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DOÇ. DR., BİROL AKGÜL

CEMİL ŞEN
SELİM HİLMİ ÖZKAN

Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Ders
Kitaplarında Atatürk’ün Lider Ve Asker Kişiliğinin Ele
Alınması[1943-2018]

KEMAL TAYSI

Nakit Dönüş Süresi-Karlılık İlişkisi Üzerinde Ufrs Etkisinin Panel
Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET
ONUR

Kentsel Mekanlar Ve Kentlerde Yaşanan Suç Korkusu

MUHAMMET HALUK NİTELİK

Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek

BESTE BURCU KASAP
MURAT SELİM SELVİ

Covid-19’un E-Ticarete Etkileri

MEHPARE SAKA
METE ARSLAN KONAK
MEHMET YABAS

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Öğretimi Hakkındaki
Görüşleri

DOÇ. DR. AYŞE NAHİDE
YILMAZ

Bir Göçmenin Sonsuza Dokunuşları: İlhan Koman’ın Heykellerinde
Hareket

DOÇ. DR., BİROL AKGÜL

Yerel Kalkınma Çalışmalarında Yerel Medyanın Etki Ve Katkıları

DOÇ. DR., BİROL AKGÜL

Robotik Ekonomi Gazeteciliğinin Sosyo-Ekonomik Etkileri
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14. 11. 2021
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HALL: 1 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 141121
FATMA ARMAĞAN TEKE LLOYD

FATMA ARMAĞAN TEKE
LLOYD

Governmentality Approach To Global Business Practices Of Social
Responsibility

FATMA ARMAĞAN TEKE
LLOYD
PROF. DR. İBRAHİM
GİRİTLİOĞLU
TOMRİS ERKOCOĞLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNEM
AYANOĞLU TEPEKOZCAN

Different Approaches To Labour Internationalism: A Review Of
Marxism, Institutionalism And New Social Movements

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
KUZU
ARŞ. GÖR. DR. FATİH
KOCAOĞLU
DR. ULAŞ PEHLİVAN

RESEARCH ASSISTANT DR.
FETTAH KAYRA
DR., ADNAN SEYAZ

Destinasyonlarda Rekabet: Akdeniz Çanağı Üzerine Bir İnceleme
Constitutional Regulations in Respect of Democratization in Turkey:
Key Amendments and Referendums
Siyasetin Finansmanı Ve Siyasi Partilerde Finansal Performansın
Ölçümü ABD Ve Türkiye Uygulamaları
Suriyeli Mülteci Girişimciliği Ve İstihdamının Sektörel Analizi

Translation Process Of Development Agencies: The Case Study Of
Turkey
Arktika Üzerine Çıkar Mücadelesi Çerçevesinde Rusya’nın 2035
Arktika Stratejisi
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ALİ KUZUDİŞLİ
ALİ KUZUDİŞLİ
DR. PINAR DOĞANAY
DOÇ. DR. SEVİNÇ RUİNTAN
DEMET AYDINLI GÜRLER

DEMET AYDINLI GÜRLER
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DOÇ. DR. SEVİNÇ RUİNTAN

Şeytan Her Yenidoğana Dokunur Rivayetlerinin Yapısal Analizi
Bakara 273 Ayetine Referans Veren Rivayetlerin Yapısal Analizi
Macar Bürokrat Kelemen Mikes’in Tekirdağ İzlenimleri (1720-1761)
Dijital Kimliyimizin Oluşturulması Gerekli Mi, Değil Mi
İstemihan Taviloğlu’nun “Gençler İçin I-II” Albümlerinde Yer Alan
Eserlerin Analizi
Yetişkinlere Yönelik Piyano Metotlarının İncelenmesi

Pradip Kumar Das

An Introduction to the Concept of Environmental Audit: Indian
Context

DR. ÖĞR. ÜYESİ., ÖMER
FARUK AKPINAR

Hz. Osman’ın Hadis Rivayetindeki Yeri

DR. ÖĞR. ÜYESİ., ÖMER
FARUK AKPINAR

EMEL ÖZDEMİR
ŞENAY BULUT PEDÜK

Hz. Peygamber’in (S.A.) Örnekliğinde Merhametli Olmanın
Gerekleri
36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Eğitim Setlerinin M.E.B. Okul Öncesi
Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun Ve Resim-Metin
(Yönerge) İlişkisinin İncelenmesi
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DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR
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KADİR PENBE
SALİM YALÇIN İNAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ
İBRAHİM KONUK
DR. ÖĞR. ÜYESİ
İBRAHİM KONUK
AYKUT TUNÇEL
ŞENOL ÖZYALIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF
ŞENDOĞDU
DR. ÖĞR. ÜYESI SEDEF
ŞENDOĞDU
MARİNA KAPSALİ, JOHN S.
ANAGNOSTOPOULOS
ESRA HANÇER GÜLERYÜZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK NUR
ÖZEN

MODERATOR:

Passcode: 141121
DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR

İnşaat Mühendisliği Öğrencilerine Verilecek “Bilim Tarihi ve
Felsefesi Dersi” İçin Bir İçerik Etüdü
Konut Yapılarının Maliyetlerinin Tahmininde Kullanılan Birim
Alan Yönteminin Birim Değerlerinin 2005-2020 Yılları Arasındaki
Değişiminin İncelenmesi
Potasyum Kanallarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerindeki Rolü

Artvin Madenlerinin Çevreye Etkisi

Jeolojik Araştırma Sondaj Makinalarında Risklerin Tanımı
Distribution Of The Predominant Period And Amplification Values
In Bornova Plain By Using The Geophysical Methods
Dayanıklı Kentler Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi
Pandeminin Kent Merkezlerine Etkisi Ve Geleceğin Çevreye Duyarlı
Kent Merkezleri
The Impact of Large-Scale Wind Energy Development on Islands’
Interconnection to the Mainland System
Sıkıştırılmış Hava İle Enerji Depolama Sistemlerinin Güç Sistemleri
İle Entegrasyonunun İncelenmesi
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HALL: 1 SESSION: 2
ÖĞR. GÖR. DR. RAMAZAN
YILDIZ
ÖĞR. GÖR. DR. RAMAZAN
YILDIZ
ÇAĞRI KÖROĞLU
HATİCE GÖKBULUT KAZAN
EREN TEMEL
ÇAĞRI KÖROĞLU
HATİCE GÖKBULUT KAZAN
EREN TEMEL
MEHMET ANBARCI

DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. GÖKÇE
KAYA
ARŞ. GÖR. DR. TUNAHAN
HACIİMAMOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL CAN
İSMAİL SÖNMEZ
HATİCE ÇANKAYA
DR. ÖGR. ÜYESI SEDAT
BAŞTUĞ

MODERATOR:

Passcode: 141121
DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. GÖKÇE KAYA

İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sipariş Alımlarında Kullandıkları
Platformlar
Ulaşım Türlerine Göre İhracat Verilerinin Kişi Başına Düşen Gelire
Etkileri
Bireysel Yatırımcıların Covid-19 Pandemi Dönemindeki Finansal
Yatırım Alışkanlıkları Ve Davranışsal Finans Eğilimlerinin
İncelenmesi

E-Ticarette Uygulanan Çeşitli Satış Promosyonlarının
Muhasebeleştirilmesi
Türk Lirası Mevduat Hesapları Stopaj
Oranları Değişikliğinin Döviz Tevdiat Hesaplarına Yansıması
Ekonomik Karmaşıklık Düzeyinin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki
Etkisi: Panel Eşbütünleşme Testlerinden Kanıtlar
Bilişim Ve Teknoloji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin
Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi

İntermodal Taşımacılıkta Van Gölü Feribot İşletmesinin Ekonomik
Analizi
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Passcode: 141121
DOÇ.DR. KADİR GÜRTEN

DR. ARŞ. GÖR. MERVE
ALTINBAŞ

Fetvalar Ve Mahkeme Kararları Işığında Osmanlı’da Komşuluk

DOÇ.DR. KADİR GÜRTEN

The Legal Structure Of International Sports Federations

MEHMET AKGÜN

Covid-19’un İnsan Kaynaklarına Etkisi

ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET
OZAN KARAHAN

Dijital Korsanlığın Dindarlık Ve Caydırma Teorisi Kapsamında

KEHINDE AUGUSTINA
ODUKOYA

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements

Hakkı

İncelenmesi

HİLAL ÖZTÜRK
DUYGU TOPAL YILDIRIM

Havacılık Sektöründe Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Kurumu

HİLAL ÖZTÜRK
DUYGU TOPAL YILDIRIM
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET
MELİH EYİTMİŞ
BERNA KARADANA
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET
MELİH EYİTMİŞ
ALEV YILDIRIM

Psikolojik Sahiplenmelerinin İş Doyumlarına Etkisi

Covid-19 Fobisinin Örgütsel Yabancılaşma ve Yaşam Doyumu
Üzerine Etkisi
Covid-19 Hastalığını Geçirenlerin Hastalık Kaygısı Ve Çalışma
Hayatına Bakış Açılarındaki Farklılıklar
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HALL: 3 SESSION: 2
DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDAN
KARAOĞLU
YÜSRA ÇELİK
AHMET AKKÖPRÜ

MODERATOR:

Passcode: 141121
DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDAN KARAOĞLU

Tarımda Hatalı Ve Aşırı Azotlu Gübre Kullanımının İnsan Sağlığına
Etkileri
Endofit Bakteriler Ve Arbusküler Mikorhizal Fungusun Hıyar Köşeli
Yaprak Leke Hastalığına Karşı Kullanımı

SEMRA ACER
BERFİN FİDAN
PELİN PEKÇETİN

To Evaluate Awareness of Child Eye Exam in The Parents

AYCA NUR SAHIN DEMIREL
MURAD YERCAN

Ideal Organic Product Market For Organic Product Consumers

ENDRİS ASSEN EBRAHİM
MEHMET ALİ CENGİZ

Effect Of Maternal Smoking On Children’s Wheezing Status At
Different Ages: A Bayesian Hierarchical Logistic Regression Model

ENDRIS ASSEN EBRAHIM
MEHMET ALI CENGIZ

Bayesian Hierarchical Modeling with Hybrid Hamiltonian Monte
Carlo Method for Hopkins Verbal Learning Test Scores

MUSTAFA HAKKI AYDOĞDU
MEHMET ALİ ÇULLU
MEHMET REŞİT SEVİNÇ
KASIM YENİGÜN
NİHAT KÜÇÜK
HATİCE PARLAKÇI DOĞAN
MEHMET CANÇELİK
ŞEVKET ÖKTEN
UĞUR BEYAZGÜL
ZELİHA ŞAHİN
NUSRET MUTLU
CELAL KAYA
AYLA YENİKALE
AKİF YENİKALE

Gap-Harran Ovası Sulamalarında Çiftçilerin Arazi Kullanım
Kararlarının Ürün Deseni Açısından Kısa Dönem Zamansal
Değişiminin Analizi
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5th
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MEHMET REŞİT SEVİNÇ
KASIM YENİGÜN
NİHAT KÜÇÜK
Meeting
ID:PARLAKÇI
821 3487DOĞAN
5076
HATİCE
MEHMET CANÇELİK
Passcode:
141121
ŞEVKET ÖKTEN
ZELİHA ŞAHİN
NUSRET MUTLU
CELAL KAYA
AYLA YENİKALE
AKİF YENİKALE
RITA C. RAMOS

Gap-Harran Ovasi Ve Bozova-Yaylak Sulamalarinda Tarim
Topraklarinda Yapilaşmadaki Değişiminin Analizi

use of Item Response Theory in Medical Surgical Nursing
Achievement Examination
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Kemal TAYSI
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3
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Demet ONUR
4
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TURKEY: KEY AMENDMENTS AND REFERENDUMS
Hilal ÖZTÜRK & Duygu TOPAL YILDIRIM
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RESPONSIBILITY
Fatma Armağan TEKE LLOYD
DIFFERENT APPROACHES TO LABOUR INTERNATIONALISM: A REVIEW OF
MARXISM, INSTITUTIONALISM AND NEW SOCIAL MOVEMENTS

19

İbrahim GİRİTLİOĞLU & Tomris ERKOCOĞLAN
DESTİNASYONLARDA REKABET: AKDENİZ ÇANAĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

21

Mehmet KUZU & Fatih KOCAOĞLU
SİYASETİN FİNANSMANI VE SİYASİ PARTİLERDE FİNANSAL PERFORMANSIN
ÖLÇÜMÜ ABD VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
Ulaş PEHLİVAN

23

26
SURİYELİ MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE İSTİHDAMININ SEKTÖREL ANALİZİ
Fettah KAYRA
27
TRANSLATION PROCESS OF DEVELOPMENT AGENCIES: THE CASE STUDY OF
TURKEY
Adnan SEYAZ
29
ARKTİKA ÜZERİNE ÇIKAR MÜCADELESİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN 2035
ARKTİKA STRATEJİSİ
Ali KUZUDİŞLİ
30
BAKARA 273 AYETİNE REFERANS VEREN RİVAYETLERİN YAPISAL ANALİZİ
Ali KUZUDİŞLİ
31
ŞEYTAN HER YENİDOĞANA DOKUNUR RİVAYETLERİNİN YAPISAL ANALİZİ
Pınar DOĞANAY
32
MACAR BÜROKRAT KELEMEN MİKES’İN TEKİRDAĞ İZLENİMLERİ (1720-1761)
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Sevinç Ruintan
34
DİJİTAL KİMLİYİMİZİN OLUŞTURULMASI GEREKLİ Mİ, DEĞİL Mİ
Demet AYDINLI GÜRLER
35
YETİŞKİNLERE YÖNELİK PİYANO METOTLARININ İNCELENMESİ
Demet AYDINLI GÜRLER
37
İSTEMİHAN TAVİLOĞLU’NUN “GENÇLER İÇİN I-II” ALBÜMLERİNDE YER ALAN
ESERLERİN ANALİZİ
Pradip Kumar Das
39
AN INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL AUDIT: INDIAN
CONTEXT
Ömer Faruk Akpınar
40
HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.) ÖRNEKLİĞİNDE MERHAMETLİ OLMANIN GEREKLERİ
Ömer Faruk Akpınar
41
HZ. OSMAN’IN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ
Emel ÖZDEMİR & Şenay Bulut PEDÜK
36-72 AYLIK ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM SETLERİNİN M.E.B. OKUL ÖNCESİ
EĞİTİM PROGRAMI’NDAKİ KAZANIMLARA UYGUNLUĞUNUN VE RESİM-METİN
(YÖNERGE) İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ramazan YILDIZ

42

43
ULAŞIM TÜRLERİNE GÖRE İHRACAT VERİLERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRE
ETKİLERİ
Ramazan YILDIZ
45
İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SİPARİŞ ALIMLARINDA
KULLANDIKLARI PLATFORMLAR
Çağrı KÖROĞLU & Hatice GÖKBULUT KAZAN & Eren TEMEL & Mehmet
ANBARCI
E-TİCARETTE UYGULANAN ÇEŞİTLİ SATIŞ PROMOSYONLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Çağrı KÖROĞLU & Hatice GÖKBULUT KAZAN & Eren TEMEL
BİREYSEL YATIRIMCILARIN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FİNANSAL
YATIRIM ALIŞKANLIKLARI VE DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİNİN
İNCELENMESİ
İ. Gökçe Kaya

