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All photos taken at the event has been published in IKSAD CONGRESS 

SOCIETY Facebook Group// to get the pictures, please, visit the group 

and become a member… 
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ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE  SOSYAL VE 
BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 

CONGRESS  PROGRAM 
5-7 Haziran 2020 

ŞANLIURFA 
 

             
 

Online (with ZOOM  Conference) Presentation Link  
https://us02web.zoom.us/j/85677834708?pwd=RVBsN1dnT3cxcVI2b2tYcVRtUDdqZz09 

 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 
Personal Link Name” and solidify the session. 
The Zoom application is free and no need to create an account. 
The Zoom application can be used without registration. 
The application works on tablets, phones and PCs. 
The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
Moderator  is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 
the session. 

 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

Make sure your computer has a microphone and is working. 
You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 
program. 
If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by e-mail 
until  1 June 2020 (17:00) at the latest. 

 
 

 
 

Meeting  ID:  856 7783 4708 
Password: 572724 
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ÇEVRIMIÇI (ZOOM ILE) SUNUM BAĞLANTI LİNKİ: 
https://us02web.zoom.us/j/85677834708?pwd=RVBsN1dnT3cxcVI2b2tYcVRtUDdqZz09 

 
 

 
 
 
 
 
 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
• Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve Bilim Kurulundan geçen bildiriler için 
    online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
• Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID     
    or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
• Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
• Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
• Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
•  Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 
    gerekmektedir. 
• Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
•  Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 

 
 
 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler  TEKNİK BİLGİLER 
• Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
• Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
•  Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma 
    ait ID numarası gönderilecektir. 
•  Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
• Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meeting  ID:  856 7783 4708 
Password: 572724 
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06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1000-1230 

Salon-1 Oturum-1  Moderatör: Assoc. Prof. Dr. R. Eser KORTANOĞLU 
Sefa Köse 
Tugay Gezen 
Uğur Dündar 

AV VE AVCILIK FAALİTLERİNİN URARTU SANATINDAKİ 
YANSIMALARI VE ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Öğr. Gör. Dr. Seda Ağırbaş BARIŞ SEMBOLÜ: ZEYTIN ve SANAT TARİHİNDEKİ İZLERİ 

Öğr. Gör. Kifayet Özkul 
ANADOLU’DA İLK TIP MEDRESESİ “GEVHER NESİBE HATUN 
DARÜŞŞİFASI” 

Assoc. Prof. Dr. R. Eser 
KORTANOĞLU 

CONSTRUCTION OF GREEK TEMPLE AND METAPHORIQUE 
DISCOURSES 

Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Eker 
TOKAT MÜZESİ ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA ANTİKÇAĞ CAM 
OİNOCHOE ÜRETİMİ 

Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Soyer 
Zeyrek 

17. YÜZYILIN SONLARI VE 18. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI 
KADINLARI’NIN HUKUKÎ DAVALARI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Dr. Yunus 
Arifoğlu  

İSLAM COĞRAFYACILARI VE GEZGİNLERİNDE ÇİN ALGISI (9. VE 
10. YÜZYILLAR) 

Öğr. Gör. Dr.Tuba Kaplan 
ERDEMLİ MANİLERİNDE KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK 
HAYVAN SEMBOLİZMİ 

Funda YİRMİBEŞOĞLU 
Hande Sanem ÇINAR 

DÜNYADAKİ KADİM YERLEŞMELER VE SIRLARI: GÖBEKLİTEPE 
VE DARA ÖRNEĞİ 

Askar AUPBAEV 
NATIONAL ARMY OF THE STATE ‘ALASH’ UNDER THE 
COMMAND OF KAZAKH OFFICERS 

Sulaiman RAIQ 
THE MIGRANT WORKER IN AN IRREGULAR SITUATION: 
REGULATORY FRAMEWORK AND PUBLIC POLICIES 

Olha BYKOVA 
UKRAİNİAN-TURKİSH İNTERSTATE RELATİONS İN THE 1919-
1920'S (BASED ON THE BOOK OF MEMOİRS «IN TSARGOROD» BY 
O. LOTOTSKYİ) 

Behnam HADIS 
TRADE REGULATION: CHALLENGES OF TECHNOLOGICAL 
CHANGE 

 

 
06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1300-1530 

Salon-1 Oturum-2  Moderatör: Dr. Hale Nur Güler 
Dr. Mahir Terzi 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yenal 

JEOEKONOMİK DEĞER OLARAK TURİZM VE GÜVENLİK 
POLİTİKALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ünal 
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONUSUNDA 
YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK 
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Umut Uğur GEMLİK’TE SANAYİNİN GELİŞİMİ VE MEKÂNA ETKİLERİ 
Elif Omput 
Dr. Öğr. Üyesi Gülsün 
Yıldırım 

MARDİN YEŞİLLİ İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA 

Mehmet TEKELİ 
Öğr. Gör. Dr. Ezgi KIRICI 
TEKELİ 

GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN 
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Öğr. Göv. Dr. Duygu 
Okumuş 

EVOLUTION OF BOZCADA INTO A TOURISM DESTINATION 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Çıtak 
DEĞİŞEN ENERJİ GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE 
İNCELEMESİ 

Öğr. Gör. Dr. Nur Çağlar 
Çetinkaya 

YENİLİK YAYIM TEORİSİ KAPSAMINDA ÜNLÜLERİN YER ALDIĞI 
REKLAMLARIN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: KADIN 
TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Hale Nur Güler 
BANKALARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİLEN İLETİLERİN 
İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

Dr. Emre NALÇACIGİL 
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYONUN İŞLETME 
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 
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Dr. Menderes KANDEMİR 
İŞYERİNDE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ 

Dr. Ertuğrul KÖSE 
Dr. M. Çağrı 
PEHLİVANOĞLU 

ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
 

06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1600-1830      

Salon-1 Oturum-3  Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Altıntaş 
Dr. Öğr. Üyesi Aygül 
Anavatan 
Dr. Öğr. Üyesi Andım Oben 
Balce 

İSTANBUL MARATONUNDAKİ YABANCI KATILIMCI SAYISI VE 
TURİZM İLİŞKİSİ 

Ahmet Mert Rastgeldi 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşit 
Sevinç 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Cançelik 

ANTEP FISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİCİLERİNİN ÖRGÜTLENME 
DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan 
Bardakçi 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Ragıp Görgün 

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPAN İTHALAT VE İHRACAT 
FİRMALARININ HAMEL VE PRAHALAD’IN KEŞİF VE GELİŞİM 
MATRİSİNDE KONUMLANDIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah 
Altıntaş 

ASKERİ HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ: 1970-2018 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

A.Bengisu Padır 
Doç. Dr. Senem Çakmak 
Şahin 

YOKSULLUK SORUNU VE İSTANBUL’DA YAŞAYAN BİREYLERİN 
YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Türkal 
KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN KAMU MALİYESİNE 
ETKİSİ : TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Meriç 
MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN WHISTLEBLOWING UYGULAMASI 
EĞİLİMİNİN İŞLETMEDE KABUL GÖRME DÜZEYİNE GÖRE 
ANALİZİ 

Parahat Jorayeva 
Doç. Dr. Didem Rodoplu 
Şahin 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK İÇİN, ÇEVRİMİÇİ KULLANICI 
YORUMLARININ METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ 
EDİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

Sati Alp 
Doç. Dr. Senem Çakmak 
Şahin 

TÜRKİYE’DE BİREYSEL MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKACILIĞI 
VE KONVANSİYONEL BANKACILIK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN 
GEDİK 

DİJİTALTEKNONOJİ GELİŞİMİ ve KAMU GELİRLERİNE ETKİSİ 
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu 
CELAYİR 

YÖNETİŞİM VE ETİK İKİLEM AÇISINDAN BİR HİLE VAKA’SI: 
JAPON OLYMPUS ŞİRKETİ 

 
 

06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1000-1200 

Salon-2 Oturum-1 Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mesut Avcı 
Prof. Dr. Halil APAYDIN 
Şeymanur KÜÇÜK SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TESETTÜR ALGISINA ETKİSİ 

Prof. Dr. Halil APAYDIN 
Nuriye ŞIK 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SINAV STRESİ İLE BAŞA ÇIKMA 
VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Avcı 
DİN, TÜRK KÜLTÜR VE ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN EVLİYA 
ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Tuğba Altuncu 
ÂMİR b. ŞERÂHÎL eş-ŞA’BÎ’NİN SÜNNET ANLAYIŞI VE FIKHİ 
YAKLAŞIMLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Engin Sarı 
KÜLTÜR POLİTİKASI SÖYLEMİNDE MUHAFAZAKARLIK VE 
NEOLİBERALİZM: GÖBEKLİTEPE’NİN KÜLTÜREL RETORİĞİ 
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Doç. Dr. Fazıl Karahan 
Zöhre Yücekaya 

BİLİM TARİHİ AÇISINDAN “GÖBEKLİ TEPE” 

Dr. Selahattin Aydar GENÇLERLE BAŞBAŞA: ALİ FUAT BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ 
VE MUTLULUK SANATI 

Dr. Öğr. Üyesi Sema Noyan 
“HUZUR”DAN “SEVİNCİNİ BULMAK”A DEĞİŞEN VE DEVAM EDEN 
DEĞERLER: DİL, DİN, AŞK VE İSTANBUL 

Dr. Ahmet Kaya İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI 
  

 
 

06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1300-1530 

Salon-2 Oturum-2 Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Erman Kılınç 
Hüseyin Kafadar BİLİMİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL; AKADEMİK MOBBİNG 

Dr. Öğr. Üyesi Erman Kılınç 
HANGİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTU DAHA YAYGIN?: 
DUYGUSAL BAĞLILIK MI, DEVAM BAĞLILIĞI MI YOKSA 
NORMATİF BAĞLILIK MI? 

Halil Kanbur SULAK ALAN İNCELEMESİ: HÜRMETÇİ SULAK ALANI 
Dr. Yusuf Başlar CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ 

Arş. Gör. Dr. Gonca Uncu 
ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİNİN KURUM İÇİ İLETİŞİME ve KURUM 
KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Kırgız 
MODERN ZAMANIN YALNIZ BİREYLERİ: DORIS DORRIE’NİN 
„KEINER LIEBT MICH“ ADLI FİLMİNE YAKIN BİR OKUMA 

Dr. Ruhi Can Alkın “65 YAŞ ÜSTÜ”: PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YAŞLILIĞIN 
TOPLUMSAL İNŞASI 

Dr. Caner Doğrusever 
BENLİK SAYGISI VE UTANGAÇLIĞIN İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
ORAN 
Mehmet Akif KARALI 

KULA’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ SOSYAL 
BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER VERME 

Aynure MİRZEYEVA 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖZÖĞRENİMİNE SAĞLADIĞI YARARLARI 

Seda AĞIR  
Prof. Dr. M. Kamil ÖZER 
Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER 

BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE YARATICI DRAMA 
EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
AKRANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE EMPATİ BECERİLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
 

06.06.2020 CUMARTESİ/SATURDAY/ 1600-1830 

Salon-2 Oturum-3 Moderatör: Doç. Dr. Metin DUYAR 
Dr. Öğr. Üyesi Engin Uğur 
Öğr. Gör. Samed Ayhan 
Özsoy 

GRAFİK TASARIMDA GÖRSEL ALGI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN 
KAVRAM VE OLGULARIN TANIMLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Ekici BOLŞEVİK DEVRİMİ’NİN RUSYA’DA YOL AÇTIĞI SOSYO 
EKONOMİK VE SİYASİ ÇALKANTILAR 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim 
ŞENCAN GÜRTUNCA 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KİTAP PANAYIRLARI 

Dr. Gamze Somuncuoğlu 
Özot 

BİR ŞAİRİN KIRK YILLIK DÜŞÜNSEL VE ŞİİRSEL 
YOLCULUĞUNUN PANORAMASI: ERBAİN 

Araş. Gör. Dr. Dilek Maktal 
Canko 

BİZANS’TA ÇALIŞAN KADINLAR VE GÖRSEL SANATA 
YANSIMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi İpek 
AGCADAĞ ÇELİK 

SURİYELİ GÖÇMEN KIZ ÇOCUKLARININ EMEĞİ ÜZERİNE NİTEL 
BİR ARAŞTIRMA 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE  SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 
5-7 Haziran 2020, ŞANLIURFA 

Sinan ALTAŞ 
Doç. Dr. Petru GOLBAN 

BİÇİMLENDİRİCİ BİR SÜREÇ İÇİNDE ÖZGÜR İRADEYİ VE 
MASUMİYETİ KAYBETMEK VE SUÇLULUK BİLİNCİNİ EDİNMEK: 
WILLIAM GOLDING’İN SERBEST DÜŞÜŞ ESERİNDE AHLAKİ BİR 
TARTIŞMA OLARAK BILDUNGSROMAN 

Doç. Dr. Metin DUYAR 
TARIMDA KAMU İŞLETMELERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ: ÖZEL 
NEVŞEHİR BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZİ LABORATUVARI 
KURULUMUNUN ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BUDAK 
Fatih YILMAZ 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM SAĞLIĞI 
MERKEZLERİNE DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM 
TÜRK SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEZİ, SARAY’DA İLK GÖSTERİMİ 
GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ: VICTOR EFFENDİ BERTRAND 
 

Dr. Öğr. Üyesi Merve 
YILDIRIM DİJİTALLEŞEN SOKAĞIN GRAFİTİ’Sİ NASILDIR? 

 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 
 

CONTENT 
 

CONGRESS ID  I 

SCIENTIFIC COMMITTEE  II 

PROGRAM  III 

PHOTO GALLERY  IV 

CONTENT  V 

 
 
 
 

Author Title No 

Sefa KÖSE 
Tugay GEZEN 

Uğur DÜNDAR 

AV VE AVCILIK FAALİTLERİNİN URARTU 
SANATINDAKİ YANSIMALARI VE ETKİLEŞİMLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
1 

Seda AĞIRBAŞ 
BARIŞ SEMBOLÜ: ZEYTİN VE SANAT TARİHİNDEKİ 

İZLERİ 
3 

Kifayet ÖZKUL 
ANADOLU’DA İLK TIP MEDRESESİ “GEVHER NESİBE 

HATUN DARÜŞŞİFASI” 
5 

R. Eser 
KORTANOĞLU 

CONSTRUCTION OF GREEK TEMPLE AND 
METAPHORIQUE DISCOURSES 

7 

Fevziye EKER 
TOKAT MÜZESİ ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA ANTİKÇAĞ 

CAM OİNOCHOE ÜRETİMİ 
9 

Özlem Soyer ZEYREK 
17. YÜZYILIN SONLARI VE 18. YÜZYILIN 

BAŞLARINDA OSMANLI KADINLARI’NIN HUKUKÎ 
DAVALARI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 

11 

Yunus ARİFOĞLU 
İSLAM COĞRAFYACILARI VE GEZGİNLERİNDE ÇİN 

ALGISI (9. VE 10. YÜZYILLAR) 
13 

Tuba KAPLAN 
ERDEMLİ MANİLERİNDE KÜLTÜREL BİR DEĞER 

OLARAK HAYVAN SEMBOLİZMİ 
15 

Funda 
YİRMİBEŞOĞLU 

Hande Sanem ÇINAR 

DÜNYADAKİ KADİM YERLEŞMELER VE SIRLARI: 
GÖBEKLİTEPE VE DARA ÖRNEĞİ 

16 

Аскар 
Абдыкалиевич 
АУПБАЕВ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ ГОСУДАРСТВА «АЛАШ» ПОД 
КОМАНДОВАНИЕМ КАЗАХСКИХ ОФИЦЕРОВ 

17 

Mahir TERZİ 
Serkan YENAL 

JEOEKONOMİK DEĞER OLARAK TURİZM VE 
GÜVENLİK POLİTİKALARI 

19 

Aydın ÜNAL 
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

KONUSUNDA YAYINLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 
BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR 

21 

  
 

 
 

 
 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 
 

ARAŞTIRMA 

Umut UĞUR 
GEMLİK’TE SANAYİNİN GELİŞİMİ VE MEKÂNA 

ETKİLERİ 
23 

Elif OMPUT 
Gülsün YILDIRIM 

MARDİN YEŞİLLİ İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

25 

Duygu OKUMUŞ 
EVOLUTION OF BOZCADA INTO A TOURISM 

DESTINATION 
26 

Emre ÇITAK 
DEĞİŞEN ENERJİ GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİ VE 

TÜRKİYE İNCELEMESİ 
27 

Nur Çağlar Çetinkaya 

YENİLİK YAYIM TEORİSİ KAPSAMINDA ÜNLÜLERİN 
YER ALDIĞI REKLAMLARIN SATIN ALMA NİYETİNE 

ETKİSİ: KADIN TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

30 

Hale Nur Güler 
BANKALARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİLEN 

İLETİLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 
32 

Emre NALÇACIGİL 
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYONUN 

İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 
33 

Menderes 
KANDEMİR 

İŞYERİNDE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZİN 
(MOBBİNG) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ 

34 

Ertuğrul KÖSE 
Çağrı 

PEHLİVANOĞLU 

ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISININ ÖRGÜTSEL 
ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
37 

Aygül Anavatan 
Andım Oben Balce 

İSTANBUL MARATONUNDAKİ YABANCI KATILIMCI 
SAYISI VE TURİZM İLİŞKİSİ 

39 

Ahmet Mert 
RASTGELDİ 
Mehmet Reşit 

SEVİNÇ 
Mehmet CANÇELİK 

ANTEP FISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİCİLERİNİN 
ÖRGÜTLENME DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 

ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ 
41 

Hasan BARDAKÇİ 
Mehmet Ragıp 

GÖRGÜN 

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPAN İTHALAT VE İHRACAT 
FİRMALARININ HAMEL VE PRAHALAD’IN KEŞİF VE 

GELİŞİM MATRİSİNDE KONUMLANDIRILMASI 
43 

Nurullah ALTINTAŞ 
ASKERİ HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1970-2018 DÖNEMİ TÜRKİYE 
ÖRNEĞİ 

45 

A.Bengisu PADIR 
Senem Çakmak 

ŞAHİN 

YOKSULLUK SORUNU VE İSTANBUL’DA YAŞAYAN 
BİREYLERİN YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 
46 

Hasan TÜRKAL 
KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN KAMU 

MALİYESİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

48 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 
 

Arzu MERİÇ 
MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN WHISTLEBLOWING 

UYGULAMASI EĞİLİMİNİN İŞLETMEDE KABUL 
GÖRME DÜZEYİNE GÖRE ANALİZİ 

49 

Parahat JORAYEVA 
Didem Rodoplu 

ŞAHİN 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK İÇİN, 
ÇEVRİMİÇİ KULLANICI YORUMLARININ METİN 
MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ: 

TÜRKİYE’DEKİ HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

51 

Sati ALP 
Senem Çakmak 

ŞAHİN 

TÜRKİYE’DE BİREYSEL MÜŞTERİLERİN KATILIM 
BANKACILIĞI VE KONVANSİYONEL BANKACILIK 

TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
52 

Melek AKDOĞAN 
GEDİK 

DİJİTAL TEKNONOJİ GELİŞİMİ ve KAMU 
GELİRLERİNE ETKİSİ TÜRKİYE ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
54 

Duygu CELAYİR 
YÖNETİŞİM VE ETİK İKİLEM AÇISINDAN BİR HİLE 

VAKA’SI: JAPON OLYMPUS ŞİRKETİ 
55 

Halil APAYDIN 
Şeymanur KÜÇÜK 

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TESETTÜR 
ALGISINA ETKİSİ 

58 

Halil APAYDIN 
Nuriye ŞIK 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SINAV STRESİ İLE 
BAŞA ÇIKMA VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ 

60 

Mesut AVCI 
DİN, TÜRK KÜLTÜR VE ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN 

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ ÖRNEĞİ 
62 

Tuğba ALTUNCU 
ÂMİR b. ŞERÂHÎL eş-ŞA’BÎ’NİN SÜNNET ANLAYIŞI VE 

FIKHİ YAKLAŞIMLARI 
63 

Engin SARI 
KÜLTÜR POLİTİKASI SÖYLEMİNDE 

MUHAFAZAKARLIK VE NEOLİBERALİZM: 
GÖBEKLİTEPE’NİN KÜLTÜREL RETORİĞİ 

65 

Fazıl KARAHAN 
Zöhre YÜCEKAYA 

BİLİM TARİHİ AÇISINDAN “GÖBEKLİ TEPE” 67 

Selahattin AYDAR 
GENÇLERLE BAŞBAŞA: ALİ FUAT BAŞGİL’DE İRADE 

TERBİYESİ VE MUTLULUK SANATI 
70 

Sema NOYAN 
“HUZUR”DAN “SEVİNCİNİ BULMAK”A DEĞİŞEN VE 

DEVAM EDEN DEĞERLER: DİL, DİN, AŞK VE 
İSTANBUL 

72 

Ahmet KAYA İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI 74 

Hüseyin KAFADAR 
BİLİMİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL; AKADEMİK 

MOBBİNG 
75 

Erman KILINÇ 

HANGİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTU DAHA 
YAYGIN?: DUYGUSAL BAĞLILIK MI, DEVAM 

BAĞLILIĞI MI YOKSA NORMATİF 
BAĞLILIK MI? 

76 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 
 

Halil KANBUR SULAK ALAN İNCELEMESİ: HÜRMETÇİ SULAK ALANI 78 

Yusuf BAŞLAR CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ 79 

Gonca UNCU 
ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİNİN KURUM İÇİ İLETİŞİME & 

KURUM KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 
81 

Şenay KIRGIZ 
MODERN ZAMANIN YALNIZ BİREYLERİ: DORIS 

DORRIE’NİN KEINER ‘LIEBT MICH’ ADLI FİLMİNE 
YAKIN BİR OKUMA 

84 

Ruhi Can ALKIN 
“65 YAŞ ÜSTÜ”: PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE 

YAŞLILIĞIN TOPLUMSAL İNŞASI 
86 

Caner DOĞRUSEVER 
BENLİK SAYGISI VE UTANGAÇLIĞIN İNTERNET 

BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİLERİ 
88 

Mehmet ORAN 
Mehmet Akif KARALI 

KULA’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ 
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER VERME 

91 

Aynure MİRZEYEVA 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖZÖĞRENİMİNE SAĞLADIĞI 

YARARLARI 
93 

Seda AĞIR 
M. Kamil ÖZER 

Dilara ÖZE 

BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE YARATICI 
DRAMA EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ AKRANLARINA YÖNELİK 
TUTUMLARI VE EMPATİ BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

94 

Engin UĞUR 
Samed Ayhan ÖZSOY 

GRAFİK TASARIMDA GÖRSEL ALGI DÜZEYİNİ 
ETKİLEYEN KAVRAM VE OLGULARIN 

TANIMLANMASI 
98 

Yunus EKİCİ 
BOLŞEVİK DEVRİMİ’NİN RUSYA’DA YOL AÇTIĞI 

SOSYO EKONOMİK VE SİYASİ ÇALKANTILAR 
100 

Evrim ŞENCAN 
GÜRTUNCA 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KİTAP PANAYIRLARI 102 

Gamze Somuncuoğlu 
ÖZOT 

BİR ŞAİRİN KIRK YILLIK DÜŞÜNSEL VE ŞİİRSEL 
YOLCULUĞUNUN PANORAMASI: ERBAİN 

104 

Dilek Maktal CANKO 
BİZANS’TA ÇALIŞAN KADINLAR VE GÖRSEL SANATA 

YANSIMALARI 
106 

İpek AGCADAĞ 
ÇELİK 

SURİYELİ GÖÇMEN KIZ ÇOCUKLARININ EMEĞİ 
ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

108 

Sinan ALTAŞ 
    Petru GOLBAN 

LOSING FREE WILL AND INNOCENCE AND 
ACQUIRING THE CONSCIOUSNESS OF GUILT 

WITHIN A FORMATIVE PROCESS: THE 
BILDUNGSROMAN AS A MORAL DEBATE IN FREE 

FALL BY WILLIAM GOLDING 

111 

Metin DUYAR 
TARIMDA KAMU İŞLETMELERİNİN ÖZEL SEKTÖRE 
DEVRİ: ÖZEL NEVŞEHİR BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE 

113 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 
 

ANALİZİ LABORATUVARI KURULUMUNUN ANALİZİ 

Fatih BUDAK 
Fatih YILMAZ 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM SAĞLIĞI 
MERKEZLERİNE DÜŞEN GÖREV VE 

SORUMLULUKLAR 
115 

Müjgan YILDIRIM 
TÜRK SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEZİ, SARAY’DA İLK 

GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ: VICTOR 
EFFENDİ BERTRAND 

116 

Merve YILDIRIM DİJİTALLEŞEN SOKAĞIN GRAFİTİ’Sİ NASILDIR? 118 

Sulaiman RAIQ 
THE MIGRANT WORKER IN AN IRREGULAR 

SITUATION: REGULATORY FRAMEWORK AND 
PUBLIC POLICIES 

119 

Behnam HADIS 
TRADE REGULATION: CHALLENGES OF 

TECHNOLOGICAL CHANGE 
120 

Olha BYKOVA 
UKRAINIAN-TURKISH INTERSTATE RELATIONS IN 

THE 1919-1920'S (BASED ON THE BOOK OF MEMOIRS 
«IN TSARGOROD» BY O. LOTOTSKYI) 

121 

Mehmet TEKELİ 
Ezgi KIRICI TEKELİ 

GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK 
ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

122 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 1 

 

AV VE AVCILIK FAALİTLERİNİN URARTU SANATINDAKİ 
YANSIMALARI VE ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Sefa KÖSE 

Tugay GEZEN 
Uğur DÜNDAR 

Atatürk Üniversitesi 
 
Özet 
MÖ 9. yüzyılda devlet kimliğini kazanıp tarih sahnesine hızlı bir giriş yapan 

Urartu Devletinin başkenti, Asurluların "Nairi'nin Yukarı Denizi" diye bahsettikleri, 
bugün Van gölünün doğu kıyısında yer alan Tuşpa kentiydi. Urartular; en parlak 
dönemlerinde ( MÖ 8-7. yy ) günümüz Doğu Anadolu bölgesi, Kuzeybatı İran, Irak’ın 
küçük bir bölümü ile kuzeyde Aras Vadisi’ne kadar olan bölgeye hükmetmekteydi. 
Urartular, devletin temellerinin atıldığı beylikler döneminden süregelen zaman 
boyunca demiri yaygın şekilde ve büyük bir ustalıkla kullanmışlardır. Bu durum; 
sosyo-ekonomik dinamikleri güçlendirmekle birlikte, ‘‘Merkezi Devlet Sistemine 
Geçiş’’ sürecinde son derece etkin bir rol oynamıştır.  

