeği, Rotter İç – Dış Kontrol Odağı Ölçeği ile
toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, iç – dış kontrol odağı ile sürdürülebilir yaşam tarzına
yönelik tutum ve davranışlar arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Aynı
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zamanda sürdürülebilir yaşam hakkında bilgi sahibi olmanın sürdürülebilir tutum ve
davranışların önemli bir yordayıcısı olduğu, yaşamın anlamının sürdürülebilir tutum ve
davranışlar üzerindeki etkisinin de anlamlı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, sürdürülebilirlik, yaşam tarzı, sürdürülebilir
yaşam tarzı, yaşamın anlamı, iç – dış kontrol odağı
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DETERMINATION OF THE SUSTAINABLE LIFESTYLE PERCEPTION OF
UNIVERSITY STUDENTS
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY
Assoc. Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU
Prof. Dr. Gülay GÜNAY

ABSTRACT
The concept of sustainability, which aims to protect both present and future generations
about the use of limited resources available in the world, has become even more important.
The concept of sustainability is directly related to our social, environmental and economic
life. Therefore, our consumption patterns, which are a reflection of our lifestyle, are
influential on the sustainability of available resources. At this point sustainable lifestyle,
which means meet basic needs, provide a better quality of life, minimise the use of natural
resources and emissions of waste and pollutants over the lifecycle, and do not jeopardise the
needs of future generations is essential. The behavior of university students who constitute an
important consumer group gains importance. For this reason, in this study, the attitudes and
behaviors of university students towards sustainable lifestyles are examined. Karabük
University Faculty of Economics and Administrative Sciences students constitute the sample
of the this study (n = 428). The data were collected by the VALS Lifestyle Scale, Attitude and
Behavior Scale, Meaning of Life Scale, and Rotter’s Locus of Control Scale, as well as
demographic information form and sustainable life questions. The results of the study show
that there is a negative relationship between locus of control and attitudes and behaviors
towards sustainable lifestyles. At the same time, it has been determined that having
knowledge about sustainable life is an important predictor of sustainable attitudes and
behaviors, and the effect of meaning of life on sustainable attitudes and behavior is also
meaningful.
Keywords: University students, sustainability, lifestyle, sustainable lifestyle, meaning of life,
locus of control
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ÖZET
Üniversite yaşamı hem bireysel gelişim hem de toplum ve yaşama dair algıların yeniden
şekillendiği, yaşamın önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Üniversite yaşamı
gençlerin bir yandan değişimlerle yüz yüze kaldıkları, diğer yandan hem kişisel gelişim hem
de toplumsal baskılarla başa çıkmak zorunda oldukları bir dönemdir. Bu nedenle gençlerin
benlik saygıları üzerinde etkili olan psikolojik, kültürel, çevresel pek çok faktör söz
konusudur. Bu faktörlerden birisi de sosyal kırılganlıktır. Sosyal kırılganlık birey ya da
grubun çevresel, politik ve sosyal olayların etkisini tahmin etme, bu etkenlerle başa çıkabilme,
direnme ve iyileştirme kapasitelerini etkileyen durumlar olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada
üniversite öğrenimi gören öğrencilerin benlik saygıları üzerinde sosyal kırılganlık
düzeylerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016 – 2017
öğretim yılı içinde Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı
gönüllü olarak kabul eden 400 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Coopersmith
Benlik Saygısı Envanteri, Sosyal Kırılganlık Ölçeği ve demografik bilgi formu ile
toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan öğrencilerin %76.3’ü kız,
%23.7’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20 (S=1.6)’dir.
Çalışmaya katılan öğrenciler arasında yurtta (%70.0) kalanların oranı yüksektir. Yapılan
korelasyon analizine göre öğrencilerin benlik saygısı puanları ile sosyal kırılganlık düzeyleri
arasında 0.01 düzeyinde negatif yönlü (r=-.310, p<0.01) anlamlı bir ilişki vardır. Araştırma
kapsamına alınan öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sosyal kırılganlık puanlarının birlikte benlik
saygısı puanları ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir (R=.310, R2=.096,
F=14.008, p<.001). Cinsiyet, yaş ve sosyal kırılganlık puanları, benlik saygısındaki toplam
varyansların yaklaşık %10’unu açıklamaktadır. Elde edilen bu sonuçlara göre öğrencilerin
sosyal kırılganlık düzeylerinin benlik saygısının önemli bir yardayıcısı olduğunu söylemek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, benlik saygısı,

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KONGRE ÖZET KİTABI
Sayfa 48

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018 BAKÜ

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTTEM AND
SOCIAL VULNERABILITY OF UNIVERSITY STUDENTS

Assoc. Prof. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU
Prof. Dr. Gülay GÜNAY
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY

ABSTRACT
University life constitutes one of the important milestones of life, in which both individual
development and the perceptions of society and life are reshaped. University life is a period
when young people face change and on the other hand they have to cope with personal
development and social pressure. For this reason, there are many psychological, cultural and
environmental factors that affect young people's self-esteem. One of these factors is social
vulnerability. Social vulnerability can be expressed as situations that affect the capacities of
an individual or group to predict, cope with, and resist the effects of environmental, political,
and social events. In this study, it is aimed to investigate the effect of social vulnerability
levels on self-esteem of university students. The sample of the study consists of 400 students
studying at Hacettepe University in 2016 - 2017 academic year and volunteering to
participate in the research. Data were collected with Coopersmith Self-Esteem Inventory,
Social Vulnerability Scale and demographic information form. According to the findings,
76.3% of the students were female and 23.7% of the students were male. The average age of
the students is 20 (S = 1.6). Among the students, the percentage of residents in the dormitory
(70.0%) is high. Correlation analysis displayed that there is a significant negative correlation
at 0.01 level (r = -. 310, p <0.01) between the self-esteem scores and social vulnerability
scores. The age, gender and social vulnerability scores of the students included in the study
are found to have a significant relationship with the self-esteem scores(R=.310, R2=.096,
F=14.008, p<.001). Gender, age and social vulnerability scores explained 10% of total
variance in self-esteem. According to these results, it is possible to say that the level of social
vulnerability scores of students is an important predictor of self-esteem
Keywords:University students, self-esttem, socail vulnerability.

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KONGRE ÖZET KİTABI
Sayfa 49

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018 BAKÜ

TABLDOT YEMEK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK ÖLÇEK
ÇALIŞMASI

Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Pamukkale Üniversitesi
selcukburak@hasiloglu.com
Doç.Dr. Duygu KOÇOĞLU
Pamukkale Üniversitesi
dkocoglu@pau.edu.tr
ÖZET
Son 20 yılda hızla büyüme gösteren hizmet sektörü, gerek ülke ekonomilerinde gerekse de
istihdamda önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle bilişim toplumunun yaşandığı bu günlerde
hizmet faktörü hemen hemen her iş alanında yer almaktadır. Örneğin sağlık, bakım, finans ve
bankacılık, eğitim, danışmanlık, konaklama, iletişim ve ulaşım gibi sektörlerde sunulan
hizmet oranı yüksek iken, otomotiv ve teknolojik ürün gibi sektörlerde bu oran daha düşüktür.
Yiyecek içecek sektörü ise mal ve hizmet sektörünün ortasında kalan iş konularındadır.
Hizmetler genel olarak 4 temel özelliğe sahiptir: soyutluk (fiziksel olgulardan meydana
gelmemesi), heterojenlik (sunulan hizmetlerin türdeş olmaması), eş zamanlılık (üretim ve
tüketimin ayrılmaması), dayanıksızlık (üretilen ürünün stoklanamaması).
Hizmet kalitesinin ölçümünde genel olarak beş boyut dikkate alınmaktadır. Bunlar: güvence,
güvenirlilik, empati, heveslilik ve fiziksel ortamdır. Güvence ve güvenirlilik sıklıkla
karıştırılan iki farklı boyuttur. Güvence, hizmeti verenin konuya olan uzmanlığını işaret
ederken, güvenirlilik verilen vaatlerin terine getirilmesi ölçüsüdür. Birbirlerine yakın olan bir
diğer iki boyut ise heveslilik ve empatidir. Adından da anlaşılacağı üzere çalışanların
müşteriye verdikleri hizmetler konusunda hevesli olması beklenir ve hizmet kalitesi
ölçüsünde kullanılır. Benzer olarak empati boyutunda ise işletmenin ve çalışanların
kendilerini müşterinin yerine koyabilmesine yönelik faktörler dikkate alınır. Son boyut olan
fiziksel ortamda ise hizmetin sunumu sürecindeki tüm fiziksel olanakların uygunluğu kalite
açıdan değerlendirilir.
SERVQUAL, hizmet kalitesi ölçümünde literatürde en sık karşılaşılan ölçeklerdendir. Bu
ölçekte güvence ile ilgili 4 madde, güvenirlilik ile ilgili 5 madde, empati ile ilgili 5 madde,
heveslilik ile ilgili 4 madde ve fiziksel ortam ile ilgili 4 madde yer almaktadır. Doğal olarak
bu maddelerin içeriği, araştırmanın konusunda yer alan hizmet sektörüne bağlı olarak
değişecektir. Bu çalışmada tabldot yemek sektöründe, SERVQUAL ölçeği tabanlı, hizmet
kalitesine yönelik ölçek maddelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Pamukkale Üniversitesi
SKS Daire Başkanlığı’na bağlı tabldot yemek servislerinin sunulduğu birimler, araştırmanın
kapsamı olarak belirlenmiştir. Bu birimlerden hem öğrenciler hem de personel hizmet
almaktadır. Kullanılan ölçekte SERVQUAL orijinal ölçeğine bağlı kalınarak, maddeler
tabldot yemek sektörüne uyarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: SERVQUAL, ölçek, hizmet kalitesi, tabldot yemek sektörü
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KÜRESELLEŞMEYİ TETİKLEYEN BİR UNSUR OLARAK ORYANTALİZM
Arş. Gör. GÖZDE AYKUT
Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyoloji Bölümü
gozde.aykut03@gmail.com
ÖZET
Oryantalizm, Batı toplumları tarafından Doğu toplumlarının daha iyi anlaşılması için birçok
alanı içine alan eleştirel tutum ve yöntemdir. Edward Said’in Şarkiyatçılık eseri ile birlikte bu
kavram sadece akademik incelemeler konusu olarak olumlu değerlendirilmekten çıkıp,
olumsuz eleştirileri de üzerine çeken bir kavram haline gelmiştir. Tarih boyunca birey yada
devletlerin sadece politik ve kültürel olarak değil, iktisadi anlamda da bir baskı kurma çabası
içerisinde olması kısmen Said’in yorumlarını haklı çıkarmıştır. Devletler yada topluluklar
adına lider vasfına sahip olan bireyler istediklerini elde edebilmek adına bir çok farklı
yönteme başvurmuş ve genellikle bu yöntemlerde izlenen yol sömürme, silme ve
ötekileştirme olmuştur. Bu durum zamanla kolonyal bir dönemin başlamasına imkan
sağlamıştır.
Said gibi bir çok sosyal bilimci oryantalizmin farklı biçimlerde sömürgeciliğin keşif kolu
olduğunu kabul etmişti. 1789 yılında Napolyon Bonapart’ın

Mısır’ı işgali bu fikirlerin

temellenmesine yardımcı olabilecek niteliktedir. Çünkü bu süreç hem akademik anlamda bir
veri toplanmasına yardımcı olmuş, hem de kolonyal süreci hızlandırmıştır.
19. yüzyılın içine aldığı gelişmeler, Batı’nın mistik hikayeler içine yerleştirdiği egzotik
Doğu’nun üstüne sünger çekmiştir. Çünkü 19.yy da meydana gelen gelişmeler Batı’nın
Doğu’yu daha iyi tanıyıp daha hızlı sömürgeleştirmesine yardımcı olmuştur.

Bu aynı

zamanda sömürgeciliğin keşif kolu olan oryantalizminde tarih boyunca biriktirmiş olduğu
mirasın desteği ile hayat bulmuştur. Çünkü bu miras gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının
yardımıyla farklı kültürleri birbirine daha iyi tanıtmış, emperyal süreci ise hızlandırmıştır.
Sanayileşme ile birlikte hızlı bir modernleşme dönemine giren Avrupa McLuhan’ın ifadesi ile
Dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. Böylelikle küreselleşme kavramının sosyal
bilimlerin gündemine girmesi sağlanmıştır. Oryantalizmin bir kolu olan kapitalizm kendi
üretim biçimini dünya çapında işe yarar hale getirebilmek için durmaksızın bir küreselleşme
içine girmiştir. Küreselleşmenin ne zaman başladığı sıkça sorulan bir sorudur. Bu konuyu ve
kavramı tartışanlar arasında yer alan kuşkucular küreselleşmenin yeni bir şey olmadığını onun
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yüzyıllar boyunca süregelmekte olduğunu sadece zaman içerisinde kapsadığı alan ve gücünün
değiştiğini iddia ederler.
Dolayısıyla denilebilir ki oryantalizmin bir kolu olarak sömürgecilik ve emperyal süreç hızlı
bilgi akışına

imkan sağlamıştır. Sonrasında meydana gelen devrimsel nitelikteki sosyal,

siyasal ve teknolojik gelişmeler toplumların birbirlerini daha iyi tanımlarını sağlamış,
emperyalizm ile birlikte küreselleşmeyi de tetiklemiştir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Oryantalizm, Sömürgecilik
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TARİH HATIRAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HATIRATLARDA ATATÜRK’ÜN
SELANİK GÜNLERİ

Dr.Öğr. Üyesi Olcay ÖZKAYA DUMAN
Mustafa Kemal Üniversitesi
ozkaya@mku.edu.tr

ÖZET
Tarih araştırmalarının önemli referansları arasında yer alan hatıratlar akademik tarih
araştırmalarına olayların daha çok sosyo-pisikolojik yönünü kazandırmakta oldukça etkilidir.
Bu şekilde tarihi olayların aynada görülmeyen öteki yüzü anlaşılabilmektedir. Bu durum
olayların insan’ı birçok yönüyle ortaya çıkaran detayları, hassasiyetleri, endişeleri,
heyecanlarını ortaya koyarak farklı bakış açıları sunabilmektedir. Bu teorik arka plandan
hareketle söz konusu çalışmanın temel problematiği Atatürk’ün yaşamının bir kesitini
dönemin tanıkları olarak da değerlendirilebilecek hatıratların gözünden anlamaya çalışmaktır.
Dolayasıyla sınırları belirlenen konu ekseninde arşiv ve literatürün ortaya koyduğu bilgilerden
farklı olarak dönemin kaleme alınmış birçok hatıratı bir arada karşılaştırmalı bir biçimde
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu sayede bu konuda yazılmış hatırat türünden eserler
Atatürk’ün Selanik günleri çerçevesinde kritik edilerek mercek altına alınacaktır. Selanik
günleri, Atatürk’ün yaşamına esas oluşturacak fikirlerinin ya da dünya görüşünün şekillendiği
önemli bir dönemdir. Öyle ki ulus devlet sürecinin inşasında demokratik, halkçı, yenilikçi ve
inkılapçı yönünü besleyen yetişme ortamını Selanik özelinde ele alarak söz konusu sürecin
farklı açılardan anlaşılması amaçlanmıştır. Kişi-zaman ve mekân ilişkisi bağlamında özelde
Atatürk, mekân açısından Selanik zaman açısından da İstanbul’a geçişe kadar geçen süreç her
açıdan etkileri ile bir arada irdelenecektir.
Yukarıda sıralanan hedeflerden hareketle çalışmada ilk aşamada Atatürk’ün doğrudan yakın
çevresinde yer alanların kaleme aldığı hatıratlar daha sonra ise sürece tanıklık etmiş diğer bu
türeden eserler çalışmaya kaynaklık edecektir. Başta Makbule Atadan’ın Büyük Kardeşim
Atatürk olmak üzere Sabiha Gökçen’in Atatürk’le Bir Ömür, Afet İnan’ın Atatürk Hakkında
Hatıralar ve Belgeler, Ali Fuat Cebesoy’un Sınıf Arkadaşım Atatürk, Kılıç Ali’nin Atatürk’ün
Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları gibi önemli diğer hatırat türünden çalışmalar Atatürk’ün iç
dünyası ve fikir yapısının anlaşılmasını sağlayacak detayların bulunduğu Selanik günlerinin
temel kaynakları olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Selanik, Hatırat, Milli Mücadele, Bağımsızlık.
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ERMƏNİLƏRİN ŞƏKİ ƏYALƏTİNDƏ MƏSKUNLAŞMASI VƏ TƏXRİBATÇI
FƏALİYYƏTLƏRİ
Rahim Həsənov
AMEA Şəki Regional elmi Mərkəzi.
Tarixi-İrs və Entoqrafiya şöbəsinin rəhbəri
raqimhist@mail.ru
ÖZET
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra

vətən tarixinin

zamanı, ölkənin qədim siyasi-iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olan