47

48

49
TÜRK LİRASI MEVDUAT HESAPLARI STOPAJ ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİNİN DÖVİZ
TEVDİAT HESAPLARINA YANSIMASI
Tunahan HACIİMAMOĞLU
50
EKONOMİK KARMAŞIKLIK DÜZEYİNİN EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİNDEN KANITLAR
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Merve ALTINBAŞ
52
FETVALAR VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA OSMANLI’DA KOMŞULUK
HAKKI
Kadir Gürten
53
THE LEGAL STRUCTURE OF INTERNATIONAL SPORTS FEDERATIONS
Mehmet Ozan KARAHAN
55
DİJİTAL KORSANLIĞIN DİNDARLIK VE CAYDIRMA TEORİSİ KAPSAMINDA
İNCELENMESİ
Kehinde Augustina Odukoya
56
SEXUALIZATION OF WOMEN IN NIGERIAN MAGAZINE ADVERTISEMENTS
Ahmet Melih EYİTMİŞ & Alev YILDIRIM
57
COVİD-19 HASTALIĞINI GEÇİRENLERİN HASTALIK KAYGISI VE ÇALIŞMA
HAYATINA BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARKLILIKLAR
Ahmet Melih EYİTMİŞ & Berna KARADANA2
58
COVİD-19 FOBİSİNİN ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE
ETKİSİ
İsmail CAN & İsmail SÖNMEZ
BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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LİSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS
KİTAPLARINDA ATATÜRK’ÜN LİDER VE ASKER KİŞİLİĞİNİN ELE
ALINMASI[1943-2018]
Cemil ŞEN1, Selim Hilmi ÖZKAN2
1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Bölümü, ORCID: 0000-0003-3072-2226
2. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID: 0000-0001-6381-8553

ÖZET
Tarihlerini ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmak devletlerin en önemli görevidir. Bunu
yaparken de eğitimi kullanırlar. Çünkü gelecek nesilleri şekillendirecek olan en etkili
araçlardan birisi eğitimdir. Bu sayede genç kuşaklara tarihlerini ve devletlerini tanıma olanağı
sunulmaktadır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi de genç kuşaklara Cumhuriyet
olgusunun aktarımı, inkılapların içselleştirilmesi ve Atatürkçülüğün anlaşılması noktasında
ortaya konulmuş bir disiplindir. Bu ders yıllardır okutulmakla birlikte zamanla içerik
konusunda değişiklilere uğramıştır. İsim ve ders saatini de bu değişikliğe ekleyebiliriz. Bu
çalışmanın amacı, Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında
Atatürk’ün Lider ve Asker Kişiliğinin nasıl ele alındığını tespit etmektir. Bu tespitte 1943-2018
tarihleri arasındaki öğretim programları dikkate alınacaktır.
Ders kitapları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğretim programları dikkate alınarak
yazılmaktadır. Öğretim programlarına aykırı bir ders kitabı ve ders planı düşünülemez. O
yüzden ikisinin tutarlı olması gerekmektedir. Fakat her yayımlanan öğretim programı bir
öncekine göre birebir aynı olmamaktadır. Bunun için programlar arası benzerlik ve farklıkları
ortaya konarak bir analiz yapılacaktır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, zaman içerisinde değişiklere uğrasa da temel
konular önemini korumaya devam etmektedir. Özellikle Osmanlı’nın son dönemleri, işgal
yılları ve Kuvay-ı Milliye nezdinde kurtuluş savaşı ve büyük Anadolu hareketi buna örnek
verilebilir. Değişen ise olgular, kazanımların önem derecesi ve veriliş yöntemidir. Bunlar
yenilenen her öğretim programının konusunu oluşturmuştur. Özellikle Sosyal Bilimin değişen
dinamik bir alan olduğu varsayıldığında, bakış açısında ve konuların dağılımında yenilik
yapılması yadsınamaz.
Atatürk’ün ölümüne kadar dersler tarihi olaylar ağırlıklı olarak işlenmeye devam etmiştir.
Atatürk’ün ölümünden sonra artık onun yaptıklarına daha çok ağırlık verilmeye başlanmıştır.


Bu çalışma tarafımızdan hazırlanmakta olan Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders
Kitaplarında Atatürk’ün Lider ve Asker Kişiliğinin Ele Alınması [1943-2018] isimli Yüksek Lisans verileri
kullanılarak hazırlanmıştır.
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Atatürk hayattayken tarafsız olunamayacağı kaygısı duyulduğu için ders kitaplarında ona daha
az yer verilmiştir. Hatta ileriki yıllarda dersin sonuna Atatürkçülük eklenerek T.C. İnkılap
Tarihi’nin Atatürk’ten ayrı olamayacağı da literatüre eklenmiştir. Bu ders günümüzde tam
adıyla Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi olarak eğitim sistemimizin
ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Programları, İnkılap Tarihi, Eğitim, Ders Kitabı
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NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ-KARLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNDE UFRS ETKİSİNİN
PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL
ÖRNEĞİ
Kemal TAYSI
1

1

Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, 0000-0001-7903-0445

ÖZET
Bu çalışma nakit dönüş süresinin faaliyet karlılığına etkilerini UFRS öncesi ve sonrası bakış
açısıyla incelemektedir. Bu amaçla Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde işlem gören ve mali
kuruluş olmayan 46 firmanın 2000-2018 yılları arasındaki finansal verileri statik analiz panel
data yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde; nakit dönüş
süresinin firmaların faaliyet karlılığı üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde
etkisinin olduğu ve bu durumun UFRS sonrasında istatistiki olarak anlamlı ve negatif yönde
değiştiği görülmektedir. Bu değişim literatürle ve alan yazılı ile uyumludur. Buna göre UFRS
sonrası dönemde Nakit Dönüş Süreleri kısalırken, firma karlılığının arttığı ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma sermayesi yönetimi, nakit dönüş süresi, faaliyet kârlılığı, Borsa
İstanbul, Panel Veri Analizi.
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KENTSEL MEKANLAR ve KENTLERDE YAŞANAN SUÇ KORKUSU

Dr. Öğr. Üyesi Demet ONUR
Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4404-4991
ÖZET
İnsanlık kentlerin ortaya çıkışından bu yana kentler ile birlikte özgürleşmiş ve
toplumsallaşmıştır. Yirmi birinci yüzyıl kentleri ile birlikte yaşanan özgürlük hissi kendini
kentsel suçlardan korunma çabasına da bırakmıştır. Kentsel suçların artması kentsel güvenlik
ihtiyacını arttırmış fizyolojik ihtiyaç olan barınma davranışının boyutunu değiştirmiştir. Bu
boyut kentsel mekanları sosyo-ekonomik anlamda etkilemektedir. Günümüzde kentlerin
gündemindeki suç, terör ve güvenlik algıları kent planlamalarını mekânsal boyutta oldukça
etkilemiştir. Hızla artan nüfus, yaşanan küresel salgınlar, farklı etnik yapıların ve kültürlerin bir
arada yaşamaları, ekonomik kaynakların adaletsiz dağılımı, güvenlik kontrollerinin yetersizliği
kentsel mekanlardaki suç davranışlarını arttırmıştır. Kentsel güvenliği sağlamanın bir yolu da
mekân düzenlemelerinde tel örgüler, yüksek duvarlar, gökdelenler kullanmak olmuştur.
Fiziksel ayrımlar ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımları da beraberinde getirmiştir.
Ayrımlaşmış yapı günümüzde kentlerde suç, terör ve şiddet faaliyetlerini arttırmıştır.
Bu çalışmanın konusu kentlerde suç korkusu ile ortaya çıkan toplumsal ayrımın neden olduğu
mekânsal değişimlerdir. Çalışmanın yöntemi literatür taramasıyla mevcut durumu ortaya
koymak ve konuyu incelemektir. Çalışmada ulaşılmak istenen temel bulgu, mekânsal
ayrımların kentsel suç ve kentsel güvenlik sorunlarını arttırdığıdır. Bu çalışmada kentsel
mekanların neden olduğu suç, şiddet davranışları ele alınarak kentsel güvenlik ve kentsel suç
kavramlarının sosyolojik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, günümüzde
kentli haklarının korunup, adaletli mekanlar oluşturulmasıyla kentsel güvenlik algısında olumlu
değişimler oluşabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Güvenlik, Suç Korkusu, Kentsel Mekân, Kentleşme.
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URBAN SPACES AND FEAR OF CRİME IN CITIES

ABSTRACT
Humanity has been liberated and socialized together with cities since the emergence of cities.
The feeling of freedom experienced together with Twenty-First Century Cities has also left
itself to the effort to protect itself from urban crime. The increase in urban crime has increased
the need for Urban Safety and has changed the dimension of housing behaviour. This dimension
affects urban spaces in a socio-economic sense. Crime, terrorism and security perceptions on
the city planning today have greatly influenced urban planning in the spatial dimension. A
rapidly growing population, global pandemics, different ethnicities and cultures live together
and unfair distribution of economicc resources, lack of security controls in urban areas and
increased criminal behavior. The other way to ensure Urban Security has been to use wire mesh,
high walls, skyscrapers in space arrangements. Physical distinctions have also brought
economic, social and cultural distinctions. The discriminatory structure has increased crimei
terror and violence in cities today.
The subject of this study is the spatial changes caused by the social division with the fear of
crime in cities. The method of the study is to reveal the current situation by scanning the
literatüre and examine the subject. The main finding in the study is that spatial distinctions
increase urban crime and urban security problems. In this study, it was aimed to examine the
sociological effects of urban security and urban crime concepts by urban spaces. As a result,
positive changes in the perception of urban security can occur today by protecting urban rights
and creating fair spaces.
Keywords: Urban Security, Fear of Crime, Urban Space, Urbanization.
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İNTERMODAL TAŞIMACILIKTA VAN GÖLÜ FERİBOT İŞLETMESİNİN
EKONOMİK ANALİZİ

HATİCE ÇANKAYA
İskenderun Teknik Üniversitesi - Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Abd

Dr. Ögr. Üyesi Sedat Baştuğ
iskenderun teknik üniversitesi – barbaros hayrettin gemi inşaatı ve denizcilik fakültesi

ÖZET:
Bu çalışma intermodal taşımacılığın ülkemizdeki örneklerinden olan Van gölü Feribot işletmeciliğine
odaklanmaktadır. Deniz-demiryolu entegrasyonun birleşimi ile vagonların taşınması, aktarılması,
depolanması süreçlerinin analiz edilerek intermodal taşıma şeklinin açıklanması üzerine durulacaktır.
Ayrıca ithalat-ihracat verilerinin analizi, komşu ülkeler ile gerçekleşen dış ticaret verileri analiz
edilmiştir. Dış ticaret verilerinin ve taşıma şekillerine göre verilerin değerlendirilerek demiryolunun
önem üzerine durulmuştur. Van Gölü Feribot işletmesinin uluslararası demiryolları ağının genişletilmesi
ve gerçekleşecek diğer projeler açıklanarak değerlendirmeler yapılmış ve intermodal taşımacılığa etkisi
anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler; intermodal taşımacılık, denizyolu, demiryolu, Van Gölü, feribot,
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COVID-19’UN İNSAN KAYNAKLARINA ETKİSİ
Doç.Dr. Ömer ÇINAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü eğitim Enstitüsü,
https:/orcid.org/0000-0002-9791-8402
Mehmet AKGÜN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Lisansüstü eğitim Enstitüsü,
https://orcid.org/0000-0002-7303-2893
ÖZET
Bir pandemi, yeni bir hastalığın dünya çapında yayılmasıdır(WHO, World Health Organization,
2010). Pandemiler, yıllardır milyonlarca insanın hastalanmasına, sakat kalmasına hatta
ölmesine neden olmuştur. Toplumu bedenen ve ruhen, sosyal ve ekonomik açıdan derinden
etkileyen pandemilerin izlerini toplumlar, uzun süre silememişlerdir. Bu etkiler, birçok hizmet
sektörünü de zor duruma sokmuştur. 2019 Aralık ayında ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan Covid-19 salgını, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış olup, hala tüm
insanlığın yaşamını ciddi anlamda tehdit etmeye devam etmektedir. Hastalığın bu denli kısa
sürede hızla yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından 11 Şubat 2020’de
tüm dünyada pandemi ilan edilmiştir. Yeni tip Corona virüs nedeniyle başta sağlık olmak üzere
tüm sektörler olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik belirsizlikler, işletmelerin birçoğunun geçici
durdurulması veya kapatılması nedeniyle bu dönemde en çok etkilenecek olan alanların başında
insan kaynakları gelmektedir. Covid-19 salgını ile birlikte, sosyal mesafeyi sağlamak ve
toplumun temas etme seviyesini en aza indirgemek için birtakım önlemler alınmıştır.
Ülkemizde alınan yasaklar, kısıtlamalar ve tedbirler nedeniyle örgütlerin insan kaynakları en
çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri
üzerine; evden(uzaktan) çalışma, esnek çalışma, kademeli olarak çalışanların işe gelmesi,
dönüşümlü çalışma, İnsan kaynaklarının işe alım süreçlerinde ve çalışanlara verilecek eğitimler
ile ilgili yine çevrimiçi sistemler kullanılması insan kaynakları faaliyetlerinde hayata geçen yeni
uygulamalardır. Bu nedenle internetin yoğun kullanımı ve pandemi sürecindeki fiziksel temasın
azaltılması insan kaynakları faaliyetlerini sanal ortama taşımıştır. Bu araştırmada pandemi ve
tarih boyunca dünyada ortaya çıkan pandemiler hakkında bilgi vermeye ve aynı zamanda Aralık
2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını,
Covid-19’un işletmelere ve İnsan Kaynakları faaliyetlerine yansımasını açıklamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Coronavirüs, İnsan Kaynakları.
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YAPI HALİNDEKİ GEMİLER ÜZERİNDE İPOTEK

Muhammet Haluk NİTELİK
1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Bölümü,
ORCID: 0000-0002-3918-2804

ÖZET
Gemi inşasında ihtiyaç duyulan kredinin, bizzat inşası devam eden gemi teminat gösterilmek
suretiyle elde edilmesi gemi ipoteğini kabul eden neredeyse tüm ülkelerde geçerli olan,
uygulanabilirliği yüksek ve ekonomik olarak da karlı bir sistemdir. Yapı Halindeki Gemiler
Üzerinde İpotek olarak isimlendirilen bu durum Türk Ticaret Kanunu m. 1054-1058 arasında
düzenlenmiştir. Bu bağlamda kanun koyucu yapı halindeki gemiler üzerinde ipotek
kurulabileceğini kabul etmiştir. Yapı halindeki gemiler üzerinde kurulacak bu ipotek birçok
yönden sözleşmeye dayalı gemi ipoteğine ilişkin hükümlere tabi tutulmuştur. Bununla birlikte
ipoteğin konusu ve kapsamı açısından bazı özel düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle Türk
Ticaret Kanunu m. 1054’te ifade edildiği şekliyle yapımı devam eden bir gemi üzerinde ipotek
kurulabilmesi için geminin omurgası kızağa konulmuş, görünecek bir yerine ad ve/veya numara
konularak açıkça ve sürekli bir şekilde ayırt edilebilir hale gelmiş olması gerekmektedir. Ayrıca
tamamlandığında on sekiz gros tonilatodan ufak olacak yapılar üzerinde ipotek kurulması ise
kabul edilmemiştir.
Yapı halindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilmesi için yapı maliki ile alacaklının bu hususta
anlaşması ve ipoteğin yapı halindeki gemilere özgü sicile tescil edilmesi gerekmektedir. Bu
anlaşmanın geçerlilik şartları konun koyucu tarafından belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu yapı halindeki gemiler üzerinde kurulan ipoteğin kapsamını genel olarak
sözleşmeye dayalı gemi ipoteğinin ilgili hükümlerine atıf yapmak suretiyle düzenlemiştir.
Ancak ipoteğin zaman bakımından kapsamı ve sigorta tazminatı konularında özel hükümler
getirmiştir.
Uygulama açısından büyük öneme sahip olan bu gemi ipoteği türünün doktrindeki görüşler ve
Yargıtay kararları ışığında incelenmesi, özellikle de yapı halindeki gemi ipoteğinin sözleşmeye
dayalı gemi ipoteğinden ayrı, özel hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda çalışmamız Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek’in daha çok kendine özgü
hükümleri çerçevesinde incelenmesi şeklindedir. Gerekli görülen yerlerde sözleşmeye dayalı
gemi ipoteği ile ilişkiler kurulup karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapı İpoteği, Gemi İpoteği, İpoteğin Kapsamı, Sigorta Tazminatı
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MORTGAGE ON SHIPS UNDER CONSTRUCTION