Devlet statüsüne geçmesi ile birlikte; demirin, silah yapımında yoğun olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Yoğun silah üretimi; özünde krallığın iç ve dış 
tehditlerden korunması ile bağlantılı olsa da, bu teçhizatlar aynı zamanda avcılık 
faaliyetlerinde de kullanılmış olmalıdır. Yaşanılan coğrafyayla ilişkili olarak; 
Urartuların temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılıktır. Ancak burada 
azımsanamayacak ölçüde avcılık faaliyetlerinin de yapıldığını söylenebilir. 

Urartu avcılığına ait bilgilere; dönemin tasvirli eserleri, duvar resimleri ve 
avda kullanıldığını tahmin edilen silahlardan ulaşılmaktadır. Bu bağlamda elde edilen 
bütün bilgiler derlenip, özellikle bizlere görsel veri sağlayan tasvirli eserlerden elde 
edilen çizimler üzerinde renklendirme çalışması yaparak görselliğin ön plana çıktığı, 
öz bilgilerin paylaşıldığı, net ve akılda kalıcı bir sunum ile zihinlerde ki soru 
işaretlerinin giderileceği bir çalışma metodolojisi uygulamaktayız. Bu kapsamda 
Urartu av sahneleri işlenirken aynı zamanda çağdaş uygarlıklarla karşılaştırma 
yapılması konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için etkin bir rol oynayacaktır. 
Yapılacak olan literatür taramasında Geç Hitit kent devletlerinin ve Asur devletinin 
sanatındaki avcılık ile ilişkili tasvirler ve arkeolojik veriler irdelenerek analojik bir 
sonuç hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Urartu Devleti, Urartu Sanatı, Urartu’da Avcılık,  Geç 
Hitit Kent Devletleri, Asur’da Avcılık, Avlanma Faaliyetleri 

 
AN EVALUATİON ON THE REFLECTİONS AND INTERACTIONS OF HUNT 

AND HUNTİNG ACTİVİTİES İN THE URARTİAN ART 
Abstract 
The capital of the Urartu state, which gained a state identity and made a rapid 

entry into the history scene in the 9 th century BC, was the city of Tuspa, which is 
called the ‘ Upper Sea of Nairi ’’ which is located on the east coast of Van Lake. The 
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Urartians ruled the region of present-day Eastern Anatolia, nortwestern Iran,a small 
part of Iraq and region up to the Aras valley in the North during the brightest periods ( 
8-7 th century BC ) The Urartians used iron widely and with great skill throughout the 
period of the seigniory when the foundations of the state were laid. This situation 
played on extremely active role in the ‘ Transition ‘ to the central state system ‘’ 
process while strengtheing socio-economic dynamics. 

It was observed that iron was used extensively in the making of weapons ofter 
it became a state. Although intensive weapon production is essentially linked to the 
protection of the kingdom from internal and extarnal threats, these equipment should 
also have been used in hunting activities. The main source of livelihood of the 
Urartians in the relation to the geography lived is agriculture and animal husbandry. 
However it can be said that hunting activities are a great extent o here. 

Urartu hunting information can be accessed from the depicted works of the 
period from the murals and the weapons estimated to be used in hunting in this 
context. We apply a methodology to campile all the informations obtained and in 
particular a clear and memorable presentation where the visual information comes to 
the fare and the questions marks in the minds will be reomoved by making coloring 
Works on the drawings obtained from the illustrates workd that provide visual data 
tous. While compensating fort he hunting scenes comparison with contemporary 
civilizations. Will play an active role in clarifying the issue. İn the literatüre rewiew to 
be made an analogical results in aimed by examining the depictions and 
archaeological data related to hunting in the art of the late hittite city states and the 
Assyrion state. 

Keywords: Urartu State, Urartion Art, Hunting in Urartu, Late Hitit City 
States, Hunting in Assyria, Hunting Activities 
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BARIŞ SEMBOLÜ: ZEYTİN VE SANAT TARİHİNDEKİ İZLERİ 
 

Öğr. Gör. Dr. Seda AĞIRBAŞ 
Ege Üniversitesi  

 
Özet 
Küreselleşen dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte insanların 

birbirinden uzaklaştığı, gittikçe bireyselleştiği bir süreçle karşılaşmaktayız. Bu 
ortamda empati, hoşgörü, saygı gibi yitirilen değerler ne yazık ki yaşadığımız yüzyıla 
baktığımızda geçmişte olduğu gibi sınırlar ötesinde devam eden  “savaşlar” şeklinde 
halen varlığını sürdürmektedir.  Zıtlıkların var olduğu evrende savaşmak yerine barış 
içinde yaşamak oysa ne kadar kolay. Bunun en iyi yollarından biri belki de en 
önemlisi sanattır. Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönü düşünüldüğünde savaş karşıtı 
“barışın” en güzel sembollerinden biri olan “zeytin dalı” çağlar ötesinden bunu bize 
iletmiştir.  

“Barış Sembolü: Zeytin ve Sanat Tarihindeki İzleri” adlı çalışmada edebiyatta, 
sanatta, kültürde ve tüm alanlarda görülen “zeytin imgesi”,  pek çok uygarlığın çeşitli 
dönemlerinde ele alınmıştır. Antik dönemden çağdaş sanata adaletin, barışın, 
bolluğun, umudun ve sonsuzluğun sembolü olarak zeytin, vazolarda, lahitlerde, 
mozaiklerde, fresklerde, paralarda ve günlük kullanım eşyalarında imge olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bu araştırmada zeytinin insanlık tarihi açısından taşıdığı önem, 
kültür tarihindeki yeri görsel veriler eşliğinde anlatılacaktır. Mitolojiden, dinsel 
konulu resimlere, alegoriden günlük yaşam konulu resimlere sıkça işlenen bir tema 
olarak zeytin ağacı, zeytin dalı, zeytin yaprağı, zeytin çiçeği ve zeytin meyvesinin 
Avrupa resim sanatındaki tasvirleri detaylı bir şekilde ele alınacak, insanoğlunun 
hayatında önemli bir yeri olan bu efsanevi meyvenin sanat ve kültür tarihindeki yerine 
ışık tutulacaktır.  

Anahtar kelimler: Barış, sanat, zeytin, sembol, sanat tarihi. 
 
SYMBOL OF PEACE: OLIVE AND ITS TRACES IN ART HISTORY 
Abstract 
With the technological developments in the globalizing world, we are 

encountering a process in which people move away from each other and become more 
and more individualized.  In this environment, lost values such as empathy, tolerance, 
respect, unfortunately still exist as "wars" that continue beyond the borders as in the 
past when we look at the century we live in. It is much easier to live in peace instead 
of fighting in the universe where there are contrasts. One of the best ways to do this, 
perhaps the most important, is art. Considering the unifying and healing aspect of art, 
the "olive branch", one of the most beautiful symbols of anti-war "peace", has 
conveyed this to us beyond the ages. 

In the work titled “Symbol of Peace: Olive and Its Traces in Art History”, the 
image of “olive” that we encounter in literature, art, culture and all fields has been 
handled in various periods of many civilizations. Olive, as a symbol of justice, peace, 
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abundance, hope and eternity from ancient times to contemporary art, appeared as an 
image in vases, sarcophagi, mosaics, frescoes, coins and daily use items. In this 
research, the importance of olive in terms of human history and its place in the history 
of culture will be explained with visual data. The depiction of olive tree, olive branch, 
olive leaf, olive flower and olive fruit in the European painting art will be discussed in 
detail, as a theme frequently handled from mythology, religious themes, allegory to 
everyday life, and this legendary fruit that has an important place in human life and 
light will be shed in its place in the history of culture. 

Keywords: Peace, art, olive, symbol, art history. 
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ANADOLU’DA İLK TIP MEDRESESİ “GEVHER NESİBE HATUN 
DARÜŞŞİFASI”  

 
Öğr. Gör. Kifayet ÖZKUL 

İstanbul Üniversitesi 
Özet  
Tıp, geçmişten günümüze kadar olan tüm bilgileri, insanlık yararına 

kullanarak hastalıkları iyileştirmek, tedavi etmek veya önlemek amacıyla başvurulan 
ve uygulanan teknik ve bilimsel çalışmaların bütünüdür. İnsanlığın yaradılışından 
itibaren, tarihi boyunca birçok farklı hastalık oluşmuş ve yüzyıllarca varlığını 
sürdürmüştür. Bu hastalıklar için tedavi yöntemleri aranmış ve aranan bu yöntemler 
dünya üzerindeki bütün medeniyetlerde farklılıklar göstermiştir. Yerleşik yaşama 
geçmiş olan ilk medeniyetlerde, hasta tedavilerinde, büyü ve duadan ileriye 
geçilememiştir. Zamanla insanlara yetersiz gelen bu tedavi yöntemleri, ilerleyen 
zaman dilimlerinde, bilimsel ve gerçekçi tedavilerin olması gerekliliğini göstermiştir. 
İnsan, tıp bilimine, tıbbi tedavilere yöneldikçe ve bu alanda geliştikçe, tıp okullarının 
eksikliğini duymuştur. Orta Çağ Avrupa’sında tıp alanında bilimsellikten uzak bir 
dönem yaşanmaktayken, Anadolu Medeniyetlerinde tıpta bilimsel bir dönem 
yaşanmıştır. Hint Medeniyeti farklı olarak daha akılcı bir yol izlemiş ve hastaların 
tedavisi için hastane yapmışlardır. Tarihte ilk tıp okulu olan “Knidos” Antik Yunan 
döneminde açılmıştır. Hippokrates felsefe ve tıbbı birbirinden ayırarak, bilimsel bir 
yaklaşım ile eğitim veren “Kos Tıp Okulunu” kurmuştur. Türklerin Anadolu’ya 
gelmesiyle birlikte Anadolu Selçukluları zamanında inşa edilen darüşşifalarda 
(hastaneler), hasta tedavi hizmetlerinin yanı sıra, tıp eğitimi verilmiş ve kendi 
alanlarında hekimler yetiştirmişlerdir. Bu okullarda yetişen doktor ya da diğer 
tabiriyle Hekimler, sadece hastaları tedavi eden bir meslek erbabı değildir, aynı 
zamanda Hippokrates’in; “bir hekim aynı zamanda filozof olursa ilahlar seviyesine 
yükselir” sözleriyle başka misyonlar daha yüklenmişlerdir. İslamiyet’in doğuşu ile 
Tıbb-ı Nebevî, “Peygamber Tıbbı” anlamına gelen, Hz. Muhammed’in (sav), sağlık 
alanında uyguladığı ve tavsiyelerde bulunduğu İslâmî tıp ilmi de akla bu bağlamda 
akla gelmektedir.  

Bu makalede; geçmişten günümüze kadar gelen medeniyetlerde tıbbi olmayan 
uygulamalar, ardından ihtiyaç dâhilinde gelişen tıbbi teknikler ve tedavileri, 1206 
yılında Anadolu Selçuklu döneminde bir gönül hikâyesi neticesinde oluşan vahim bir 
hastalık ve bunun sonucu, bir vasiyet üzerine inşa edilerek hizmete açılmış olan, hem 
tıp okulu hem de hastaneyi aynı bina içerisinde barındırıyor olmasından dolayı da 
dünyada bir ilk “Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası” ile burada uygulanan 
tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Dönemi, Tıp Medresesi, Gevher 
Nesibe Hatun, Darüşşifa, Hastane. 

 
 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 6 

 

THE FIRST MEDICAL MEDIA IN ANATOLIA "GEVHER NESİBE HATUN 
DARÜŞŞIFA" 

Abstract 
Medicine is the whole of technical and scientific studies that are applied and 

applied in order to heal, treat, or prevent illnesses by using all information from the 
past to the benefit of humanity. Since the creation of mankind, many different 
diseases have occurred throughout its history and have existed for centuries. 
Treatment methods have been sought for these diseases and these methods have 
shown differences in all civilizations around the world. In the first civilizations that 
have settled in, patient treatment, magic and prayer could not be advanced. These 
treatment methods, which have been insufficient for people over time, have shown the 
necessity of having scientific and realistic treatments in later periods. As people turn 
to medical science, medical treatments and develop in this field, they have felt the 
lack of medical schools. In Medieval Europe, there is a period that is far from being 
scientific in the field of medicine, while there is a scientific period in medicine in 
Anatolian Civilizations. Indian Civilization has followed a more rational way and 
have built a hospital for the treatment of patients. “Knidos”, the first medical school in 
history, was opened in the Ancient Greek period. By separating philosophy and 
medicine from each other, Hippocrates founded the "Kos Medical School", which 
provides education with a scientific approach. With the arrival of the Turks in 
Anatolia, in the hospitals built in the Anatolian Seljuks (hospitals), besides patient 
treatment services, they received medical education and trained physicians in their 
own fields. Physicians or other doctors, who are trained in these schools, are not only 
a professional who treats patients, but also Hippocrates; They added other missions 
with the words “if a doctor is also a philosopher, he will rise to the level of gods”. 
With the birth of Islam, Tıbb-ı Nebevî, meaning “Prophet Medicine”, Hz. Islamic 
medicine, which Muhammad (pbuh) applied in the field of health and made 
recommendations, comes to mind in this context. 

In this article; non-medical practices in civilizations from past to present, 
followed by medical techniques and treatments developed in need, a serious illness 
that occurred as a result of a heart story in the Anatolian Seljuk period in 1206, and 
the medical school and the hospital, which were built upon a will, The first "Gevher 
Nesibe Medical Madrasah and Hospital's Hospital" is explained with the first 
treatment methods in the world because it is located in the same building. 

Keywords: Anatolian Seljuk Period, Medical Madrasa, Gevher Nesibe Hatun, 
Darüşşifa, Hospital. 
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CONSTRUCTION OF GREEK TEMPLE AND METAPHORIQUE 
DISCOURSES 

 
Assoc. Prof. Dr. R. Eser KORTANOĞLU 

Anadolu University 
 
Özet 
Klasik Arkeolojinin artık kendi içerisinde içkin bir kült haline gelmiş en özel 

tartışma konularından biri “Yunan tapınağının köken sorunu”dur. Bu bildiride Yunan 
tapınağının kökenleri üzerine yapılagelmiş tartışmalar belirli yapısal söylemler içinde 
ve tarihsellik bağlamında sorunsallaştırılmıştır. Ancak sunumun temel arayışı “Yunan 
Tapınağı’nın” ne olduğudur. Sunum, “Tapınak” nedir? “Yunan Tapınağı” nedir? 
Hangi söylemlerin sonucudur? Hangi söylemleri üretir? gibi soruların bizzat kendisi 
olmayı istemektedir. Bu çerçevede “naos”, “peribolos”, “temenos” ve “bomos” gibi 
terimlerinin kökenleri, anlamları ve bu anlamların zihinlerimizde oluşturdukları 
hiyerarşilerin üretiliş söylemleri bildirinin mimarisine önemli ek’ler olurlar. Çok 
tanrılı ve tek Tanrılı dinlerin tapınım ritüelleri ve bu ritüellerin gerçekleştirildiği 
kutsal yapılar arasındaki “fark”, kütlenin metaforik yapısına verilmiş anlamlar 
üzerinde de büyük bir rol oynamaktadır. Anlamsal kurgular arasındaki dönüşüm 
ancak mimarinin süreksizliği ile bağlanabilmektedir. Temenos, başlangıçtan itibaren 
tapınımın en temel uzamsal öğesidir. Peribolos, kutsal alanın çerçevesini çizen 
duvardır. Ancak bir “parergon” olarak süreksizliğin hiyerarşisini temsil eder. Bomos, 
tapınımın bizatihi kendisidir. Her üçü de Eski Yunan dinsel mimarlığının asli 
öğeleridir. Bu durumda “naos”a ne kalmaktadır? Naos ne zaman ortaya çıkar? Yunan 
Mimarisinin en özenilen ve ayrıcalıklı yapısı olmasının yanı sıra neredeyse bir 
uygarlığı tek başına temsil edeceği noktaya nasıl gelir? Bu tekilliği günümüze değin 
uzanan nasıl bir geleneğe dönüştürür? İktidar, Yunan tapınağının ürettiği ekonomi-
politik söylemlerden nasıl faydalanır?               

Anahtar Kelimeler: Tapınak, Klasik Mimari, İktidar, Anıtsallık, Tapınım 
 
Abstract 
One of the most significant special discussion topics of classical archaeology, 

has now become an inner cult within itself, is problem of origin of the Greek temple. 
In this paper, the discussions on the origins of the Greek temple are problematized in 
certain structural discourses and in the context of historicity. But the principal search 
for the presentation is what is the "Greek Temple" question. Presentation, what is the 
temple? What is the Greek Temple? Which discourse is the result? What discourse 
does it produce? Such as the questions themselves want to be. Within this framework, 
origins, meanings of the terms of naos, peribolos, temenos and bomos and the manner 
of producing the hierarchies created by those meanings in our minds become 
supplements to the structure of the text. Worshipping rituals of polytheistic religions 
and monotheistic religions and the difference between the sacred structures realized 
by those rituals have great role on the meanings given to the metaphoric structure of 
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mass. The transformation between semantic fictions can only be attributed to the 
discontinuity of the architecture. Temenos has been the most fundamental space 
element of worshipping from the beginning. Peribolos is the wall lining the 
framework of sacred area. But it represents the hierarchy of discontinuity as a 
"parergon". Bomos is the worshipping itself.  All three are essential elements of the 
Ancient Greek religious architecture. So, what is naos? When is it revealed? How 
does it come to the point where it would represent a civilization alone in addition to 
being the most inspired structure of Greek Architecture? How does it transform this 
singularity into a tradition surviving to date? And The Power, How it benefit 
produced of economic-political discourses of the Greek temple? 

Keywords: Temple, Classical Architecture, The Power, Monumentality, 
Worship 
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TOKAT MÜZESİ ÖRNEKLERİ IŞIĞINDA ANTİKÇAĞ CAM OİNOCHOE 
ÜRETİMİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Fevziye EKER 

Ordu Üniversitesi 
  
Özet 
Cam, silis,  potas, soda, kireç ve diğer katkı maddeleri ile renklendiricilerin 

belli miktarlarda karıştırılarak yaklaşık 1500C0 ısıda eritilmesi ile oluşturulan bir 
maddedir. Saydam veya yarısaydam haliyle kullanılan cam, hem sert ve kırılgan hem 
de ısıtıldığında akışkan bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır.  

MÖ 3. bin yıllarda boncuk olarak kullanılan camın MÖ 2. binlerden itibaren 
kap olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Antik dünyada üretilen cam kap formlarına 
baktığımızda erken örnekler arasında amphoriskos, alabastron ve oinochoelerin 
yaygın olarak üretildiği görülmektedir.  

Oinochoe, antik çağda şarap dökmek için kullanılan, tek kulplu testi olarak 
tanımlanabilir.  Ağız kısmı yonca şeklinde veya düz olabilen bu kaplar pişmiş toprak, 
değerli madenler ve camdan üretilmişlerdir.  Cam oinochoeler incelendiğinde erken 
örneklerinin iç kalıp tekniği ile üretildiği görülmektedir. Bu örnekler ilk başlarda opak 
beyaz renk üzerine koyu mor renkte cam iplikleriyle bezenmiş, geç döneme doğru ise, 
renklerin daha çok koyu mavi üzerine açık mavi, turkuaz ve sarı cam ipliklerinden 
bezemelerle süslenmişlerdir. İç kalıp tekniğinin yanı sıra Roma döneminden itibaren 
serbest üfleme tekniğinde de bu tür kapların üretildiği görülmektedir. Bu teknikte ise 
canlı renkler yerine açık yeşil, açık mavi gibi renkler kullanılmış bunun yanı sıra 
renksiz camdan da oinochoeler üretilmiştir.  

Tokat Müzesi’nde korunan 2 adet oinochoe hem erken dönem iç kalıp tekniği 
hem de geç dönem serbest üfleme tekniğini göstermesi bakımından güzel örneklerdir. 
Bu çalışma ile, MÖ 5. yüzyıl ortalarına ve MS 2.-3. yüzyıl arasına tarihlenen iki 
eserin ayrıntılı incelenmesi ve her iki dönemde farklı tekniklerde üretilmiş cam 
oinochoeler karşılaştırılarak özellikleri irdelenmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cam, Oinochoe, Antikçağ, Tokat Müzesi. 
 

GLASS OINOCHOE PRODUCTION IN ANCIENT AGE IN THE LIGHT OF 
EXAMPLES AT TOKAT MUSEUM 

Abstract 
Glass is a material that is produced by mixing silica, potash, soda, lime and 

other additives and colorants in certain quantities and melting them at an approximate 
temperature of 1500C0. Used in transparent or translucent form, glass is both solid 
and fragile and takes a fluid form when heated.  

We know that the glass was used as a bead in the 3rd millennium BC and then 
used as a container after the 2nd millennium BC. Considering the glass container 
forms produced in the ancient age, amphoriskos, alabastron and oinochoai were 
widely produced as the early examples.  
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Oinochoe can be described as a single-handled jug that was used to pour wine 
in ancient times.  These vessels with clover-shaped or flat mouths were made of 
terracotta, precious metals and glass.  When glass oinochoai is examined, it is 
observed that early examples were produced using the internal molding technique. 
Initially, these examples were decorated with dark purple glass threads on opaque 
white color. Towards the late period, they were decorated with ornaments of light 
blue, turquoise and yellow glass threads mostly on dark blue color. It is observed that 
besides the internal molding technique, such containers were produced using the free 
blowing technique after the Roman period. In this technique, colors such as light 
green and light blue were used instead of vivid colors, and oinochoai were also made 
of colorless glass.  