öyrənilməsi
Şəkinin tarix

keçmişinə aid bir çox yeniliklər ortaya çıxmışdır. Lakin bölgənin tarixinin öyrənilməsi zamanı
ermənilərin Şəkidə təxribaçı fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqtatlar demək olar ki, aparılmamışdır.
Halbuki XIX əsrdən etibarən çar Rusiyası tərəfindən bölgəyə ermənilər köçürülmüş, yerli
türk-müsəlman əhali onların mənfur hərəkətindən yetərincə əziyyət görmüşdür. Buna görə də
bölgədə ermənilərin təxribaçı siyasətinin araşdırılması Azərbaycan tarixində aktuallıq təşkil
edir.
Tədqiqat işində aşağıdakı məslələr öz əksini tapmışdır:
* XIX əsrin birinci yarısında Çar Rusiyası tərəfindən ermənilərin Şəki əyalətinə köçürülməsi
*Erməni din xadimlərinin qiriqoryanlaşdırma siyasəti və yerli əhaliyə məxsus xristian
məbədlərin mənimsənilməsi
*Çar məmurlarının dəstəyi ilə erməni ticarətinin inkişafı
*XX əsrin əvvllərində qəzaya əlavə erməni kütlələrinin gəlməsi, siyasi təşkilatlanmanın
başlanması
Ermənilərərin Şəki bölgəsinə köçürülməsi XIX əsrin əvvəllərindən başlayır. 1806-cı ildə
Xoylu Cəfərqulu xan çar Rusiyası tərəfindən Şəkiyə hakim təyin edildi. Yeni xan özü ilə
birlikdə 200 ailə olmaqla Xoy ermənilərini Şəki ərazisinə köçürdü. Ermənilərin bir hissəsi
Nuxa qəzasının Cəfərabad, Aydınbulaq, Göybulaq, Daşbulaq, Sultan Nuxa, Mirzəbəyli
kənddlərinə, bir hissəsi isə Şəki şəhərində yerləşdirildilər. Şəhərin ən əlverişli yerində
məskunlaşan ermənilər bir müddət sonra buranı “Ermənikənd” adlandırdılar. Qəzada
ermənilərin yaşayış infrastrukturlarının yaxşılaşdırlmasindan ötrü bütün səyləri göstərən çar
məmurları, bu millətin yerli əhaliyə qarşı xain siyasətindən istifadə etməyi qarşıya məqsəd
qoymuşdular. İslam dininə mənsub yerli əhalinin dini-mənəvi dəyərlərinə hörmət bəsləməyən
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çar Rusiyası, əraziyə köçürülən ermənilərə öz dini ritullarını həyata keçirmək və Qriqoryan
mənsəbini yerli udin xristian əhali arasında yaymaq üçün şərait yaradırdı. Hətta udinlərin dini
asimilyasiyası o dərəcəyə çatmışdı ki, mərkəzdən göndərilən rus provaslav din xadimləri
Qafqazın baş hakimi qraf Yermolova bu məsələ ilə bağlı şikayət məktubları göndərirdilər.
Lakin erməni sindromundan istifadə etməyi bir siyasət kimi qarşıya qoyan rus imperialzmi
ermənilərin etdikləri bütün neqativ işlərə göz yumurdular. Belə ki, Şəki qəzasının Oğuz
kəndində yerli udinlərə aid kilsənin ermənilər tərəfindən ələ keçirilməsinə qarşı provaslav din
xadiminin qraf Yermolova göndərdiyi şikayət məktubu rədd edilmişdi.
Ermənilərin Şəki bölgəsində ticarət fəaliyyəti də çar məmurları tərəfindən dəstəklənirdi.
Ərazidə erməni tacirlərinin azad ticarət aparması, manifakturalar açması üçün şərait
yaradılırdı. XIX əsrin ikinci yarısında Şəkinin xarici ticarət dövriyyəsində erməni tacirləri
xüsusi çəkiyə malik idilər. İpək ticarətinin yüksək gəlir gətirdiyini nəzərə alan ermənilər rus
havadarlarının köməyi ilə Şəkidə ipək faktoriyaları açmışdılar. Hətta erməni milyonçusu
Mirzoyan 1860-cı ildə Şəkidə fəaliyyətə başlayan ipək fabrikini satın almışdı.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Aəzrbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi Şəki
qəzasında da ermənilərin siyasi təşkilatlarda birləşməsi prossesi başlamışdı. Şəki qəzasında
“can fədai” dəstələri yaradan ermənilər, ərazidə soyğun və talanlar edirdilər. Yerli əhalinin
silah sursatının olmaması, erməni talanlarının qarşısının alınmasında çətinliklər yaradırdı.
Bölgədə qaçaqların fəaliyyəti nisbətən talanların qarşısını alsa da, ərazidə erməni problemi
1918-ci ilədək öz aktuallığını saxladı. Hətta soyğun və talanlar o yerə çatmışdı ki, Bakı,
Şamaxı, Quba qırğınlarından əvvəl 1917-ci ilin oktyabrında ermənilərin Şəki şəhərində
törətdikləri qətillər barəsində “Açıq söz” və “Kaspi” qəzetləri məlumat verirdi. Nuri paşanın
rəhbərliyi ilə türk qöşununun bölgəyə gəlməsinədək, Şəki şəhərinin böyük bir hissəsi və bir
neçə kənd ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Yalnız 1918-ci ilin iyun ayında türk qoşununun
Şəkiyə gəməsi ilə bu qətliamların qarşısı alındı.
Tədqiqat işində Azərbaycan Respublikası Milli Arxivlər idarəsi, Azərbaycan Prezidenti
yanında Siyasi Sənədlər Arxivi, Gürcüstan Dövlət Tarix Arxivi, AMEA M. Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun Arxivi, Azərbaycan Respublikası Milli Arxivlər İdarəsinin Şəki
filialındakı sənədlər və müxtəlif dövrü mətbuat səhifələrindəki faktlardan istifadə edilmişdir.
Açar sözlər: Şəki qəzası, erməni təxribatları, qriqoryan kilsəsi
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OVCHULARTEPE SETTLEMENT AS A MAGNIFICENT MONUMENT OF
ENEOLITHIC PERIOD AND EARLY BRONZE AGE
EMIN MAMMADOV
Centre of Nakhchivan Study of Supreme
Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic
emammadov87@hotmail.com
ABSTRACT
Studying the Eneolithic Period and Early Bronze Age has always been one of the major
problems of the Caucasus archeology. Ovchulartepe settlement is one of the monuments
representing the both aforementioned periods in a wide range. Ovçulartepe settlement is one
of the most widely studied monuments in ancient Nakhchivan. The monument is located on
left bank of Arpachay river, in the north-west of the Dize village of Sharur region, with a total
area of 10 hectares. In recent years, especially in 2006-2013, the international AzerbaijanFrench archaeological expedition conducted research in this area, circular and quadratic
buildings, cheramic objects, objects made of bronze and bones belonging to Eneolithic Period
and Early Bronze Age were found. As a result of the research, it became obvious that that
people had started to settle in Ovchulartepe from the middle of the 5th millennium BC.
Investigations conducted by both local and foreign researchers studied the remains of
Ovchulartepe, ceramic products, fauna and flora, metal items, labor tools and so on.
Ovchulartepe excavations were conducted successfully. The investigation of animal remains
found therein, along with construction and ceramic remains, shows that they, in about VIIIVII centuries BC, came to this area following the ancient agricultural cultures. Generally,
recent facts confirm that the ancient cultivation cultures of Mesopotamia influenced the
cultures in the South Caucasus, including Nakhchivan. One of the key factors that
strengthened economic and cultural ties between the tribes living in Mesopotamia and
Nakhchivan was the latter’s natural resources, particularly copper deposits.
As a result of research work, it become known that people had started to settle in
Ovchulartepe from the middle of the 5th millennium BC, and there is a notable opportunity to
study their economic and cultural relations with the countries of the Near East.
Keywords: Ovchulartepe, Eneolithic period, Early Bronze Age
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ŞƏKININ MÜDAFIƏ ISTEHKAMLARI VƏ QALALARI
Abdurahmanov Elşən
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstititunu
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin elmi içşisi
abdurrahmanov.elshen@mail.ru
Sərkərova Ülkər
AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstititunu
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzin kiçik elmi içşisi
ulker.serkerova@mail.ru
ÖZET
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində qərarlaşan Şəki şəhəri və kəndləri arxeoloji və tariximemarlıq abidələri ilə məşhurdur. Onların içərisində müdafiə istehkamları və qalalar
özünəməxsus yer tutur. Bu abidələrin aktiv inşa tarixi Son Tunc-Erkən dəmir dövründən
başlayaraq, XVIII əsrin sonlarınadək olan tarixi mərhələni əhatə edir. XIX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın şimal ərazilərinin, həmçinin Şəkinin Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsindən
sonra, feodal qaydalarının tədricən ləğvi, kapitalizmin inkişafı memarlıq abidələrinin
xarakterində və üslübünda yeniliklər ediməsini şərtləndirdi. XIX-XX əsrin əvvəllərində
müdafiə istehkamları və qalaların tikintisini mədəni-məişət (hamamlar, karvansaralar,
bazarlar, məscidlər, mədrəsələr), kapitalist-istehsal müəssisələri (manufakturalar, fabriklər,
zavodlar), o cümlədən inzibati-ictimai xarakterli binalar əvəzləyir.
Bununla belə, uzun bir tarixi dövr ərzində sosial-ictimai, hərbi xarakteri ilə əhalinin yaşayış
və sığınacaq yeri olan, son ümid yerinə çevrilən müdafiə istehkamlarının bəziləri varlığını
sürdürür, şəhərlərin planlaşdırımasında özünəməxsus yerini qoruyub saxlayırdı.
Müdafiə istehkamları, xüsusən şəhər-qalalar sadəcə hərbi təyinatlı bir tikili, memari əsər
deyil, həmçinin təsərrüfat və mədəni həyatın da davam etdiyi bir məkan idi.
Müdafiə istehkamlarına şəhər-qalalar, qalaçalar, gözətçi məntəqələri, sığınaqlar, qüllələr və
başqa abidələr daxildir. Bəzən dini xarakterli tikililərdən də müdafiə məqsədilə istifadə
edilirdi. Xüsusilə ilk orta əsr Alban məbədləri strateji əhəmiyyətli dağlıq və dağətəyi
ərazilərdə yerləşdiyindən onların bir hissəsi gözətçi məntəqəsi və ya sığınacaq rolunu
oynamışdır. Belə abidələrə Şəkidə Baş Göynük, Zəyzid, Baş Küngüd, Şəki ətrafı bölgələrdəOğuzda Calut, Qarabulaq, Qaxda Kümrük və digər alban məbədlərini misal göstərə bilərik.
Ümumi araşdırmalara görə, Şəki şəhəri və kəndlərində müxtəlif tarixi dövrləri əhatə edən
40-dan çox müdafiə istehkamının xarabalığı var. Belə abidələrə Baş Kəldək kəndindəki Gavur
qalanı, Baş Küngüt qalasını, Aydınbulaq qülləsini, Çayqaraqoyunlu kəndindəki orta əsrlərə
aid Qız qalasını, “Gələrsən-görərsən” qalasını, Kiş çayı hövzəsi sığnaqları, Şəki şəhər qalasını
misal göstərmək olar. Müəlliflər məqalədə həmin abidələrin bir qismini tədqiqata cəlb etmiş,
bu abidələrin tarixi və strateji əhəmiyyəti, aid olduğu dövrdəki memari üslubu haqda məlumat
vermişlər. Müdafiə istehkamları həmçinin, dövrünə və yerləşdiyi məkana uyğun təsnif
edilmişdir.
Açar sözlər: Müdafiə istehkamları, Şəki, qala, şəhər.
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ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI
Yaşar PEKTANÇ
Bakü Devlet Üniversitesi