ABSTRACT

Procurement of loan required for the construction of a ship by pledging the ship under
construction as security is a system that is valid in nearly all the countries accepting maritime
mortgage, that has high applicability, and that is economically profitable. This status, called as
"Mortgage on Ships under Construction", is regulated in Articles 1054 to 1058 in Turkish Code
of Commerce. In this context, the law-maker has accepted that mortgage may be established on
ships under construction. This mortgage, to be established on ships under construction, was
subjected to provisions regarding contractual ship mortgage in many aspects. In addition, some
special regulations were made in terms of the subject and scope of the mortgage. Especially, as
specified in Article 1054 of Turkish Code of Commerce, it is required for the keel to be placed
on dry dock, and for the ship to be distinguishable in a clear and permanent manner by naming
and/or numbering it at a visible point in order to establish mortgage on ships under construction.
Moreover, establishing mortgage on ships, which will be smaller than eighteen gross tons when
completed, was not accepted.
In order to be able to establish mortgage on ships under construction, it is required for the owner
of the ship and the creditor to agree on this issue, and it is required to register the mortgage as
peculiar to ships under construction. Conditions of validity of this agreement were determined
by the law-maker.
Turkish Code of Commerce regulated the scope of mortgage to be established on ships under
construction by referring the provisions regarding contractual ship mortgage. But special
provisions were imposed regarding the scope of mortgage in terms of time, and regarding
insurance indemnity.
It is for this type of maritime mortgage, that has great importance in terms of practice, to be
evaluated in the light of views in doctrine, and in the light of Supreme Court decisions, and
especially, it is required to evaluate the mortgage on ships under construction as separate from
contractual ship mortgage, and within the frame of contractual ship mortgage. In this context,
our study is mainly the examination of Mortgage on Ships under Construction within the frame
of its distinctive provisions. When deemed to be necessary, associations with contractual ship
mortgage were made, and comparisons were made.
Keywords: Construction Mortgage, Ship Mortgage, Scope of Mortgage, Insurance Indemnity
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COVİD-19’UN E-TİCARETE ETKİLERİ
Beste Burcu KASAP1, Murat Selim SELVİ 2
1

Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, 0000-0002-0830-8865
2

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 0000-00029114-3183

Özet
Son otuz yılda internet kullanımı tüm dünyada hızlı bir şekilde artmaktadır. Sabit ve mobil
bilgisayarlar, tabletler, IPad’ler, akıllı telefonlar internet kullanımını arttırarak insanların iş ve
sosyal hayatında çok ciddi değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Son 2 yıldır Covid-19
pandemisinin neden olduğu sokak kısıtlamaları nedeniyle eğitim, sağlık, gıda ve diğer temel
ihtiyaç maddelerinin sağlanmasına kadar pek çok mal ve hizmet tedarikinde internete duyulan
ihtiyaç artmaktadır. Bireysel ihtiyaçların karşılanmasında internet üzerinden yapılan alışverişler
e-ticaret hacmini giderek arttırmakta ve ekonomide çok ciddi gelirler elde edilmektedir. Bu
çalışmanın amacı Covid-19 döneminde dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin nasıl etkilendiğini
incelemek ve tartışmaktır. Bu çerçevede yerli ve yabancı literatür üzerinde ikincil kaynaklar
taranacak ve belge taraması yöntemiyle seçilen veriler üzerinde doküman analizi yapılacaktır.
İkincil kaynaklar dünya ve Türkiye’deki özellikle son 2 yıla ait makale ve resmi internet
sitelerinden seçilecektir. Makale tararken daha çok Scopus veri tabanı ve Google scholar arama
motoru kullanılacaktır. Elde edilecek nitel ve nicel veriler sadeleştirilerek sınıflandırılacak, özet
tablolar ve grafikler halinde sunulacaktır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin e-ticareti
hızlandırarak yeni firmalara, müşterilere ve ürün türlerine doğru genişlettiğine ilişkin ipuçlarına
ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Çalışmada müşterilere rahat ve güvenilir ev ortamında önemli
ölçüde ürün çeşitliliğine erişme imkânı sağlandığı, böylece işletmelerin temas kısıtlamalarına
ve diğer yasaklayıcı önlemlere rağmen faaliyetlerine devam edebildiklerine ilişkin bulguların
ortaya çıkacağı beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmada birçok ülkede e-ticaret işlemlerinin lüks
mal ve hizmetlerden daha ziyade günlük ihtiyaçlara doğru kaydığına ilişkin bulgular
verilecektir.
Anahtar kelimeler: Koranavirüs pandemisi, tüketici, dijitalleşme, internet pazarlaması, sanal
alışveriş.
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IMPACTS OF COVID-19 ON E-COMMERCE

ABSTRACT
Internet usage has been increasing rapidly all over the world in the last thirty years. Desktops
and laptops, tablets, iPads and smart phones have caused serious changes and transformations
in people's business and social lives by increasing the use of the internet. Due to the lockdown
caused by the Covid-19 pandemic in the last 2 years, the need for the internet has been
increasing in the supply of many goods and services including education, health, and the
provision of food and other basic needs. In order to meet individual needs, shopping made on
the internet gradually increases the volume of e-commerce and substantial income is obtained
in the economy. The aim of this study is to examine and discuss how e-commerce was affected
in the world and in Turkey during the Covid-19 period. Within this framework, secondary
sources on domestic and foreign literature will be reviewed and document analysis will be made
on the data selected by document reviewing method. Secondary sources will be selected from
articles and official websites in the world and Turkey, especially for the last 2 years. Mostly,
Scopus database and Google scholar will be used as a search engine while reviewing an article.
The qualitative and quantitative data to be obtained will be simplified and classified and
presented in tables and graphs. In this study, it is estimated that clues will be reached that the
COVID-19 pandemic has accelerated e-commerce and expanded it to new companies,
customers, and product types. In the study, there will be findings showing that customers are
provided with access to a significant variety of products in a comfortable and safe home
environment, so that businesses can continue their activities despite contact restrictions and
other prohibitive measures. In addition, findings will be presented that e-commerce transactions
in many countries are shifting towards daily needs rather than luxury goods and services.
Keywords: Coronavirus pandemic, consumer, digitalization, internet marketing, virtual
shopping.
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CONSTITUTIONAL REGULATIONS IN RESPECT OF DEMOCRATIZATION IN
TURKEY: KEY AMENDMENTS AND REFERENDUMS

Dr.Öğr.Üyesi Sinem Ayanoğlu Tepekozcan
Yalova Üniversitesi, İİBF, ORCHID ID: 0000-0002-4381-283X

ABSTRACT
Democracy has been explained in many different ways for centuries. Constitutional dimension
of the political development is undoubtedly crucial for the durable democracy.
Constitutionalism, the rule of law and institutional procedures are inseparable parts of
consolidated democracies. For that reason, Turkey carries out very comprehensive legislative
reforms especially after 1995 in the light of the European Union accession process which are
still insufficient. Unfortunately, the background of constitution-making in Turkey has indicated
that none of the republic period constitutions were made by democratic ways and have been
made under the sway of military and executives regardless of the role of civil society
organizations. Thus, three republic constitutions have had weak democratic legitimacy and
could not create stable democracy. Thereby, there have been fifteen important amendments
since 1987 until the 2010 constitutional referendum as the most comprehensive step of the
remedies to enhance liberal-democratic standards. However, it is not possible to abolish the
anti-liberal essence of the 1982 constitution. For this reason, nowadays the new constitutionmaking discussions are in the political agenda in Turkey again. In this study, those mentioned
constitutional amendments and referendums will be reviewed to shed light the current
constitution making process.
Key words: Constitutions, referendums, Turkey, constitutional amendments
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COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KURUMU
PSİKOLOJİK SAHİPLENMELERİNİN İŞ DOYUMLARINA ETKİSİ

Hilal ÖZTÜRK 1, Duygu TOPAL YILDIRIM 2
1

Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, ORCID:0000-0003-1104-8635

2

Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, ORCID:0000-0001-8523-1286

ÖZET
Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkilerken ülkemizi de her açıdan zora sokmuş ve özellikle
sağlık grubu çalışanları zor bir dönemden geçmişlerdir. Sağlık çalışanlanlarının bu
mücadelesinde mesleklerini icra ederken kendilerini sorguladıkları dönemler olmuştur. Bunlar
düşünülerek araştırmamızın değişkenleri ortaya çıkmıştır. Kişilerin mesleklerini sevmesi
kurumlarını sevecekleri anlamına gelmemekle beraber, yine de çalıştıkları kurumlarını
psikolojik olarak sahip çıkmayı istemesi ve iş doyumundan aldığı haz durumu zarar görmüştür.
Bu araştırmanın amacı sağlık sektöründe çalışan kişilerin covid-19 pandemisi sırasında
yaşadıkları sorunlarla beraber kurumu psikolojik olarak sahiplenmelerinin iş doyumlarına etki
edip etmediğini öğrenmek ve bu durumun demografik verilere göre farklılık gösterip
göstermediğini ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler : covid-19, iş doyumu, psikolojik sahiplenme, sağlık çalışanları, sağlık
sektörü
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HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KİŞİ-İŞ UYUMUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA
ETKİSİ

Hilal ÖZTÜRK 1, Duygu TOPAL YILDIRIM 2
1

Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, ORCID:0000-0003-1104-8635

2

Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, ORCID:0000-0001-8523-1286

ÖZET
Gelişen ve sürekli değişim içerisinde olan dünyada iş hayatında çoğalan pozisyonlar kişilerin
önünde daha fazla alternatif oluşturmaktadır. Maddi ve manevi anlamda daha rahat çalışmak
amacıyla insanlar yanlış görev seçimi yapabilmektedir. İş yaşamında çalışılan pozisyon her
zaman kişiye uygun olmayabilmektedir. Kişi-iş uyumu, kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerinin
işin özellikleri ile uyumu veya kişinin istekleri ile işin özellikleri arasındaki koordinasyon
şeklinde tanımlanmaktadır. Kişinin becerileri ile örgütün yeteneklerinin uyumu, doğru işler için
doğru iş görenleri seçme ve örgüt içerisinde uygun pozisyonlara yerleştirme, doğru iş için doğru
iş görenin istihdam edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişi-iş uyumu eğer doğru olmazsa
çalışanlar açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi örgütler açısından da olumsuz sonuçlara
yol açmaktadır.
Bu araştırmanın amacı havacılık sektöründe çalışan kişilerin yaptıkları iş ile uyumu ve bunun
örgütsel bağlılığa etkisine yönelik bir araştırma yapmak ve demografik verilere göre farklılık
gösterip göstermediğinin ortaya çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler : havacılık, kişi-iş uyumu, birey-örgüt uyumu, örgütsel bağlılık, mesleki
bağlılık
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BİR GÖÇMENİN SONSUZA DOKUNUŞLARI: İLHAN KOMAN’IN
HEYKELLERİNDE HAREKET
Doç. Dr. Ayşe Nahide YILMAZ
Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ORCID ID 0000-0003-0928-4241

ÖZET
Soyut sanatın çeşitli kollarla tüm dünyayı etkisi altına aldığı 1950’lerde, Türk heykeltıraşları
da geleneksel soyut plastiğin kütle ve uzay arasındaki ilişkilerini modern akımlarla bağdaştıran
ilgi çekici uğraşlar içine girmişlerdir. Yoğun bir araştırma dönemiyle gerçekleşen bu yıllarda
büyük atılımlara imza atan sanatçılardan biri de İlhan Koman’dır. Dünyanın farklı şehirlerinde
yaşamını devam ettirmiş olan Edirne doğumlu sanatçının yapıtları da bilinmezlikleri,
tesadüfleri, çeşitliliği içeren sonsuz bir hareket duygusunu odağına yerleştirmiştir. Bu çalışma,
sonsuz olasılıkların ortaya çıkardığı yolları somutlaştıran heykelleriyle sanatçının hareket
olgusunu yaşamıyla nasıl bütünleştirdiği üzerine bir inceleme sunacaktır. Kendi hayatına yön
veren kaçışların, terkedişlerin, yer değiştirmelerin yarattığı şiirsel ve matematik
kombinasyonlarla hiçbir şeyden bir şey çıkaran sanatçının mekan ve zamanı esnek ve dinamik
formlara indirgeyişi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlhan Koman, soyut heykel, göçmenlik, hareket, sonsuzluk
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YEREL KALKINMA ÇALIŞMALARINDA YEREL MEDYANIN
ETKİ VE KATKILARI
Doç. Dr., Birol AKGÜL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ORCİD: 0000-0002-0701-0928

ÖZET
Yerel kalkınma çalışmaları belli bir yörenin belli bir model ya da planlama çerçevesinde
gerçekleştirilen disiplinler arası, çok yönlü, sürdürülebilir nitelikli çalışmalardır. Yerel
kalkınma çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için iki önemli koşul
bulunmaktadır. Birinci koşul olarak; yerel kalkınma çalışmalarının odaklı, sürdürülebilir
nitelikli, proje tabanlı olması gerekmektedir. İkinci koşul ise; yerel aktörlerin tümünün aynı
anda ve birlikte yerel kalkınma çalışmalarına aktif olarak katılması gerekmektedir. Yerel
aktörlerin çalışmalara destek vermesi; etkin şekilde katılması oldukça önemlidir. Yerel
kalkınma çalışmalarına yerel aktörlerin etkin şekilde katılmaması ya da yeterince
desteklememesi çalışmaların başarıyla sonuçlanmasının önündeki önemli engellerden birisidir.
Yerel aktörlerden birisi olan yerel medya işletmeleri ve medya mensupları yerel kalkınma
çalışmalarına önemli katkı sunabilme kapasitesine sahiplerdir. Çalışmaların etkinliğinin
arttırılması ve yaygınlaştırılmasına önemli katkıları olabilmektedir. Bu çalışmada yerel aktör
olarak medya işletmeleri ve medya mensuplarının yerel kalkınma planlama ve uygulamalarına
sağladıkları katkılar incelenmekte ve analiz edilmektedir. Çalışmada literatür taraması
yapılarak ikincil veriler incelenmekte ve özgün üçüncül veriler geliştirilmektedir. Araştırma
yöntemi olarak betimsel araştırma yöntemi kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Medya, Yerel Kalkınma, Yerel Medya Etkinliği.
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ROBOTİK EKONOMİ GAZETECİLİĞİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

Doç. Dr. Birol AKGÜL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ORCİD: 0000-0002-0701-0928