The two oinochoai that are preserved in Tokat Museum are good examples in 
terms of showing both the internal molding technique used in the early period and the 
free blowing technique used in the late period. This study will examine in detail the 
two works dating back to the mid-5th century BC and between 2nd-3rd century AD and 
compare and research the properties of glass oinochoai that were produced using 
different techniques in two periods. 

Keywords: Glass, Oinochoe, Ancient Age, Tokat Museum. 
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17. YÜZYILIN SONLARI VE 18. YÜZYILIN BAŞLARINDA OSMANLI 
KADINLARI’NIN HUKUKÎ DAVALARI: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Soyer ZEYREK  

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
 
Özet 
Kadınların tarihi geçmişimizdeki bahsi pek azdır. Onların adına birer valide 

sultan, hanım sultan olmadıkça pek rastlanmaz. Osmanlı Devleti’nin son 
dönemlerinde ise daha çok aydın kesim olarak kadın hareketinin filizlenmeye 
başladığı süreçte kadınların faaliyetlerine rastlamaktayız. Kadın dergilerinin çıkmaya 
başlaması kadınların varlığına ve toplum içerisinde etkin rol oynamaya hazır 
olduklarını, sosyal yaşamda sahip oldukları rollerin geliştirilmesini ve sahip oldukları 
hakların genişletilmesini içeren, bir takım mücadeleleri esas almaktadır. Peki, bu 
sürece gelinmeden önce hanedan mensubu olmayan kadınların tarihte gerçekten adı 
yok muydu? Bunu ortaya çıkarmak ve yorumlamak için biraz derinlere inmek; zaman 
ve zemin üzerinde sondaj yapmak gerekmektedir.  

Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin gerileme sürecine girmeye başladığı 
yıllarda kadınların o dönemde yaşadığı ve dava konusu olan sorunlarına mahkeme 
sicilleri çerçevesinde örnekler sunulacaktır. Kadınların sosyo-kültürel ve ekonomik 
anlamdaki konumlarına adalet makamının tescil ettiği hükümler çerçevesinden 
bakılacaktır. Böylelikle Osmanlı Devleti’nin son sürecinde Türk Kadınının hak 
mücadelesine girmesine zemin hazırlayan (yahut hazırladığı düşünülen) nedenler, 
geçmişte dava konusu olan problemlerinden yola çıkarak ele alınacak ve bütünsel 
anlamda böyle bir gidişatın temelini oluşturup oluşturmadığı değerlendirilecektir.  

Çalışmamızın zeminini Kütahya şehrinin oluşturmasının nedeni ise bu şehrin 
geçmişte bir beylik merkezi olması ve Osmanlı Devleti döneminde de eyalet merkezi 
olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Kadınları, Mahkeme Kayıtları, Kütahya. 
 

LAWSUITS OF OTTOMAN WOMEN IN THE LATE 17TH AND EARLY 18TH 
CENTURIES: KÜTAHYA EXAMPLE 

Abstract 
Women's history in our history is very few. Unless they are validated sultans 

and lady sultans, their names are rare. In the last period of the Ottoman Empire, we 
come across women’s activities in the process when the women's movement started to 
sprout as an intellectual. The emergence of women's magazines is based on a number 
of struggles that include women’s presence and readiness to play an active role in 
society, the development of their roles in social life and the expansion of their rights. 
Then, did women who were not members of the Dynasty really have no name in 
history before this period? To reveal and interpret this; going deeper, drilling on time 
and ground is required. 
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In this study, examples of the problems experienced by women in that period 
and the subject of the cases during those years when the Ottoman Empire began to 
enter the decline process, will be presented within the framework of court registers. 
The socio-cultural and economic status of women will be examined within the 
framework of the provisions registered by the justice authority. Thus, In the last 
period of the Ottoman Empire, the reasons preparing grounds (or thought to have 
prepared) for Turkish women to enter the struggle for rights will be addressed based 
on the problems that have been the subject of the cases in the past, and it will be 
evaluated whether they underlie at the foundation of such a course in a holistic sense. 
  The reason for our study to form Kütahya as a basis is that this city was a 
principality center in the past and was a state center during the Ottoman Empire. 

Keywords: Ottoman Women, Court Registers, Kütahya. 
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İSLAM COĞRAFYACILARI VE GEZGİNLERİNDE ÇİN ALGISI (9. VE 10. 
YÜZYILLAR) 

 
Arş. Gör. Dr. Yunus ARİFOĞLU  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
 
Özet 
Çin Ortaçağ'da egzotik özelliğini devam ettirmiş, merak konusu olmuştur. Bu 

sebeple de hakkında çok sayıda efsane türetilmiştir. Çin'in Akdeniz dünyasıyla 
bağlantısını tacirler gerçekleştirmiştir. Onlar, taşıdıkları bilgilerle Çin'in 
bilinmezliğini aydınlatmışlardır. Tüccarlar aynı zamanda bu ülkenin muğlak olmasına 
sebep olmuşlardır. Çin bu sebeple her zaman bilinmeye muhtaç bir ülke olmuştur. 
Çin’den Akdeniz dünyasına ve Batı’ya ticari emtia taşındığı gibi bu yolla hastalıklar 
da yayılmıştır. Bunlardan birisi olan veba, tüccar mallarının içerisine giren fareler 
yoluyla Roma’ya kadar ulaşmıştır. 

Ortaçağ'da İslam Coğrafyacıları da Çin hakkında merak sahibidirler. Onlar bu 
ülke hakkındaki günlük, idari, sosyal ve ticari konularda tacirlerden bilgiler 
edinmişlerdir. Bunlar bazen efsanevi kimi zaman ise oradaki durumu betimleyici 
bilgilerdir. Bu anlamda önemli şahıslardan birisi Süleyman et-Tâcir’in Çin 
seyahatinde yazmış olduğu bir seyahatnamedir. İbn Hurdâzbih ve Mesûdî dahi de hem 
bu hem de farklı tüccarlardan bilgi edinmişlerdir. Onların Çin’e dair zikrettiği şeyler 
çoğunlukla efsanevi bilgilerdir. Kulaktan kulağa taşınan bu bilgiler Akdeniz İslam 
dünyasına ulaştığında çok farklı bir hal almışlardır. Bu çalışmada 9. ve 10. yüzyılda 
Çin hakkında bilgi veren tüccar, seyyah ve coğrafyacılar esas alınarak hazırlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Algı, Gezgin, Coğrafyacılar 
 

CHINESE PERCEPTION IN ISLAMIC GEOGRAPHERS AND TRAVELERS (9TH 
AND 10TH CENTURIES) 

Abstract 
China continued its exotic feature in the Middle Ages and became a subject of 

curiosity. For this reason, many legends are derived about it. Merchants established 
China's connection with the Mediterranean world. They have illuminated the 
obscurity of China with the information they carried. At the same time, the Merchants 
made this country uncertain. Therefore, exploring China was always a necessity. Just 
like commercial products moved from China to the Mediterranean world and the 
West, diseases also spread in this way. One of them, the plague, reached Rome with 
the mice in the merchant's goods. 

Islamic Geographers of the Middle Ages were also curious about China. They 
have gained information from the traders about daily, administrative, social, and 
commercial issues of this country. These are sometimes legendary and sometimes 
descriptive information. In this sense, one of the important people was Suleyman et-
Tâcir. He gave enlightening information about China in his travel book. Even Ibn 
Hurdazbih and Masudi gathered information from him and different merchants. What 
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they mention about China is mostly legendary information. These pieces of 
information carried from ear to ear and became quite different when it reached the 
Mediterranean Islamic world. This study has been prepared by considering traders, 
travelers, and geographers who gave information about China in the 9th and 10th 
centuries. 

Keywords: China, Perception, Traveler, Geographers 
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ERDEMLİ MANİLERİNDE KÜLTÜREL BİR DEĞER OLARAK HAYVAN 
SEMBOLİZMİ 

 
Öğr. Gör. Dr.Tuba KAPLAN 

Gaziantep Üniversitesi  
 

Özet 
Maniler, toplumun duygu ve düşüncelerini, olaylara ilişkin tutumunu ve 

kültürünü belirli kurallara bağlı kalarak kısa dörtlüklerle ifade ettiği bir edebiyat 
ürünüdür. Diğer edebiyat ürünlerinde olduğu gibi maninin de ait olduğu toplumun 
aynası olma görevi vardır. Duyguların az sözcükle anlatılmak istendiği maniler, sözlü 
kültürde yaşar. Dilden dile dolaşarak günümüze gelen manilerin zaman içinde 
değişime uğraması da kaçınılmazdır. Manilerde geçen çeşitli kelimelerin bazen gerçek 
anlamı dışında benzetme unsuru katmak ve anlamı güçlendirmek amacıyla mecaz 
anlamda kullanıldığı görülür. 

Bu çalışmada, gerek mitolojide gerek kutsal kitaplarda geçmelerinden dolayı 
önem arz eden bazı hayvanların ne şekilde kullanıldığını göstermek amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, Erdemli’den derlenmiş 240 mani incelenmiştir. İçinde hayvan geçen 
maniler belirlenmiştir. Ardından bu hayvanların manilerde hangi anlamda ve amaçta 
kullanıldığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erdemli, mani, kültür, kültürel unsur 
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DÜNYADAKİ KADİM YERLEŞMELER VE SIRLARI:  
GÖBEKLİTEPE VE DARA ÖRNEĞİ 

 
Funda YİRMİBEŞOĞLU 

Hande Sanem ÇINAR  

İstanbul Üniversitesi 
 
Özet 
İnsanlığın nerede ve nasıl doğduğu, insanların yerleşik hayata nasıl geçtiği 

soruları gizemlerini korumaya devam etmektedir. Dolayısıyla dünya üzerinde ilk 
çağlardan günümüze insan yerleşmeleri ve bu yerleşmelerin sırları bilim insanları 
tarafından araştırılmaktadır. Bu yerleşmelerin ortak özelliklerini, farklılıklarını ve 
gizem dolu geçmişlerini araştıran bu çalışma ile; Giza, Siwa, Tassili n’Ajjer, 
Paratoari, Ollantaytambo, Machupicchu, Nazca, Paskalya Adası, Aneityum Adası, 
Preah Vihear, Sukhothai, Pyay, Khajuraho, Mohenjo Daro, Persepolis, Ur, Petra gibi 
kadim yerleşmeler incelenmektedir. İsimleri sayılan bu yerleşmeler Giza’dan eşit yön 
açılı projeksiyonda saat yönünde dizilmektedir.  Projeksiyon güneydoğu Alaska’da 
eksen noktasında merkezlenmekte ve eşit yön açılı projeksiyonun merkezinden 
herhangi bir bölgeye uzaklıklar eşit olarak bir çember üzerinde konumlanmaktadır. 
Araştırmada ayrıca ülkemizde bu çembere en yakın konumda olan, dünyanın en eski 
anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce 
yapıldığı bilinen, 2018 yılında Unesco Dünya Mirası listesine giren ve "tarihin sıfır 
noktası" olarak nitelenen Göbeklitepe ile insanların yerleşik hayata geçişlerinin kadim 
örneklerinden Dara yerleşmesi ele alınmaktadır.  Göbeklitepe bir yerleşim yeri 
olmamakla birlikte, çevredeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç 
sistemine sahip olan avcı-toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezi 
niteliğindedir. Bu niteliği ile günümüzden yaklaşık 11.600 yıl öncesine dayanan 
kullanımının, MÖ 8 bin dolaylarına kadar devam ettiği ve bu tarihlerden sonra terk 
edildiği öngörülmektedir. Çalışmada ele alınan diğer yerleşmelerde olduğu gibi 
ülkemizdeki bu değerli mirasın gizemleri ortaya konularak dünyadaki yerleşmeler ile 
karşılaştırılması yapılmaktadır. Araştırma sonucunda ülkemizdeki bu kadim 
yerleşmelerin önemi vurgulanmakta ve dünya tarihindeki eşsiz yerleşmeler arasındaki 
değerleri tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeleri: Kadim Yerleşmeler, Göbeklitepe,  Dara Örneği 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ ГОСУДАРСТВА «АЛАШ» ПОД 
КОМАНДОВАНИЕМ КАЗАХСКИХ ОФИЦЕРОВ 

 
Аскар Абдыкалиевич АУПБАЕВ  

Республиканская  школа «Жас-Улан» 
  
Аннотация 
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев 

неоднократно подчеркивал важную роль идей «Алаша» в приобретении нашей 
Независимости. Также он подчеркивал, что становление Алаш-Орда стало 
основой нашей государственности. Казахские интеллигенты того поколения 
были людьми высокого порыва и самопожертвования, формировавшими 
мировоззрение своей эпохи. Они являются для нас, современников, поистине 
безусловным образцом нравственности, бескорыстия и преданности 
национальному и гражданскому долгу.  При достижении своих стратегических 
целей представители казахской интеллигенции идут цивилизованным путем. 
При строительстве казахского государства большое внимание уделялось прежде 
всего оборонительной политике. В настоящее время исследователями, в первую 
очередь историками идет переосмысление исторического развития Казахстана, 
проводится работа по возрождению истории, по популяризации отдельных ее 
периодов, в том числе и деятельности Алаш-Орды. 

В данной статье рассматривается вопросы создания организационной 
структуры, формирования, снабжения обучения национальной армии-милиции 
Правительства Алаш-Орды. Представляется, что создание национальной армии 
преследовала прежде всего цели по защите мирного казахского населения от 
воюющих противоборствующих сторон в период Гражданской войны 1918-1920 
гг. 

Ключевые слова: движение «Алаш», независимость, автономия, 
национальная армия, милиция, казахская интеллигенция. 
 

NATIONAL ARMY OF THE STATE "ALASH" UNDER THE COMMAND OF 
KAZAKH OFFICERS 

Summary 
The First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy N.A. Nazarbayev 

has repeatedly emphasized the important role of Alash’s ideas in gaining our 
independence. He also emphasized that the formation of Alash-Horde became the 
basis of our statehood. The Kazakh intellectuals of that generation were people of 
high impulse and self-sacrifice, who shaped the worldview of their era. They are for 
us, for the contemporaries, a truly unconditional model of morality, selflessness and 
devotion to national and civic duty. In achieving their strategic goals, representatives 
of the Kazakh intelligentsia follow a civilized path. During the construction of the 
Kazakh state, great attention was paid primarily to defensive policies. Currently, 
researchers, primarily historians, are rethinking the historical development of 
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Kazakhstan, work is underway to revive history, to popularize its individual periods, 
including the activities of Alash-Horde. 

The article is considering  the issues of creating an organizational structure, 
forming, supplying training to the national police army of the Government of Alash-
Horde. It seems that the creation of the national army was primarily aimed at 
protecting the peaceful Kazakh population from warring parties during the Civil War 
of 1918-1920. 

Keywords: Alash movement, independence, autonomy, national army, police, 
Kazakh intelligentsia. 
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JEOEKONOMİK DEĞER OLARAK TURİZM VE GÜVENLİK 
POLİTİKALARI 

 
TOURISM AS A JEOECONOMICAL VALUE, AND SECURITY POLICIES 

 
Dr. Mahir TERZİ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 Dr. Öğr. Üyesi Serkan  YENAL 

Milli Savunma Üniversitesi 
 

Özet 
Bu bildiri, turizmin hem makro yani uluslararası ve bölgesel düzeyde hem de 

mikro düzeyde yani ulusal düzeyde jeoekonomik bir değere sahip olduğunu 
savunmaktadır. Turizme jeoekonomik bir değer olarak yaklaşmanın özellikle Orta 
Doğu coğrafyasında bölgesel bir üstünlük de sağlayacağını ortaya koymak, 
geliştirilmesi gereken politikalar açısından önemlidir. Bir devletin ya da devletler 
koalisyonunun ekonomik gücüne dayanarak uyguladığı politikaları ifade eden 
jeoekonomi, dış politika amaçlarına, küresel ya da bölgesel üstünlüğe ağırlıklı olarak 
ekonomik yollardan ulaşılmasını hedeflemektedir. 

2019 yılı verilerine göre gelen turist sayısı açısından 6. sırada, elde edilen 
turizm geliri açısından dünyada 14. sırada olan Türkiye turizmine bakıldığında, 
turizmin esasen Antalya ve İstanbul başta olmak üzere Ankara, Aydın, İzmir ve 
Muğla illerinde yani belirli bir coğrafyaya yoğunlaştığını, istatistikler açısından 
söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle bu başarı bilhassa sınırlı sayıdaki şehir 
üzerinden tesis edilmiş bir başarıdır. Turizmin çeşitlendirilerek yedi bölgeye 
yayılması durumunda elde edilebilecek sonuçlar, önemli bir jeoekonomik değer 
yaratabilecek niteliktedir.  

Bununla birlikte jeostratejik hatlar (İpek Yolu, Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı, Irak-Türkiye Ham Petrol Hattı, Bereketli Hilal, Dicle, Fırat vb.) üzerinde yer 
alan Türkiye’nin coğrafi bölgeleri dikkate alındığında turizm için güvenlik politikaları 
ayrı bir önem arz etmektedir. Terör, göç, sınır güvenliğini tehdit eden unsurlar, 
Türkiye’de (ve Türkiye’nin) güvenlik algısını olumsuz etkilemektedir. Günümüzde 
istikrarsız komşu terör, göç, kaçakçılığın ve adi suçların artması, devlet dışı aktörlerin 
ortaya çıkması manasına gelmektedir. Bu sorunların çözülmesi, turizmin dört mevsim 
ve yedi coğrafi bölgeye yayılmasının yollarını açacaktır. Türkiye’nin turizm 
gelirlerinde dünyada ilk beş ülke arasına girmesi, turizmin yedi coğrafi bölgeye 
yayılmasından ve çeşitlendirilmesinden geçmektedir. Böyle bir hedef yani turizmin 
yedi coğrafi bölgeye yayılması, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede jeoekonomik 
gücünü de artıracaktır. Haliyle turizmin desteklenmesi, jeoekonomik (ve jeopolitik) 
kaygılarla stratejik bir tercih olmalıdır. 

Bu çalışmada istatistiksel-betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Kavramsal 
çerçeve açısından tümdengelimci bir yaklaşım söz konusudur. Turizm parametresi ve 
ulusal düzey, bildirinin jeoekonomik sınırını oluşturmaktadır. 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 20 

 

Anahtar Kelimeler: Jeoekonomi, Jeostratejik Hatlar, Güvenlik Politikaları, 
Türkiye, Turizm 

 
Abstract 
This presentation argues that tourism has a geoeconomic value both at the 

macro level -at international and regional level, and at the micro level -at the national 
level. It is important to point out that approaching tourism as a geoeconomic value 
will provide a regional superiority especially in the Middle East geography in terms of 
policies that need to be developed. Expressing the policies implemented by a state or 
a coalition of states with reference to her/their economic power, geoeconomics aims 
to achieve foreign policy objectives and global or regional superiority through 
economic means. 

Turkey ranks 6th in terms of the number of tourist arrivals according to data 
from 2019 while ranked 14th in the world in terms of tourism revenues obtained. It is 
possible to say in terms of statistics that tourism focuses on Antalya and Istanbul in 
particular, and Ankara, Aydın, İzmir and Muğla provinces, that is in specific 
geographies. In other words, this success is a success especially established in a 
limited number of cities. If tourism is diversified and spread over seven regions, the 
results that can be obtained are of a quality to create an important geoeconomic value. 

However, considering geostrategic lines (Silk Road, the Baku-Tbilisi-Ceyhan 
Pipeline, Iraq-Turkey Crude Oil Pipeline, the Fertile Crescent, the Tigris, Euphrates, 
etc.) situated on Turkey's geographical regions, the security policies for tourism has a 
separate importance. Terrorism, immigration and border security threats have negative 
effects on the security perception in (and of) Turkey. Today, unstable neighbors mean 
increasing terrorism, migration, smuggling and ordinary crimes, and the emergence of 
non-state actors. Solving these problems will open the way for tourism to spread 
across four seasons and seven geographic regions. That tourism revenue of Turkey 
will be among the top five countries in the world depends on the spread of tourism to 
seven geographical regions and the diversification of tourism. Such a goal will also 
enhance the geoeconomic power of Turkey in the region in which Turkey takes part. 
Therefore, supporting tourism should be a strategic choice with geoeconomic (and 
geopolitical) concerns. 

In this study, a statistical-descriptive method has been used. In terms of the 
conceptual framework, there is a deductive approach. Tourism parameter and national 
level constitute the geoeconomic limit of the paper. 

Keywords: Geoeconomics, Geostrategic Lines, Security Policies, Turkey, 
Tourism 
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TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONUSUNDA YAYINLANMIŞ 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 
 

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÜNAL 
Kırklareli Üniversitesi 

 
Özet  
Son yıllarda hayatın tüm alanlarında olduğu gibi turizm destinasyonlarında, 

işletmelerinde, yöneticilik tarzlarında, turistik ürünlerde ve hizmetlerde 
sürdürülebilirlik öne çıkan bir çalışma alanı ve benimsenen yeni bir felsefe haline 
gelmiştir. Bu çalışma alanı ve felsefe aynı zamanda bilimsel araştırmaların ve 
akademik çalışmalarında odak noktasındadır. Bu çalışmada Türkiye’de sürdürülebilir 
turizm konu başlığında yapılmış akademik çalışmaların süreç içerisindeki 
gelişimlerinin incelenmesi ve alan yazına katkı sunmak amacıyla ilgili konu 
başlığında yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizlerinin yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez 
Merkezi Veri Tabanı’nda (YÖKTEZ) 1994-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
“sürdürülebilir turizm” konu başlığında yayınlanmış lisansüstü tezler (310 adet) 
bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Akademik çalışmalarda bibliyometrik analiz; 
belirli bir alanda veya konuda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da 
kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal 
olarak incelenmesine dayanmaktadır. Yapılan analizler neticesinde; YÖKTEZ’de yer 
alan “sürdürülebilir turizm” konulu lisansüstü tezlerin en çok 2019 yılında (%19), 
yüksek lisans düzeyinde (%74), turizm konu başlığında (%72), profesör unvanı 
taşıyan danışmanlar eşliğinde (%45), Dokuz Eylül (%8) ve Gazi (%7) 
üniversitelerinde, sosyal bilimler enstitülerinde (%73), turizm işletmeciliği anabilim 
dalında (%45), Türkçe dilinde (%92), 101-200 sayfa aralığında (%61), nicel 
yöntemlerle (%37), geleneksel anket tekniği kullanılarak (%35), 0-50 örneklem 
hacmine uygulanarak (%44) ve 51-100 kaynakla (%26) hazırlandıkları tespit 
edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Lisansüstü Tezler, Bibliyometrik 
Analiz, YÖKTEZ. 

 
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS PUBLISHED IN 

TURKEY ABOUT SUSTAINABLE TOURISM 
 
Abstract 
In recent years, as in all areas of life, sustainability has become a prominent 

field of study and a new philosophy adopted in tourism destinations, businesses, 
management styles, touristic products and services. This field of study and philosophy 
is also the focus of scientific research and academic work. This study aims to examine 
the development process of the academic work done on the topic of sustainable 
tourism in Turkey and to do the bibliometric analysis of the graduate theses published 
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in the topic of sustainable tourism in order to contribute to the literature. In this 
context, the graduate theses (310 numbers) published in the topic of “sustainable 
tourism” in the Council of Higher Education National Thesis Center Database 
(YÖKTEZ) between 1994 and 1 May 2020 were analyzed bibliometrically. The 
bibliometric analysis of academic studies is based on the numerical analysis of the 
publications produced by individuals or institutions in a certain area or subject in a 
certain period and in a specific region and of the relations between these publications. 
As a result of the analysis; it has been determined that the graduate theses on the topic 
of “sustainable tourism” in YÖKTEZ were mostly published in 2019 (19%), at the 
graduate level (74%) and in the field of tourism (72%). These theses were mostly 
written under the guidance of professors (45%), at Dokuz Eylül (8%) and Gazi (7%) 
universities, at the social sciences institutes (73%) and at the departments of tourism 
management (45%). They were mostly written in Turkish (92%) and the majority of 
them (61%) were in the range of 101-200 pages. 37% of them were prepared by using 
quantitative methods and 35% of them were prepared by using traditional survey 
technique. 44% of these theses were applied to a sample volume of 0-50 and 26% of 
them were written by reading the sources in the range of 51-100 numbers. 