ÖZET
21. yy da gelişen ve değişen dünyamızda öğretmenin rolü ve bu roldeki görevleri günden
güne değişmektedir. Öğretmen yeterlikleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapılırken bu
konuda öğretmenlere hemen hemen hiç söz düşmemekte, yapılan çalışmalar bir kalıp gibi
önlerine koyulup kendilerini bu kalıplara göre şekillendirmeleri istenmektedir.
Bu çalışmamda yeterlilik kavramı ve yeterliliklerini geliştirmenin yollarını öğretmenlere
sorup kendilerinden aldığımız cevaplarla yeterliliğin geliştirilmesinin yollarını bir de onlar
açısından açıklamaya çalıştım. ‘Öğretmen Yeterliklerini Geliştirmenin Yolları’ anketimiz 5
ana başlık altında 39 soru sorularak yapılmıştır. Bu anket çalışmamıza 539 öğretmen
katılmıştır. Başlıklar: Demografik özellikler, Bakanlık faaliyetleri açısından, Okulun
faaliyetleri açısından, Öğretmenler açısından ve diğer faaliyetler açısından olarak 5 ana
bölümden

oluşmaktadır.

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

demografik

bilgilerini

karşılaştırmak için frekans ve yüzdelikler alınmıştır. Anket görüşleri ile demografik bilgilerin
karşılaştırılması amaçlı Ki kare testi yapılmış çapraz tablo kullanılarak aritmetik ortalamaları
karşılaştırılmıştır.
Uygulama sonucunda elde edilen verilerin güvenirliliği ile ilgili olarak yapılan cronbach alfa
analizi sonucunda 0,917 değeri bulunmuştur. Bu değer elde edilen verilerin yüksek güvenirlik
taşıdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeterlik, Geliştirme, Öğretmen.
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MUSAHİPZADE CELÂL’İN OYUNLARINDA KADINLAR