ÖZET
Bilgisayar ve internet kullanımının artması dijital medya yayıncılığı ve haberciliğinin ortaya
çıkışını sağlamıştır. Dijital medya yayıncılığı maliyetleri aşağı çekmiş, sayfa kısıtlamalarını
ortadan kaldırmış, anlık ve güncel haberciliğin önünü açmıştır. Dijital medya yayıncılığı beşinci
nesil (5G) bilgi ve iletişim teknolojilerinin medya sektörü ve toplumsal alanda kullanılmasıyla
birlikte yapay zeka temelli robotik gazetecilik teknoloji ve sistemleri geliştirilmiş ve
kullanılmaya başlanmıştır. Robotik gazeteci; ekonomi, spor, hava durumu ve siyaset gibi birçok
konuda 5N1K habercilik tekniğine uygun olarak, mevcut ya da elde edilen veriler, istatistikler
ve geçmiş haber metinlerini kullanarak saniyeler içinde yeni haber üretebilen algoritmalara
dayalı teknolojik bir sitemdir. Robotik gazeteciliğin türü olan robotik ekonomi gazeteciliği de
ekonomik verileri ve depolanan haber metinlerini kullanarak algoritmaların yeni haber
üretmesini/üretebilmesini ifade etmektedir. Robotik ekonomi gazeteciliği uluslararası birçok
medya işletmesi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Robotik ekonomi gazeteciliğinin mevcut
uygulamaları incelendiğinde ekonomik alan başta olmak üzere sosyal, siyasal ve teknolojik
alanların tümünde birçok etkilerinin olduğu tespit edilmektedir. Bu çalışmada mevcut
uygulamalar incelenerek analiz edilmekte; sosyo-ekonomik etkileri tespit edilmektedir.
Çalışmada literatür taraması yapılarak ikincil veriler incelenmektedir. Bu kapsamda betimsel
araştırma yöntemi kullanılarak özgün üçüncül veri ile kurgusal veri geliştirilme çalışması
yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Robotik Ekonomi Gazeteciliği, Dijital Medya, Medya Ekonomisi.
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GOVERNMENTALITY APPROACH TO GLOBAL BUSINESS PRACTICES OF
SOCIAL RESPONSIBILITY

Fatma Armağan TEKE LLOYD
Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
ORCID:0000-0001-5439-439X

ÖZET/ABSTRACT
In the recent years, we have seen an effort on the part of corporations to incorporate
responsibility schemas in their business operations – a practice come to be known as Corporate
Social Responsibility (CSR). This concern has been cited in the Political Science literature
mainly as an example of the erosion of the political authority over businesses and the rise of
private authority as regulators of their own behaviors. In this debate, literature and policy
makers have polarized on two different camps: while some has defended a public regulation
over businesses due to a lack of trust , others subscribe to the CSR as a best remedy for the
market failures. In this paper, I rather took a different approach namely the
‘Governmentality’(Foucauldian) approach, in and through which the CSR should be seen as a
de-politicization movement in which the meanings over ethics and plurality has been eliminated
and complex politics about the meanings of business ethics is reduced to technical problems
about auditing and measurement. These practices have also become accepted widely by
governments and international institutions. What we see here is not the transfer of authority
from public and private but rather an attempt to fix the meaning of ethics to counting the number
of good deeds by the companies rather than ensuring labour standards or other political goals
set out by opposing political forces. In order to carry out these arguments, the presentation will
focus one of the most important initiatives of business ethics, the Global Compact, adopted by
the United Nations.
Key Words : Corporate Social Responsibility; politics of ethics; governmentality; international
instiutions; the Global Compact
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DIFFERENT APPROACHES TO LABOUR INTERNATIONALISM: A REVIEW OF
MARXISM, INSTITUTIONALISM AND NEW SOCIAL MOVEMENTS

Fatma Armağan TEKE LLOYD
Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
ORCID:0000-0001-5439-439X

ÖZET/ABSTRACT
This presentation examines the emerging meanings of the ‘international labour movement’
within the scholarly traditions of the Political Science field. In the last two decades, we are
witnessing a revival of the international collaboration at a global scale on the part of the labour
movements which are otherwise located domestically in their respective nation states. In labour
movements in different countries, international trade unions like International Confederation of
Free Trade Unions and Global Union Federations have assumed significant roles in terms of
contributing to the bargaining power and moral support to workers. In other areas, we witness
global protests of consumers to boycott companies which are abusing workers elsewhere. This
presentation tackles the meaning of labour ‘internationalism’ as they are discussed by three
dominant approaches in political science. The first, Marxist tradition mostly based on the
enduring legacies of the 20th century ‘Internationals’ and, by the same token, the Marxist
political economy, treats international labour movement as an extension of market/globalization
rhetoric and the embodiment of the imperial project of capitalist institutions, including the
Western-based labour unions. The second, new international institutionalism, mostly based on
the academic tradition of international relations and international political economy, treats
international labour movement as a by-product of the dissolution of the Keynesian compromise
at the key Western nation-states, and neo-liberal globalization which make it inevitable to upscale the labour practices (bargaining, negotiations, policy making) to the bureaucratic
institutions on the international plane (ITUC and GUFs). The third, a more recent approach
drawing on insights from “new internationalism” literature, sees the international labour
movement as closely connected to the rise of global civil society, identity-oriented subaltern
groups, and social movements. The paper than draws on these concepts to develop a theoretical
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approach that appreciates a more relational framework as opposed to strictly advocated or
defied conceptualizations, and practices of international labour movement.

Key Words : Internationalism; labour movement; institutionalism; Marxism; new social
movements
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DESTİNASYONLARDA REKABET: AKDENİZ ÇANAĞI ÜZERİNE BİR
İNCELEME

Prof. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU
Gaziantep Üniversitesi ,ORCID ID: 0000-0003-2890-9817
Tomris ERKOCOĞLAN
Gaziantep Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0002-8050-8378

ÖZET
Turizm endüstrisinde ülkelerin sosyo-ekonomik büyüme, istihdam yaratma, bulunduğu bölge
halkının refah düzeyini artırma gibi bir itici güç durumunda olması son yıllarda ülkelerin
turistik destinasyonlara önem vererek sürekli iyileştirme ve geliştirme çabalarına itmiştir. Bu
iyileştirme süreçlerinde işletmeler rekabet üstünlüğü yakalayabilmek için hangi avantajlara ve
dez avantajlarına sahip olduklarını bilmelidirler. Bu nedenle araştırmanın amacı Türkiye’nin
Akdeniz çanağı üzerinde bulunan rekabet üstünlüğüne sahip en güçlü destinasyon bölgelerinin
tespit edilmesi ve rekabet düzeylerini etkileyen unsurlar ile avantajlı ve dez avantajlı faktörlerin
belirlenmesidir. Çalışmada destinasyonlara rekabet avantajı sağlayan kriterlerden; çevresel,
ekonomik, altyapı, fiyat ve politik unsurlarda üstünlük sağlayan destinasyon ülkelerinin
belirlenmesi amacı ile Tourism Higlights 2020 ve Dünya Ekonomik Forumu’nun (World
Economic Forum-WEF) yayınladığı Seyahat ve Turizmde Rekabet Edebilirlik Raporlarından
2019 yılına ait verilerden yararlanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak doküman inceleme yöntemleri ile verilere ulaşılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre Akdeniz çanağı bölgesinde rekabet üstünlüğüne sahip İspanya, Fransa, İtalya,
Portekiz, Yunanistan, Mısır ve Türkiye’nin bulunduğu yedi ülke tespit edilmiş ve rekabet
avantajı ya da dezavantajına sahip oldukları kriterler belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda
İspanya ve Fransa’nın bu kriterlerden çoğunu karşıladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye’nin
ise bu kriterlerden emniyet ve güvenlik, sağlık ve hijyen, insan kaynakları ve istihdam, iş
çevresi, bilgi iletişim teknolojileri, yer ve liman alt yapısı konuları hakkında rakiplerinin
gerisindedir. Fiyat üstünlüğü, hava taşımacılığı, doğal, kültürel kaynaklar ve iş seyahatleri
kriterlerinde iyileştirme olduğu yönündedir.
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Anahtar Kelimeler: Rekabet, Destinasyon, Destinasyon Rekabet Gücü, Rekabetçilik Endeksi,
Akdeniz Çanağı Ülkeleri
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SİYASETİN FİNANSMANI VE SİYASİ PARTİLERDE FİNANSAL
PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ ABD VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet KUZU 1, Araştırma Görevlisi Dr. Fatih KOCAOĞLU 2
1

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Finans, Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü ORCID ID: 0000-0001-5354-4368,

2

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü ORCID ID: 0000-0003-4661-8888,

ÖZET
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar geleneksel firmaların aksine kârlılık ve firma değerinin
maksimizasyonu yerine kollektif bir amaca ulaşmayı veya sosyal bir yarar- fayda sağlamayı
amaçlayan tüzel kişiliklerdir. Modern dönemde demokratik kültür, sistem ve hayatın yönetsel
olarak egemen olmaya başlamasıyla, demokratik hayat içerisinde organize olma gereği kâr
amacı gütmeyen bir kuruluş olarak siyasi partileri ortaya çıkarmıştır. Kâr amacı gütmeyen
kuruluşların amaçsal yönden geleneksel firma teorisinden ayrışması; klasik işletme
fonksiyonlarının

kâr

amacı

gütmeyen

kuruluşlarda

farklılaşmasına

ve

bir

takım

problematiklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu fonksiyonlardan biri finansman
fonksiyonu ve buna ilişkin ortaya çıkan finansman sorunudur. Siyasi partilerde finansman
fonksiyon ununda ortaya çıkan üç temel sorunu; devlet yardımları, gelir ve giderler ile ilgili
yasal sınırlamalar ve mali denetim olarak sıralanabilir. Bu problematiğin yönetimi ancak kâr
amacı gütmeyen kuruluşlarda finansal yönetimin temel kuralları ile sağlanabilir. Bu kurallar;
bütçeleme, program maliyetleri, finansman kaynaklarının çeşitliliği, işlevsel/altyapı giderleri
(temel görev desteği), nakit akımı, finansal bilgi, finansal sorumluluk, işletme yedekleri, hesap
verebilirlik ve şeffaflık, finansal bütünlük, finansal sorunlara cevap vermek ve dayanışma
olarak sınıflanabilir. Siyasetin finansmanı açısından kaynaklar ise; doğrudan ve dolaylı
fonlama, devlet yardımları-kişi/kuruluş katkılar, yumuşak-sert para’ dır. Siyasi partilerde
finansal performansın ölçümünün boyutları; likidite, verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilirlik
analizlerinden oluşmaktadır. ABD’de siyasetin finansmanı 1910 tarihli açıklık kanunu/federal
yolsuzluk uygulamaları kanunu, 1971, federal seçim kampanyası kanunu, 2002, iki partili
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kampanya reformu kanunu, 2010-citizens united ve speechnow.org davalarından günümüze
kadarki dönemler olarak ayrılabilir. Türkiye’de; Osmanlı imparatorluğu- 1961 anayasası, 1961
anayasası, 1982 anayasası ve 2007 cumhurbaşkanlığı referandumu arası, 2007 ve 2017
yılındaki cumhurbaşkanlığı referandumu ve günümüze kadarki gelişmeler dönemleri olarak
sınıflanabilir.
Anahtar Kelimeler:

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Finansal Yönetim, Siyasetin

Finansmanı, Siyasetin Finansmanı ABD ve Türkiye Uygulaması

FINANCE OF POLITICS AND MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
IN POLITICAL PARTIES US AND TURKEY PRACTICES

ABSTRACT
Unlike traditional companies, non-profit organizations are legal entities that aim to achieve a
collective goal or provide a social benefit-benefit instead of maximizing profitability and firm
value. In the modern era, with the democratic culture, system and life becoming
administratively dominant, the necessity of organizing within the democratic life has revealed
political parties as a non-profit organization. The purposeful divergence of non-profit
organizations from traditional firm theory; This has led to the differentiation of classical
business functions in non-profit organizations and the emergence of a number of problematics.
One of these functions is the financing function and the related financing problem. Three main
problems that arise in the financing function of political parties; state aids, legal restrictions on
income and expenses, and financial control. The management of this problematic can only be
provided by the basic rules of financial management in non-profit organizations. These rules;
budgeting, program costs, diversity of financing resources, functional/infrastructure expenses
(core mission support), cash flow, financial information, financial responsibility, business
reserves, accountability and transparency, financial integrity, responsiveness to financial
problems and Interdependence. The sources in terms of financing the politics are; direct and
indirect funding, state aids-person/organizational contributions, soft-hard money. Dimensions
of measurement of financial performance in political parties; consists of liquidity, productivity,
efficiency and sustainability analyzes. The financing of politics in the USA can be divided into
periods from the 1910 law of openness/federal corruption practices law, 1971, the federal
election campaign law, 2002, the bipartisan campaign reform law, 2010-citizens united and
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speechnow.org cases to the present. In Turkey; Ottoman Empire- 1961 constitution, 1961
constitution, 1982 constitution and 2007 presidential referendum, 2007 and 2017 presidential
referendum and developments up to the present can be classified as periods.
Keywords: Financial Management in Nonprofit Organizations, Political Financing, Political
Financing USA and Turkey Practice
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SURİYELİ MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE İSTİHDAMININ SEKTÖREL ANALİZİ

Ulaş PEHLİVAN 1
1

Dr. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
ORCID ID: 0000-0002-3251-2188
ÖZET

2021 yılı itibarıyla Türkiye’de onuncu yılını dolduran Suriyeli Mültecilerin (SM) geri dönme
olasılıkları her geçen gün azalırken ev sahibi Türk toplumu ile uyum ihtiyaçları artış
göstermektedir. Literatürde, uyumun (entegrasyon) en ideal formu olarak tanımlanan
girişimciliğin iki temel göstergesi şirket kurma ve kendi hesabına çalışma davranışlarıdır.
Ayrıca, uyum sürecinin dört temel boyutu; başta istihdam olmak üzere, barınma, eğitim ve
sağlık şeklinde sınıflandırılmıştır (Ager ve Strang; 2008:171). 2021 yılı ortası itibarıyla, SM
girişimciliğinin sektörel dağılımı incelendiğinde, toplam Yabancı Sermayeli Şirket (YSŞ)
miktarı içerisinde Suriye Sermayeli Şirketlerin (SSŞ) perakende/toptan satış sektöründe %23,
gayrimenkulde %21, inşaatta %19, eğitimde %18, imalat %13,5, sağlık ve sosyal hizmetlerde
%12’lik kısmı teşkil ettikleri görülmüştür. Bu sektörlerin istihdam, barınma, eğitim ve sağlık
ile doğrudan ilgili olması, SM ve ev sahibi Türk toplumu arasındaki uyum sürecinin hızla
ilerlediğinin bir göstergesidir. SSŞ’lerin sektörel dağılımında gayrimenkul şirketlerinin
oranının (%7,39) Türkiye ortalamasından (%1,49) beş kat daha yüksek olması da SM’lerin
kalıcılıklarının önemli bir işareti olarak görülebilir. Türkiye’de en az bir ortağı Suriye uyruklu
yaklaşık 15bin şirket bulunmaktadır. Bu miktar toplam SM nüfusuyla (yaklaşık 4 milyon)
oranlandığında kişi başına düşen girişimci davranış miktarının yeterli seviyede olmadığı tespit
edilmiştir. Ayrıca, ücret karşılığı çalışan (girişimci olmayan) SM’lerin istihdam edildikleri
coğrafya ve sektörler incelendiğinde dağılımlarının gözden geçirilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede SM iş gücünün yetenek envanterinin çıkarılması ve daha fazla
talebin bulunduğu coğrafya ve sektörlere yönlendirilmeleri daha yüksek ekonomik katkı
sağlayarak uyum süreçlerini hızlandıracaktır.
Anahtar Kelimeler : Suriyeli, Mülteci, Girişimci, Şirket, İstihdam, Sektör, Sermaye.
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TRANSLATION PROCESS OF DEVELOPMENT AGENCIES: THE CASE STUDY
OF TURKEY

Dr. Fettah KAYRA, Research Assistant
Siirt University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
ORCID: 0000-0002-6954-9910
ABSTRACT
The transfer of management ideas (management practices, organizational forms, etc.) is one of
the important topics of institutional theory and particularly Scandinavian institutionalism.
Scandinavian institutionalism, which has recently become an important echole by separating
from institutional theory, tries to explain these transfer processes with the concept of
“translation”.
In the process of harmonization with the European Union, many institutions have been
established in Turkey, especially since the beginning of the 2000s. This study aims to reveal
how the development agencies -one of these institutions- were constructed by being influenced
by the translation processes during their establishment in Turkey, to understand the effects of
different actors that dominate the field in the translation processes and their reflections on the
practices, and to examine the development agencies in different countries and compare them
with the development agencies in Turkey.
In the study, based on a qualitative research, semi-structured interviews will be conducted with
participants from seven regions of Turkey. MAXQDA Analytics Program will be used in data
analysis. The research will also be supported by secondary data. Translation processes of the
agencies will be examined by interviews with agency managers and specialists. Besides, since
the discourses of the development agencies and their actions are visible 1, document analyzes
(brochures, reports, parliamentary minutes, etc.) will be carried out.