Keywords: Sustainable Tourism, Graduate Thesis, Bibliometry Analysis, 
YOKTEZ. 
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GEMLİK’TE SANAYİNİN GELİŞİMİ VE MEKÂNA ETKİLERİ 
 

Umut UĞUR 
Sakarya Üniversitesi 

 
Özet 
Gemlik şehri kendisi ile aynı ismi taşıyan körfezin doğu kıyısında kurulmuş ve 

gelişmiş bir liman kentidir. Şehrin yerleşim tarihçesi Eski Çağ’a dayanmaktadır. 
Gemlik Limanı’nın Marmara Denizi’nde yapılan deniz ticareti için uygun bir liman 
olması M.S. 1.yy.’dan bu yana kullanılmasını sağlamıştır. Sahip olduğu elverişli 
şartlar sayesinde geçmişten günümüze birçok farklı ulus tarafından yerleşim yeri 
olarak seçilmiştir. Fonksiyonel açıdan çeşitlilikler gösteren Gemlik Şehri geçmişten 
günümüze farklı fonksiyonlara bağlı olarak gelişme göstermiştir. Şehrin gelişiminde 
en önemli hâkim fonksiyon olan ulaşım, bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişimine 
katkı sağlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren yapılan yatırımlar ile büyüyen 
liman sanayileşme sürecini de hızlandırmıştır. Günümüzde Gemlik ve çevresi sahip 
olduğu liman ve sanayi alanları sayesinde yerli ve yabancı kuruluşların dikkatini 
çekmektedir. Ancak hızla gelişen sanayi beraberinde mekânı olumlu ya da olumsuz 
etkileyebilecek birtakım değişiklikleri de getirmektedir. Bu çalışmada Gemlik 
şehrinin tarihsel süreçteki gelişimi ile sanayideki gelişiminin mekâna olan etkileri 
analiz edilmiştir.  

Elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak, ArcGIS10.4 
programında değerlendirilmiş ve haritalandırılmıştır. Gemlik ve çevresinde sanayinin 
özellikle hava ve su kirliliğine etki edebilecek potansiyele sahip olduğu ortaya 
konulmuştur. Yine özellikle şehir ve çevresinde sanayi fabrikalarından kaynaklanan 
katı atık ve gürültü kirliliği de görülmektedir. Bu durum özellikle Gemlik için büyük 
öneme sahip olan Karsak Deresi ve Gemlik Körfezi için büyük sorun teşkil 
etmektedir. Yine Gemlik’te kurulması planlanan yerli otomobil fabrikası ile de 
çalışma alanı ve çevresindeki sanayi kaynaklarının artış göstereceği, şehre yapılan 
göçlerin artacağı ve tüm bunlara bağlı olarak endüstriyel ve ticari unsurların Gemlik 
ve çevresini daha da etkileyeceği öngörülmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar 
değerlendirilerek, alınması gereken temel tedbirler sıralanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gemlik, Şehirsel Gelişim, Sanayi, Mekânsal Sorunlar, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri 

 
DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN GEMLİK AND ITS EFFECTS 
Absract 
Gemlik is an advanced port city located on the east coast of the gulf with the 

same name as itself. The settlement history of the city dates back to the Old Ages. 
Gemlik Port is a suitable port for maritime trade in the Marmara Sea, it has been used 
since the 1st century Bc. Thanks to its favorable conditions and current geographical 
location, it has been chosen as a settlement by many different nations from the past to 
the present. The City of Gemlik, which varies from functional point of view, has 
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developed from the past to the present due to different functions. Transportation, 
which is the most important dominant function in the development of the city, has 
contributed to the development of industrial activities in the region. With investments 
made since the Republic Period, the growing port activities have accelerated the 
industrialization process further. Today, Gemlik and its surroundings attract the 
attention of local and foreign organizations thanks to its ports and industrial areas. 
However, the rapidly developing industry brings with it some changes that may 
positively or negatively affect the place. These changes have gained an impressive 
quality of the human and physical structure of Gemlik and its surroundings. Again, 
changing environmental factors can also affect the current population in and around 
the city. In this study, the historical development of Gemlik City and the effects of its 
development in the industry were analyzed. Again, the industrial and population 
relationship was established and the effects of the industry on the environment and 
population were examined.  

The data obtained were evaluated and mapped in ArcGIS10.4 using 
Geographic Information Systems. It has been revealed that the industry in and around 
Gemlik has the potential to affect air and water pollution in particular. Solid waste 
and noise pollution, especially in the city and surrounding areas, are seen from 
industrial factories. This situation is a big problem especially for Karsak Creek and 
Gemlik Bay, which is of great importance to Gemlik. It is also anticipated that the 
local car factory planned to be established in Gemlik will increase the area of work 
and surrounding industrial resources, the migrations to the city will increase and the 
industrial and commercial elements will further affect Gemlik and its environment 
accordingly. The results are evaluated and the basic measures that need to be taken 
are outlined. 

Keywords: Gemlik, Urban Development, İndustry, Spatial Problems, 
Geographic İnformation System 
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MARDİN YEŞİLLİ İLÇESİNİN TURİZM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA 

 
Elif OMPUT 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün YILDIRIM 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 
Özet  
Mardin, UNESCO tarafından operasyonel kılavuzda adı geçmekte olan “halen 

yaşamın devam ettiği tarihi kentler” kategorisinde yer almaktadır. Mardin Güneydoğu 
Anadolu bölgesinin gözde turizm destinasyonlarından biridir. Buradan hareketle,bu 
araştırmanın amacı Mardin ili, Yeşilli ilçesinin turizm potansiyelini ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda litaretür taraması yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda, Yeşilli ilçesinin Mardin il merkezine en yakın ilçelerden biri olarak tarihi, 
kültürel, tarımsal ve doğal değerlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.Bu değerlerin 
turizmde değerlendirilerek bölgeye ve yerel halka hem ekonomik hem de sosyal 
alanda katkı sağlanması için çeşitli girişimlerin yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mardin, kültür turizmi, Yeşilli İlçesi. 
 

A STUDY ON TOURISM POTENTIAL OF MARDİN YEŞİLLİ DISTRICT 
 
Abstract 
Mardin is included in the category of "historic cities where life still 

continues", which is mentioned in the operational guide by UNESCO. Mardin is one 
of the favorite tourism destinations of the Southeastern Anatolia region. Therefore, 
the purpose of this research is to reveal the tourism potential of Yeşilli district of 
Mardin province.For this purpose, a literature review was carried out. As a result of 
the research, it has been revealed that Yeşilli district has historical, cultural, 
agricultural and natural values as one of the closest districts to Mardin city center. In 
order to contribute to the region and the local community both economically and 
socially by evaluating these values in tourism, various initiatives need to be made. 

Keywords:Mardin, cultural tourism, Yeşilli District. 
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EVOLUTION OF BOZCADA INTO A TOURISM DESTINATION 
 

Öğr. Göv. Dr. Duygu OKUMUŞ 
Bursa Teknik Üniversitesi 

 
Özet 
During the 20th and early 21th century, rural areas have been going through 

substantial economic and social structural transformation around the world, due to the 
decline in production-based activities as employment opportunities for rural 
population. Most governments have been responding to these changes by adopting 
policies that encourage post-productivism and multifunctionality. One of the most 
natural route to this transition is the promotion of service-based economic activities in 
rural areas such as tourism. This research offers a new understanding of rural 
transitions by producing a new conceptual model by exploring the changes in local 
economy, characteristics of newcomers, landscape and local services, and annual 
cycle of life on the island of Bozcaada, Turkey.  

Keywords: rural transitions, tourism, local economic change, local socio-
cultural change. 
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DEĞİŞEN ENERJİ GÜVENLİĞİ STRATEJİLERİ VE TÜRKİYE 
İNCELEMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇITAK 

Hitit Üniversitesi 
 
Özet 
Toplumsal yaşamın kalitesinin devamında ve devletlerin kalkınmalarında 

ciddi bir önemi olan enerjinin üzerindeki tartışmaların odaklandığı temel noktalardan 
biri, konunun güvenlik boyutudur. Enerji güvenliği genel anlamıyla, sürdürülebilirliğe 
ve sürekliliğe yönelik tehditlerin ve endişelerin ortadan kaldırıldığı durumu ifade 
etmektedir. Geleneksel bakışla enerji güvenliği, enerji akışının en makul ve maliyetsiz 
çerçevede devam etmesi düşüncesiyle ele alınmıştır. Günümüzde ise enerji arzının ve 
fiyat kararlılığının yanı sıra farklı konu alanlarını içerecek şekilde çok boyutlu bir 
yapıya ulaşmıştır. Enerji güvenliği kısa, orta ve uzun vadedeki enerji politikaları 
kapsamında yatırım istikrarından terör saldırılarına, çevre sorunlarından kaynakların 
azalmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsayan bir alan halindedir. Devletlerin enerji 
ihracına veya ithalatına bağımlılıkları arttıkça enerji ile ilgili her türlü faaliyetin 
güvenliğinin sağlanması ihtiyacı daha üst seviyede hissedilmektedir. Enerji-politiğin 
uluslararası politikanın temel başlıklarından biri haline gelmesi ve yenilenebilir enerji 
alanındaki gelişmelerle birlikte güvenlik meselesinin yelpazesi genişlemiştir. Enerji 
güvenliği; fiyat istikrarı, teknoloji geliştirme hızının devamı, tüketime yönelik talep, 
küresel ve bölgesel sorunlar, verimlilik sistemlerinin işleyişi, transfer hatlarının 
emniyeti gibi pek çok konuyu da içerecek şekilde karmaşık bir hal almıştır. Enerji 
güvenliği bağlamında oluşabilecek tüm tehditlere ve sürekliliği etkileyecek 
gelişmelere karşı bir savunma mekanizması oluşturulması gerekmektedir. Devletler 
de ulusal enerji güvenliklerini yeni bir yaklaşım çerçevesinde ele almak zorunda 
oldukları bir dönem içerisinde bulunmaktadırlar. 

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin enerjiye bağımlılığı oldukça 
yüksektir ve enerji harcamaları ithalatının önemli bir kalemini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle enerji güvenliği, enerji politikası içerisinde geniş bir başlığı ifade etmektedir. 
Yenilenebilir enerji yatırımlarının arttırılması, enerji nakil hatlarının siber ve terör 
saldırılarına karşı korunması, fiyat istikrarının sağlanması, enerji ticareti içerisinde 
bulunulan devletler ve şirketlerle ilgili analizlerin yapılması, enerji akışını sekteye 
uğratacak bölgesel ve küresel gelişmelerin takibi, bulunduğu bölgede aleyhine olacak 
enerjiyle ilgili girişimlere karşı konulması, herhangi bir kesintiye karşı depolama 
faaliyetlerinin hızlandırılması, yerli şirketlerin güçlendirilmesi, enerjinin çeşitli 
alanlarıyla ilgili teknolojik yeniliklerin uygulanması, hassas bilgilerin korunması gibi 
konular Türkiye’nin enerji güvenliğine bakışının ana hatlarını oluşturmaktadır. 
Türkiye ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler ve ihtiyaçları ışığında enerji güvenliği 
stratejilerini çok boyutlu, esnek, öngörülü, çözüm odaklı ve kapsamlı oluşturma 
arayışındadır. 
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Bu bildiri ile öncelikle enerji güvenliğinin genel çerçevesi çizilecek, ardından 
küresel boyutta enerji güvenliği stratejisindeki değişim ve bu değişimin nedenleri 
incelenecektir. Türkiye’nin enerji güvenliği stratejisindeki değişim ise çalışmanın 
ikinci bölümünü oluşturacaktır. Dünyada enerjiye olan ihtiyacın artışı, bu doğrultuda 
giderek önem kazanan enerji politikaları ve politikaların içerisindeki güvenlik 
başlığının genişleyen gündemi irdelenmeye çalışılacaktır. Sonuçta ise enerji 
güvenliğinin sağlanması için devletlerin ne gibi adımları attıkları ve atmaları gerektiği 
tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Türkiye, enerji güvenliği stratejisi 
 

CHANGING ENERGY SECURITY STRATEGIES AND ANALYSIS OF TURKEY 
Abstract 
One of the main focuses of the discussions on energy, which is of great 

importance for the continuation of the quality of social life and the development of 
states, is the security dimension of the issue. Energy security in general means the 
situation where threats and concerns about sustainability and sustainability are 
eliminated. Traditionally, energy security has been dealt with the idea that energy 
flow will continue in the most reasonable and cost-free manner. Today, it has reached 
a multidimensional structure that includes different subject areas as well as energy 
supply and price stability. Energy security covers a wide range of areas from 
investment stability to terrorist attacks, from environmental problems to scarcity of 
resources within the context of short, medium and long term energy policies. As the 
dependence of states on energy exports and imports increases, the need to ensure all 
kinds of energy related activities is felt at a higher level. With the growing energy 
sector becoming one of the main topics of international policy and developments in 
the field of renewable energy, the security issue has expanded. Energy security has 
become complex field, including many aspects such as price stability, the 
continuation of technology development, demand for consumption, global and 
regional problems, the functioning of efficiency systems, and the safety of transfer 
lines. A defense mechanism should be established against all threats that may arise in 
the context of energy security and developments that may affect continuity. States are 
thus in a period when they have to address national energy security within the 
framework of a new approach. 

Turkey's energy dependence as a developing country is quite high and energy 
costs are an important item of imports. Therefore, energy security represents a broad 
topic within energy policy. Such issues as enhancing renewable energy investments, 
protecting energy transmission lines against cyber and terror attacks, ensuring price 
stability, conducting analyzes on energy trading states and companies, monitoring 
regional and global developments that will interfere with energy flow, and countering 
energy related initiatives in the region happening against its interests, accelerating 
storage activities against any cuts, strengthening domestic companies, the 
implementing of technological innovation with a variety of related areas of energy, 
protecting sensitive information are the main lines of Turkey's energy security. In the 
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context of national, regional and global developments and its needs Turkey seeks to 
create multi-dimensional, flexible, visionary, solution-oriented and comprehensive 
energy security strategies. 

In this paper, firstly the general framework of energy security will be drawn, 
then the global change in energy security strategy and the reasons of this change will 
be examined. The change in Turkey's energy security strategy will form the second 
part of the study. The increase in the need for energy in the world, the energy policies 
that are gaining importance in this direction and the widening agenda of the security 
heading within the policies will be examined. As a result, it will be discussed what 
steps states has taken and should take to ensure energy security. 

Keywords: Energy Security, Turkey, energy security strategy 
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YENİLİK YAYIM TEORİSİ KAPSAMINDA ÜNLÜLERİN YER ALDIĞI 
REKLAMLARIN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: KADIN TÜKETİCİLER 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 
Öğr. Gör. Dr. Nur Çağlar Çetinkaya 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 
 
Özet  
Pazar bölümlendirmede en önemli ayrıştırma kriterlerinden olan cinsiyet ve 

bağlı olarak kadınlar; erkeklere göre farklı beyin yapısı, hormon, empati ve algılama 
yeteneğine sahip bireylerdir. Reklamlara yönelik tepkileri de erkeklere göre farklılık 
gösteren kadınlar, giderek artan ekonomik, sosyal ve işgücüne katılım güçleri ile 
işletmelerin üzerinde yoğunlaşmaları gereken bir hedef kitleyi oluşturmaktadırlar.  

Pazarlama araçları içerisinde tüketicileri satın alma niyetine sürükleyen en 
önemli unsur olan reklam; kökeni Eski Mısır, Babil ve Roma dönemlerine kadar 
uzanan bir iletişim biçimidir. Literatürde; işletmelerin hedef kitleye kendini tanıtması 
olarak da ifade edilen reklama ait geliştirilmiş çeşitli stratejiler yer almaktadır. 
Araştırmada bu stratejilerden biri olan “ünlü kullanımı” Rogers tarafından geliştirilen 
Yenilik Yayım Teorisi kapsamında incelenmektedir. Reklamcılar tarafından gerek 
fiziksel özellikleri gerekse yaşam şekilleri ile dikkat çeken ünlüler ile reklamı yapılan 
ürün arasında bir bağ kurularak ürünün de benzer özelliklere sahip olduğu algısı 
yaratılmak istenmektedir.  

Bu araştırmanın temel amacı ünlülerin yer aldığı reklamların kadın 
tüketicilerin satın alma niyetlerine olan etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın farklı 
demografik özelliklere sahip kadın tüketicilerin satın alma niyetlerinin Yenilik Yayım 
Teorisi kapsamında ünlü kullanım stratejisinin hangi boyutundan etkilendiği 
konusunda literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca araştırmada kadın 
tüketicilerin demografik özellikleri ile ünlü kullanım stratejileri arasındaki ilişkiler de 
incelenmiştir. Araştırmada Çankırı ilinde ikamet eden ve kolayda örneklem yöntemi 
ile belirlenmiş 410 katılımcıdan elde edilen veriler incelenmiştir. Araştırmada ilk 
olarak reklam, ünlü ve ünlü kullanımı kavramları incelenmiş, ardından literatürde yer 
alan ünlü kullanım modelleri Yenilik Yayım Teorisi kapsamında kadın tüketicilerin 
satın alma niyetlerine etkileri analiz edilmiş, ünlülerin yer aldığı reklamların esas 
alındığı ünlü kullanım stratejilerini oluşturan boyutların kadın tüketicilerin satın alma 
niyetleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Satın alma niyeti, ünlü kullanımı, kadın tüketiciler 
 

THE EFFECT OF ADS FEATURING CELEBRITIES ON PURCHASING INTENT 
WİTHİN SCOPE OF DIFFUSION OF INNOVATION THEORY: AN 

ASSESSMENT ON FEMALE CONSUMERS 
Abstract 
The most important segregation criteria in market segmentation are gender and 

depend on women are individuals with different brain structure, hormones, empathy 
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and perception abilities compared to men. Women, whose responses to advertising 
differ from men's, are increasingly becoming a target group for businesses with 
increasing economic, social and workforce participation forces.  

Advertising, which is the most important element that drives consumers to 
purchase within marketing tools, is a form of communication whose origins date back 
to the ancient Egyptian, Babylonian and Roman periods. In the literature, there are 
various strategies developed for advertising, which are also expressed as self-
promotion of businesses to the target group. In the study, one of these strategies, 
“celebrity use”, is analyzed within the scope of Innovation Extension Theory 
developed by Rogers. By establishing a link between celebrities who draw attention to 
both their physical characteristics and their lifestyle and the product being advertised, 
the perception that the product has similar characteristics is desired to be created.  

The main purpose of this research is to examine the effect of celebrities on the 
purchasing intentions of female consumers. The aim of the research is to contribute to 
the literature on the dimension of the famous usage strategy of female consumers with 
different demographic features, within the scope of the model. In addition, the 
relationship between the demographic characteristics of female consumers and 
famous usage strategies were also examined in the research. In the research, the data 
obtained from 410 participants living in Çankırı province and determined by easy 
sampling method were examined. In the research, firstly, the concepts of 
advertisement, celebrity and celebrity usage were examined, then the effects of the 
famous usage models in the literature on the purchasing intentions of women 
consumers within the scope of Diffusion of Innovation Theory were analyzed, and the 
dimensions that make up the celebrity usage strategies based on the celebrities in 
which the celebrities are based on the purchasing intentions of female consumers has 
been found to have an positive effect. 

Key Words: purchase intention, celebrity use, female consumers 
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BANKALARA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİLEN İLETİLERİN 
İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 

                                                                                                                                        
Dr. Hale Nur Güler                                                                                     

 
Özet 
Müşteri beklentileri, değişen ve gelişen teknolojik yapılar, güçlü rekabet 

politikaları ve bankacılık regülasyonları etkisinde bankalar sürdürülebilir başarı için 
iletilen itiraz şikayet ve önerileri özenle yönetmektedirler. Bankaların etkinleştirdiği 
kanallar, yasal kanallar ve sosyal medya üzerinden müşterilerin iletileri bankalara 
ulaşmaktadır. Bu çalışmada kamu, özel ve yabancı sermayeli on büyük bankaya 
twitter üzerinden iletilen itiraz şikayet öneri ve teşekkürler değerlendirilmiştir. 
Çalışmada en çok şikayet iletilen ürün ve hizmetler müşteri hizmetleri ve kredi 
kartları olurken, kredilerle ilgili talepler ilk sırada, kredi kartları ve para transferleri 
için itirazlar ilk sıralarda yer almıştır. Çalışmada müşteri iletilerinin ürün, hizmet ve 
konularına göre sınıflandırılması amaçlanmış olup bankalar ve müşteriler açısından 
değerlendirilmiş ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: bankacılık, şikayet yönetimi, sosyal medya, müşteri 
deneyimi, içerik analizi 

 
Abstract 
Under the influence of customer expectations, changing and developing 

technological structures, strong competition policies and banking regulations, banks 
carefully manage objection complaints and suggestions for sustainable success. The 
messages of the customers reach the banks via the channels activated by banks, legal 
channels and social media. In this study, appeals, complaints, suggestions and appeals 
submitted to ten major public, private and foreign banks via twitter were evaluated. In 
the study, customer services and credit cards were the most frequently reported 
products and services, while requests for loans were the first and objections for credit 
cards and money transfers took the first place. In this study, it is aimed to classify 
customer messages according to their products, services and subjects, and they are 
evaluated for banks and customers and their solutions are discussed. 

Keywords: banking, complaint management, social media, customer 
experience, content analysis 
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İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYONUN İŞLETME 
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Dr. Emre NALÇACIGİL 

 Selçuk University 
ORCID: 0000-0001-9834-7472 

 
Özet 
Günümüzde bilginin, işletmelerin en önemli kaynaklarından biri haline geldiği 

şüphesizdir. Bilginin, teknoloji ile birbirini tamamlayan bir girdi olarak kullanılması 
ve bilgi teknolojilerinin ekonomik alanda yer alması, bilgiyi, iş dünyasında sınırsız bir 
güç kaynağı kılmıştır. İşletmeler kendilerine has olan bilgilerini kullanarak, inovasyon 
düzeyini arttırmakta ve bu da işletmeye stratejik rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu 
bağlamda bu çalışma, işletmelerdeki açık ve örtülü bilgi paylaşımı ve inovasyonun 
firma performansıyla olan ilişkisini araştırma amacı taşımaktadır. Çalışmanın birinci 
bölümünde bilgi kavramı ve ilerleyen bölümlerde sırasıyla inovasyon ve işletme 
performansı kavramları ayrıntılı olarak incelenmiş ve son bölümde bu kavramların 
işletmelerle ilişkisi açıklanmıştır.  Araştırma sonucunda bilgi paylaşımının inovasyon 
ve işletme performansı üzerinde, inovasyonun işletme performansı üzerinde etkili 
olduğu iddia edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Bilgi Paylaşımı, Bilgi Yönetimi, Örtülü 
Bilgi, Açık Bilgi, İşletme Performansı. 

 
INFORMATION SHARING AND MANAGING IN BUSINESS, INNOVATION 

AND COMPANY PERFORMANCE RELATIONSHIP 
Abstract 
Today, there is no doubt that the information has become one of the most 

significant sources of business. The usage of information with mostly technology as 
an integrating input and, within time, it made the information possible to be seen as 
unlimited power with the presence of information technologies in financial field. 
After the communities define the implicit information and explicit information, they 
supply the needs of their customers by using the information which creates privilege 
for the community, which their rivals don’t have and increase the level of innovation 
and this; therefore, gives the community strategic dominance. This study which has 
been prepared to assess the relation between explicit and implicit information sharing 
at businesses with innovation and the performance of the firm consists of two parts as 
theory. As a result of the sharing of information on innovation and business 
performance, innovation on business performance has been offered to be effective. 