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ
Kocaeli Üniversitesi
semagoktas1@yahoo.com
ÖZET
1868-1959 yılları arasında yaşayan, Meşrutiyet Döneminin en tanınmış yazarlarından biri
olan ve dönemin birçok yazarından farklı olarak sadece tiyatro türünde eserler veren
Musahipzade Celâl, hem bu dönemde hem Cumhuriyet döneminde oyunlar yazmıştır. Asıl
yazarlık üretimini Cumhuriyet döneminde yapan ve yirmi civarında eseri bulunan
Musahipzade Celâl’in oyunlarının en önemli niteliklerinden biri, Osmanlı döneminin
toplumsal yaşamına ışık tutmasıdır. Yazar, Osmanlı döneminin yozlaşan bürokrasisini ve
devlet kurumlarını olduğu kadar, toplumsal yaşamını da hicvederek anlatır. Bu oyunlar çeşitli
kademelerdeki devlet dairelerininin yanısıra, evlerin içi, mahalleler, konak yaşamı gibi sivil
yaşamın çeşitli mekânlarını ve bu mekânlarda akan hayatı başarıyla yansıtır. Komedi ya da
müzikli güldürü türünde olan oyunlarda genel olarak tip kişileştirmesi ve asal çatışma
malzemesi olarak da iyiyle kötünün çatışması görülür. Bu bağlamda Musahipzade Celâl
zaman zaman dramatik yazım tekniği açısından eleştirilse de, ele aldığı dönemi son derece
canlı, eğlenceli ve (gülüncü vurgulamak için başvurulan abartılar dışında) gerçekçi bir
tutumla betimleyen oyunlarının arka planının bu niteliği önemlidir.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra, Kurtuluş savaşımızı ve iki büyük dünya
savaşını gören, yani çok çalkantılı bir dönemin ve hızla değişen bir dünyanın tanığı olan bu
Türk aydınının betimleyici tutumu, kuşkusuz toplumsal bir figür olarak kadını da görmezden
gelmemiştir. Oyun yazmaya kırklı yaşlarında başlayan Musahipzade Celâl’in ilk oyunu “Türk
Kızı” adını taşır. Bu oyun sonradan Gülsüm adıyla yeniden ele alınır ve basılır. Yazarın son
oyunlarından biri de bir kadının adını taşımaktadır: “Selma”. Birçok oyununda Osmanlı
toplumsal yaşamının görünür figürleri olarak erkek kahramanlar yer alsa da, “Gülsüm”,
“Kafes Arkasında”, “Selma” gibi oyunlarda kadın kahramanlar önemli figürler olarak
görünürler. Bu bağlamda yazarın kadın kahramanları, hem döneme bağlı olarak kronolojik
açıdan hem de tipolojik özellikleri açısından incelenip sınıflandırılabilirler.
Çalışmamızda, Musahipzade Celâl’in söz konusu oyunları yazılış tarihlerine göre
incelenerek, yazarın kadın imgesini ve dönemin hızla değişen koşullarında kadının toplumsal
yaşamla değişen ilişkisini eserlerine nasıl yansıttığı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk tiyatrosu, Musahipzade Celâl, Kadın
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TÜRK TİYATROSU’NDA POSTMODERN YÖNELİŞLER
Dr. Öğr. Üyesi Erbil GÖKTAŞ
Kocaeli Üniversitesi
erbilgoktas@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmada öncelikle postmodernizmin modernizmle ilişkileri araştırılarak belli başlı
özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra Postmodern tiyatronun Avrupa’da ve
dünyadaki en önemli temsilcileri ele alınmış; absürd tiyatro, in-yer face gibi örneklerle ilişkisi
üzerinde durulmuştur. Son otuz yılda özellikle postmodernizm konusundaki araştırmaların
çoğalmasıyla bu kavram da netleşmeye başlamıştır. Bu çalışmada postmodern tiyatronun
dünyada ve Türkiye’deki yönelişinin izi sürülmüştür.
Türkiye için, 1990’ların ortalarından ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren görülen örneklerle
gündeme gelip araştırılmaya başlandığından henüz yeni sayılabilecek olan, “postmodern
tiyatro” kavramı, çalışmamızda genel hatlarıyla değerlendirilmiş, dünyadaki ve Türkiye’deki
örnekleri verilmiş ve Postmodern tiyatronun absürd tiyatro, in-yer face tiyatro ile ilişkileri
üzerinde de durulmuştur. Hemen her dönemde özellikle Avrupa’da ve Amerika’da ortaya
çıkan diğer yeni yönelişler gibi, postmodernizm de Türkiye’de yankısını bulmakta
gecikmemiş, Türk yazarları ve yönetmenleri de bu çalışmalardan etkilenerek ve etkileşerek
kendi uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında Türk Tiyatrosu, dünyayla
ilişkisi hiç de geri olmayan bir tiyatro biçiminde varlığını sürdürmektedir.
Oyun yazarlığı açısından Türkiye’de de bu tür çalışmalar 1960’lardan itibaren Melih Cevdet
Anday’ın, Sebahattin Kudret Aksal’ın, Aydın Arıt’ın yazdığı absürd oyunlarda görülmüştü.
1980’lerde iyice “içine kapanan” tiyatro sanatındaki bu “parçalılığı” Ülkü Ayvaz’ın 1984’te
yazdığı “Yeniden Yaratma” adlı oyununda görüyoruz. Ayvaz benzer arayışları “Troya’yı
Özlüyorum” ve “Nihavent Longa” oyunlarında da sürdürmüştür. Yine Burak Mikail Uçar’ın
1994’te yayımlanan Toplu Oyunları 1 üçlemesindeki “Umut Cinayeti”, “Oda Saklambacı” ve
“Şamatacılar” oyun örnekleri olarak değerlendirilmiştir.
1990’lar bu konudaki çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı yıllardır. İstanbul’daki
Kumpanya Topluluğu’nun “Canlanan Mekan”la başlayan çalışmaları “”Kim O?” ve
“Haritadan Naklen Yayın”la sürmüştür. Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları’nın
“Gergedanlaşma” “Oidipus Nerede” adlı çalışmaları postmodern uygulamalar açısından
değerlendirilmiştir. Günümüz oyun yazarlığı açısından bakıldığında da, Berkun Oya, Yiğit
Sertdemir ve Özen Yula’nın oyunları postmodern özellikleri açısından ele alınmışlardır.
Anahtar Kelimeler: postmodernizm, postmodern tiyatro, Türk oyun yazarlığı.
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XX YÜZYIL-XXI YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRK DÜNYASINDA
TÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ FARKLI "ÜÇLÜ" DÜSTUR
Doç. Dr. Faiq ƏLƏKBƏRLİ

ÖZET
20. yüzyılın başlarında, özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında Türk Dünyasında
Sosyalizme, Kömmunimze karşıt Türkçülük mefkuresi ile bağlı esasen iki farklı "üçlü"
formülün olmasına inanıyoruz. Onlardan birinin müellifi Azerbaycan Türk aydını Ali Bey
Hüseyinzade idi ki, onun "üçlü" formülü Türklük, İslamlık ve modernlik hattına dayanıyordu.
Hüseyinzade 1907 yılında "Füyuzat" dergisinde açıkça yazdığı gibi, Türk halklarının yolu
modern ruhlu Türklük ve İslamlıktan oluşur. Çok geçmeden Türkiye Türklerinin milli
ideologu Ziya Gökalp Hüseynzadenin "üçlü" formülünü türkleşmek, islamlaşmak ve
çağdaşlaşmak gibi formule etti. Bu düşünceyi M. E. Resulzade 1. Dünya Savaşı yıllarında
Kuzey Azerbaycan Türklerinin milli davasına çevirmekle kalmadı, az sonra Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin resmi ideolğiyası oldu. Bu "üçlü" formülün esas dikkat çeken tarafı türklük
ve islamlığın vahdetde götürülmesi idi. Kısacası, bu "üçlü" formülde Türk-İslam birliği davası
ön planda idi.
Türkçülük ile doğrudan bağlı olan ikinci "üçlü" formülün yazarı Kırım Türk aydını İsmail
Bey Gaspıralı olmuştur. Onun başlıca sloganı "Dilde, fikirde ve işde birlik" idi. A.
Hüseyinzadənin "Türklük, İslamlık ve çağdaşlık" tezi ile Gaspıralı'nın "dilde, fikirde ve işde
birlik" tezini karşılaşdırdıqda görüyoruz ki, Türkler için daha uygunu sonuncu olmuştur.
Çünkü Gaspıralı'nın tezinde sadece Türk dilinde, Türk fikrinde ve Türk emelinde birlikten söz
konusu durumda, Hüseynzadenin tezinde ise İslam'la ve Batı kültürü ile ilgili Türkçülük
davası öne çıkıyor. Elbette, Hüseynzadenin tezinde Türkçülüğün İslamlık ve modern kültür
anlamında Batı kültürü ile uzlaşdırılması dönemin gerçek şartlarının sonucuydu. Çünkü bu
dönemde, şimdi de olduğu gibi, Türkçülüğü 13 yüzyıla yakın içiçe görülmüş İslam dininden
uzak tutmak mümkün olmadığı gibi, aynı zamanda dönemin öncü kültürü kabul edilen Batı
kültürüne karşı koymak da mümkün değildir. Bu anlamda Hüseyinzade, Resulzade, Gökalp,
Ağaoğlu, Atatürk ve diğerleri en iyi ihtimalle Türkçülük İslâmlığın ve Çağdaşlaşmağın
sentezinden çıkış yapmayı kabul görmüşlerdir.
Ancak Gaspıralı bir taraftan onlar gibi, İslamlığa ve Çağdaşlığa bağlı Türkçülük fikrini
savunmakla birlikte, diğer yandan sırf Türk Birliği'ni gerçekleştirmeye yönelik ortak Türk
dili, ortak Türk düşüncesi, ortak Türk amelini de öne çekmiştir. Düşünüyoruz ki, Gaspıralı'nın
sırf Türk birliğine yönelik bu tezi Türk halkları için daha gerçekçi bir siyasi-felsefi bir kavram
olmuştur.
Anahtar kelimeler: Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak; Türk-İslam Mefkuresi;
A.b.Hüseyinzade; Dilde, fikirde ve işde birlik; Türk Birliği; İ.b.Kaspıralı
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RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİ İNNOVASİYA STRATEGİYASININ
REALLAŞDIRILMASININ İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ

Ülviyyə NİFTƏLİYEVA
ADİU
XÜLASƏ
Məqalədə müasir iqtisadi şəraitdə innovasiya strategiyasının formalaşması xüsusiyyətləri
tədqiq edilmiş, innovasiya resurslarının formalaşmasının strategiyasının əsas mərhələləri
nəzərdən keçirilmişdir. Məqalədə həmçinin innovasiya strategiyasının səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi meyarları müəyyən olunmuş, Azərbaycan müəssisələrinin rəqabət
qabiliyətliliyinə təsir edən amilləri təhlil edilmiş, rəqabət üstünlüklərinə əsaslanan
strategiyanın seçilməsinin alternativ variantı təklif edilmişdir. Həmçinin ölkədə
rəqabətqabiliyyətli firmaların mövcud olması düzgün və səmərəli innovasiya qərarlarının
verilməsi və ölkənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edilməsi baxımından mühüm
əhəmiyyətə malik olduğuna toxunulmuşdur. İnnovasiya potensialının formalaşması və ondan
istifadə edilməsi firmaların madditexniki bazalarından, onların iqtisadi potensialından asılı
olduğu vurğulanmışdır. İnnovasiya ideyalarının əsas hissəsi firmalarda formalaşır, onlar
tərəfindən investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi üçün təhlillər aparılıb. Bu baxımdan,
mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi subyektlərin innovasiya layihələrini hazırlamaq və həyata
keçirmək imkanları ölkədə iqtisadi fəallığı müəyyən edən əsas amillərdən olduğu qeyd edilib.
Ölkədə təsərrüfat subyektləri özünün innovasiya üzrə inkişaf strategiyasına malik olmadan
arzu edilən nəticələrin əldə edilməsi üçün əsaslandırılmış fəaliyyət proqramını tərtib edə
bilməməsi haqqında fikirlərə toxunulub. Biznesdə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün
əsaslandırılmış innovasiya strategiyasına və bu strategiyanı uğurla reallaşdırmaq üçün
səmərəli mexanizmləri tapmaq haqqında fikirlər qeyd olunub. İqtisadi ədəbiyyatda innovasiya
davranışının artımlı üslubuna strateji perspektivdə mühafizəkar, lakin eyni zamanda
sahibkarlıq üslubu kimi, daha doğrusu, sürətləndirilmiş artıma yönəldilmiş mütərəqqi üslub
kimi baxıldığı haqqında fikirlərdə öz əksini tapıb. Həmçinin məqalədə məhsulun istehsalının
bütün mərhələlərində onun keyfiyyətinə nəzarətin təmin edilməsi həmçinin texniki
problemdən çox, təşkilatiidarəedici problemlər haqqında da müəyyən fikirlər söylənilib.
Strategiyanın reallaşdırılmasının hər bir mərhələsi sonrakı mərhələlərin müvəffəqiyyətlə
reallaşdırılması nəyə əsas verir o haqqında fikirlər yer alıb. Fəaliyyətin, inkişafın imkanlarını
və onun təhdidlərini, həmçinin zəif tərəfləri və rəqabət üstünlüklərini müəyyən etməyə imkan
verən ətraflı təhlil aparmaq vacib olduğuna toxunulub.
Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətlilik, innovasiya layihəsi, innovasiya strategiyası, innovasiya
strategiyasının səmərəliliyi.
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TARİXƏN TÜRK DİLLƏRİNDƏ KƏMİYYƏTİN LEKSİK ÜSULLA İFADƏSİ
Prof.Dr. Hacer HÜSEYNOVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Filoloji Dilbilimi Sandalye
hacerhuseynova@mail.ru

XÜLASƏ
Leksik üsulla kəmiyyətin ifadəsi zamanı tarixən əşya və predmetlər, bəzən əşyaların əlamət
və ya keyfiyyəti bir-biri ilə müqatyisə edilmişdir. Dünyanın müxtəlif dillərində, o cümlədən
türk dillərində kəmiyyətin leksik üsulla ifadəsindən geniş istifadə edilmişdir. Bu üsul da
dünya dillərinin inkişafının qədim dövrləri ilə əlaqələndirilir.
Dünyanın bir çox dillərində rast gəldiyimiz toplu isimlər qədim dövrün izlərini qoruyub
saxlayan arxaikləşmiş dil vahidləri kimi işlənməkdədir.
Dillərin inkişafının qədim dövrlərində kəmiyyəti ifadə etməkdən ötrü sözlərin təkrarından,
yəni reduplikasiyadan istifadə olunması bir çox xalqların dillərində, eləcə də türk dillərində
və Azərbaycan dilində müşahidə edilmişdir. Məsələn; Azərbaycan dilində: çox-çox, təzə təzə; rus dilində: bolşoy-bolşoy; yapon dilində: si-heyvan; sisi-heyvanlar və s.
Azərbaycan və digər türk dillərində lap qədim dövrlərdən leksik vahidlər kəmiyyət
məzmunu ifadə etmişlər. Belə türk sözlərinə aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: tük –
çoxluq; qop- bütün; öküs- çox; ükün- dəstə; arqa – çoxluq; qamus – hamı və s.
“Türk dillərində qeyri-müəyyən kəmiyyəti ifadə edən tağma // (hamı) //ğami// ğama- hamı
sözləri” dediklərimizə sübutdur.
Qədim türk yazılı abidələrində, həmçinin orta əsr ədəbi nümunələrində leksik vahidlərlə
kəmiyyət, topluluq anlayışlarının ifadə olunması prosesi fəal işlənmişdir. Müasir Azərbaycan
dilində toplu əşyaları ifadə edən müxtəlif sözlər vardır. Məsələn; sürü, ilxı, qoşun, yağış...
Qoşun mənasında qədim türk abidələrində “sü” leksemindən istifadə edilmişdir. Göründüyü
kimi, sü kəlməsində də heç bir morfoloji göstəricidən istifadə edilməmişdir. Məsələn:
Kağanıma ötündüm, sü joritdim.
Leksik vahidlərlə kəmiyyətin ifadə edilməsi məsələsi Azərbaycan ədəbi dilində,
dialektlərdə, danışıq dilində intensiv işlənməkdədir.
Azərbaycan dilində yalnız türk mənşəli deyil, alınma-ərəb-fars dillərindən keçmiş topluluq
bildirən leksik vahidlərdən də istifadə olunur: xalq, ləşkər və s.
Açar sözlər: kəmiyyət, çoxluq, leksem, türk, Azərbaycan.
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TÜRKİYƏDƏ, ELƏCƏ DƏ XARİCDƏ ÇALIŞMIŞ
İLK AZƏRBAYCANLI SOVET JURNALİST AZAD ŞƏRİFOV (YARADIÇILIĞINA
BİR NƏZƏR)
Namiq ƏHMƏDOV
Bakı Dövlət Universiteti
Jurnalistika fakültəsi
tuqay59 @ mail.ru