Keywords: institutional theory, Scandinavian institutionalism, translation, development
agency

1

There are many documents written by the Ministry of Industry and Technology, development agencies and related
institutions.
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KALKINMA AJANSLARININ ÇEVİRİ SÜRECİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ÖZET
Yönetim fikirlerinin (yönetim uygulamaları, örgütsel formlar vs.) transfer edilmesi kurumsal
kuramın ve özellikle de İskandinav kurumsalcılığının önemli konularından biridir. Kurumsal
kuramdan ayrılarak son dönemde önemli bir ekol haline gelen İskandinav kurumsalcılığı bu
transfer süreçlerini, oluşturduğu "çeviri" kavramıyla açıklamaya çalışmaktadır.
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, özellikle 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de
birçok kurum kurulmuştur. Bu çalışmada amaç; bu kurumlardan biri olan kalkınma ajanslarının
Türkiye’de kurulması sırasında çeviri süreçleri ile birlikte nasıl kurgulandığını açığa çıkarmak,
alanda hâkim farklı aktörlerin çeviri süreçlerini nasıl etkilediğini ve bunun pratiklere ne şekilde
yansıdığını anlamak ve farklı ülkelerdeki kalkınma ajanslarını inceleyip Türkiye’deki kalkınma
ajansları ile kıyaslamaktır.
Çalışmada, nitel bir araştırmaya dayanarak Türkiye’nin yedi bölgesinden katılımcılarla yarı
yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilecektir. Veri analizinde MAXQDA Analytics Pro
kullanılacaktır. Araştırma, ayrıca ikincil verilerle de desteklenecektir. Ajans yöneticileri ve
uzmanları ile yapılacak görüşmeler ile ajansların çeviri süreçleri incelenecek; ayrıca, kalkınma
ajanslarının söylemleri ve eylemleri görünür olduğundan2 doküman analizleri (broşürler,
raporlar, meclis tutanakları vb.) gerçekleştirilecektir.
Anahtar kelimeler: kurumsal kuram, İskandinav kurumsalcılığı, çeviri, kalkınma ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları ve ilgili kurumlar tarafından yazılmış birçok doküman
mevcuttur.
2
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ARKTİKA ÜZERİNE ÇIKAR MÜCADELESİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN 2035
ARKTİKA STRATEJİSİ

Dr. Adnan SEYAZ
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, https://orcid.org/0000-0002-5422-1621

ÖZET
Arktika, potansiyel yer altı kaynakları, coğrafi açıdan devrim niteliğindeki ulaşım imkanları,
askeri değeri ve stratejik konumu ile kıyıdaş ülkelerin hak iddiası kadar kıyıdaş olmayan
ülkelerin de ilgilendiği bir bölgedir. Kıyıdaş sekiz ülkenin ve Arktika Konseyi’ne gözlemci olan
Çin gibi yükselen güçlerin küresel stratejileri mutlaka bölge üzerine planlarını içermektedir. Bu
ülkeler konuya ne kadar değer verdiklerini gösteren özel olarak Arktika stratejileri geliştirmekte
ve bunları belgeler halinde yayımlamaktadır.
5 Mart 2020 tarihli “Rusya Federasyonu 2035 Yılına Kadar Arktika Bölgesine Yönelik Devlet
Politikası Hakkında” başlıklı belgesi, Rusya’nın bölgeye yönelik stratejisini ortaya
koymaktadır. İklim değişikliği ile mümkün hale gelen Kuzey Deniz Yolu’nun hukuki açıdan
kullanımı, potansiyel zengin yer altı kaynaklarının çıkarılması, askeri konuşlanma açısından
stratejik bir alan olması, iletişim açısından kıyıdaş ülkeler arasında karasal alana göre daha kısa
mesafeler barındırması, üzerinde uzlaşılması gereken konular olarak durmaktadır. Bölgede 22
bin km kıyı şeridi bulunan Rusya’nın, NATO üyesi olan diğer tüm kıyıdaş ülkelerin karşısında
Çin’in Arktika’ya ilgisini desteklemesi ve iş birliğine yönelmesi küresel güç mücadelesinin
bölgeye yansıması olarak görülmektedir.
Bu çalışmada Rusya’nın 2035 Arktika strateji belgesi, ülkenin askeri ve stratejik çıkarları,
kıyıdaş ülkelerle potansiyel işbirliği ve çatışma alanları üzerinden niteliksel olarak
incelenecektir. Bu çerçevede, küresel ticarete yeniden şekil vermesi muhtemel olan Kuzey
Deniz Yolu’nun yaratacağı değişim, bölgede değerlendirilecek olan yer altı kaynakları ve
bunların Rusya’nın küresel siyaset anlayışına yansımaları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arktika, Rusya, Arktika Konseyi, Rusya’nın Arktika Stratejisi.
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BAKARA 273 AYETİNE REFERANS VEREN RİVAYETLERİN YAPISAL ANALİZİ

Ali KUZUDİŞLİ
Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-2135-5439

ÖZET
Bakara 2/273’te “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç
yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin
sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak
ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.” denilmektedir. Bazı rivayetlerde miskin kavramının
anlamını düzeltir mahiyette: “Miskin birkaç lokma yiyecek veya birkaç hurma ile başından
savdığın dilenci değildir. Miskin kişi onurludur.” denildikten sonra “Dilerseniz şu ayeti okuyun:
‘İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler.’” ifadesi yer almaktadır. Öngörümüze göre
rivayetlerin bazılarında yer alan bazılarında yer almayan sondaki kısım, hadiste ifade edilen
anlamı güçlendirmek amacıyla metne ravilerden biri tarafından ilave edilmiştir. Bu araştırmada
ilgili rivayetlerin yapısal analizi yapılarak bu öngörünün doğru olup olmadığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Metin tenkidi, Miskin, İlhaf, Müteaffif.
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ŞEYTAN HER YENİDOĞANA DOKUNUR RİVAYETLERİNİN YAPISAL ANALİZİ

Ali KUZUDİŞLİ
Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-2135-5439

ÖZET
Hadis kaynaklarımızda yer alan bazı rivayetlerde “Şeytan mutlaka her yenidoğana dokunur…”
biçiminde bir ifade yer almaktadır. Bu çalışmada, ilgili rivayetlerin yapısal analizi yapılarak
metnin tarihsel macerası tespit edilmeye ve rivayetin varlık nedeni bulunmaya çalışılacaktır.
Araştırmanın ikinci amacı şudur: Çalışma alanını oluşturan rivayetlerin bazısında “Dilerseniz
şu ayeti okuyun: ‘Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.’” (Âl-i
İmrân, 3/36) ayetine referans verilmektedir. Bazı rivayetlerde olup bazılarında olmayan bu
parçanın metne sonradan dahil olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmada öngörünün doğru olup
olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metin Tenkidi, Şeytan, Mevlûd, Mess, Nahs.
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MACAR BÜROKRAT KELEMEN MİKES’İN TEKİRDAĞ İZLENİMLERİ (17201761)
Pınar DOĞANAY1
1

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID ID: 0000-0001-9733-2172

ÖZET
Sosyal bilimlerin farklı disiplinleriyle birlikte tarih bilimi açısından da önemli bir kaynak olan
mektuplar, yazıldıkları döneme ışık tutmaları nedeniyle bir hayli önemlidir. Macar Bürokrat
Kelemen Mikes’in, XVIII. yüzyıl Türkiye’sinde kaleme aldığı mektuplar da edebi tür olmasının
dışında, Türk-Macar tarihî açısından önemli bir belge niteliğindedir. Mikes mektuplarında
sadece şahsi meselelere değil aynı zamanda Türkiye’ye gelişinden itibaren gezip, gördüğü
şehirlere ve bu şehirlerdeki siyasî, iktisadî, sosyal ve kültürel durumlara da değinmiştir.
Tekirdağ Valiliği ile Macaristan Cumhuriyeti Tekirdağ Fahri Konsolosluğu’nun ortak
girişimleri sonucunda Macarcadan Türkçeye çevrilen bu mektuplar, iki yüz yedi adetten
oluşmakta olup büyük çoğunluğu Tekirdağ’da kaleme alınmıştır. Tekirdağ’da kaleme alınan bu
mektuplar, hem sayıca fazla olması hem de şehrin fizikî, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına
dair önemli bilgiler barındırması nedeniyle oldukça önemlidir.
Bu çalışmada “1720-1761” yılları arasında Tekirdağ’da ikamet eden Kelemen Mikes’in şehre
dair tuttuğu notlar sunularak, XVIII. yüzyıl Tekirdağ’ına farklı bir bakış açısından bakma
imkânı sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bu makale, mektupların şehir tarihi çalışmaları
açısından birincil kaynak olarak kullanılabilirliğini noktasındaki yetersizliği de ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Mektup, Kelemen Mikes, Osmanlı Şehri, Tarihi Kaynak.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-72-1

www.avrupakongresi.org

Page | 32

BALKAN SUMMIT

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

TEKIRDAG IMPRESSIONS OF HUNGARİAN BUREAUCRAT KELEMEN MIKES
(1720-1761)

ABSTRACT
Letters, which are important source for the history science along with the different disciplines
of social sciences, are very important because they shed light on the period in which they were
written. Hungarian Bureaucrat Kelemen Mikes’ letters written in term of the XVIII. century
Turkey are also important documents in terms of Turkish-Hungarian history, apart from being
a literary genre. In his letters, Mikes mentioned not only personal issues, but also mentioned
political, economic, social and cultural situations of these cities. These letters, which were
translated from Hungarian to Turkish as a result of the joint initiatives of the Tekirdağ
Governorship and the Tekirdağ Honorary Consulate of the Republic of Hungary, consist of two
hundred and seven letters, the majority of which were written in Tekirdağ.
In this study, it has been tried to provide the opportunity to look XVIII. century Tekirdağ from
a different point of view by presenting the notes that Kelemen Mikes living in Tekirdağ between
the years 1720-1761. At the same time, this article aims to reveal the inadequacy of the usability
of letters as primary source for urban history studies.
Keywords: Tekirdağ, Letter, Kelemen Mikes, Ottoman City, Historical Source.
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DİJİTAL KİMLİYİMİZİN OLUŞTURULMASI GEREKLİ Mİ, DEĞİL Mİ

Doç. Dr. Sevinç Ruintan
Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi,
ORCID ID 0000-0002-8211-1577

ÖZET
Kişisel, kamu ve ulusal güvenliğin bir parçası olmakla, günümüzde hakkında çok konuşulan
Dijital kimlik meselesi hayatımızın tüm alanlarını etkilemektedir. Bele ki, belki de farkında
değiliz, ama neredeyse tüm çalışmalarımızı, eğlencelerimizi, eğitimi bile dijital dünyada
yürütmekdeyiz. Araştırmaçıların tebirince desek, artık “dijital dünyada yaşayan dijital
kimliklere sahip dijital vatandaşlara” çevrilmişizdir.
DK 1960’lı yıllardan itibaren Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir
kavramdır. Literatörde “BT, bilginin yaratılması, emalı, saklanması, kullanılması, iletilmesi ile
ilgili iletişim ve bilgisayar teknolojileri”, DK ise, “kişinin çevrimçi kimliğini ve itibarını yaratıp
yönetebilme yeteneği” olarak kaydedilir. Başka sözle, DK’mizi sosyal ağlarda ve çeşitli sanal
platformlarda

kendimiz

oluşturmaktayız.

DK

oluşturarken

yayınladıklarımızı

ve

yönettiklerimizi bir dereceye kadar kontrol edebilsek de, sonraki aşamalara müdahile
edebilmiyoruz. Bele ki, DK’yi oluşturduğumuz zaman dijital dünyada dijital izlerimiz
(yayınladığımız ve yönettiğimiz bilgiler; ağdaki davranışımız vb.) kalıyor ve çoğu durumda,
gerçek kimliğimizden ziyade DK’e olan inanca tanık oluyoruz. (Örnegin, bir bankadan kredi
almak istiyorsak, iş başvurusu yapıyorsak vb.). Bu anlamda, unutmamalı olduğumuz makam:
dijital dünyada verilerimiz çeşitli algoritmalarla analiz edilir, diğer kullanıcıların verileriyle
karşılaştırılır ve sonuçlar çıkarılır. Bu algoritmaların görevi kendimiz hakkında söylemek
istediklerimizi belirlemektir (psikometrik profil, bağımlılıklar vb.). Bu bakımdan, PR
araştırmaçıları hesab edirler ki, sonuç itibarile dijital izlerimizin sadece sanal değil, gerçek
hayatımızı da etkilemiş olması nedeniyle, evveller okuma ve yazmayı öğrenme ne kadar gerekli
idise, şimdi de DK oluştarmayı öğrenmek aynı derecede önemlidir. Bu bağlamda, insanların
kendi DK’ni nasıl şekillendirmeli olduklarını öğrenmeleri artık zamanının telebine çevrilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital dünya, Dijital kimlik, Dijital Vatandaşlık, Dijital iz.
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YETİŞKİNLERE YÖNELİK PİYANO METOTLARININ İNCELENMESİ
Demet AYDINLI GÜRLER
Çankırı Karatekin Üni., Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak., Müzik Böl.
https://orcid.org/0000-0002-0339-336X
ÖZET
Yetişkin öğrencilerin piyanoda teknik ve müzikal becerilerini geliştirmesi amacıyla tasarlanmış
metotlar çocuklar için tasarlanmış metotlardan daha farklıdır. Metotların farklılıkları hem basım
özelliklerinde hem de hedeflenen becerileri içeren konuları öğrenciye sunuş biçiminde kendini
gösterebilmektedir. Piyano öğretmeninin öğrencilerin yaş düzeyi, seviyesi ve bireysel
özelliklerine göre kaynaklarını düzenlemesi piyano eğitimini verimli kılmada önemli bir
etkendir. Bu çalışmada yetişkinler için kullanılan piyano metotlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni yetişkinler için başlangıç piyano metotlarıdır. Çalışma
grubunun belirlenmesi için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt
örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada, Adult Piano Course-L. Fletcher, Adult Piano
Adventures- N. & R. Faber, Alfred's Basic Adult Piano Course Level 1 (All-In-One Course)W. A. Palmer & M. Manus, A. V. Lethco, Alfred’s Group Piano for Adults-E. L. Lancaster &
K. D. Renfrow, A New Method for the Pianoforte-J. Bellak, Alfred’s Piano 101-E. L. Lancaster
& K. D. Renfrow, Contemporary Class Piano-E. Mach, Piano Method- C. Merz, Practical
Method for the Pianoforte-L. Köhler ve The Piano Handbook-C. Humphries metotları
incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ‘betimsel analiz’ yöntemi kullanılarak
çözümlenmiştir. Araştırmada, piyano metotlarının künye bilgilerine yer verildikten sonra
metotlar belirlenen ölçütlerde değerlendirilmiştir. Piyano metotları, basım özellikleri,
içerdikleri temel müzik bilgileri, temel teknik beceriler ve kullanılan parçalar açısından
incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek, araştırmacı tarafından geliştirilen tablolarla
sunulmuştur. Araştırma kapsamındaki metotlarda, değerlendirme ölçütlerinin büyük bir
kısmına yer verildiği görülmüştür. Metotların konuları ele alış biçiminde, konuları işleyiş ve
örneklendirmesinde farklılıklar olması metotların güçlü ya da eksik özelliklerini ortaya
çıkarmaktadır. Bu nedenle piyano eğitimcilerinin farklı metotları kullanarak derslerini
yürütmesi, öğrencilerin piyano çalmada hedeflenen teknik ve müzikal becerilere ulaşmasında
daha faydalı olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, piyano metodu, yetişkin.
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ABSTRACT
The piano methods for adult students are different from the methods designed for children. The
methods are different in terms of printing features and the way the topics are presented to the
student. To make piano education efficient, the piano teacher should organize the repertoire of
the students according to their age, technical level and individual characteristics. In this study,
it is aimed to examine the piano methods used for adults. The universe of the research is
introductory piano methods for adults. Maximum variation and criterion sampling methods
were used to determine the study group. In the research, the Adult Piano Course-L. Fletcher,
Adult Piano Adventures- N. & R. Faber, Alfred's Basic Adult Piano Course Level 1 (All-InOne Course)-W. A. Palmer & M. Manus, A. V. Lethco, Alfred's Group Piano for Adults-E. L.
Lancaster & Co. D. Renfrow, A New Method for the Pianoforte-J. Bellak, Alfred's Piano 101E. L. Lancaster & Co. D. Renfrow, Contemporary Class Piano-E. Mach, Piano Method- C.
Merz, Practical Method for the Pianoforte-L. Köhler and The Piano Handbook-C. The
Humphries methods have been studied. The data obtained in the study were analyzed using the
‘descriptive analysis’ method. In the research, the imprint information of piano methods was
included and evaluated according to the determined criteria. Piano methods are examined in
terms of printing features, basic musical information they contain, basic technical skills and
pieces used. The data obtained were analyzed and presented with tables developed by the
researcher. It has been observed that a large part of the evaluation criteria are included in the
methods within the scope of the research. The fact that there are differences in the way methods
deal with issues, the functioning and sampling of issues reveals strong or missing features of
methods. For this reason, it may be more beneficial for piano educators to conduct their lessons
using different methods to help students achieve the targeted technical and musical skills in
playing the piano.
Keywords: Piano education, piano method, adult.
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İSTEMİHAN TAVİLOĞLU’NUN “GENÇLER İÇİN I-II” ALBÜMLERİNDE YER
ALAN ESERLERİN ANALİZİ