Keywords: Innovation, Information Sharing, Information Management, 
Implicit Information, Explicit Information, Business Performance. 
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İŞYERİNDE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ 

 
Dr. Menderes KANDEMİR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
 
Özet 
Günümüz rekabetçi iş hayatında,  değişik karakterde birçok insanın bir arada 

olduğu örgüt ortamı, bireyler arasındaki çatışmayı da içinde barındırmaktadır 
(Karatuna,2013:9; ).  Bu sebeple iş hayatı, kişiler arasında çatışmaların sıklıkla 
yaşandığı bir ortam olarak görülmektedir. İş hayatında psikolojik taciz (mobbing) de 
bu çatışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Birinci, 2018:7). İş hayatında 
psikolojik taciz yada zorbalık adı altında bilinen psikolojik taciz günümüz 
örgütlerinde iş ile ilgili stresin ana sebeplerinden birisi olarak kabul edilmektedir 
(Doğancı, 2016:78).  

Psikolojik taciz, karmaşık, duygusal ve dinamik bir süreçtir (Rocaboy ve 
Winter, 1997:6). Çalışma hayatında işyerinde psikolojik taciz kavramı ilk olarak 
İsveçli Psikolog Leymann tarafından kullanılmıştır (Öztürk ve Şahbudak, 2017:204). 
Leymann, psikolojik tacizi “ bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik 
olarak, sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı yöntemler ile yapılan, 
psikolojik terör” olarak tanımlamaktadır (Leymann, 1990:120). Leymann, yapılan bir 
davranışın psikolojik taciz olarak kabul edilmesi için bu eylemin haftada en az bir 
kere ve altı ay boyunca sürmesi gerektiğini ileri sürmektedir (Leymann, 1996:165).  

Psikolojik taciz, dünyada birçok işletmede görülen, mağduru, fiziksel ve aynı 
zamanda psikolojik anlamda da etkileyen, verimliliğin azalması ve personel devir 
hızının artması gibi nedenlerle örgütlere zarar veren bir nevroz durumudur (Özden, 
2018:31). İşletmeler, hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler örgütsel 
başarının sağlanması, kaliteli ürün ve hizmet faaliyetlerinin sunulması açısından, 
aidiyet duygusu gelişmiş ve örgüte bağlı kişilere sahip olmak istemektedirler. Bu 
anlamda çalışanların içinde yer aldığı örgütlerine karşı geliştirmiş oldukları en önemli 
iş tutumlarından biri olan “örgütsel bağlılık”, çalışanların örgütlerine yönelik 
geliştirmiş oldukları algıya göre de farklılık gösterebilmektedir. Çalışanın yeteneğinin 
ve yüksek düzeyde sergilemiş olduğu performans gücünün örgüt performansına 
sağladığı katkının yanı sıra örgütüne bağlı olan çalışanların olması örgütün başarı 
sağlamasında büyük paya sahiptir. Bu anlamda örgütsel başarının elde edilmesi ve 
devamlılığının sağlanması konusunda işyerinde psikolojik taciz gibi olumsuz bir iş 
davranışı hem çalışanların örgüte bağlılığını hem de örgüte ekstra emek sunma 
isteğini olumsuz anlamda etkileyecektir. 

Örgütte hem çalışanı hem de tüm organizasyonu olumsuz olarak etkileyen 
psikolojik taciz yada başka bir ifadeyle yıldırma algısı örgütler açısından yakından 
ilgilenilmesi gereken bir konudur. Çalışanın verimliliği, iletişimi, itibarı, sosyal 
ilişkileri ve sağlığına yönelik tehditler psikolojik taciz davranışlarını oluşturmaktadır 
(Nielsen ve Einarsen, 2012:310). Bu tür olumsuz davranışlar neticesinde işten 
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ayrılmalar artmakta ve aynı zamanda örgütsel bağlılıkla ilgili sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada psikolojik tacizin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik taciz, yıldırma algısı, mobbing, örgütsel 
bağlılık, personel devir hızı, iş stresi, örgütsel performans. 

 
THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL ABUSE (MOBBING) ON 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE WORKPLACE 

Abstract 
In today's competitive business life, the organization environment, where 

many people with different characters come together, also includes conflict between 
individuals (Karatuna, 2013: 9;). For this reason, business life is seen as an 
environment where conflicts between people occur frequently. Psychological 
harassment (mobbing) has emerged as a product of these conflicts in business life (Ilk, 
2018: 7). Known as psychological harassment or bullying in business life, 
psychological harassment is considered as one of the main causes of work-related 
stress in today's organizations (Doğancı, 2016: 78).Psychological harassment is a 
complex, emotional and dynamic process (Rocaboy & Winter, 1997: 6). The concept 
of psychological harassment in the workplace was first used by Swedish Psychologist 
Leymann (Öztürk & Şahbudak, 2017: 204). Leymann defines psychological 
harassment as “psychological terrorism by one or more people towards another 
person, systematically carried out by hostile and immoral methods” (Leymann, 1990: 
120). Leymann suggests that this action should continue at least once a week and for 
six months in order for an act to be accepted as psychological harassment (Leymann, 
1996: 165).Psychological harassment is a neurosis situation that is seen in many 
businesses in the world, affects the victim, physically and at the same time 
psychologically, damages organizations due to decreased productivity and increased 
staff turnover rate (Özden, 2018: 31). Businesses want to have people who have a 
sense of belonging and who have a sense of belonging, in terms of ensuring 
organizational success and providing quality product and service activities, regardless 
of which sector they operate in. In this sense, “organizational commitment”, which is 
one of the most important business attitudes that employees have developed against 
their organizations, may differ depending on the perception that employees have 
developed for their organizations. In addition to the talent of the employee and the 
performance power that he exhibited at a high level, the contribution of the employee 
to the organization's performance has a great role in the success of the organization. In 
this sense, a negative business behavior such as psychological harassment in the 
workplace to achieve organizational success and ensure its continuity will negatively 
affect both the commitment of employees and the willingness to offer extra labor to 
the organization.The perception of psychological harassment or, in other words, 
intimidation that negatively affects both the employee and the whole organization in 
the organization, is an issue that needs to be dealt with closely for organizations. 
Employee productivity, communication, reputation, social relationships and threats to 
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health constitute psychological harassment behaviors (Nielsen & Einarsen, 2012: 
310). As a result of such negative behaviors, layoffs increase and at the same time, 
problems arise regarding organizational commitment. In this study, the effect of 
psychological harassment on organizational commitment will be examined. 

Keywords: Psychological harassment, mobbing perception, mobbing, 
organizational commitment, staff turnover rate, job stress, organizational 
performance. 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Dr. Ertuğrul KÖSE 

Gübre Fabrikaları T.A.Ş., Risk 
Dr. M. Çağrı PEHLİVANOĞLU 

 
Özet 
Örgütsel güven, örgüt üyelerinin çalıştıkları örgüt ve yöneticiler ile ilgili 

algıladıkları güven duygusudur. Bireylerin çalıştıkları örgütün kendilerine faydalı 
olacak ya da en azından zarar vermeyecek yönde kararlar alacağına dair olan 
inançlarıdır. Örgütsel özdeşleşme, bireyin üyesi olduğu örgütle arasında güçlü bir bağ 
kurması, kendisini örgütle bütünleştirmesi, içinde bulunduğu örgütle gurur duyması 
ve hedeflerini tam anlamıyla sahiplenmesi olarak tanımlanabilir. Araştırma, örgütsel 
güven algısının çalışanların örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi 
amacıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri online anket yöntemiyle elde edilmiştir. 
Anketler kolayda örnekleme yöntemi ile İstanbul ili sınırları içinde üretim, hizmet ve 
ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan çalışanlara 
uygulanmıştır. Toplam 278 anket formu temin edilmiş ve 257 tanesi geçerli olarak 
kabul edilmiştir. Anket verileri SPSS ve AMOS paket programları aracılığı ile analiz 
edilmiştir. Hipotez testlerinin analizi için regresyon, demografik değişkenlerin analizi 
için t testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda 
örgütsel güven algısının örgütsel özdeşleşme üzerinde etkili olduğu ve iki kavramsal 
yapı arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir. Demografik 
değişkenlerden statü, iş tecrübesi, yaş ve öğrenim düzeyi değişkenlerine göre 
grupların örgütsel bağlılık ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık 
gözlemlenemezken, sektör değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 
katılımcıların örgütsel özdeşleşme puanlarının diğer sektörlerdeki katılımcılardan 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme, Statü, Öğrenim 
Düzeyi, Yaş, İş Tecrübesi,  

 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON 

ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION 
 
Abstract 
Organizational trust is the sense of trust that employees perceive about the 

organization and managers they work for. It is the belief that the organization will 
take decisions for the benefit of the organization members, or at least not harm them. 
Organizational identification can be defined as the establishment of a strong bond 
between the individual and the organization, where the individual integrates him or 
herself with the organization, feels proud of being a member of the organization and 
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fully embrace the organizational goals. This research was carried out to determine the 
effect of organizational trust perception on the organizational identification of 
employees. Research data was obtained by using online surveys. The questionnaires 
were distributed by convenience sampling method to the employees working in 
companies in the production, service, and trade sectors in Istanbul. The measurement 
tools were distributed to 278 participants, 257 of them were accepted as valid for the 
statistical analysis. Survey data were analyzed by SPSS and AMOS package 
programs. Regression analysis were used for hypothesis testing; and t test and 
ANOVA tests were used for the analysis of demographic variables. As a result of the 
regression analysis, it was determined that the perception of organizational trust has 
an effect on organizational identification and the relationship between the two 
conceptual structures was statistically significant. According to the analysis of 
demographic variables, a significant relationship was found between organizational 
commitment and industry (sector) groups. It was observed that the organizational 
identification scores of the participants working in the companies operating in the 
production companies were higher than those working in the other sectors. There was 
no relationship found between organizational trust, status, work experience, age, and 
education level groups.  

Keywords: Organizational Trust, Organizational Commitment, Status, 
Education Level, Age, Work Experience 
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İSTANBUL MARATONUNDAKİ YABANCI KATILIMCI SAYISI VE 
TURİZM İLİŞKİSİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Aygül Anavatan 

Dr. Öğr. Üyesi Andım Oben Balce 
Pamukkale Üniversitesi 

 
Özet 
Farklı ülke ve şehirlerden insanların spor etkinliklerine katılması ev sahibi 

şehirlerin ekonomisine ve turizmine katkı sağlamaktadır. En eski spor 
organizasyonlarından biri olan maraton, 42.195 kilometrelik bir yol koşusu 
etkinliğidir ve günümüzde birçok şehirde binlerce insanın aktif olarak katılabildiği bu 
tür organizasyonlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, maraton organizasyonları da şehir 
ve ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkileyen spor turizmi etkinliğine 
dönüşmektedir. Aynı şekilde bir ülkeye yapılan turistik gezilerin o ülkedeki spor 
faaliyetlerine olan katılımı etkileyip etkilemediği de araştırılması gereken bir konudur. 
Bu çalışmanın amacı, 2010-2019 yılları arasında 82 yabancı ülkeden katılımın 
gerçekleştiği İstanbul Maratonundaki katılımcı sayısı ile turizm ilişkisini panel veri 
analiz yöntemleri kullanarak incelemektir. Bu amaçla, öncelikle serilerin yapısı 
incelenmiştir. Serilerde yatay kesit bağımlılığı bulunduğu ve heterojen özellik 
sergilediği ortaya çıkarılmıştır. Buna uygun olarak birim kök testi sonuçları 
incelendiğinde, katılımcı sayısı ve turizm değişkenlerinin düzeyde durağan olmadığı 
bulunmuştur. Ardından, katılımcı sayısı ve turizm değişkenleri arasındaki uzun 
dönem ilişki incelenmiş ve uzun dönemde pozitif yönde birlikte hareket ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu dönem için değişkenlerin arasında nedensellik 
ilişkisi olmadığı bulgusu ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuç, İstanbul Maratonuna katılan 
yabancıların, daha önce Türkiye’ye turistik faaliyetler için gelenlerden farklı bir 
kesim olduğunu ya da yabancıların son 10 yılda Türkiye’yi turistik amaçla ziyaret 
etmiş olmasının İstanbul Maratonuna katılmada anlamlı bir etkisi olmadığını 
göstermektedir. Buna ek olarak, İstanbul Maratonuna gelen yabancı katılımcıların 
daha sonra turistik faaliyetler için Türkiye’yi tercih etmediği sonucuna da 
ulaşılmaktadır. İstanbul Maratonundaki yabancı katılımcılara, Türkiye’nin turistik, 
kültürel ve gastronomi açısından ilgi çekici yerleri hakkında tanıtıcı faaliyetlerin 
yapılması, katılımcıların Türkiye’ye sadece koşmak için değil aynı zamanda farklı 
zamanda turizm amaçlı gelmesini desteklemek için önemli bir faaliyet olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstanbul Maratonu, spor organizasyonları, şehir 
ekonomisi, panel veri analizi 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF FOREIGN 

PARTICIPANTS, AND TOURISM IN THE ISTANBUL MARATHON 
Abstract 
The participation of people from different countries and cities in sports 

activities contributes to the economy and tourism of the host cities. One of the oldest 
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sports organizations, the marathon is a 42,195-kilometer road run event, and today 
such events are organized in many cities where thousands of people can actively 
participate. Therefore, marathon organizations turn into sports tourism activities that 
affect the economies of the city and country significantly. Likewise, whether the 
touristic trips to a country affect the participation in sports activities in that country is 
also an issue to be investigated. The aim of this study is to examine the relationship 
between the number of participants in the Istanbul Marathon, where participation 
from 82 foreign countries took place between 2010-2019, and tourism by using panel 
data analysis methods. For this purpose, firstly, the structure of the series has been 
examined. It was revealed that the series have cross-section dependence and exhibit 
heterogeneous feature. Accordingly, when the unit root test results were examined, it 
was found that the number of participants and tourism variables were not stationary at 
the level. Then, the long-term relationship between the number of participants and 
tourism variables was examined and it was concluded that they moved together 
positively in the long term. It was found that there was no causal relationship between 
the variables for the period in question. This result shows that the foreigners 
participating in the Istanbul Marathon are a different segment from those coming 
before for the tourist activities to Turkey, or that having visited Turkey of foreign 
tourist in the last 10 years has no significant effect on participation in the Istanbul 
Marathon. In addition, it is then reached the conclusion that the foreign participants 
coming to Istanbul Marathon don't choose Turkey for tourist activities. It will also be 
an important activity to make promotional activities about the places of interest in 
terms of Turkey's touristic, cultural and gastronomic to the foreign participants in the 
Istanbul Marathon thus the foreign participants will be supported to arrive not to just 
run but also visit Turkey for tourism purposes at different times. 

Keywords: Istanbul Marathon, sports organizations, city economy, panel data 
analysis 
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ANTEP FISTIĞI (Pistacia vera L.) ÜRETİCİLERİNİN ÖRGÜTLENME 
DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ* 

 
Ahmet Mert RASTGELDİ  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Reşit SEVİNÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CANÇELİK 

Harran Üniversitesi 
 

Özet 
Anadolu toprakları insanlığın yerleşik hayata geçim tarımsal faaliyetler ile 

uğraştığı en eski yerleşim alanlarından birisidir. Antep fıstığı (Pistacia vera L.) ilk 
olarak Etiler tarafından Güney Anadolu’da kültüre alındığını bilinmektedir. Antep 
fıstığı (Pistacia vera L.), Pistacia cinsi içerisinde yer alan ve 10 veya daha fazla türü 
kapsayan, ticari değere sahip olan, kuruyemiş olarak alınıp-satılan bir meyvedir. 
Antep fıstığının anavatanı; Anadolu, Kafkasya, İran ve Türkmenistan’ın yüksek 
kısımlarını içine alan Yakın Doğu gen merkezi ile Orta Asya gen merkezidir. Antep 
fıstığının kültür formlarının gen merkezi ise Anadolu, İran, Suriye, Afganistan ve 
Filistin’dir. Türkiye Antep fıstığının anavatan bölgelerinden bir tanesidir. Türkiye’de 
bin yıldan daha fazla süredir Antep fıstığı tarımı yapılmaktadır. Uluslararası Sert 
Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi (INC) 2016 yılı raporuna göre; dünyada Antep 
fıstığı üretiminin %47,8’ini ABD, %25,3’ünü İran ve %24,1’ini Türkiye 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’de 2004 yılında 37.572 ha olan Antep fıstığı ekim alanları 
%44,94 artarak 2017 yılında 68.237 ha yükselmiştir. Türkiye’de 2004 yılında 42,5 
milyon olan Antep fıstığı ağacı sayısı (meyve veren ve vermeyen) 2018 yılında %65 
oranında artarak 70,1 milyona ulaşmıştır. Türkiye’de 2004 yılında 30 bin ton olan 
Antep fıstığı üretimi 8 kat artarak 2018 yılında 240 bin ton olmuştur. TÜİK 2018 
verilerine göre; Şanlıurfa’da 100.107 ton, Gaziantep’te 90.183 ton, Adıyaman’da 
24.015 ton ve Siirt’te 11.301 ton Antep fıstığı üretimi yapılmıştır. Türkiye Antep 
fıstığı üretiminin %41,7’si Şanlıurfa ilinde yapılmaktadır. Antep fıstığı yetiştirilme 
koşullarına bağlı olarak kıraç arazi isteği, üretiminden hasadı ve işlenmesine kadar 
emek yoğun gerektiren bir ürün olması ve dünya piyasasında değeri her geçen gün 
artan sert kabuklu bir meyve olması sebebiyle Şanlıurfa için önemli bir tarımsal 
üründür. Bu nedenle Şanlıurfa ilinde Antep fıstığı üretim miktarının arttırılması, 
Antep fıstığı ağaçlarının ve birim alanlarının arttırılması, verim ve üretim artışını 
etkileyen faktörlerin tespiti amacıyla 2016 yılında “Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği” 
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye Antep fıstığı üretiminin 
yaklaşık %42’sinin yapıldığı Şanlıurfa’da Antep fıstığı üreticilerinin örgütlenme algısı 
ve Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Birliği ile olan ilişkileri, memnuniyetleri ve beklentileri 
ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antep fıstığı; Pistacia vera L.; Üretici Birliği; Şanlıurfa 
                                                           
* Bu çalışma; birinci danışmanlığını Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Reşit Sevinç,  ikinci danışmanlığını Dr. 
Öğr. Üyesi Mehmet CANÇELİK’in yaptığı, Ahmet Mert RASTGELDİ tarafından hazırlanan 
“Şanlıurfa İlinde Antep Fıstığı Pazarlama Ağı ve Antep Fıstığı Üreticilerinin Örgütlenme Algısı” 
başlıklı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır. 
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A RESEARCH ON THE ORGANIZATION LEVEL OF THE PISTACHIO (Pistacia 
vera L.) PRODUCERS: EXAMPLE OF ŞANLIURFA 

Abstract 
Anatolian lands are one of the oldest settlements where humanity has settled 

and engaged in agricultural activities. It is known that pistachio (Pistacia vera L.) was 
first cultured in South Anatolia by Etiler.Pistachio (Pistacia vera L.) is a fruit that is 
merchantable and sold as dried fruits, covering 10 or more species, within the genus 
Pistacia. The homeland of pistachio; It is the Near East gene center which includes the 
high parts of Anatolia, Caucasus, Iran and Turkmenistan and Central Asia gene 
center. The gene center of pistachio cultivation forms is Anatolia, Iran, Syria, 
Afghanistan and Palestine. Turkey is one of the countries of origin of Pistachios. 
Pistachio cultivation has been done for more than a thousand years in Turkey. 
According to the 2016 Report of International Nut and Dried Fruit Council (INC); 47, 
8% of the world pistachio production ABD, 25,3% Iran and 24,1% were carried out 
by Turkey. In Turkey in the year 2004 37.572 ha of pistachio cultivation area 
increased by 44.94% in 2017 increased to 68 237 ha. The number of pistachio trees in 
Turkey with 42.5 million in 2004 (fruitful and non-fruitful) increased by 65% in 2018 
and reached 70.1 million. In Turkey pistachio production of 30 thousand tons in 2004, 
increased by 8 times has reached 240 thousand tons in 2018. According to TÜİK 2018 
data; 100,107 tons of pistachio were produced in Şanlıurfa, 90,183 tons in Gaziantep, 
24,015 tons in Adıyaman and 11,301 tons in Siirt. 41.7% of the pistachio production 
of Turkey is made in Sanlıurfa. Pistachio is an important agricultural product for 
Şanlıurfa due to its demand for barren land depending on the growing conditions, it is 
a product that requires intense labor from its production to harvest and processing, 
and it is a shelled fruit that increases in value in the world market day by day. For this 
reason, in Şanlıurfa, “Şanlıurfa Pistachio Producers Association” was established and 
started its activities in 2016 in order to increase the production amount of pistachio, 
increase the pistachio trees and production areas, and determine the factors affecting 
yield and production. In this study, In Şanlıurfa where approximately 42% of Turkey 
pistachio production, the organizational perception of Pistachio producers and their 
relations, satisfaction and expectations with Şanlıurfa Pistachio Producers Association 
will be revealed. 

Keywords: Pistachio; Pistacia vera L.; Producers Association; Şanlıurfa.  
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TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPAN İTHALAT VE İHRACAT FİRMALARININ 
HAMEL VE PRAHALAD’IN KEŞİF VE GELİŞİM MATRİSİNDE 

KONUMLANDIRILMASI 
 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BARDAKÇİ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ragıp GÖRGÜN 

Harran Üniversitesi 
 
Özet 
Rakip firmalara göre farklı ve ayrı bir konumda bulunmak isteyen işletmeler 

için kendi yeteneklerini geliştirmek son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu şekilde 
ayrışmak isteyen firmalar geliştirdikleri kendilerine ait yetenekler sayesinde hem 
rakiplerini teknolojik ve ekonomik açıdan geride bırakmayı hem de taklit 
edilebilirliğin önüne geçmeyi hedeflemektedirler. Özellikle uluslararası firmaların 
rekabet koşullarında önemli bir şekilde ayrışmasını sağlayan bir matris geliştiren 
Hamel ve Prahalad, bu matriste her firmanın bugün ve gelecek vizyonunu tespit 
etmiştir. Bu matris ve rota bağımsız bir şekilde her firmada o firmanın genel 
özelliklerini yansıtmaktadır. Bu çalışma ile işte Türkiye’de faaliyet gösteren 
uluslararası Türk ve yabancı firmaların bu matris ve rotada konumlandırılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada KAP’ta (Kamu Aydınlatma Platformu) yer alan en büyük 
üretim firmalarının yöneticilerine anket yöneltilmiş ve toplanan veriler SPSS paket 
programı ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışma ile Türkiye’deki uluslararası üretim 
firmalarının keşif matrisindeki konumu ve gelişim istikameti hakkında görüşler ortaya 
konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Aydınlatma Platformu, Keşif Matrisi, Gelişim 
Rotası, Türkiye 

 
POSITIONING OF THE HAMEL AND PRAHALAD DISCOVERY 

MATRIX AND DEVELOPMENT ROUTE FOR TURKEY’S IMPORT AND 
EXPORT COMPANIES 

 
Abstract 
It is extremely important to develop their own abilities for businesses that 

want to be in a different and separate position compared to competing companies. The 
companies that want to separate in this way aim to both outstrip their competitors 
technologically and economically and prevent them from being imitated, thanks to 
their talent. Especially Hamel and Prahalad, who developed a matrix that enables 
international companies to differentiate significantly in competitive conditions, 
determined the vision of each company today and in the future. This matrix and route 
independently reflect the general characteristics of that firm in each firm. Here the 
international Turkish and foreign firms operating in Turkey with this study aimed 
positioned in this matrix and routes. The survey method was used in the study and the 
data of the largest manufacturing companies in the PDP (Public Disclosure Platform) 
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were analyzed with the SPSS package program. The studies with the international 
manufacturing company in Turkey opinions about the location and direction of 
development in this matrix have been revealed. 