XÜLASƏ
Sovet rəhbəri Stalinin ölümündən sonra dəmir pərdələrin qaldırılması Türkiyə ilə əlaqələrin
bərpasında yeni mərhələni jurnalistikaya da gətirdi. Sovetlər Birliyi ilə Türkiyə arasında
razılaşmalardan sonra Azərbaycandan bir çox yazar, sənət və elm adamlarının da Türkiyəyə
gedib-gəlməsi üçün imkan yaradıldı.
Türkiyə ilə münasibətlərin yumuşalması azərbaycanlı jurnalist Azad Şərifovun
yaradıcılığında da mühüm rol oynayır. Onun ilk qələm təcürbələri orta məktəb illərinə aiddir:
19 yaşında ikən «Molodyoj Azerbayjana» qəzetində dərc edilən alpinistliyə aid oçerklərinə
digər nəşrlər də “müştəri olur”. “Fizkulturnik Azerbayjana” qəzetində işə dəvət olunur. Bir
müddət sonra “Pionerskaya pravda”nın Azərbaycan üzrə xüsusi müxbiri, sonralarsa
«Molodyoj Azerbayjana» qəzetin redaktoru təyin olunur. O, bu qəzetin ilk azərbaycanlı
redaktoru olmuşdur.
Azad Şərifovun ümumittifaq miqyasında maraqla izlənən “Vokruq sveta” jurnalında dərc
edilən Türkiyəyə aid yazıları təkcə içtimaiyyətin yox, partiya-sovet orqanlarında çalışan
rəhbər işciərin də maraqla oxuduğu yazılardan olmuşdur. Bu yazılar “İzvestiya” qəzeti
rəhbərliyinin də diqqətini cəlb etmiş, onu Türkiyə, İran və Əfqanıstan üzrə xüsusi müxbir
vəzifəsinə dəvət etmişlər. Azad Şərifov xüsusi müxbir kimi Türkiyəyə göndərilən və xaricdə
çalışan ilk azərbaycanlı jurnalistdir.Türkiyədən qayıtdıqdan sonra da o, məsul vəzifələrdə
çalşmış, Azərbaycan KP MK-nın şöbə müdiri, “Azərinform”un baş direktoru olmuşdur.
Məqalədə Azad Şərifovun jurnalistikaya gəlişi və fəaliyyəti haqqında məlumat verilir. Onun
Türkiyədəki fəaliyyətinə isə önəmli yer ayrılır, “Bosfor üzərində qağayılar “ kitabı haqqında
danışılır. Eyni zamanda “Azərinform”a rəhbərlik etdiyi vaxtlarda erməni vandalizminin və
terrorunun iç üzünü açıb ortaya qoyan yazıları haqqında da məlumatlar yer alır.
Açar sözlər: Azad Şərifov, Türkiyə,“İzvestiya” qəzeti, ilk azərbaycanlı müxbir, “Bosfor
üzərində qağayılar “.
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THE FİRST EVER AZERBAIJANI SOVIET JOURNALIST OPERATED IN
TURKEY AS WELL AS ABROAD
Namik AHMADOV
ABSTRACT
The removal of the iron curtain after the death of the Soviet leader Stalin brought about a
new stage in the restoration of relations with Turkey also in journalism. After the agreements
reached between the Soviet Union and Turkey, many Azerbaijani writers, artists and scientists
were allowed to visit Turkey.
Softening of relations with Turkey also plays an important role in the activities of the
Azerbaijani journalist Azad Sharifov. He has gained his first writing experience during his
secondary school years: the other publications were also becoming the “clients” of his feature
stories about mountaineering published in the “Molodyoj Azerbayjana” (“Youth of
Azerbaijan”) newspaper when he was just 19 years of age. He was offered a job in
“Fizkulturnik Azerbayjana” (“Physical Culturist of Azerbaijan”) newspaper. Some time later,
he was appointed special correspondent for the “Pionerskaya Pravda” newspaper in
Azerbaijan, and later on as the editor of the “Molodyoj Azerbayjana” newspaper. He was the
first Azerbaijani editor of this newspaper.
Azad Sharifov’s articles about Turkey published in the “Vokrug Sveta” (“Around the
World”) magazine that was very popular on an all-Union scale were of the articles, which
were read with interest not only by the wide public, but also by the high-ranking members of
the party and soviet bodies. These writings have also grabbed the attention of the management
of the “Izvestiya” newspaper, and he has been offered to the post of special correspondent in
Turkey, Iran and Afghanistan. Azad Sharifov was the first Azerbaijani journalist accredited in
Turkey and working abroad as a special correspondent. After returning from Turkey, he also
worked in some responsible positions, held the positions of the head of department of the
Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan and General Director of
“Azerinform”.
This article presents information about Azad Sharifov’s coming to journalism and his
activities in this field. Also the article places the highest value on his activities in Turkey,
narrates about the his book titled “Seagulls over the Bosphorus”. At the same time, there is
information about his articles revealing the inner face of the Armenian vandalism and
terrorism written during his leadership of “Azerinform”.
Keywords: Azad Sharifov, Turkey, “Izvestiya” newspaper, first azerbaijani correspondent,
“Seagulls over the Bosphorus”
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Азад Шарифов: первый советский журналист-азербайджанец,
проработавший за рубежом и в Турции
Namik AHMADOV
Рeзюмe
Ослабление железного занавеса после смерти советского руководителя Сталина
послужило началом нового этапа для восстановления отношений с Турцией, а также,
что не маловажно, и для журналистики. Достигнутые между Советским Союзом и
Турцией соглашения позволили многим писателям, деятелям искусства и науки из
Азербайджана посещать Турцию.
Смягчение отношений с Турцией также сыграло важную роль в деятельности
азербайджанского журналиста Азада Шарифова. Его первый писательский опыт
относится к школьным годам: в 19 лет своими очерками об альпинизме в газете
«Молодежь Азербайджана» он привлекает внимание и других изданий и его
приглашают на работу в газету «Физкультурник Азербайджана». Через некоторое
время он назначается собственным корреспондентом газеты «Пионерская правда» по
Азербайджану, а в дальнейшем – редактором газеты «Молодежь Азербайджана».
Шарифов стал первым редактором-азербайджанцем этой газеты.
Очерки Азада Шарифова о Турции, опубликованные в весьма популярном во всем
Советском Союзе журнале «Вокруг света», читались с большим интересом не только
среди широкой общественности, но и среди руководящих работников партийносоветских органов. Именно эти материалы привлекли внимание газеты «Известия», и
руководство издания приглашает его на должность собственного корреспондента по
Турции, Ирану и Афганистану. Азад Шарифов первым из журналистов-азербайджанцев
был отправлен в Турцию и проработал за рубежом в должности собственного
корреспондента. После возвращения из Турции он также занимал ряд ответственных
должностей, работал заведующим отделом ЦК Компартии Азербайджана, генеральным
директором «Азеринформ».
В статье представлена информация о приходе Азада Шарифова в журналистику и его
деятельности на этом поприще. Особое внимание уделяется его деятельности в Турции,
и кроме всего прочего, рассказывается о его книге «Чайки над Босфором». Также, в
статье представлена информация о работах, разоблачающих истинное лицо армянского
вандализма и террора, написанные Азадом Шарифовым в период, когда он возглавлял
«Азеринформ».
Ключевые слова: Азад Шарифов, Турция, газета «Известия», первый корреспондентазербайджанец, «Чайки над Босфором»
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SOVET HAKİMİYYƏTİNİN İLK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN MƏTBUATINDA
TÜRKİYƏ VƏ TÜRKÇÜLÜK
Namiq ƏHMƏDOV
Bakı Dövlət Universiteti
tuqay59 @ mail.ru
XÜLASƏ
Sovet dövrü Azərbaycan mətbuatında Türkiyə mövzusu ciddi maraq doğuran mövzulardan
olmuşdur. Məqalədə Sovet hökumətinin ilk illərində dövrün çox populyar mətbuat
orqanlarında dərc edilən məqalə və xəbərlərdə türkçülüyə qarşı qısqançlıq meyllərinin
olmasına baxmayaraq, Türkiyə və türkçülük haqqında yazıların kifayət qədər çox və əhatəli
olması faktlarla təsdiq edilir. Eləcə də “Kommunist” qəzetinin əlifba islahatının həyata
keçirilməsində, Şərq xalqlarının və Türkoloji qurultayların informasiya-təbliğat işinin
aparılmasında önəmli vasitə olması diqqətə çatdırılır. Göstərilir ki, Elmlər Akademiyasının,
ədəbi-bədii təşkilatların hələ formalaşmadığı illərdə redaksiya milli qüvvələri ətrafında
toplayan mənəvi mərkəz rolunu oynamışdır.
Amma bir məsələni də yaddan çıxarmaq olmazdı ki, qəzet orqanı olduğu rəhbər təşkilatın
siyasətini yerinə yetirmək üçün təsis edilib və onun vəsaiti ilə nəşr olunurdu. Bununla belə o
milli təəssübkeşliyini unutmamış, coxsayli məqalələrdə milli dünyagörüşün qorunmasına
çalışılmış və müntəzəm olaraq bunun cəzasını çəkmişdir.
“Kommunist” qəzetində 1920-ci illərdə yer alan məqalələr Türkiyə-Sovet dostluğuna,
Türkiyə ilə münasibətlərin gələcəyinə inam yaratmaqda idi. Təəssüf ki, sonralar məlum oldu
ki, bunlar Türkiyəni kommunist yoluna gətirmək üçün Sovet hökumətinin daхili və хarici
siyasətindən irəli gələn plan imiş. Təbii ki, bu plan baş tutmayanda repressiyalar başlandı və
bu qəzetdən də yan keçmədi. Müəlliflərin “millətçilik”, “türkçülük” adı ilə təqibi başlandı.
Faktlar var ki, “Kommunist” qəzetindəki “millətçilik yuvası”nı dağıtmaq üçün dəfələrlə çox
yüksək səviyyədə ciddi tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Açar sözlər: “Kommunist” qəzeti, Türkiyə-Sovet dostluğu, Sovet dövrü, millətçilik, türkçülük.
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TÜRKİSH THEME İN THE AZERBAİJANİ PRESS DÜRİNG THE FİRİST YEARS
OF SOVİET RÜLE
Namik AHMADOV
ABSTRACT
Turkish theme was one of the topics of great interest in the Azerbaijani press in the Soviet
era. This article provides factual evidence that there were quite a lot of comprehensive
writings about Turkey and Turkism, though the articles and news published in most popular
press media of the time in the early years of the Soviet government were savored with envy
and jealousy towards Turkism. Also the article brings to attention the role of the
“Kommunist” newspaper as an important tool in the implementation of the alphabetic reform,
conducting of information and propaganda work of the Eastern peoples and Turkic
congresses. It is shown that in the years when the Academy of Sciences, literary-artistic
organizations have not yet been formed, the newspaper editorial has played the role of a
spiritual center, which has gathered national forces around itself.
But at the same time it should not be forgotten that the newspaper was founded to carry out
the policy of and published by means of the resources of the governing organization, which it
was a body of. Nevertheless, the newspaper has never abandoned its national affiliation,
always sought to protect the national identity in numerous articles, and has been punished for
such a stance from time to time.
The articles published in the “Kommunist” newspaper in the 1920s were building confidence
in Turkish-Soviet friendship and the future of relations with Turkey. Unfortunately, it became
clear later on that it was a plan stemming from domestic and foreign policies of the Soviet
government to bring Turkey to the communist path. Needless to say that repression was
unleashed when this plan did not work, and the newspaper was not spared as well.
Prosecution of the authors has been initiated on the grounds of “nationalism”, “Turkism”.
There have been cases of tough measures taken repeatedly at a very high level to disperse the
“nationalist nest” in the “Kommunist” newspaper.
Keywords: “Kommunist” newspaper, Turkish-Soviet friendship, Soviet era, nationalism,
Turkism.
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AN OVERVIEW TO EATING OUT AS A SOCIOLOGICAL OVERVIEW IN THE
CONTEXT OF THE CONSPICIOUS CONSUMPTION THEORIES 1
Sena GÖKÇEGÖZ 2
3
Assoc. Prof. Kasım KARAMAN
1This project was supported by the Erciyes University Scientific Research Project Unit under Contract No: SYL-2017-7611.
2Erciyes University, Institution of Social Sciences, Department of Sociology, Graduate Student, senagokcegoz@hotmail.com
3Assoc. Prof. Erciyes University, Faculy of Education, kasimkaraman@erciyes.edu.tr