Demet AYDINLI GÜRLER
Çankırı Karatekin Üni., Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak., Müzik Böl.
https://orcid.org/0000-0002-0339-336X

ÖZET
Bu çalışmada İstemihan Taviloğlu'nun ‘Gençler İçin I-II’ adlı piyano albümlerinde yer alan
eserlerin müziksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çok sesli Türk müziği
eserlerindeki müziksel öğelerin analizinin piyano eğitimi alan öğrencilerin bu eserleri daha
bilinçli seslendirmesi ve piyano eğitimcilerinin dağarcığına kaynak oluşturması açısından
yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen veriler ‘Betimsel Analiz’ yöntemi
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu İ. Taviloğlu’nun 20 eserini içeren
‘Gençler İçin I-II’ albümleri olarak belirlenmiştir. İncelenen albümlerin İ. Taviloğlu tarafından
yayınlanan edisyonu temel alınmıştır. Araştırmada öncelikle, İ. Taviloğlu hakkında genel
bilgilere yer verilmiştir daha sonra albümlerde yer alan her eser betimsel analiz doğrultusunda
3 boyutta ele alınmıştır. Araştırma kapsamındaki eserler; piyanoda temel teknik beceriler, ölçü
sayıları ve müzikal dinamikler bakımından incelenmiştir. Elde edilen veriler analiz edilerek,
araştırmacı tarafından geliştirilen tablolarla sunulmuştur.

Araştırmadan elde edilen verilere

göre temel piyano teknikleri açısından en çok ‘legato’ (19 eserde) tekniği kullanıldığı, ölçü
sayılarının kullanımı açısından en çok ‘aksak ölçü’ (11 eserde) kullanıldığı, müzikal dinamikler
açısından en çok ‘piano (p)’ (7 eserde) kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonucunda,
albümlerdeki eserlerin farklı düzeyde eğitim alan piyano öğrencileri için faydalı bir kaynak
olduğu, piyano öğrencilerinin kazanması ve geliştirmesi gereken müzikal ifadelere ve öğelere
dair becerileri kapsadığı ortaya konulmuştur. Her düzeyde piyano öğrencisinin çağdaş Türk
müziği bestecilerine ve Türk müziği ritim ve ezgilerinin yer aldığı piyano eserlerine dair bilgi
sahibi olması, bu eserleri icra etmesi önem taşımaktadır. Piyano eğitimcilerinin bu bakış
açısıyla gelişmeye açık, zengin bir dağarcık oluşturmaları ve çalgı eğitimi kapsamında etkin bir
şekilde kullanmaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: İstemihan Taviloğlu, piyano eğitimi, analiz.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-72-1

www.avrupakongresi.org

Page | 37

BALKAN SUMMIT

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

ABSTRACT
This study, it is aimed to examine the musical characteristics of the works in Istemihan
Taviloğlu's piano album titled ‘For Young People I-II’. In the research, it has been revealed that
the analysis of musical elements in polyphonic Turkish music compositions will be beneficial
in terms of making piano students perform these works more consciously and creating a
resource for piano educators' repertoire. The data obtained in the research were analyzed using
the ‘Descriptive Analysis’ method. The sample group of the research was determined as ‘For
Young People I-II’, which includes 20 works of İ. Taviloğlu. Based on the composer's original
editions. In the research, first, general information about İ. Taviloğlu was given, then each work
in the albums was handled in 3 dimensions in line with descriptive analysis. The works within
the scope of the research were examined in terms of fundamental skills in piano, time
signatures, and dynamic range. The data obtained were analyzed and presented with tables
developed by the researcher. According to the research findings, it has been seen that the 'legato'
technique is used the most in terms of fundamental piano techniques, the 'unequal measures' is
used the most in terms of time signatures, and the 'piano' is used the most in terms of dynamic
markings. As a result of the research, it was stated that the works in the albums are a useful
resource for piano students studying at different levels, and they cover the skills of musical
expressions and elements that piano students need to acquire and develop. It is important for
piano students at all levels to have knowledge of contemporary Turkish music composers and
piano works that include Turkish music rhythms and melodies and to perform these works.
From this point of view, it can be suggested that piano educators create a rich repertoire that is
open to development and use it effectively within the scope of instrument education.
Keywords: İstemihan Taviloğlu, piano education, analysis.
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AN INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL AUDIT: INDIAN
CONTEXT

Pradip Kumar Das
Associate Professor & Teacher-in-Charge Commerce
Unit(Morning), Jagannath Kishore College, Purulia, India under S. K. B. University,

Abstract:
Phenomenal growth of population and industry exploits the environment in varied ways.
Consequently, the greenhouse effect and other allied problems are threatening mankind the
world over. Protection and up gradation of environment have, therefore, become the prime
necessity all of mankind for the sustainable development of environment. People in humbler
walks of life including the corporate citizens have become aware of the impacts of
environmental pollution. Governments of various nations have entered the picture with laws
and regulations to correct and cure the effects of present and past violations of environmental
practices and to obstruct future violations of good environmental disciplines. In this
perspective, environmental audit directs verification and validation to ensure that the various
environmental laws are complied with and adequate care has been taken towards environmental
protection and preservation. The discipline of environmental audit has experienced expressive
development throughout the world. It examines the positive and negative effects of the activities
of an enterprise on environment and provides an in-depth study of the company processes any
growth in realizing long-term strategic goals. Environmental audit helps corporations assess its
achievement, correct deficiencies and reduce risk to the health and improving safety.
Environmental audit being a strong management tool should be administered by industry for its
own self-assessment. Developed countries all over the globe have gone ahead in environment
quantification; but unfortunately, there is a lack of awareness about pollution and environmental
hazards among the common people in India. In the light of this situation, the conceptual analysis
of this study is concerned with the rationale of environmental audit on the industry and the
society as a whole and highlights the emerging dimensions in the auditing theory and practices.
A modest attempt has been made to throw light on the recent development in environmental
audit in developing nations like India and the problems associated with the implementation of
environmental audit. The conceptual study also reflects that despite different obstacles,
environmental audit is becoming an increasing aspect within the corporate sectors in India and
lastly, conclusions along with suggestions have been offered to improve the current scenario.
Keywords: Environmental audit, environmental hazards, environmental laws, environmental
protection, environmental preservation.
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HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.) ÖRNEKLİĞİNDE MERHAMETLİ OLMANIN
GEREKLERİ

Ömer Faruk Akpınar
Dr. Öğr. Üyesi., Selçuk Üniversitesi, İslâmi İlimler Fakültesi, Hadis Ana Bilim Dalı
ORCID orcid.org/0000-0003-2038-4948
Kur’ân’ın Hz. Peygamber’i âlemlere rahmet olarak tanımladığı herkesçe bilinmektedir.
Hz. Peygamber de kendisini rahmet peygamberi olarak tanımlamıştır. İnsanlara en güzel örnek
olarak sunulan Hz. Peygamber’in hayatında rahmet kavramının farklı tezahürleri açıkça
görülür. Hadis ve siyer başta olmak üzere İslâmî kaynaklarda onun merhametini yansıtan
yüzlerce örnek bulmak mümkündür. O’na tabi olan müminler başta olmak üzere toplumda
yaşayan tüm fertlerin örnek alması gereken bu meziyetin insan-Allah, insan-insan, insan-âlem
ilişkisine yansıması nasıl olmalıdır? Hz. Peygamber’in rahmet pınarından nasıl ve ne derece
istifade edilmelidir? Rahmet kavramı çerçevesinde toplumsal hayatımız nasıl şekillenmelidir?
Bu araştırmada bu sorulara cevap aranmakta, Hz. Peygamber’in bu konudaki örnekliği ayet ve
hadis temelli sunulmaya çalışılmaktadır.
Hz. Peygamber’in merhametli olma konusundaki örnekliğinin önemine binaen ele alınan
konunun pratik faydaya yönelik olduğu aşikardır. Sadece inananlara yönelik olmayıp tüm
insanlığa ve tüm varlıklara yönelik olan bu örnekliğin ilk muhatapları elbette ki
Müslümanlardır. Bununla birlikte konunun toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, önemini
göstermesi açısından dikkate değerdir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Hz. Muhammed, Merhamet, Sünnet, Rahmet
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HZ. OSMAN’IN HADİS RİVAYETİNDEKİ YERİ
Ömer Faruk Akpınar
Dr. Öğr. Üyesi., Selçuk Üniversitesi, İslâmi İlimler Fakültesi, Hadis Ana Bilim Dalı
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ÖZET
Hz. Peygamber’in sünnetinin dikkatli takipçileri olan sahabenin, bunların öğrenilmesi ve
aktarılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Hz. Osman da bu hizmet şerefine nail olmuş
sahabenin öncülerindedir. Ne var ki o, genellikle idârî zaafları ve gerek kendi hilafeti
döneminde, gerekse sonrasındaki siyâsî ihtilaflarla anılmaktadır. Halbuki o Hz. Peygamber’in
halifesi ve müminlerin emiri olacak seviyede ilim, şahsiyet ve kudrete sahiptir. O, ilk inanan
kimselerden, Hz. Peygamber’e iki kere damat olma şerefine ermiş ve daha Nebi (s.a.) hayatta
iken kendisine fetva sorulan sayılı kimselerden biridir. Kur’ân hâfızı, sünnet muhafızı ve sahip
olduğu bu engin birikimle fıkıh üstadı. Aynı zamanda kutlu Nebi’nin irtihalinden sonra ilk iki
halifenin, işlerinde kendisiyle istişare ettiği kimselerden, İslam’ın üçüncü halifesi ve devr-i
hilafetindeki fetva ve uygulamaları ile İslam’a büyük hizmetler etmiş mümtaz bir şahsiyettir.
Hz. Peygamber’den farklı konularda birçok hadis rivayet etmiş, ondan öğrendiği engin ilim
hazinesi ile İslam önderlerinden bir olmuştur.
Bu çalışmada Hz. Osmân’ın, daha çok göz ardı edilen yönlerini ortaya çıkarmak; onun
sünnet bilgisini ve sünnete bağlılığını göstermek; onun rivayetlerini ve onunla ilgili temel hadis
kaynaklarında geçen rivayetleri hadisçi metoduyla incelemek, tahlil etmek suretiyle onun hadis
ve sünnetin naklindeki yeri tespit edilecektir. Her ne kadar rivayet ettiği hadis sayısı az olsa da
Hz. Peygamber’in en yakınlarından biri olan Hz. Osmân’ın hadis ve sünneti en iyi bilenlerden
olacağı aşikârdır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Osman – Hadis – Rivayet
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36-72 AYLIK ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM SETLERİNİN M.E.B. OKUL
ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NDAKİ KAZANIMLARA UYGUNLUĞUNUN VE
RESİM-METİN (YÖNERGE) İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Emel ÖZDEMİR 1, Doç. Dr., Şenay Bulut PEDÜK2
1

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0000-0003-3310-2508
2

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0001-6727-3298

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan eğitim setlerinin Millî Eğitim
Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı kazanım ve göstergelerine uygunluğunun
değerlendirilmesi ve eğitim setlerinde yer alan resimlerin metinlerle ilişkisini belirlemektir.
Çalışmada doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2013-2015 yılları
arasında yayımlanan 36-72 aylık çocuklar için hazırlanmış ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
2013 yılında güncellenen yeni programa uygun olduğunu belirten eğitim setleri
oluşturmaktadır. Çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 12 eğitim setinden
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak program kitabının arka ekinde yer alan “Kazanımlar
ve Gösterge Formu” ile “Resim Metin İlişkisi Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.
Kazanımlar ve Gösterge Formu bilişsel, motor, sosyal, duygusal, dil gelişimi ve öz bakım
becerileri olmak üzere 5 gelişim alanına yönelik 342 göstergeden, Resim Metin İlişkisi
Değerlendirme Formu 33 maddeden oluşmaktadır. Çalışma bulgularına göre; resimlerin çoğu
(%92) metinle uyumludur. İncelenen setlerin sosyal ve duygusal gelişim göstergelerinin
%29,5'ini, dil gelişiminin göstergelerinin %23,3'ünü, bilişsel gelişim göstergelerinin %14,8'ini,
öz bakım becerileri göstergelerinin %14,4'ü ve motor gelişim göstergeleri toplamının %12’sini
karşıladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen eğitim setlerinin Okul Öncesi Eğitim
Programı'nda tanımlanan toplam 342 göstergenin %18,2'sini karşıladığı belirlendi. Bu durumda
incelenen eğitim setleri Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılı göstergelerini karşılamada yetersiz
kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: okul öncesi, eğitim setleri, eğitim programı, kazanım, gösterge
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ULAŞIM TÜRLERİNE GÖRE İHRACAT VERİLERİNİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN
GELİRE ETKİLERİ

Öğr. Gör. Dr. Ramazan YILDIZ
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokul, Yönetim ve
Organizasyon Bölümü, Yenice, Çanakkale/Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8437-8171