Keywords: Public Disclosure Platform, Development Route, Discovery 
Matrix, Turkey 
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ASKERİ HARCAMALARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
1970-2018 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah ALTINTAŞ 

Sakarya Üniversitesi  
 

Özet 
Kamu harcamalarının bir bileşeni olan askeri harcamaların ekonomik büyüme 

ile olan ilişkisi iktisat literatüründe gerek teorik gerekse ampirik olarak 
incelenmektedir. Liberal yaklaşıma göre genel manada devletin ekonomiye 
müdahalelerinin ekonomi üzerinde olumsuz etkiler bırakacağı savunulurken, 
keynesyen iktisadi görüş askeri harcamaları toplam talebin bir parçası olarak 
değerlendirir. Askeri harcamalardaki artışın üretimi ve büyümeyi hızlandıracağı 
görüşünü savunurlar. Büyüme modellerine dahil edilen askeri harcamalarla ilgili bir 
dizi teorik yaklaşımdan söz edilebileceği gibi ampirik literatürde de çok sayıda 
çalışma söz konusudur. Teoride olduğu gibi ampirik literatürde de askeri harcamalarla 
ekonomik büyüme arasında net bir bağdan bahsetmek mümkün değildir. 

Bu çalışmada askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye 
ekonomisi 1970-2018 dönemi dikkate alınarak incelenmiştir. Bu ilişkinin tespiti için 
öncelikle ADF birim kök testi uygulanmış ve hem GSYH hem de askeri harcamalar 
değişkenlerinin birinci farkında durağan olduğu tespit edilmiştir. Durağanlık testinden 
sonra ARDL Sınır Testi kullanılmış olup değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket 
edip etmediği sınanmış sonrasında ise kısa ve uzun dönem katsayıları analiz 
edilmiştir. Analizde son olarak Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik 
testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre askeri harcamalar ile ekonomik 
büyüme arasında eşbütünleşmeye ulaşılmıştır. Uzun dönem katsayıları dikkate 
alındığında askeri harcamalarda %1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi %0.33 
azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik 
testi sonuçlarına göre askeri harcamalardan ekonomik büyümeye doğru hem kısa 
dönemde hem de uzun dönemde nedenselliğe ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Türkiye 
ekonomisinde ilgili dönemde askeri harcamaların özel sektörün dışlanmasına neden 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bütçe içinde askeri harcamalara ayrılan pay 
eğitim, sağlık gibi beşeri sermaye üzerinden uzun dönemde büyümeyi sağlayacak 
alanları dışlamamasına dikkat edilmelidir. Bu noktada Türkiye ekonomisinde 1970-
2018 döneminde askeri harcamalarda etkinliğin sağlanması, denetimin yapılması 
ekonomik büyüme sağlamada önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Askeri Harcamalar, Ekonomik 
Büyüme, Hata Düzelmeye Dayalı Granger Nedensellik Testi, Türkiye. 
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YOKSULLUK SORUNU VE İSTANBUL’DA YAŞAYAN BİREYLERİN 
YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

                                                                                                         
 A.Bengisu PADIR 

                    Yıldız Teknik Üniversitesi                                                                                                  
Doç.Dr. Senem Çakmak Şahin 

                                                         Yıldız Teknik Üniversitesi                                           
     

Özet  
Tarih boyunca toplumların farklı boyutlarda karşı karşıya kaldıkları en önemli 

sorunlardan biri hiç şüphesiz yoksulluktur. Yoksulluk sadece belirli bir gelir 
düzeyinin altında kalmak gibi yalnızca ekonomik değerlerle açıklanabilecek bir olgu 
değil, aynı zamanda sosyal, siyasi ve insani ögeleri de barındıran çok yönlü bir 
olgudur. Son yıllarda dünya üzerinde büyük bir refah artışı sağlanmasına rağmen 
yoksulluğun hâlâ günümüzün en önemli sorunlarından biri olması bu çok yönlü ve 
girift yapısından ileri gelmektedir. Türkiye’de ise doğrudan ve dolaylı mücadele 
yöntemleriyle yoksulluğa çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.  

Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan bireylerin yoksulluk durumlarının ve 
yoksulluk algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri, bireylerin 
yoksulluk durumlarını ve algılarını ölçmeye yönelik hazırlanan anket çalışmasıyla 
sağlanmıştır. İstanbul’da yaşayan 540 kişiye uygulanan anket sonucunda elde edilen 
veriler SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklem 
sayısının yeterli olup olmadığı ve verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı 
KMO katsayısı ve Bartlett Sphericity testi yapılarak değerlendirilmiş, elde edilen 
sonuçların gerekli varsayımları karşıladığı görülmüştür. Ayrıca yapı geçerliğini 
incelemek için keşfedici faktör analizi uygulanmış ve iki faktörlü bir yapı elde 
edilmiştir. Son olarak, Cronbach Alfa katsayıları iç tutarlılığa bağlı güvenirliği yeterli 
oranda sağladığından, geçerlik ve güvenirlik analizi tamamlanan çalışma, ölçek haline 
getirilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların sorulara vermiş olduğu cevapların 
dağılımının belirlenmesi için yüzde-frekans analizi, katılımcıların yoksulluk algısını 
belirleme ölçeğinden almış oldukları puanların incelenmesi için ise betimsel analiz 
teknikleri kullanılarak çalışma detaylandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde 
edilen bulgular bireylerin yoksulluk durumlarının tespiti ve yoksulluk algısı üzerine 
kapsamlı bir yorum yapma imkânı sunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluk Algısı, Ölçek, İstanbul 
 

POVERTY AND AN EMPIRICAL STUDY ON POVERTY PERCEPTION: THE 
CASE OF ISTANBUL                     

Abstract 
One of the major difficulties that societies have experienced throughout the 

history is poverty. Poverty is not an issue that can be defined only by economic 
criteria like living under a certain income level, it is an issue that includes social, 
political and human factors. Although, an increase in welfare occurred in last decade 
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the poverty is still one of the major problems because of its complex structure. Direct 
and indirect methods are used in order to find a solution for poverty in Turkey. 

The aim of this study is to state the poverty level and poverty perception of 
people who live in Istanbul. The data of this study is determined by the questionnaire 
that includes the questions about individual’s poverty level and perception of poverty. 
The questionnaire has been applied to overall 540 participants in Istanbul and the data 
of the questionnaire is analyzed through SPSS 25.0 statistical program. Whether the 
number of sample is sufficient or not and the data for factor analysis is appropriate or 
not was evaluated through Bartlett Sphericity test and KMO parameter and it is 
observed that the obtained results meet the hypothesis. In order to examine the 
construct validity of the scale, exploratory factor analysis was performed and a two-
factor structure was acquired. By using the validity-reliability analysis, it is observed 
that the Cronbach Alfa coefficient met the required reliability condition based on the 
internal consistency. In order to determine the distribution of participant’s answers, 
the percentage frequency analysis was used. In addition, in order to examine 
participants’ scores from poverty scale, descriptive analysis was used. Thus, the study 
was elaborated by using different types of analysis. In conclusion, findings obtained 
by the analysis present the opportunity of comprehensive evaluation on the perception 
level and perception of poverty of people who live in Istanbul. 

Keyword: Poverty, Perception of Poverty , Scale, Istanbul 
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KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN KAMU MALİYESİNE 
ETKİSİ : TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TÜRKAL 

Harran Üniversitesi 
Özet 
Birden fazla ülkede veya kıtada yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara 

pandemi ismi verilmektedir. Dünya genelindeki insanların sağlığını tehdit eden 
bulaşıcı hastalıklar da pandemik hastalık olarak tanımlanmaktadır. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), yayılma hızı 
ve insan sağlığı üzerindeki etkisi dikkate alınarak, genel çapta koruyucu önlemlerin 
artırılmasını sağlamak için geçmişteki kara veba, kolera, grip, tifo ve domuz gribi gibi 
pandemi ilan edildi.  

Coronavirüs (COVID-19), ülkemizi de içine alan pek çok ülkeye yayılarak 
hayatın her alanını çok önemli düzeyde etkilemektedir. Salgının yayılmasını önlemek; 
tedbirler almak ve gerekli tedaviyi gerçekleştirmek; ekonomik, mali ve sosyal 
etkilerini gidermek için ülkemiz dahil hemen hemen tüm dünya ülkelerinde pek çok 
düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin, kamu faaliyetlerinin mali/parasal 
görünümü de bütçelerdir. 

Bilindiği gibi bütçenin oluşumunda makroekonomik hedefler, temel 
belirleyicidir. Yani bütçeler, makroekonomik hedeflere ulaşmanın önemli 
araçlarından biridir. 2020 yılı için beklenen temel makroekonomik büyüklüklere 
bakıldığında, GSYİH yaklaşık 4.8 trilyon TL, kişi başına düşen milli gelir 9.738 USD, 
büyüme yüzde 5, enflasyon yüzde 8, işsizlik yüzde 11.8 olarak hedefleniyordu. Bugün 
itibariyle bakıldığında ise bu hedeflerin tutmadığını görüyoruz. Bu görünümde, 
pandeminin etkisi yadsınamaz. 

Pandeminin tüm dünyayı etkilediği; kişilerin, ailelerin ve firmaların 
bütçelerinin anlamsızlaştığı; giderlerin tavan ve gelirlerin taban yaptığı bir süreçte 
bütçedeki beklentilerin gerçekleşmesi oldukça zordur. Belki yıl sonuna doğru yeni bir 
bütçe yapılması gereği doğacak ve olağanüstü gelir kaynakları arayışına gidilecektir. 

Coronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle ülkemizde de, sunulan 
kamusal mal ve hizmetlerde önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. İşte bu 
süreçteki kamusal gelir ve harcamalarda meydana gelen gelişmeler ve geleceğe ilişkin 
etkileri bu bildiri kapsamında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coronavirüs (COVID-19), Türkiye, Kamu Maliyesi, 
Bütçe 
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MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN WHISTLEBLOWING UYGULAMASI 
EĞİLİMİNİN İŞLETMEDE KABUL GÖRME DÜZEYİNE GÖRE ANALİZİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Meriç 

 İnönü Üniversitesi 
 
Özet 
İşletmelerde etik ve yasa dışı, gayri meşru uygulamaların çalışan tarafından 

yetkililere bildirilmesi olarak açıklanan whistleblowing uygulaması, hile önleme aracı 
olarak etkin bir uygulamadır. Nitekim muhasebe hilelerinin ortaya çıkarılmasında en 
etkin yöntem olarak tanımlanmıştır. 

Whistleblowing uygulamasından caydıran ve uygulamayı teşvik eden pek çok 
faktör bulunmaktadır. Bu bağlamda temel olarak, whistleblowing, işletmelerde 
hileleri ortaya çıkarma ve önleme potansiyeli ile ahlaki bir davranış olarak 
algılanması sebebiyle tercih edilebilir. Ancak whistleblowing, işletmeye sadakatsizlik 
davranışı olarak da algılanması sebebiyle tercih edilmeyebilir. Ayrıca çalışanın 
işletmedeki çalışma hayatı whistleblowing tercihini önemli bir şekilde etkilemektedir. 

Çalışmada, whistleblowing tercihini etkileyecek olan çalışma hayatı koşulları 
dikkate alınmıştır. Muhasebe öğrencilerinin, bir çalışan olarak işletmede tanık 
oldukları yanlış uygulamaları bildirme ihtimalleri “çok yüksek- çok düşük” aralığında 
beşli Likert ile ölçülmüştür. Araştırma yüz yüze odak grup görüşmesi şeklinde 
uygulanan anket yöntemi ile yapılmıştır. Anket, Kayseri Üniversitesi ön lisans 
düzeyindeki muhasebe öğrencilerinden 10 kişiye uygulanmıştır. Whistleblowing 
uygulama eğilimini ölçmeye yönelik 7 soru, iki farklı varsayım ile değerlendirilmiştir. 
Birinci durumda, işletmenin başarılı ve en gözde çalışanı olarak, muhasebe hileleri ile 
ilgili uygulamalara tanık olmaları halinde whistleblowing uygulamasına eğilimleri 
değerlendirilmiştir. İkinci durumda ise, işletmenin başarısız ve değersiz bir çalışanı 
olarak muhasebe hileleri ile ilgili uygulamalara tanık olmaları halinde whistleblowing 
uygulamasına eğilimleri değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin whistleblowing uygulama eğilimi 
yüksek olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, işletmedeki en gözde ve başarılı bir çalışan 
olarak ya da en değersiz ve başarısız bir çalışan olarak, işletmedeki muhasebe 
hilelerine ilişkin eylemlere tanık olduklarında durumu yetkililere bildirme 
ihtimallerini “yüksek” olarak ifade etmişlerdir. Ancak, muhasebe hilelerine yönelik 
eylemlerin yapıldığına tanık olmaları halinde durumu ihbar etme eğilimi, işletmenin 
en değersiz ve başarısız bir çalışanı olmaları halinde daha yüksek olarak 
belirlenmiştir. Buna göre; öğrencilerin işletmedeki kabul görme düzeyi, 
whistleblowing uygulaması ile ilgili tercihlerini farklılaştırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Whistleblowing, Sorun Bildirme, Bilgi İfşası, Fısıltı 
Ortamı 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING STUDENTS 'PERCEPTION ACCORDING 
TO THE ADMINISTRATION OF THE WHISTLEBLOWING PRACTICE 

Abstract 
The whistleblowing application, which is described as reporting the ethical 

and illegal, illegitimate practices by the employees to the authorities, is an effective 
application as a means of fraud prevention. As a matter of fact, it has been defined as 
the most effective method to reveal accounting fraud. 

There are many factors that discourage and encourage whistleblowing 
application. In this context, whistleblowing can be preferred mainly because it is 
perceived as a moral behavior with the potential to detect and prevent fraud in 
businesses. However, whistleblowing may not be preferred because it is perceived as 
unfaithful behavior to the business. In addition, the work life of the employee in the 
enterprise significantly affects the choice of whistleblowing. 

In the study, working life conditions that will affect whistleblowing preference 
are taken into consideration. The probability of accounting students to report wrong 
practices they witnessed in the business as an employee was measured with a five-
point Likert in the "very high-very low" range. The research was carried out with the 
questionnaire method applied as a face-to-face focus group interview. The 
questionnaire was applied to 10 people from Kayseri University associate degree 
students. 7 questions to measure whistleblowing application perception were 
evaluated with two different assumptions. In the first case, as a successful and favorite 
employee of the business, their perception to practice whistleblowing has been 
evaluated if they witnessed practices related to accounting fraud. In the second case, 
as a failed and worthless employee of the business, their perception to practice 
whistleblowing was evaluated if they witnessed practices related to accounting fraud. 

According to the research results; students' perception to apply whistleblowing 
was determined to be high. Students expressed the possibility of reporting the 
situation to the authorities as “high” when they witnessed actions regarding 
accounting frauds in the business, as the most popular and successful employee in the 
business or as the most worthless and unsuccessful employee. However, if they 
witnessed actions on accounting fraud, the perception to report the situation was set 
higher if they were the most worthless and unsuccessful employee of the business. 
According to this; the acceptance level of students in the business differs their 
preferences regarding the application of whistleblowing. 

Keywords: Whistleblowing, Report a Problem, Information Disclosure, 
Whisper Environment 
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇMEK İÇİN, ÇEVRİMİÇİ KULLANICI 
YORUMLARININ METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ 

EDİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

Parahat Jorayeva  
Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin 

Kocaeli Üniversitesi 
 
Özet 
Günümüzde bütün sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de havayolu 

şirketleri arasında rekabet oldukça artmaktadır. Artan rekabette üstün gelebilmek için 
havayolu şirketleri, sundukları hizmeti farklılaştırarak, müşteri memnuniyetini 
sağlamaya ve sürdürmeye yönelik stratejiler geliştirmektedirler. Son yıllarda havacılık 
alanında internetin ve sosyal medyanın kullanımı hızla artmaktadır. Havayolu 
müşterileri, şikâyetlerini ve tavsiyelerini çevrimiçi yorumlar yaparak, sunulan 
hizmetten memnun olup olamadıklarını şirketlere iletmektedirler. Müşteriler 
tarafından yapılan çevrimiçi olumlu ve olumsuz yorumlar,  potansiyel müşterilerin 
havayolu şirketleri hakkında bilgi edinmesini ve tercih edip etmemesi konusunda fikir 
sağlamaktadır. Çünkü sosyal medya üzerinden yapılan kullanıcı yorumları geniş 
kitlelere hızlı bir şekilde ulaşabilmekte ve bu yorumların hem olumlu hem de olumsuz 
yorumlar olması, havayolu şirketlerinin markası ya da sundukları hizmet hakkında 
daha doğru ve daha çok gerçek bilgiler içermektedir. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki havayolu yolcularının memnuniyet düzeyini 
anlamak ve değerlendirmek için çevrimiçi müşteri yorumlarını derinlemesine 
inceleyerek,  metin madenciliği alanlarından biri olan duygu analizi yapmayı 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, dünyanın en büyük seyahat platformu olan TripAdvisor 
web sitesinde yer alan, Türkiye’deki altı (6) havayolu şirketinin; Türk Hava Yolları, 
Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet, SunExpress, Onur Air ve Corendon Hava 
Yollarının çevrimiçi kullanıcılar tarafından oluşturulan 1 yıllık yorumlar veri olarak 
kullanılmıştır. Haziran 2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan, çevrim içi tüm 
yorumlar (700<), metin madenciliği aracılığıyla müşterilerin yorumlardaki 
duygularını analiz edilmeye çalışılmıştır. Her havayoluna ait yapılan yorumlar 
olumlu, olumsuz ve nötr olmak üzere 3 farklı boyutta değerlendirilmişidir. Müşteri 
duyguları hakkında bilgi sahibi olmak ve iyileştirmeler yapmak, havayolu 
şirketlerinin müşteriler için tercih nedeni olmasına ve marka bilinirliğine etkisi 
olacağı gibi marka imajının da korumasına sebep olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolları, Metin Madenciliği, Duygu Analizi, Müşteri 
Memnuniyeti 
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TÜRKİYE’DE BİREYSEL MÜŞTERİLERİN KATILIM BANKACILIĞI VE 
KONVANSİYONEL BANKACILIK TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 
          

 Sati Alp 
Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin 

                         Yıldız Teknik Üniversitesi 
Özet 
Günümüzde konvansiyonel bankacılık dışında farklı bankacılık türleri de 

mevcuttur ve her bir bankacılık türü giderek daha etkin bir şekilde faaliyetine devam 
etmektedir. 2001 Bankacılık Krizi’nden sonra bankacılık sektöründe yapılan 
düzenlemelerle sağlam bir bankacılık sistemi oluşturulmuştur. Sağlam bankacılık 
sitemine ek olarak, bankaların teknolojik gelişmeleri hizmetlerine entegre etmeleri ve 
bireylerin de teknolojiyi daha fazla kullanmaları ile bankalar müşteri sayılarını, 
bireyler de banka portfolyolarını arttırmışlardır. Bu çalışmada, farklı bankacılık 
türlerinin, teknolojik gelişmelerin ve diğer faktörlerin bireylerin banka tercihlerinde 
ne kadar etkili olduğunun ölçülmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmada, bireysel müşterilerin banka tercihlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla 36 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Hazırlanan ölçek, 
ön testlerinin kontrolü için 75 kişiye uygulanmış ve elde edilen verilerin analizi 
sonrasında ifadelerden 6’sı çıkarılarak geriye kalan ifadeler, alanında uzman kişilere 
de gönderilerek uygunlukları kontrol edilmiştir. Ölçek maddeleri 441 kişiye 
uygulanmış ve toplanan veriler SPSS 22 paket programında analiz edilerek 41 veri 
çalışmadan çıkarılmıştır. 400 veri üzerinde yapılan güvenirlik analizi sonucunda 
ölçeğin güvenirlik koşulu sağlanmıştır. Ayrıca ölçekte yer alan 21 ifadeye de faktör 
analizi yapılarak 4 alt boyut elde edilmiş ve söz konusu faktörlerin de güvenirlik 
koşulunu sağladıkları görülmüştür. 

Yapılan çalışmada bireyleri banka tercihlerine yönlendiren 4 alt boyut olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek maddelerinin uygulandığı katılımcıların %91,5’i 
konvansiyonel bankacılığı tercih ettiğini belirtirken, katılım bankacılığını tercih 
edenlerin oranı sadece %8,5’tir. Banka tercihlerinde kolay erişilebilirlik, işlem 
kolaylığı, masraf alınmaması, ürün çeşitliliği, bankanın uzun süredir faaliyette olması 
ve güvenilirlik gibi faktörlerin yanında aile, arkadaş, kurum ile ilgili reklamlar ve 
algılanan imaj gibi faktörlerin de etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konvansiyonel Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Ölçek, 
Türkiye 
 

FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL CUSTOMER PREFERENCES FOR 
CONVENTIONAL BANKING AND PARTICIPATION BANKING IN TURKEY 
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 Abstract 

Nowadays there are different types of banking except conventional banking in 
the world and each type of banking continue to function more and more effectively. 
With the regulations in the banking sector after the 2001 Banking Crisis of Turkey, a 
sound banking system has been established. In addition to the sound banking system, 
banks increased their number of customers by integrating technological developments 
into their services and individuals increased their portfolios by using more 
technology. In this study, it is aimed to measure how different types of banking, 
technological developments and other factors affect the bank preferences of 
individuals. 

A scale consisting of 36 items was developed in order to determine the factors 
affecting bank preferences of individual customers in this study. The developed scale 
was applied to 75 people for the control of the pretests and after the analysis of the 
data obtained, 6 of the statements were removed and the remaining statements were 
sent to the experts in the field and their suitability was checked. The scale items were 
applied to 441 people and the data collected were analyzed through SPSS 22 package 
program and 41 data were excluded from the study. As a result of the reliability 
analysis performed on 400 data, the reliability condition of the scale was met. In 
addition, by analyzing the factors in 21 items in the scale, 4 sub-dimensions were 
obtained and it was found that mentioned factors met the reliability condition. 

In the study, it was concluded that there are 4 sub-dimensions that direct 
individuals to bank preferences. While 91.5% of the participants to whom scale items 
are applied indicate that they prefer conventional banking, the rate of those who prefer 
participation banking is only 8.5%. Factors such as family, friends, corporate 
advertisements and perceived image have been influential in addition to factors such 
as easy accessibility, ease of operation, no expense, product diversity, long-standing 
bank and reliability in bank preferences. 