ABSTRACT
Eating and drinking practices have a symbolic meaning in everyday life as well as a basic
need. Most of the time, these symbolic meanings can be valued beyond the basic need. The
symbols and meanings included in the eating and drinking practices are changing depending
on the factors such as urbanization, modernization and globalization and which are being
dragged into brand new channel. With the new symbols and meanings, “eating out” is an
important indicator for the formation of this process.
The practice of eating out increase day by day due to the conditions brought by modern life,
and the symbolic meanings given to the food are transformed into a pretentious consumption
by eating out. In this context, the phenomenon of eating out becomes a hedonic consumption
object almost exclusively for pleasure other than just feeling full.
This study used qualitative method, and it is aimed to discuss the eating phenomenon
critically in the context of Veblen's conspicuous consumption theory, within the perspective
of the place to eat, the preferred menu, the price and the bill.
It is understood that eating out at some of the places, give the person a status beyond making
the person feeling full. In these preferences, three basic features emerged namely the
architecture and the environment, price and presentation.
Keywords: Eating out, conspicuous consumption, status, symbol.
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Парадоксы «необходимости» и «целесообразности» в воспитании детей в условиях
глобализации (на материалах исследования по Азербайджану)
Doç.Dr. Yagut ALİYEVA
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Как социальная ячейка общества, семья интегрирует в себе сложные общественные
явления. Она отражает нравственные ценности, социально-экономическую основу
общества, его противоречия и тенденции развития. По мнению автора, воспитательный
процесс в нынешних условиях находится на перепутье. Ибо семья оказалась перед
таким нелегким выбором: будущее общества требует одно, а повседневная жизнь,
реалии дня – совсем другое, что условно автор называет «ножницами воспитания». Тем
не менее, совершенно очевидно, что все сферы деятельности могут быть
рациональными и интенсивными лишь в том случае, когда общество формирует
всесторонне развитого субъекта общественной деятельности – «человека». В этом
чрезвычайно важном деле огромная доля ответственности лежит на семье, как ячейке
общества, так как семья, как «общественная клеточка» несёт в себе противоречия,
коллизии и дисгармонию общества.
В статье осуществлен анализ проблем семейного воспитания в современных условиях
азербайджанской действительности, причём особый акцент делается на то, что в
настоящее время на общеисторический процесс трансформации семьи в Азербайджане
накладываются специфические проблемы процесса глобализации, что сопровождается
значительными изменениями в общественных отношениях и ценностях.
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В заключение отметим, что в изменившихся условиях современной общественной
практики возникла необходимость переосмысления характера семейно-брачных
отношений, формирования на междисциплинарной основе современной концепции
решения этого вопроса, отвечающей реалиям сегодняшнего дня, современной
социальной политике нашего государства. От того, насколько оптимально,
согласованно решается видимое противоречие между этими факторами, во многом
будет зависеть гармоничное и эффективное обустройство общества.
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A RESEARCH STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
AZERBAIJAN AND AFGHANISTAN
Firoz FAOZİ
Kabul State University
Academic Personnel
ABSTRACT:
During the Soviet era many Azerbaijani troops were stationed in Afghanistan and many
Afghan students studying in the fields of military as well as administration were sent to Azerbaijan for
training in those days.
Azerbaijani troops have been deployed by ISAF (International Security Assistance Force) in
Afghanistan since 2002 to provide security services.
The Azerbaijani military personnel who were sent to provide security in Afghanistan have
been working hand in hand with the Turkish troops in Kabul.
Azerbaijan state continues to provide political, economic and humanitarian aid in Afghanistan.
This study will focus in detail on the supports provided by Azerbaijan to Afghanistan. Also,
we will elaborate on the reasons why the Azerbaijan Embassy in Kabul has not been opened so far
despite the requests from the state of Afghanistan.
Keywords: Azerbaijan, Afghanistan, military, support, training
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MODERN INVESTMENT POLICY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Zhi HUAN
Minzu University of China
ABSTRACT
In the second decade of the 21st century, in conditions of tough international co-ordination
and a shortage of own financial resources, for the overwhelming majority of countries around
the world the urgent task is to attract and effectively use foreign direct investment.
China, by contrast, has achieved very significant results in attracting and absorbing foreign
direct investment, moreover, according to some researchers, it is an effective investment
policy that has become one of the key factors of the Chinese “economic miracle”. On the
inflow of foreign direct investment in 2011–2012. China took the 2nd place in the world,
while it is only about mainland China, excluding Hong Kong and Macau. Acquaintance with
the investment legislation of China allows to formulate its main feature: providing investors
with a preferential tax regime. Applying measures of state regulation, China manages to
ensure the direction of investments in priority sectors of the economy for the development of
its own regions.
Keywords: China, investment policy, economic development
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THE DEVELOPMENT AND PHILOSOPHY OF CINEMA
Dr. Tamari ABRAMASHVILI
International Black Sea University
ABSTRACT
The emergence of cinema took place at the turn of the XIX and XX centuries. For seven
decades, the cinema has managed to capture the minds and hearts of people of all countries,
all nationalities, classes, professions, ages and temperaments and become an indispensable
part of the intellectual life and everyday life of humanity. In an effort to artistically
comprehend life, its social, psychological and other processes, humanity posed artists with
new and more complex tasks. Literature has sought to make descriptions as clear as possible.
Painting and sculpture sought to convey movement. The play of light and the dynamic
composition of the Impressionists, the stormy expression of statues - all this is filled with
movement, but seemingly illusory. Music sought to program, to express not only feelings and
states, but also the events of human life and pictures of nature. But the language of music
remained in the realm of pure emotion.
Cinema as literature uses the word, as theater - acting acting, game, like painting - drawing
and color, like music - sounds. But not a word, not a color, not a sound, and not even light,
not a film, are the material of cinema art, but real reality itself. Cinema shows life in its own
forms, selected, comprehended and recorded by the authors of the films, and does so with its
specific expressive means.
Keywords: cinema, philosophy, the nature of art

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
KONGRE ÖZET KİTABI
Sayfa 74

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018 BAKÜ

GLOBALIZATION AND SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION: THE
EXPERIENCE OF SOUTHEAST ASIA
Mahfuz KHAN
MsD, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University
ABSTRACT
Globalization and sociocultural transformation are two major global processes that change the
face of the modern world — far from uniform, located at different stages of development of
their subjects, which adapt themselves differently to world realities and, naturally, with
different results. These world processes are actively studied in all countries by different
sciences. In this regard, the relevance of the study of these processes is determined by their
timely study. Since the process of global transformation is dynamically growing and
developing, to an even greater degree, as it develops, it objectively actualizes this problem.
Therefore, the goal of our study is to present a general panorama of the global sociocultural
transformation of modern humanity, and its task is to achieve the intended goal through a
concrete analysis of these processes on the example of some countries of Southeast Asia:
China, Taiwan, Japan and India. We can illustrate the processes of globalization and
sociocultural transformation using the example of empirical material, which is based on the
socio-economic practice of these regions. We begin our analysis with the socio-economic
experience of modern China.
Keywords: globalization, sociocultural transformation, global culture
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