ÖZET
İşletimlerin stratejik amaçlarından birisi müşteri ihtiyaç ve isteklerinin tam zamanında ve
eksiksiz olarak karşılanması olmaktadır. İşletmeler rekabet koşulları altında varlıklarını sağlıklı
sürdürebilmeleri bu strateji amaçlara bağlı kalmaktadırlar. Müşteri memnuiyetini ve kaliteyi
arttıran bu unsurların gerçekleştirilebilmesi için tedarik zinciri yönetim faaliyetlerinin iyi bir
şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Tedarik zinciri içerisinde ürünlerin istenilen yere
ulaştırılmasında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve boruhattı taşımacılığı gibi
ulaştırma türleri kullanılmaktadır. Bu ulaştırma türleri yurtiçi, ihracat ve ithalata yaygın olarak
kullanılmaktadır. Taşıma türlerinin kullanım oranları yurtiçi ve yurtdışı taşımalara farklıklar
gösterebilmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 28.10.2020 tarihindeki verilerden
yararlanılmaktadır. Çalışmanın amacı, 2013-2020 yılları arasındaki ulaştırma türlerine göre
ihracat verilerinin aynı yıllardaki kişi başına düşen gelire etkilerinin belirlenmesidir. Verileriler
arsındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analizin
gerçekleştirilmesinde IBM SPSS Statistics 20 ve Microsoft Excel paket programı kullanılmıştır.
Analiz sonucunda pozitif yönlü en güçlü ilişki (Pearson Correlation: 0,652)

denizyolu

taşımacılığı ile kişi başına düşen gelir arasında olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Ulaşım Türleri, Üretim, Lojistik, Fiziksel
Dağıtım
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THE EFFECTS OF EXPORT DATA ON PER CAPİTA INCOME BY
TRANSPORTATİON TYPES
ABSTRACT
One of the strategic goals of operations is to meet customer needs and requests in a timely and
complete manner. Businesses adhere to these strategic goals in order to maintain their existence
in a healthy way under competitive conditions. Supply chain management activities must be
managed well in order to realize these elements that increase customer satisfaction and quality.
Transportation types such as road, sea, air, rail and pipeline transportation are used to deliver
the products to the desired location within the supply chain. These modes of transport are widely
used for domestic, export and import. Usage rates of transportation types may differ between
domestic and international transportation.
In this study, the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) dated 28.10.2020 are used. The
aim of the study is to determine the effects of export data on per capita income in the same
years according to transportation types between 2013-2020. Pearson Correlation Analysis was
performed to determine the relationships between the data. IBM SPSS Statistics 20 and
Microsoft Excel package program were used in the analysis. As a result of the analysis, it is
understood that the strongest positive relationship (Pearson Correlation: 0.652) is between
maritime transport and per capita income.
Keywords: Supply Chain Management, Modes of Transportation, Production, Logistics,
Physical Distribution
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İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SİPARİŞ ALIMLARINDA
KULLANDIKLARI PLATFORMLAR

Öğr. Gör. Dr. Ramazan YILDIZ
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokul, Yönetim ve
Organizasyon Bölümü, Yenice, Çanakkale/Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8437-8171

ÖZET
Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin farklılaşması ile ürünler ve hizmetler de o doğrultuda
çeşitlemektedir. İhtiyaçların tam zamanında ve eksiz olarak karşılanması, tedarik zinciri
fonksiyonlarının iyi çalışmasına bağlı olmaktadır. Zincirde oluşabilecek herhangi bir aksaklık
nedeniyle, müşteri hizmetlerinde ve hizmet kalitesinde düşüşe neden olabilmektedir. Bu açıdan
çeşitli ürün veya hizmetlerin takibinin çok sıkı yapılması işletmeler açısından önem arz
etmektedir. Ayrıca işletmelerin yoğun rekabet koşullarında varlıklarını devam ettirebilmeleri,
tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine bağlı olmaktadır. Hızlı hareket etmek ve daha çok
müşterilere ulaşmak isteyen birçok işletmeler, mobil uygulamalar ve kendi web siteleri
üzerinden sipariş alarak hareket etmektedirler.
Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 17.10.2020 tarihindeki verilerden
yararlanılmaktadır. Çalışmanın amacı, 2016-2020 yılları arasında çalışan sayısına bağlı işletme
büyüklüklerine göre, kendi web siteleri veya online mağazalar ve mobil uygulamalar üzerinden
sipariş alan girişimcilerin kullandıkları platformalar arasında herhangi bir ilişkinin olup
olmadığını araştırmaktır. Verileriler arsındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Correlation
analizleri yapılmıştır. Analizin gerçekleştirilmesinde IBM SPSS Statistics 20 ve Microsoft
Excel paket programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda pozitif yönlü en güçlü ilişki 50-249 ve
10-49 aralıklarında kişi çalıştıran işletmelerin satın alımlarında online mağazalar ve mobil
uygulamalar platformları kullandıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim, Lojistik, Fiziksel Dağıtım, Mobil
Uygulamalar

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-72-1

www.avrupakongresi.org

Page | 45

BALKAN SUMMIT

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

PLATFORMS USED BY BUSİNESSES TO TAKE ORDERS BY SİZE
ABSTRACT
With the differentiation of customer needs and wishes, products and services also diversify
accordingly. Meeting the needs in a timely and complete manner depends on the good
functioning of the supply chain functions. Due to any disruption in the chain, it may cause a
decrease in customer service and service quality. In this respect, it is important for businesses
to follow up on various products or services very strictly. In addition, the survival of enterprises
under intense competition conditions depends on the healthy functioning of the supply chain.
Many businesses that want to act quickly and reach more customers are taking orders through
mobile applications and their own websites.
In this study, the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) on 17.10.2020 are used. The
aim of the study is to investigate whether there is any relationship between the platforms used
by the entrepreneurs who received orders from their websites or online stores and mobile
applications, according to the size of the business depending on the number of employees
between the years 2016-2020. Pearson Correlation analyzes were performed to determine the
relationships between the data. IBM SPSS Statistics 20 and Microsoft Excel package program
were used in the analysis. As a result of the analysis, it is understood that the strongest positive
relationship between the 50-249 and 10-49 ranges is that businesses that employ people use
online stores and mobile applications platforms in their purchases.
Keywords: Supply Chain Management, Production, Logistics, Physical Distribution, Mobile
Applications
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E-TİCARETTE UYGULANAN ÇEŞİTLİ SATIŞ PROMOSYONLARININ
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Çağrı KÖROĞLU1, Hatice GÖKBULUT KAZAN2, Eren TEMEL3, Mehmet
ANBARCI4
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Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, ORCID:
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ÖZET
Hem alıcı tarafına (tüketicilere) hem de satıcı tarafına (işletmelere) sağladığı
avantajlarla beraber B2C elektronik ticaret günümüzün yeni normali haline gelmiş, geleneksel
fiziksel alışveriş karşısında önemli bir alternatif olmuştur. Bu ortamda e-ticaret faaliyetinde
bulunan işletmeler arasında yoğun rekabetin bulunduğu bir pazardan söz etmek mümkündür.
Bu yoğun rekabet koşullarında işletmelerin birbirlerine üstünlük sağlama çabası, işletmeleri
satın alma kararları ve davranışlar üzerinde etki edecek uyaranlar kullanmak suretiyle
tüketicileri satın almaya ikna edebilecek olan pazarlama yöntemlerine başvurmalarını
beraberinde getirmektedir.
Sanal alışveriş ortamında bu pazarlama yöntemlerinden en önemlilerinden biri şüphesiz
tüketicilere sunulan çeşitli satış promosyonlarıdır. İşletmeler, fiyat indirimleri, kuponlar gibi
satış promosyonlarını birer rekabet aracı olarak yoğun bir biçimde kullanmaktadır. Bu araçların
her geçen gün çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması muhasebeleştirilme sürecini de karmaşık bir
hale getirmekte, bu yöntemlerin ne şekilde muhasebe kaydına alınacağı konusunda soru işareti
doğurmaktadır.
Bu çalışmada, B2C e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin uyguladıkları çeşitli satış
promosyonlarına odaklanılarak, bu promosyonların muhasebeleştirilmesi üzerinde
durulmuştur. Uygulanan fiyat indirimleri, fiyat avantajları, ücretsiz numuneler, kuponlarpuanlar-kodlar-hediye çekleri, satış iadelerine ilişkin muhasebe kayıtları örnekler verilerek
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Satış Promosyonları, Muhasebe, B2C
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BİREYSEL YATIRIMCILARIN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FİNANSAL
YATIRIM ALIŞKANLIKLARI VE DAVRANIŞSAL FİNANS EĞİLİMLERİNİN
İNCELENMESİ
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ÖZET
Bireysel yatırımcıları rasyonel karar almaktan alıkoyan aşırı güven, pişmanlıktan
kaçınma, kayıptan kaçınma, belirsizlikten veya risklerden kaçınma gibi eğilimler, özellikle
sosyal ve psikolojik etkileri yoğun olan, Covid-19 gibi kriz, istikrarsızlık ve belirsizlik
dönemlerinde yatırımcıların yatırım kararlarında etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı,
bireysel yatırımcıların Covid-19 pandemi dönemindeki yatırım alışkanlıklarını ve davranışsal
finans eğilimlerini incelemektir. Bu amaç kapsamında 384 bireysel yatırımcının yanıtlarına
online anket yöntemiyle erişilmiştir. Analiz sonuçları, yatırımcıların pandemi döneminde
belirsizliklerden ve risklerden daha fazla kaçındığı, düşük riskli ve nispeten daha az gelir
sağlayan, fakat daha güvenilir görülen yatırım seçeneklerini tercih ettiklerini, çoğunlukla
sermayeyi koruma amacında olduklarını göstermiştir. Yatırımcıların risk değerlendirme, risk
ve belirsizlikten kaçınma, kayıptan kaçınma gibi davranışsal finans eğilimleri öne çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : Covid-19, Finansal Yatırım, Davranışsal Finans
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TÜRK LİRASI MEVDUAT HESAPLARI STOPAJ ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİNİN
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YANSIMASI

Dr. Öğr. Üyesi İ. Gökçe Kaya
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000 0002 2949 2147
ÖZET
29 Eylül 2020 tarihli ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bankaların, Türk Lirası
mevduat hesabı faiz gelirlerine uyguladığı stopaj oranları değiştirilmiştir. Bu karara göre stopaj
oranları; vadesiz ve 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) mevduatlarda %15’ten %5’e, 1 yıla kadar
vadeli (1 yıl dahil) mevduatlarda %12’den %3’e ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise
%10’dan %0’a indirilmiştir. Stopaj indirimleri sadece TL mevduat hesaplarına uygulanmış
olup, döviz tevdiat hesaplarındaki stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
TL mevduat hesaplarındaki stopaj oranlarının düşürülüp, faiz getirilerinin yükseltilmesindeki
en önemli amaç; döviz hesaplarından, TL hesaplarına geçişi özendirerek, TL hesaplarını cazip
hale getirmektir.
Çalışmanın amacı, TL mevduat hesaplarındaki stopaj oranlarının düşürülmesinden sonra, döviz
tevdiat hesaplarında meydana gelen değişimleri ortaya koymaktır.
Çalışmada, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 1 yıl ve sonraki 1 yıl (toplam 2 yıl)
ele alınmıştır. Bankalardaki döviz tevdiat hesapları öncelikle aylık bazda incelenerek, aylık
olarak değişim yüzdeleri belirlenmiştir. Daha sonra ise toplam mevduat hesapları (TL + döviz)
içindeki payı incelenerek, yüzdesel değişimleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, Türk Lirası
mevduat hesapları stopaj oranları değişikliğinin, döviz tevdiat hesaplarına ne şekilde yansıdığı
ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Döviz Tevdiat Hesapları, TL Stopaj Oranları Değişikliği (29 Eylül 2020),
TL Mevduat Hesapları, Faiz Getirisi.
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EKONOMİK KARMAŞIKLIK DÜZEYİNİN EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİNDEN KANITLAR
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ÖZET
Endüstriyel devrim ile ayrı bir ivme yakalayan ekonomik faaliyetler, günümüzde doğal
kaynakların aşırı kullanımına ve çevresel tahribata sebep olmaktadır. Bu durum ekosistemde
insanoğlunu endişelendiren ve telafisi yüksek maliyetler gerektiren değişiklikleri beraberinde
getirmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı küresel ekolojik ayak izinde büyük pay sahibi olan
Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hindistan, Japonya ve İngiltere için ekonomik
karmaşıklık düzeyinin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisini, ekonomik büyüme ve yenilenebilir
enerji tüketimi kontrol değişkenlerini de kullanarak incelemektir. 1990-2017 döneminin ele
alındığı çalışmada “Ortak İlişkili Etkiler Ortalama Grup” tahmincisi (CCE-MG) ve
“Genişletilmiş Ortalama Grup” tahmincisi (AMG) yöntemleri kullanılmıştır. Tahminci
sonuçlarından ekonomik karmaşıklık düzeyi ve ekonomik büyümenin ekolojik ayak izi
üzerinde artırıcı bir etkisi olduğu belirlenmiş, yenilenebilir enerji tüketiminin ise ekolojik ayak
izi üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında söz
konusu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinin çevreye zarar verdiği ve
sürdürülebilir olmaktan uzak olduğu, diğer yandan yenilenebilir enerji tüketiminin ise çevre
kirliliği üzerindeki baskıyı azalttığı görülmüştür. Bu bağlamda ilgili ülkelere mevcut büyüme
ve kalkınma politikalarını gözden geçirmeleri, yenilenebilir enerji alt yapı ve teknoloji
yatırımlarına hız vermeleri, yenilenebilir enerji ile doğrudan veya dolaylı sektörleri
desteklemeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Kirliliği, Ekonomik Karmaşıklık
Endeksi, Ekolojik Ayak İzi, Panel Veri Analizi.
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EFFECT OF ECONOMIC COMPLEXITY LEVEL ON ECOLOGICAL FOOTPRINT:
EVIDENCE FROM PANEL COINTEGRATION TESTS
ABSTRACT
Economic activities, which gained a distinct momentum with the industrial revolution, cause
excessive use of natural resources and environmental destruction today. This fact has brought
about critical changes in the ecosystem that worry human beings and require high costs to
recover. In this direction, the aim of the study is to examine the effect of the level of economic
complexity on the ecological footprint for China, the United States of America (USA), India,
Japan and England, which have a large share in the global ecological footprint, by using the
control variables of economic growth and renewable energy consumption. In the study, which
covers the period of 1990-2017, the "Common Correlated Effects - Mean Group" estimator
(CCE-MG) and the "Augmented Mean Group" estimator (AMG) methods were employed.
According to the estimator results, it was determined that the level of economic complexity and
economic growth had an increasing effect on the ecological footprint, and it was determined
that renewable energy consumption had a reducing effect on the ecological footprint. In the
light of the results obtained, it has been seen that the economic growth and development process
in the mentioned countries damage the environment and is far from being sustainable, on the
other hand, renewable energy consumption decreases the pressure on environmental pollution.
In this context, it is recommended that the relevant countries re-consider their actual growth
and development policies, increase their renewable energy infrastructure and technology
investments, and support direct or indirect sectors with renewable energy.
Keywords: Sustainable Development, Environmental Pollution, Economic Complexity Index,
Ecological Footprint, Panel Data Analysis.
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FETVALAR VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA OSMANLI’DA KOMŞULUK
HAKKI