Keywords: Conventional Banking, Participation Banking, Scale, Turkey 
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DİJİTAL TEKNONOJİ GELİŞİMİ ve KAMU GELİRLERİNE ETKİSİ 
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK 

Çukurova Üniversitesi  
 

Özet  
Son yıllarda uluslararası ticaret ağlarının genişlemesi, birçok anlamda 

sınırların ortadan kalkması, özellikle paranın dolaşımının serbestleşmesi ve 
dijitalleşmenin her alanda kendini hissettirmesi ile birlikte kamu hizmetlerinin 
yapısının da uygulama ve çalışma alanlarını elektronik sistemlere geçirmesini zorunlu 
kılmıştır. Bilgi çağının getirdikleriyle birlikte kamu hizmetlerinin sağlanmasında 
bilinen fiziki yapı yerine internet ağının olağanüstü gelişimi, yaşanan dijital devrim, 
bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve son olarak Endüstri 4.0’ın getirdiği nesnelerin ve 
hizmetlerin interneti gibi olgular, devlet-kamu hizmetlerinin de elektronik sistemlere 
geçmesini kolaylaştırmıştır. Kamu hizmetlerinin elektronik olarak sunulabilmesi için 
bazı koşulları sağlamak gereklidir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de 
2000’li yıllardan beri bu alanda e-maliye uygulamaları ve geçiş altyapısı oluşturmak 
amaçlı uygulanan politikalarla dijitalleşme çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmanın 
amacı e-maliye uygulamalarının, Türkiye’deki e-maliye uygulamalarına geçişin 
aşamalarını incelemek ve sistemin kamu gelirlerine etkisinin değerlendirmesini 
yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: E-devlet, E-maliye, Kamu Gelirleri, Dijitalleşme 
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YÖNETİŞİM VE ETİK İKİLEM AÇISINDAN BİR HİLE VAKA’SI: JAPON 
OLYMPUS ŞİRKETİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu CELAYİR 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 
Özet 
İşletme faaliyetlerinin genişlemesi ve büyüyen finansal piyasalar ile birlikte 

finansal bilginin ve hazırlanan finansal raporların güvenilirliği oldukça önemli hale 
gelmiştir. Bilgi kullanıcılarının sayıca artmış olması, herhangi bir olumsuzluk 
durumunda zarardan etkilenecek kişi sayısını da artırmıştır. 2000’li yıllarda ortaya 
çıkan Enron ile zirveye ulaşan, şirket skandalları; yatırımcılar, kreditörler, çalışanlar 
olmak üzere pek çok paydaşın gelir kaybına neden olmuştur. Bu süreçte yapılan hile 
ve usulsüzlükler; finansal tablo kullanıcılarını manipüle etmeyi amaçlamış,  finansal 
tablolar yanıltıcı şekilde hazırlanarak, bilgi kullanıcılarına sunulmuştur. Skandalların 
ardından kurumsal yönetim anlayışı ön plana çıkmış ve temelinde yatırımcıların 
korunması hedeflenmiştir. Geleneksel yönetim anlayışının hakim olduğu Japonya ise 
kurumsal yönetim anlamında bir karmaşa yaşamıştır. 1990'lı yılların başlarında 
ekonomik balonun çöküşünden sonra kurumsal yönetim reformu fikrine olumlu 
bakmış ve  ABD'den ilham almıştır. ABD temelli yönetim kurulu izleme modeline 
(board monitoring model) uygun olarak, uluslararası yatırımcılar, yönetimi izlemek ve 
hissedarların çıkarlarını korumak için bağımsız direktörlerin kullanılmasını 
savunmuşlardır. Japonya bu reform karşısında direnç göstermiştir. Ülkede önemli ve 
yüksek profilli şirket skandalları ortaya çıkmış ve Olympus Şirketi'nin muhasebe 
skandalı bunlar arasında yer almıştır. 

Japonya’nın üçüncü halka açık en büyük şirketi olan ve 2011 yılında yaklaşık 
40.000 çalışanı ve dünyadaki tıbbi ekipman pazarının yüzde 70'inden fazlasına sahip 
olan şirket, 20 yıl boyunca hileli muhasebe uygulamalarını kullanarak 1.7 milyar 
dolar yatırım zararı gizlemiştir.  Şirket 20 yıl boyunca kayıp ve zararlarını kabul 
etmek yerine, riskli yatırımlar yapmaya devam ederek zararını hem gizlemiş hem de 
ikiye katlamıştır.  Şirketin 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli satın alma işlemlerinde 
yaratıcı muhasebe uygulamaları kullanarak, bilançosunda hile yaptığı ve kayıplarını 
gizlediği ortaya çıkmıştır. Skandal, özellikle o zamanki Olympus İngiliz CEO'su 
Michael C. Woodford'un (ihbarcı) yönetim kurulu tarafından kovulmasından sonra 
patlak vermiştir. Olayın temelinde Japon kültürü, etik değerler ve kurumsal yönetim 
alanında yaşanan ikilem etkili olmuştur. Olympus'taki üst düzey yöneticiler, şirket 
başkanlarının 20 yıl boyunca zararlarını gizlemiş, yanlış menkul kıymet raporları 
sunmuş ve kendi yönetim kuruluna gerekli bilgileri sağlayamamıştır. Temelinde 
denetim ve kontrol mekanizmasının çalıştırılmadığı ve yönetişim eksikliği bulunan 
şirket, yılarca zararını gizlese de, gerçek finansal sonuçların açığa çıkmasından ve 
hesap verme sorumluluğundan kurtulamamıştır. Temelde iç kontrol mekanizmasının 
çalıştırılmadığı şirkette, etik değerler göz ardı edilerek agresif muhasebe politikaları 
izlendiği anlaşılmıştır. Şirketin kurumsal yönetim anlayışına sahip olmaması, hilelerin 
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uzun süre gizli kalmasında etkili olmuştur.  Olympus vakası, mevcut Japon kurumsal 
yönetim uygulamalarında bir dizi ciddi sorunu vurgulamakta ve etik dışı bir kurum 
kültürünün hileli finansal raporlamada oynadığı rol hakkında fikir vermektedir. Vaka;  
kurumsal yönetim, ulusal kültür, etik, hile, denetim sorunsalına bir bakış açısı 
getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetişim (Governance), Etik,  Hile 
 

A FRAUD CASE WITH RESPECT TO GOVERNANCE AND ETHICAL 
DILEMMA: OLYMPUS CORPORATION 

Abstract 
As the business activities of enterprises expand and the financial markets 

grow, the reliability of financial information and financial reports becomes much 
more important. As the number of the users of information increased, the number of 
the persons and entities that are adversely affected by the losses arising out of various 
types of negativities increased accordingly. Corporate scandals, which have reached 
their peak with Enron in the 2000s, have caused losses of earnings for many 
stakeholders, such as investors, creditors and employees. Committed frauds and 
irregularities of this period aimed to manipulate the users of financial statements, by 
preparing misleading financial statements and presenting them to the users of 
information.  An understanding of corporate governance has emerged following these 
scandals, and protecting investors has been adopted as the main principle. Japan 
struggled with respect to corporate governance, because of its widespread 
conventional management approach. After the bubble in the economy collapsed 
during the first years of the 1990s, the idea of reforming in the direction of corporate 
governance gained popularity, mainly being inspired by the USA. In line with the US-
based board monitoring model, international investors requested the assignment of 
independent directors, with the purpose to monitor the management and to care for the 
interests of shareholders. Japan resisted to these reforms. Scandals concerning 
important and high-profile companies of Japan have happened, one of them being the 
accounting scandal at Olympus. 

The company was the third biggest public company of Japan with 40,000 
employees, and has had a global market share of more than 70% in the medical 
devices industry as of 2011. It occurred that the company concealed investment losses 
for 1,7 billion dollars, by using fraudulent accounting practices for 20 years.  While 
the company was concealing the losses throughout these 20 years, it also has 
continued to make risky investments, even doubling the concealed loss.   It has 
occurred that, the company has used some creative accounting practices since the 
1990s for its various purchases, thus preparing fraudulent balance sheets and 
concealing the losses.  The scandal came to light after the then English CEO of 
Olympus, Michael C. Woodford (whistleblower), was fired by the board of directors. 
The baseline of this event has been the dilemma between the Japanese culture, ethical 
values and corporate governance. Senior executives of Olympus have concealed the 
losses of the company’s presidents for 20 years, have presented false securities 
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reports, and have not informed their own board of directors adequately.  Audit and 
control mechanisms were not functioning in this company, while at the same time 
lacking governance. Having concealed the losses for many years, the company has 
finally been held accountable, as the real financial results came to light. It was 
understood that; internal control mechanism was not functioning, ethical values were 
ignored, and aggressive accounting policies have been implemented at the company. 
Lack of corporate governance understanding had a great impact on the late discovery 
of fraud.   The Olympus case emphasizes on a series of serious problems in the 
Japanese practice of corporate governance, and points out to the role of an unethical 
corporate culture in fraudulent financial reporting. The case brings a perspective to 
the problematic of the relationships between the corporate governance, national 
culture, ethics and audit. 

Keywords: Governance, Ethics, Fraud 
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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TESETTÜR ALGISINA ETKİSİ 
 

Prof. Dr. Halil APAYDIN               
             Amasya Üniversitesi    
             Şeymanur KÜÇÜK               

                                         Meb D.K.A.B. Öğretmeni 
 
Özet 
Teknolojinin ve dijital ortamların hızla şekillenerek geliştiği, ulaşımının ve 

kullanımının son derece hızlı yayıldığı bu dönemde hemen herkesin az ya da çok 
içinde bulunduğu sosyal medya kendi fenomenlerini yaratmıştır. Fenomenler 
takipçilerinin algı ve tutumlarını kullanmış oldukları sosyal medya platformları 
üzerinden ustaca yöneterek şekillendirme becerisine sahip dijital ortam ünlüleridir. 
Çalışmamızın temel amacı sosyal medya fenomenlerinin tesettür algısını etkileyip 
etkilemediğini ortaya çıkarmaktır.  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak, nicel araştırma tekniklerinden olan 
Survey tekniği kullanılmıştır. Örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme yöntemi 
tercih edilmiştir. Sosyal medya fenomenlerinin tesettür algısına etkisi ile ilgili 
halihazırda geliştirilmiş mevcut bir ölçek olmadığından anket soruları çeşitli literatür, 
makale, dergi ve tezler taranarak oluşturulmuştur. Araştırmamıza 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde beş farklı fakültede (Edebiyat, İlahiyat, 
Eğitim, Sağlık Bilimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) öğrenim gören 412 
tesettürlü öğrenci katılım göstermiştir. Araştırmamız için gerekli izinler alınarak 
katılımcı öğrencilere gerekli bilgiler verilmiş, soruların objektif bir şekilde 
doldurulması için hassasiyet gösterilmiştir. Elde edilen veriler SPSS Statics 21.0 paket 
programı kullanılarak incelenmiştir.  

Araştırmamızın sonucunda sosyal medya fenomenlerinin varlığı ile kadınların 
tesettür algılarının değişmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bunun yanı sıra 
İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler diğer fakültelerde öğrenim gören 
öğrencilere oranla sosyal medya fenomenlerinden daha az etkilenmektedir. Yine 
sosyal medyada 0-1 saat arasında vakit geçiren bireylerin daha fazla vakit bireylere 
oranla daha yüksek tesettür algısına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Fenomen, Tesettür, Tesettür Algısı, 
Psikoloji, Din Psikolojisi 

 
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA PHENOMENO TO HIJAB PERCEPTION 

Abstract 
In thıs term, technology and digital media rapildy are shaped and developed, 

the usage and access of them are rapidly spredding, social media,which almost 
everyone has more or less used, has created their own phenomenon. Phenomenon are 
digital media productswho are capable of shaping their followers perceptions and 
attitudes by skillfully managing them on social media platforms.  The main aim of our 
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study is to reveal whether social media phonemena affect the perception of hijab or 
not.  

Survey technique, which is one of the quantitative research techniques, is used 
as the data collection technique.  Stratified samling method is preferred as the 
sampling method. There is not a readly- made scale abaut the effect of social media, 
phenomena on hijab perception, so the questionnaire questions, are produced by 
examining various litaratures, articles, journals and thesis. 412 hijabian students join 
our research who are studying five diffirent faculties in 2019-2020 edicational year in 
Cumhuriyet University. The necessary permissions for our research were obtained 
and the necessary information was given to the participating students and attention 
was paid to fill in the questions objectively. The obtained data was analyzed by using 
SSPS statics 21.0 packet programme.  

In the resuld of our research, a meaningful relationship is determined between 
the presence of social media phenomena and the change of womwn’s perception of 
hijab. Besides that, students, who are studying Faculty of Teology, are less affected 
by social media phenomenon then students of other faculties. Additionally, it is 
determined that those who spend 0-1 hours on social media have higher perception of 
hijab than those who spend more time.  

Keywords:  Social Media, Phenomenon, Hijab, Perception of Hijab, 
Psychology, Theological Psychology.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SINAV STRESİ İLE BAŞA ÇIKMA VE 
DİNDARLIK İLİŞKİSİ 

 
Prof. Dr. Halil APAYDIN 

Amasya Üniversitesi 
Nuriye ŞIK 

MEB D.K.A.B. Öğretmeni 
Özet 
Gelişen ve değişen yaşam olayları karşısında birey bu yeni koşullara uyum 

sağlarken stresle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük yaşamda maruz kaldığı stres 
durumu bireyde fiziksel ve ruhsal tahribata sebep olabilmekte hatta kalıcı hastalıklara 
yol açabilmektedir. Bu açıdan birey, stresle başa çıkabilmek ve onunla yaşayabilmek 
için zihinsel stratejiler, bedensel hareketler, gevşeme, beslenme, sosyal destek gibi 
bazı yöntemlere başvurur. 

Birey anlamlandırmakta zorlandığı bazı yaşam olaylarıyla başa çıkmada ise 
dini kaynaklardan yararlanır. Bu çalışmada din gibi hayatımızın birçok alanına nüfuz 
etmiş olan bir olgu ile yaşamımızın bir kısmında kaçınılmaz bir şekilde tecrübe 
ettiğimiz sınav stresi arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmamızda, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla betimsel 
araştırma yöntemi benimsenmiştir. Örneklem grubunun, sınava yönelik kaygılarını 
ölçmek amacıyla Sınav Kaygı Envanteri, dindarlık düzeylerini ölçmek amacıyla 
Dindarlık Ölçeği kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmamız için 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler örneklem grubu olarak seçilmiş ve 362 öğrenci katılım sağlamıştır. Anket 
çalışmamızı uygulamak için gerekli izinler alındıktan sonra örneklem grubuna, anket 
sorularının tarafsız bir şekilde cevaplanması yönünde gerekli bilgilendirme 
yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS Statistics (22) paket programı 
kullanılarak incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda sınav stresi toplam boyutu ile dindarlığın toplam boyutu 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Alt boyutlar bazında ilişki incelendiğinde 
ise, kuruntu ve bilgi-ibadet alt boyutları arasında pozitif güçlü düzeyde bir ilişki, 
duyuşsallık ve inanç-etki alt boyutları arasında negatif ve zayıf düzeyde bir ilişki, 
duyuşsallık ve bilgi-ibadet alt boyutları arasında pozitif güçlü düzeyde bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Başa Çıkma, Sınav Stresi, Dindarlık, Dini Başa 
çıkma 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXAM STRESS AND RELIGIOSITY IN 

UNIVERSITY STUDENTS 
Abstract 
In the face of developing and changing life events, the individual faces stress 

while adapting to these new conditions. The stress that we exposed to in daily life can 
cause physical and mental damage to the individual, and may even cause permanent 
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illness. In this respect, the individual uses some methods in order to cope with stress 
and live with it, such as mental strategies, physical movements, relaxation, nutrition, 
and social support.  

The individual takes advantage of religious resources to deal with some life 
events that she/he has difficulty understanding. In this study, we tried to explain the 
relationship between religion, which penetrates many areas of our lives, and the stress 
of the exam that we inevitably live in some parts of our lives. In our research, a 
descriptive research method was adopted to reveal the relationships between the 
variables Exam Anxiety Inventory was used to measure the anxiety of the sample 
group for the exam, and the Religiosity Scale was used to measure the level of 
religiosity. For this purpose, students who are studying at Amasya University Faculty 
of Education in the 2019-2020 academic year were selected as the sample group and 
362 students participated in the research of a thesis. After obtaining the necessary 
permissions to apply the survey, each person in the sample group was informed that 
they should answer the survey questions as impartially. The data obtained from the 
study were analyzed by using the SPSS Statistics (22) package program.  

As a result of the research, there is no significant relationship was found 
between the total dimension of exam stress and the total dimension of religiosity. 
When the relationships on the basis of sub-dimensions are examined, it was 
determined that there was a positive strong relationship between worry and 
knowledge-worship sub-dimensions and a negative and weak relationship between 
emotionality and belief-effect sub-dimensions. Additionally, it was determined that 
there was a positive and strong relationship between emotionality and knowledge-
worship sub-dimensions.  

Keywords: Stress, Coping, Exam Stress, Religiosity, Religious Coping 
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DİN, TÜRK KÜLTÜR VE ŞEHİR TARİHİ AÇISINDAN EVLİYA ÇELEBİ 
SEYAHATNÂMESİ ÖRNEĞİ 

 
Dr. Öğrt. Üyesi, Mesut AVCI 

Adıyaman Üniversitesi 

                                                                                                           
Özet 
Evliya Çelebi’nin kültür tarihine daha çok Türk kültür tarihine katkıları herkes 

tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Osmanlı döneminde gezdiği yerlerin 
incelenmesi ve kayda alınması hususunda gayet titiz davranmıştır ve bunu, büyük bir 
coşku ve zevkle yaptığı Seyahatnâme’nin her yerinde hissedilir. Seyahatnâme, Türk 
kültür tarihi açısından hak ettiği yeri hâlâ alamamıştır. Küçük çalışmalarla belli 
konular ele alınmış olsa da bu büyük ve türünde nadide eser, yeterince tanıtılamadığı 
için gerçek değeri de birçok kişi tarafından bilinememiş veya anlaşılamamıştır. 
Aslında ülke ve şehir tarihçiliği açısından da önemli bir kaynak eser durumundadır. 
Gezdiği ülke ve şehirleri birçok defa en küçük ayrıntısına kadar anlatmayı ihmal 
etmemiştir. Yine İslâm dini ile beraber farklı din ve inançların ülkelerdeki gelişimini 
ve değişimini yansıtacak bilgiler içermesi eserin, dinler tarihi açısından da 
kullanılabilecek nadide eserlerden biri olduğunu göstermektedir. Her ne kadar 
çalışma, bir yönüyle sadece din merkezli gibi görünse de konular, dinin; kültürün her 
yönüne etki ettiği gerçeği unutulmadan incelenmelidir. Kültürü oluşturan temel 
dinamiklerden birisi de elbette dindir. 

Anahtar Sözcükler: Seyahatnâme, Evliya Çelebi, Kültür, Tarih 
 

THE EXAMPLE OF THE TRAVELOGUES OF EVLİYA CELEBİ İN TERMS OF 
TURKISH RELİGİON, CULTURE AND HİSTORY 

Abstract 
It is a well-known and undisputedly accepted truth that Evliya Celebi has more 

contribution to the Turkish Culture than to the Cultural History. Throughout the 
Ottoman Empire he treated very pedantically with regard to exploring and noting the 
places he has visited and you can see in Seyahatnâme that he had done it with much 
pleasure. As to the Turkish culture, Seyahatnâme has still not achieved the position it 
has deserved. The real value of the significant, extraordinary work has not been 
estimated or has not been understood by many people, because it was not presented 
well enough. In fact, it is an important work regarding the history of the town and the 
city.  He has not disregarded telling occasionally about the countries and cities in 
every detail. The work also shows us that it is an uncommon work which can be used 
for the history of religion due to the fact that it reflects among Islam the development 
and change of various religions and beliefs. Although the work seems only religion-
centered, the points should be examined without regarding the fact that religion and 
culture have an impact on many parts of it. One of the basic dynamisms of the culture 
is the religion. 

Keywords: Seyahatnâme, Evliya Celebi, Culture, History 
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ÂMİR b. ŞERÂHÎL eş-ŞA’BÎ’NİN SÜNNET ANLAYIŞI VE FIKHİ 
YAKLAŞIMLARI1 

Arş. Gör. Tuğba ALTUNCU 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

 
Özet 
Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî (v.103/721) hicrî birinci asrın ilk çeyreğinden ikinci 

asrın başlarına kadar Ku’fe’de yaşamış, döneminin oldukça çalkantılı olan siyasi ve 
toplumsal olaylarının büyük bir bölümünde yer almış önemli bir isimdir. Bazı 
münekkidler tarafından ismi, ravilerin durumları hakkında araştırmaları yapan ve 
isnad sistemini başlatan ilk kişi olarak zikredilmektedir. Hadis alanındaki yetkinliği 
dışında, kıraat, siyer, megazi, şiir, cebir gibi alanlarda da uzmandır. Onun ilmi 
birikimi, hadis / sünnet bilgisi, kıvrak zekası ve keskin ferasetiyle ortaya koymuş 
olduğu fetvaları, yaşadığı dönem içerisinde ön plana çıkmasını sağlamış, kendisine 
pek çok hususta ilmine ve görüşlerine başvurulan ruhle bir kişi olma özelliği 
kazandırmıştır. Yaşadığı devrin idarecileri tarafından takdir edilip kendisine kadılık, 
hazinedarlık, katiplik gibi birtakım görevler verilmiş, ilim meclislerinin aranılan 
siması olmuştur. Sahabe nesli, onun fikren yetişmesini sağlayan nesildir. Yaklaşık beş 
yüz kadar sahabîyi görmüş, sohbetlerinde bulunmuş ve birçoğundan hadis almıştır. 
Sahabe dönemine yakınlığı ve Hadis ilmine düşkünlüğü sebebiyle, onun öne çıktığı 
alan daha çok hadisçiliği olmuştur. Bununla birlikte yaşadığı coğrafyanın, aklı, fıkhî 
düşünceyi, muhakeme metodlarını, rey ve kıyası ön plana çıkarmasıyla kendisini 
gösteren, devrinin en önemli ilim merkezlerinden biri olması; buna mukabil Amir b. 
Şerâhîl eş-Şa’bî’nin en şiddetli rey aleyhtarlarından biri olarak kabul edilmesi, bizi 
onun kendi ictihadlarında sünnetin ve re’yin konumunu araştırmaya sevk etmiştir. 
Aynı zamanda Kûfe ekolünün temellerini atan Abdullah b. Mes’ûd’un öğrencisi Ebû 
Hanife’nin de hocası olan Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî’nin her ne kadar re’yi eleştiren pek 
çok sözü rivayet edilmiş olsa da, fetvalarında re’y ve kıyastan oldukça istifade etmiş 
olduğu da görülmektedir. Bu çalışmada Şa’bî’nin hayatı, yetiştiği ortam, hadis 
ilmindeki yeri, hadis münekkidlerinin ve mezheplerin kendisine bakışı, hadis ve 
tefekkuh merkezli yaklaşımları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ehl-i hadis, Ehl-i re’y, Amir eş-Şa’bî 
 

SUNNAH UNDERSTANDING AND FIQH APPROACHES OF 'AMIR BIN 
SHARAHIL AL-SHA'BI 

Abstract 
'Amir bin Sharahil al-Sha'bi (v. 103/721) is an important figure who lived in 

Ku’fa between the first quarter of the first century and the beginning of the second 
century of the hegira, and took part in a large part of the highly turbulent political and 
social events of his period. His name is adverted by some of the critics as the first 

                                                           
1 Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam etmekte olan “Âmir b. 
Şerâhîl eş-Şa’bî Özelinde Sünneti Anlamada Ehl-i Re’y Ehl-i Hadis Yaklaşımları” başlıklı doktora 
tezinden derlenmiştir. 
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person to conduct the first research regarding the situation of narrators and to launch 
the isnad system. Apart from his competence in the hadith field, he is also an expert in 
fields such as recitation, siyer, megazi, poetry and algebra. His fatwas which he had 
set forth with his wisdom, hadith/sunnah knowledge, mental agility and sharp 
foresight allowed him to rise to prominence and become a person whom his 
knowledge and opinions are consulted. He was appreciated by the administrators of 
the period he lived in, and he had been given some duties such as judgment, clerkship, 
and treasurership, and became the sought-after figure of the scientific assemblies. The 
generation of the Companions is the one that allowed him to self-improve 
intellectually. He had seen about five hundred Companions, had conversations with 
and taken hadiths from many of them. Due to his proximity to the Companions period 
and his fondness for Hadith knowledge, he rather shone out with his hadith expertise. 
Nevertheless, the fact that the geography in which he used to live in was one of the 
most important science centers of its era, which shows itself with its mind, fiqh 
thought, reasoning methods, ra’y and comparisons and on the other hand, 'Amir bin 
Sharahil al-Sha'bi as one of the most deprecators of ra’y has led us to examine the 
position of sunnah and ra’y in his own jurisprudence. Even though many words of 
'Amir bin Sharahil al-Sha'bi, who also was the teacher of Abu Hanifa, a student of 
Abdullah bin Mas’ûd, who laid the foundations of the Kufah school, criticizing ra’y 
have been narrated, he also benefited from the ra’y and comparison in his fatwahs. In 
this study, the life of Sha'bi, the place where he grew up, his place in the hadith 
science the hadith and contemplation-based approaches of Sha’bi will be discussed in 
general terms. 