Dr. Arş. Gör. Merve ALTINBAŞ1,
1

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-7094-0549

ÖZET
Sosyal yaşamın gerektirdiği ve geliştirdiği bir ilişki türü olan komşuluğun şekillenmesinde
sosyal ve kültürel birikimler ile dinî unsurlar etkili olmuştur. İslam fıkıh literatüründe “câr”
kelimesi komşu, “civâr” kelimesi ise komşuluk kavramlarına karşılık gelmektedir. Hem
haksızlığa uğrayanı koruyan kişiyi hem de kendisine sığınan kişiyi ifade eden “câr” kelimesi
çift taraflı bir ilişkiyi bünyesinde ihtiva etmektedir. Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti
hukuk sisteminde de korunan bu ilişki tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine yer
vermektedir. Dönemin kaynakları incelendiğinde komşuluk haklarının korunduğu ve
mağduriyet yaşayanların mahkemeye başvurmaktan kaçınmadığı görülmektedir. Ortak
kullanılan yapılar, manzaranın engellenmesi, kirlilik gibi sorunlara çözüm aranmakla birlikte
hane mahremiyetinin korunmasına yönelik kararlar da göze çarpmaktadır. Kaynak hakkı, geçit
hakkı, atık su akıtma hakkı gibi haklara da temas etmeyi gerektiren konu, bir diğer açıdan
kişilerin kendi mülkiyetindeki yerler üzerindeki haklarının sınırlarını da belirlemektedir.
Türk örfünün ve İslamiyet’in şekillendirdiği Osmanlı hukuk düzeninde, komşuluğa dair
unsurların inceleneceği çalışma; klasik dönem fetvaları ve kadı mahkemesi kararlarına
yansıyan boyutuyla sınırlandırılacaktır. Buna ek olarak Tanzimat dönemi kanunlarından olan
Mecelle’de düzenlenen normlara değinilecektir. Mahkeme kararlarının ve fetvaların hukuk
normuna dönüşümünün inceleneceği çalışmada tümevarım metodu kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, Komşuluk Hakkı, Mülkiyet Hakkı, İslam Hukuku,
Mecelle
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THE LEGAL STRUCTURE OF INTERNATIONAL SPORTS FEDERATIONS

Doç.Dr. Kadir Gürten
Çukurova Üniversitesi
– https://orcid.org/0000-0001-5917-3262

SUMMARY
The governance structure of each international sport is generally organized in a
‘pyramid’ model. The international federation, at the top of the pyramid, is usually a memberbased organization, with those members being the regional and national federations for the sport
within a specific territory or country.
To explain the legal structure of international federations we will take Football as
example because of it’s worldwide nature and market size. The three core functions form part
of the constitutional documents of the international federation (FIFA), confederations (AFC,
CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, UAE), and 211 FIFA member associations.
Internationally, FIFA and the confederations utilize several key control mechanisms to govern
football. Nationally, FIFA and the confederations require FIFA member associations to adopt
constitutions which respect the principles set out in the ‘FIFA Standard Statutes’ – a model
constitution formulated by FIFA with mandatory principles which must be applied by each
FIFA member association.
At the top of the pyramid, FIFA is a private association established pursuant to Article
60 of the Swiss Civil Code. The confederations are not members of FIFA but instead are
recognized constitutionally by FIFA. The member associations (national federations) are also
separately members of their respective regional confederation within an autonomous
governance structure. The legal relationship between FIFA and the member associations is
contractual. The legal relationship between FIFA and the confederations is indirect as opposed
to direct.

The legal relationship between the confederations and their members is also

contractual in an identical manner as to the relationship between FIFA and its member
associations.The legal relationship between FIFA/confederations and the affiliates of their
members (eg. clubs, players, officials, leagues etc.) is indirect.
It is clear that FIFA and the confederations regulate and control numerous facets of the
football industry and must regularly make decisions which directly affect the legal and sporting
rights of their direct and indirect members. The use of arbitration to resolve disputes is one of
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the key governance mechanisms within international football. The CAS is generally the
arbitration institution preferred by FIFA and the confederations.
Keywords: Sports Law, Sports Governance, International Sports Federations, FIFA, UEFA,
CAS.
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DİJİTAL KORSANLIĞIN DİNDARLIK VE CAYDIRMA TEORİSİ KAPSAMINDA
İNCELENMESİ

Öğr.Grv.Dr. Mehmet Ozan KARAHAN
1

Uşak Üniversitesi, Eşme Meslek Yüksekokulu, 0000-0001-7287-5904

ÖZET
Çalışmanın amacı, Türkiye’deki genç tüketicilerin dindarlık faktörü ve caydırma teorisi
kapsamında dijital korsanlığa karşı tutum ve niyetlerinin belirlenmesi ve tahmin edilmesidir.
Literatüre bakıldığında, kendilerini dindar olarak ifade eden tüketicilerin, dijital korsanlık
faaliyetleri gibi etik dışı olan aynı zamanda da yasa dışı olarak kabul edilen faaliyetleri daha az
sergiledikleri ve/veya kaçındıkları görülmektedir. Dolayısıyla, araştırma amacına yönelik
olarak oluşturulan araştırma modeli kapsamında dindarlık, caydırma teorisi unsurlarından
algılanan cezanın kesinliği ve şiddeti ve dijital korsanlığa karşı tutum ve niyet faktörleri yer
almaktadır. Bu faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için gerekli verilerin elde
edilmesinde yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Uşak Üniversitesi’nin farklı kademelerinde
(ön lisans, lisans ve lisans üstü) eğitim ve öğretim hayatını sürdüren toplam 394 adet öğrenciye
çevrim içi ortamda kolayda örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin geçerlilikleri ve
güvenirlikleri sınandıktan sonra hipotezler yapısal eşitlik modeli yardımıyla test edilmiştir.
Gerçekleştirilen yol analizi sonucunda, dindarlık faktörünün kaçınma teorisini oluşturan
algılanan cezanın kesinliği ve şiddeti üzerinde; algılanan cezanın kesinliği ve şiddetinin de
dijital ürün kullanan tüketicilerin tutumları ve niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu
görülmüştür. Kendilerini dindar olarak tanımlayan tüketicilerin dijital korsanlık faaliyetlerinde
bulunurken olumsuz tutumda ve niyette bulunmaları ve aynı şekilde dijital korsanlık yasalarının
kesinliği ve şiddetinin caydırıcı etkisinin olduğuna inanmaları yasa koyucular, iletişim
uzmanları, tüketici davranışı üzerinde çalışan uzmanlar gibi paydaşlar için önemlidir. Dijital
korsanlık konusunun son yıllarda tüketici davranışları alanında popüler olmasına rağmen,
Türkiye’de konuyla ilgili yapılan çok fazla sayıda çalışma olmamasının ve dindarlık faktörünün
araştırma

modelinde

kullanılmasının

gelecekteki

çalışmalara

katkıda

bulunacağı

düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Dijital Korsanlık, Caydırma Teorisi, Tutum, Niyet.
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SEXUALIZATION OF WOMEN IN NIGERIAN MAGAZINE ADVERTISEMENTS

Kehinde Augustina Odukoya
Futifal Consult, Nigeria

Abstract:
This study examines the portrayal of women in Nigerian magazine advertisements, with the
aim to investigate whether there is sexualization of women in the advertisements. To achieve
this aim, content analyses of 61 magazine advertisements from 5 different categories of
magazines; a general interest magazine (Genevieve), fashion magazine (Hints Complete
Fashion), men’s magazine (Mode), women’s magazine (Totally Whole) and a relationship
magazine (Forever) were carried out. Erving Goffman’s 1979 frame analysis and Kang’s two
additional coding categories were used to investigate the sexualization of women. Findings
show that women are used for decorative purposes and objectified in over 70 per cent of the
advertisements analyzed. Also, there is sexualization of women in magazine advertisements
because women are nude 57.4 percent of the magazine advertisements.
Keywords: Advertisements, magazine, sexualization, women.
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COVİD-19 HASTALIĞINI GEÇİRENLERİN HASTALIK KAYGISI VE ÇALIŞMA
HAYATINA BAKIŞ AÇILARINDAKİ FARKLILIKLAR
Ahmet Melih EYİTMİŞ1, Alev YILDIRIM2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,
0000-0003-1236-7689
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0000-0002-2949-5903
1

Özet
Halen devam etmekte olan covid-19 pandemisi önce dünyayı sonrada ülkemizi etkisi
altına almıştır. Bu salgın sadece insanların sağlığını etkilememiş aynı zamanda ekonomik,
sosyal ve psikolojik birçok alanda etkisini göstermiştir. Hastalığın biyolojik etkileri sıklıkla
araştırılırken, psikolojik ve çalışma hayatına olan etkisi çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Bu
etkiler toplumun büyük kesiminde görülürken en çok sağlık çalışanlarını etkilemektedir. Sağlık
çalışanları, toplumun sağlığı için mücadele verirken, bir takım olumsuz problemlerle
karşılaşabilmektedir. Bu problemlere yol açan ana etkenin de hastalık kaygısı olabileceği
düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı covid-19 geçiren hastane çalışanlarının hastalık kaygısı, iş
tatmini, iş performansı, örgütsel bağlılık, iş stresi ve çalışma yaşam kalitesi üzerindeki algı
farklılıklarını incelemektir. Araştırmanın ana kütlesini Kahramanmaraş şehir merkezinde
bulunan devlet hastanesi, KSÜ tıp fakültesi ve özel hastanelerdeki sağlık çalışanları
oluşturmaktadır. Örneklem %95 güven aralığında 370 olarak belirlenmiştir. Kolayda örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Veri toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler
ışığında faktör, korelasyon, t testi, ANOVA ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda hastalık geçiren personelin çalışma hayatı ve hastalık kaygısına bakış açılarının
farklılaştığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastalık Kaygısı, COVID-19, İş Tatmini, İş Performansı, İş Stresi,
Örgütsel Bağlılık, Çalışma Yaşam Kalitesi
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COVİD-19 FOBİSİNİN ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA VE YAŞAM DOYUMU
ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih EYİTMİŞ1, Berna KARADANA2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü, 0000-0003-1236-7689
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü
0000-0002-5023-3123

Özet
Dünya yaygın küresel ekonomi ve teknolojik gelişmelerle birlikte 21. yüzyılda,
insanların ve malların çok hızlı bir şekilde yer değiştirebildiği bir sisteme dönüşmüştür. Bu
yapı birçok avantajının yanında dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Bunlardan bir tanesi
de salgın hastalıklardır. Covid-19 salgını 2019'da başlamış ve kısa bir sürede tüm dünyaya
yayılmıştır. Söz konusu hastalık hem hükümetler hem de bireyler açısından büyük panik ve
endişe kaynağı haline gelmiştir. Hükümetler salgını kontrol altına alabilmek adına farklı
tedbirlere başvurmuşlardır. Karantina, sosyal mesafe, maske, seyahatin engellenmesi, esnek
çalışma vb. uygulamalar sıklıkla kullanılmıştır. Covid-19 bireylerde hastalanma korkusu,
endişe ve kaygıya neden olmuştur. Bu uygulamalar aynı zamanda insanların yaşam doyumunu
ve işe yabancılaşmalarını da etkilediği düşünülmektedir.
Bu çalışmanın amacı kamu personellerinin covid-19 döneminde (2020-2021), örgütsel
yabancılaşma ve covid-19 fobisinin, yaşam doyumu üzerindeki etkilerini incelemektir.
Araştırmanın ana kütlesini KSÜ idari personelleri oluşturmaktadır. %95 güven aralığında
örneklem sayısı 250 olarak belirlenmiştir. Anketler kolayda örneklem yöntemi ile yüz yüze
gerçekleştirilmiştir. Veriler analiz programına aktarıldıktan sonra, normal dağılım, güvenilirlik
ve uç değerlere bakılarak parametrik analizlere uygun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler
ışığında faktör, korelasyon, t testi, ANOVA ve regresyon, analizi yapılarak hipotezler test
edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda örgütsel yabancılaşmanın yaşam doyumunu
negatif yönde ve anlamlı olarak etkilediği ancak Covıd-19 korkusunun yaşam doyumunu
etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Fobisi, Örgütsel Yabancılaşma, Yaşam Doyumu

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-72-1

www.avrupakongresi.org

Page | 58

BALKAN SUMMIT

5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN
FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ1

Dr. Öğr. Üyesi İsmail CAN 1, İsmail SÖNMEZ 2
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Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, ORCID ID:
0000-0002-9404-8034

2
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ÖZET
Bilişim ve teknoloji sektörünün gelişiminin toplumların ve dolayısıyla ülkelerin kalkınmasında
önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu sektörün ülkelerin ekonomisine olan katkısının ortaya
konmasında öncelikle sektörde faaliyet gösteren şirketlerin performanslarının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle finansal performanslarının ölçülmesi, şirketlerin
hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini ve gelecek dönemlerde verimliliği artırabilecek
eylemlerin belirlenmesini ortaya koyabilecektir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de
Borsa İstanbul (BIST) bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 15 şirketin 2012-2019
yılları arasındaki finansal performanslarını veri zarflama analizi ile değerlendirmek
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle veri zarflama analizinde girdi ve çıktı
değişkeni olarak kullanılabilecek finansal oranlar literatür taraması ile belirlenmiş ve girdi
olarak toplam aktif tutarı, stok devir hızı, alacak devir hızı, borçlanma oranı, satış maliyeti tutarı
ve faaliyet gideri tutarı; çıktı olarak ise aktif karlılık oranı, öz sermaye karlılık oranı, faaliyet
karlılık oranı ve net kâr marjı değişkenleri hesaplanmıştır. Ardından elde edilen girdi ve çıktı
değişkenleri kullanılarak karar birimi olarak şirketlerin 2012-2019 yılları için finansal
performansları çıktı odaklı CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) veri zarflama analizi ile
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre şirketlerin finansal performans düzeylerinin
ortalama olarak 2012-2019 yılları için sırasıyla 0,68; 0,62; 0,64; 0,56; 0,59; 0,68; 0,73; 0,72
olduğu belirlenmiştir. Finansal performans açısından 2012 yılında 7 şirket verimli iken, 2013
yılında 8 şirket, 2014 yılında 6 şirket ve 2015-2017 yıllarında 5 şirket, 2018 yılında 7 şirket ve
son olarak 2019 yılında 9 şirketin verimli olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen
sonuçların bilişim ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal
performanslarının artırılmasında atılacak adımlarda önemli kanıta dayalı bilgiler sunacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal performans, verimlilik, bilişim, teknoloji, BIST

Bu araştırma, İsmail Sönmez tarafından hazırlanan “Bilişim ve Teknoloji Sektöründe Faaliyet Gösteren
Şirketlerin Finansal Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir.
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EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF COMPANIES
OPERATING IN THE INFORMATION AND TECHNOLOGY SECTOR

ABSTRACT
It is known that the development of the information and technology sector has an important role
in the development of societies and therefore countries. In order to reveal the contribution of
this sector to the economy of the countries, first of all, the performances of the companies
operating in the sector should be evaluated. In particular, measuring their financial performance
will reveal in which areas companies should improve and the determination of actions that can
increase productivity in the future. From this point of view, in this study, it is aimed to evaluate
the financial performances of 15 companies operating in the information and technology sector
of Borsa Istanbul (BIST) in Turkey between the years 2012-2019 with data envelopment
analysis. For this purpose, first of all, financial ratios that can be used as input and output
variables in data envelopment analysis were determined by literature review and as inputs, total
asset amount, inventory turnover, receivables turnover, borrowing ratio, sales cost amount and
operating expense amount; as output, return on assets ratio, return on equity capital, operating
profitability ratio and net profit margin variables were calculated. Then, using the input and
output variables obtained, the financial performances of the companies for the years 2012-2019
as a decision unit were evaluated with the output-oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) data
envelopment analysis. According to the results obtained, the average financial performance
levels of the companies for the years 2012-2019 are 0.68; 0.62; 0.64; 0.56; 0.59; 0.68; 0.73;
0,72 respectively. While 7 companies were efficient in 2012 in terms of financial performance,
8 companies in 2013, 6 companies in 2014, 5 companies in 2015-2017, 7 companies in 2018
and finally 9 companies in 2019 were found to be efficient. It is thought that the results obtained
from the study will provide important evidence-based information in the steps to be taken in
increasing the financial performance of companies operating in the information and technology
sector.
Keywords: Financial performance, productivity, informatics, technology, BIST
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