Keywords: Ahl al-hadith, Ahl al-ra’y, Amir al-Sha'bi 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 65 

 

KÜLTÜR POLİTİKASI SÖYLEMİNDE MUHAFAZAKARLIK VE 
NEOLİBERALİZM: GÖBEKLİTEPE’NİN KÜLTÜREL RETORİĞİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Engin SARI 

Ankara Üniversitesi  
 

Özet 
1963 yılında keşfedilip kazı çalışmalarına başlanan ve Neolitik Yerleşim yeri 

olarak tanımlanan Göbeklitepe arkeolojik alan, 1994 yılından sonra başlatılan kazı 
çalışmaları ile önemi anlaşılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12000 
yıl öncesine uzanan bir toplanma merkezi olduğu anlaşılmış ve 2018 yılında 
Türkiye’nin 18’inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmiştir. 
Göbeklitepe popüler söyleme “tarihin sıfır noktası” ibaresi ile sokulmuş ve 
Cumhurbaşkanlığınca 2019 yılı Göbeklitepe,Yılı ilan edilmiştir. Bu tanıtım 
kampayası Göbeklitepe temalı sahne sanatları eserleri ve Tv dizisi ile genişletilmiştir. 

Tüm bu yönleriyle Göbeklitepe vakası, Türkiye’de yürütülen son dönem 
kültür politikası söyleminin görünürlük kazandığı bir vaka olarak ele alınabilir. 
Göbeklitepe vakası hakim kültür politikasının iki önemli yönünü açığa çıkarmaktadır. 
Bunlardan birincisi muhafazakar bir kültür kavrayışı ve muhafazakar bir kamusal 
kültürün ve kültürel kimliğin inşası çabasıdır. İkincisi kültürü ve kültürel mirası 
neoliberal kalkınma politikasının temel unsuru olarak tanımlayıp, turizm yoluyla 
metalaştırma ve ekonomik kalkınma aracı olarak görüp yönetme politikasıdır.  

Bu bildiride, gerek resmi makamların konuşma ve demeçlerinde, gerek ilgili 
resmi kurumların medya ve halka ilişkilerinde gözlenebilen Göbeklitepe retoriğinin 
analiz edilmektedir. Bu analize göre geliştirilen temel iddia, Göbeklitepe kültürel 
retoriğinin, muhafazakar ve neolibelaral söylemin unsurlarının bir kültür politikasın 
etrafında bir araya getirildiği, kültürün/kültürel kimliğin demokatik ve çoğulcu bir 
toplumun vatandaşını inşa etmeye hizmet etmekten çok, ekonomik kalkınma için bir 
meta olarak görüldüğüdür.   

Anahtar kavramlar: kültür politikası, kültürel miras, göbeklitepe, 
muhafazakar kültürel kimlik 

 
CONSERVATISM AND NEOLIBERALISM IN CULTURAL POLICY 

DİSCOURSE: CULTURAL RHETORIC OF GÖBEKLİTEPE 
Abstract 
The Göbeklitepe archaeological site, which was discovered in 1963 and 

started excavation and defined as the Neolithic Settlement, was understood by the 
excavation works started after 1994. Following this work, Göbeklitepe's understood to 
be a collection center dating back 12,000 years and in 2018 18th as Turkey's presence 
is recorded in the UNESCO World Heritage List. Göbeklitepe was put into the 
popular discourse with the phrase “zero point of history” and 2019 was declared as 
the Year of Göbeklitepe by the Presidency. This promotional campaign was expanded 
with Göbeklitepe themed performing arts and TV series. 
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Göbeklitepe cases with all these aspects, carried out the recent gains visibility 
of the cultural policy discourse in Turkey, can be considered as a case. The 
Göbeklitepe case reveals two important aspects of the dominant culture policy. The 
first one is a conservative understanding of culture and an effort to build a 
conservative public culture and cultural identity. The second is the policy of defining 
culture and cultural heritage as the basic elements of neoliberal development policy, 
and seeing and managing it as a means of commodification and economic 
development through tourism. 

This paper analyzes the Göbeklitepe rhetoric, which can be observed both in 
the speeches and statements of official authorities and in the media and public 
relations of the relevant official institutions. The main claim developed according to 
this analysis is that the cultural rhetoric of Göbeklitepe, the elements of conservative 
and neolibelaral discourse are gathered around a cultural policy, and culture / cultural 
identity is seen as a commodity for economic development rather than serving to 
build the citizens of a democratic and pluralistic society. 

Keywords: cultural policy, cultural heritage, göbeklitepe, conservative 
cultural identity 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 67 

 

BİLİM TARİHİ AÇISINDAN “GÖBEKLİ TEPE” 
 

Doç. Dr. Fazıl Karahan 
Zöhre Yücekaya 

Pamukkale Üniversitesi 
 

Özet 
Akıl ve bilinç yetisini kazandığı ve dünyaya geldiği andan itibaren araştırmaya 

başlayan insan; doğayı, kendini ve Tanrı’yı bilmek ister. Bilmek, bilmek için değildir; 
bilmek insan içindir, insanı tanımak ve yönetmek içindir. Bu bilme isteğinden Doğa 
bilimleri, İnsan bilimleri ve Din bilimleri oluşur. Bilim, genelgeçer bilgiyi ifade eder: 
Doğa bilimlerinin kaynağı doğa, İnsan bilimlerinin kaynağı insan, Tanrı bilimlerinin 
kaynağı Tanrı’dır. Bazı insan toplumları, bazı dönemlerde ve birtakım bilim 
alanlarında genelgeçer bilgiye ulaşma yolunda ilerlerken, kimi insan toplumlarının 
bazı dönemlerde çeşitli sebep ve kaynaklardan dolayı, genelgeçer bilgiyi ifade eden 
bilimlerden uzaklaştıkları ve sapmalar içine girdikleri görülür. Bu bağlamda Bilim 
Tarihi bilimin, ortaya çıkış, yayılış ve kullanılış koşullarının tarihî serüvenini inceler.  

Bilim Tarihi, insanlığın genelgeçer bilgi araştırma serüvenini arkeolojik 
buluntulardan, tarihî kalıntı ve belgelerden, filozof ve bilim adamlarının eserlerinden, 
mitoloji ve dinî vesikalardan hareketle inceler. Bilim tarihi, geriye doğru bir 
araştırmadır. Dolayısıyla eskiye dair her yeni bulgu, bilim tarihi için önemlidir. Fakat 
bazı yeni bulgular bilim tarihini yeniden gözden geçirmemizi ve bilimin gelişme 
aşamalarını genel saptayışımızı kökten değiştirmemize sebep olabilir. İşte Göbekli 
Tepe, Bilim Tarihi için böyle bir etkiye haizdir. 

Bu çalışmanın amacı da, 1995 yılında arkeolojik kazılar neticesinde 
Şanlıurfa’da bulunan ve Neolitik Dönemde Anadolu’da yapılan ilk tapınak olarak 
bilinen Göbekli Tepe’yi mercek altına alarak orada oluşan medeniyetin Bilim Tarihi 
içindeki yerini tespit etmektir.  

Göbekli Tepe’nin keşfiyle bilim tarihindeki birçok yaygın görüşün yeniden 
gözden geçirilmesi gereği doğmuştur. Yapılan kazı çalışmalarında; tarım, yerleşik 
hayata geçiş ve avcı-toplayıcı insanların iş birliğiyle ortaya çıkan yapılar 
görülmektedir. Metal aletler kullanılarak yapılan taşları yontma işleminin altı bin yıl 
önce değil, yaklaşık on iki bin yıl önce, metal alet kullanılmadan da detaylı şekilde 
yapılabildiği ortaya çıkmıştır. Öte yandan ilk kumaş parçasının Göbekli Tepe’de 
bulunmasıyla beraber, ipliğin dokunup kumaş yapılmasının M. Ö. 9.000 yılında 
olmadığı, aksine ilk dokumanın on iki bin yıl öncesinde yapıldığı da gün yüzüne 
çıkmıştır. Kazı çalışmalarında bulunan dikili taş ve heykellerin gelişigüzel inşa 
edilmediği, Göbekli Tepe’yi inşa eden insanların geometri, matematik ve astronomi 
bilgisine sahip olduğu da gözler önüne serilmektedir. 

 Göbekli Tepe’deki yapılar, heykel ve dikili taşlar, ortak iş gücünü, bilgiyi, 
düşünce ve inancı göstermektedir. Kabartmaların her biri, orada yaşamış insanların 
düşünce ve yaşantılarını yansıtmaktadır. Bu buluntular o dönemdeki insanların doğa 
bilgisi, insan bilgisi ve Tanrı bilgisi konusunda ulaştıkları seviyeyi göstermesi ve 
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bilimin gelişim sürecine yönelik önemli ipuçları vermesi bakımından Bilim Tarihi 
açısından hayatî değerdedir. 

Anahtar Kelimeler: Göbekli Tepe, Bilim Tarihi, Anadolu, Medeniyet. 
 
"GÖBEKLİ TEPE" IN TERMS OF HISTORY OF SCIENCE 
Abstract 
The human who started to research from the moment he gained his mind and 

consciousness and came to the world; it wants to know nature, itself and God. To 
know is not to know; knowing is for human, for knowing and managing human. 
Natural sciences, Humanities and Religious sciences are formed from this desire to 
know. Science, refers to universal knowledge: The source of natural sciences is 
nature, The source of human sciences is human, The source of god sciences is God. 
While some human societies are on their way to reaching universal information in 
some periods and in some fields of science, it is seen that some human societies in 
some periods and deviated from the sciences that express universal information due to 
various reasons and sources. In this context, History of Science examines the 
historical adventure of science, its emergence, distribution and usage conditions. 

The History of Science examines the universal knowledge research adventure 
of humanity based on archaeological finds, historical ruins and documents, works of 
philosophers and scientists, mythology and religious documents. The history of 
science is a backward research. Therefore, every new finding of the past is important 
for the history of science. However, some new findings may cause us to reconsider 
the history of science and to radically change our overall determination of the 
development stages of science. Here Göbekli Tepe has such an effect for the History 
of Science. 

The aim of this study is to determine the place of the civilization in the History 
of Science by examining Göbekli Tepe, which was found in Şanlıurfa as a result of 
archaeological excavations in 1995 and was known as the first temple built in 
Anatolia during the Neolithic Period. With the discovery of Göbekli Tepe, it was 
necessary to review many common views in the history of science. In excavations; 
agriculture, transition to settled life, and the structures emerging with the cooperation 
of hunter-gatherer people are seen. 

It has been revealed that the carving of stones using metal tools can be done in 
detail without using metal tools, not six thousand years ago, but about twelve 
thousand years ago. On the other hand, with the first piece of fabric found in Göbekli 
Tepe, it is believed that the weaving of the yarn and making the fabric was made by 
M. Ö. It was revealed that it was not in 9,000 years, but that the first weaving was 
made twelve thousand years ago. It is also revealed that the stones and sculptures 
found in the excavations are not built randomly, and that the people who built Göbekli 
Tepe have the knowledge of geometry, mathematics and astronomy. 

The structures, sculpture and sewn stones at Göbekli Tepe show the common 
work force, knowledge, thought and belief. Each of the reliefs, reflects the thoughts 
and experiences of the people who lived there. These finds are of vital value in terms 
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of History of Science in terms of showing the level that people at that time reached in 
terms of natural knowledge, human knowledge and God knowledge, and providing 
important clues for the development process of science. 

Keywords: Göbekli Tepe, History of Science, Anatolia, Civilization. 
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GENÇLERLE BAŞBAŞA: ALİ FUAT BAŞGİL’DE İRADE TERBİYESİ VE 
MUTLULUK SANATI  

 
Dr. Selahattin AYDAR 

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/Van 
Özet 
Diğer canlı türlerinden farklı olarak insan akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. 

İrade genel haliyle herhangi bir şeyi yapıp yapmama konusunda bilinçli biçimde 
yapılan tercihlerimizi ifade etmek için kullanılır. Mutluluk ise sosyal bir varlık olan 
tüm insanların ortak kaygısıdır. Bazıları için maddi etkenler mutluluğun biricik 
nesnesidir. Öte taraftan birçok düşünür için mutluluğun kaynağı insanın iç dünyasında 
gizlidir.  Ali Fuat Başgil, insanı mutlu eden en önemli etkenin kişinin kendisi ile 
uyum içinde yaşamasında olduğunu kabul eder. Fakat tembellik, kötü arkadaşlar ve 
toplumda rol-model görevini üstlenen kötü örnekler başta olmak üzere bireyin kendisi 
ile uyum içinde olmasını engelleyen birçok etkenin de olduğu kesindir. Başgil bu 
etkenlerin aynı zamanda yapılan işlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu 
kabul eder. Birey iyi ve kötü olan arasında doğru bir seçim yaptığında ahlaki anlamda 
iyi olabilir. Bu nedenle her şeyden önce olması gereken şey iradenin eğitilmesi, onun 
terbiye edilmesidir. Zira Başgil, iradeyi kör bir kuvvet olarak kabul etmez. Ona göre 
irade, ahlakın doğrudan doğruya bir nesnesidir ve bu biçimde ortaya çıkan şey ‘ahlaki 
irade’dir. Kişi ahlaki iradeyi sağladığında gerçek mutluluğa ve iç huzura kavuşmuş 
olur. Bununla birlikte irade ve ‘çalışmak’ arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü 
iradesizlik ve tembellik gibi insani vasıflarla örtüşmeyen davranışlar ile mücadele 
etmenin en etkili yolu bireysel gayretle birlikte azimli bir biçimde çalışmaktır.  Başgil 
sağlam ve verimli bir çalışmanın ortaya çıkması için de bedensel, duygusal ve akli 
olmak üzere üç temel şartın olması gerektiğini kabul eder. Buna göre sağlıklı ve 
sağlam bir vücuda sahip olmak çalışmada başarılı olmanın bedensel şartına karşılık 
gelir. Yaptığı işi sevmek ve ondan zevk duymak duygusal şarttır. Akli şart ise 
çalışmanın yolunu ve en uygun yöntemini bilmektir. Çalışmanın ürünü olarak ortaya 
çıkan her şey ise sonuç itibariyle mutluluğu ve iç huzuru getirir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Fuat Başgil, irade, ahlak, mutluluk, başarı 
 

WILL DISCIPLINE AND ART HAPPINESS WITH THE YOUNG AT ALİ FUAT 
BAŞGİL 

Abstract 
Humans are clever and have strong will unlike other living species. Being will 

is generally used to express our choices made consciously about whether to do 
anything or not. Happiness is the common anxiety of all people who are a social 
being. For some, material factors are the only object of happiness. On the other hand, 
many philosophers think that the source of happiness is hidden in the inner world of 
person. Ali Fuat Başgil accepts that the most important factor that makes a person 
happy is that a person lives in harmony with himself or herself. However, there are 
many factors which prevent individuals from being in harmony with themselves, 
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especially laziness, bad friends and bad examples which play role-models in society. 
Başgil accepts that these factors also cause to fail works. When an individual makes 
the correct choice between good and evil, s/he may be morally good. Therefore, first 
of all, what should be done is to educate and edify the will. Likewise, Başgil does not 
accept the will as a strong force. According to him, the will is a direct object of 
morality, and what comes out in this way is 'moral will'. When a person has moral 
will, s/he gets real happiness and inner peace. In addition to this, there is a direct 
relationship between will and 'work'. This is because the most effective way to 
struggle with some behaviors which do not correspond with human qualities such as 
weakness of will and laziness is to work diligently with individual effort. He admits 
that there must be three main conditions which are  physical, emotional and mental, in 
order to emerge the productive and right work. Therefore, having a healthy and strong 
body corresponds to the physical condition of being successful in the work. It is 
emotional condition which love what he does and enjoy from it. Moreover, the 
rational condition is to know the way of working and the most appropriate 
method.Consequently, everything that comes out as a product of working brings 
happiness and inner peace. 

Keywords: Ali Fuat Başgil, will, morality, happiness, success 
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“HUZUR”DAN “SEVİNCİNİ BULMAK”A DEĞİŞEN VE DEVAM EDEN 
DEĞERLER:  DİL, DİN, AŞK VE İSTANBUL  

 
Dr. Öğr. Üyesi Sema NOYAN 

Karabük Üniversitesi 
Özet 
Türk edebiyatının büyük sanatçısı Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962),  

birçok türde eser vermesine rağmen özellikle romanlarında, sıklıkla Türkiye’nin 
modernleşme tarihi ve modernlik çabalarına, mâzi, medeniyet, sanat ve estetik 
konularına ağırlık vermiştir. Tanpınar’ın hayat hikâyesi ve düşünceleriyle özdeşleşen 
“Huzur” (1949) romanı da; İstanbul, aşk, sanat, modernleşme, modernlik ve Türk-
İslâm medeniyetinin unsurları gibi pek çok konuyu ele alan oldukça yoğun bir eserdir. 
Ayrıca, “Huzur”, içerik ve üslup açısından estetik bir roman özelliği gösterir. 

Günümüz hikâye yazarı Mustafa Kutlu (1947), hikâyelerinde Müslüman bir 
bilinç ve duyarlılıkla; Türkiye’nin meselelerini, toplumsal değişimi, kentleşme ve göç 
sorunlarını, din ve ahlâk konularını, köy-kent ikilemini, “hikmet ve âhenk” 
çerçevesinde ele almaktadır. Kutlu’nun birçok eserinde Tanpınar’ın fikirlerinin ve 
eserlerinin etkisini görmek mümkündür. İki yazar da modernleşme ve modernlik 
konularını devam ederek değişmek, değişerek devam etmek çerçevesinde ele alır. 
Özellikle “Sevincini Bulmak” (2018) hikâyesinde, İstanbul, modernleşmenin olumsuz 
etkileri, gelenek,  laiklik ve aşk gibi konuların, “Huzur” romanıyla büyük benzerlikler 
gösterdiği dikkat çekmektedir.  Ayrıca hikâye kişileri ile roman kişileri arasında 
kurulan bağlantılar,  metinlerarasılık yoluyla “Huzur” romanına yapılan göndermeler, 
Kutlu’nun yetmiş yıl sonra “Huzur” romanına bir karşılık yazdığını 
düşündürmektedir.  

Çalışmanın amacı, edebiyat eserlerinin de devam zincirinin bir parçası olduğu 
fikrinden hareketle farklı dönemlerde, farklı türlerde, farklı sanat anlayışlarıyla 
yazılmasına rağmen iki eserde de ortak olan, İstanbul, medeniyet, modernleşme, mâzi, 
gelenek,  din ve aşk gibi konuların,  aradan geçen yetmiş yıllık bir süreden sonra 
geçirdiği değişimleri ve günümüzdeki devam şartlarını ortaya koyabilmektir. Netice 
olarak iki eserin karşılaştırılması sonucunda değişen ve devam eden değerler; dil, din, 
İstanbul ve aşk temalarıyla sınırlandırılarak tahlil yöntemiyle ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Huzur, Sevincini Bulmak, Modernleşme, Medeniyet, 
İstanbul 

 
VALUES WHICH CHANGE AND CONTINUE FROM ‘HUZUR 

(TRANQUILITY)’ TO ‘SEVİNCİNİ BULMAK (FINDING YOUR HAPPINESS)’: 
LANGUAGE, RELIGION, LOVE AND ISTANBUL  

Abstract 
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), the great virtuoso of the Turkish 

literature, often placed the focus on the issues of Turkey’s modernization history and 
modernization efforts, the past, civilization and aesthetics particularly in his novels 
even though he produced literary works in various genres. Also, Tanpınar’s novel, 
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‘Huzur (Tranquility, 1949)’, which is identified with his life story and thoughts is a 
quite intense literary work which underlines several topics such as Istanbul, love, art, 
modernization, modernity and elements of the Turkish-Islamic civilization. Moreover, 
‘Huzur’ has the trait of an aesthetic novel in terms of its content and style. 

Today’s story writer, Mustafa Kutlu (1947), highlights Turkey’s problems, 
societal change, urbanization and migration challenges, religion and ethics issues and 
the dilemma between village and city with the conscience and sensitivity of a Muslim 
in his stories in the framework of ‘aphorism and harmony’. It is possible to see the 
effect of Tanpınar’s ideas and works on Kutlu’s several works. Both writers respond 
to the matters of modernization and modernity in the context of ‘to change by 
continuing’ and ‘to continue by changing’. The existence of great similarities between 
his story, ‘Sevincini Bulmak (Finding Your Happiness, 2018)’, and the novel ‘Huzur’ 
in issues such as Istanbul, negative effects of modernization, tradition, laicism and 
love captures the attention in particular. Additionally, connections established 
between story and novel characters and references made to the novel ‘Huzur’ through 
intertextuality indicate that Kutlu wrote an analogue to the novel ‘Huzur’ after seven 
decades. 

Departing from the view that literary works are also parts of a chain of 
continuity, the objective of this study is to demonstrate the changes after a period of 
seven decades and today’s conditions for the continuity in common issues of two 
literary works such as Istanbul, the civilization, modernization, past, tradition, religion 
and love even though these two literary works are composed in different time periods, 
in different genres and with different art understandings. In conclusion, alongside the 
comparison of two literary works, changing and continuing values will be limited to 
the themes of language, religion, Istanbul and love, and be addressed through the 
analysis method. 

Keywords: Tranquility, Finding Your Happiness, Modernization, Civilization, 
Istanbul 
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İSMET ÖZEL'İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM TEMASI 
 

Dr. Ahmet Kaya 
Harran Üniversitesi 

 
Özet 
1944 yılında Sökel bir ailenin oğlu olarak Kayseri’de doğan İsmet Özel, ilk 

şiirini 1963 yılında yayımlayarak edebiyatımıza şair olarak önemli bir iz bırakacaktır.  
Uzun süreler siyasi ve düşünsel topluluklarda aktif görevler alıp en ön saflarda 

bulunmuş ve düşünce yazıları ve söyleşileriyle içinde olduğu kitleyi mobilize ve 
motive etme becerisi göstermiş ise de şiirlerini içinde olduğu ve savunduğu görüşlerin 
aracı yapmamayı ve şiirini “has şiir” kategorisi içinde tutmayı başarmıştır. 

Edebiyatımızda “İkinci Yeni” olarak adlandırılan dönemin hemen ardından, 
ikinci yeninin şiirinden de beslenerek bağımsız şair kimliğini oluşturmayı başarmıştır. 
Bunu becerebilmesinin en önemli sebebi daha özgün imge oluşturabilmesi ve dilin 
imkanlarını özgün bir biçimde kullanabilmesindendir.  

İsmet Özel’in şiirlerinde en dikkat çeken kavram ölümdür. “Ölüm” imgesi de 
yine onun özgün üslubu içerisinde hem kendinden öncekileri hem de kendi önemi 
içindeki diğer şairlerin işleyişinden farklı bir yere konumlandırmıştır. 

İlk şiirinin ilk kelimesinden son şiirlerine kadar hemen hemen tüm şairlik 
sürecinde hep var olan hem de baskın olan bir kavramdır. Yaşamı boyunca birçok 
düşünce akımının sosyal ortamlarında bulunmuş hatta dahil olduğu sosyal grup 
içerisinde en dikkat çekici ve yönlendirici durumunda olmuştur. Ancak her ne kadar 
şiirini siyasal düşüncelerinin bir aracı yapmamış ise de “ölüm” içinde bulunduğu 
sosyal grubun algısına uygun olarak evrilmiştir. Örneğin Sosyalist dünya görüşüne 
mensup sosyalist grup içindeyken “Bir partizan gibi ölmek”ten bahsederken, İslami 
düşünceye mensup sosyal gruba dahil olduğunda yazdığı “Amentü” şirinde 
farklılaşma görülür. Son dönem şiirlerinden biri olan ve şiirin adını bile tıkabasa ölüm 
ile doldurduğu “Ölüm Kere Ölüm, Ölüm Kare” şiirine kadar ölüm hep var olmuştur. 

Tüm şiirlerinizdeki ölüm kavramının ortak noktası esasında “Voroluşçuluk” 
tezahürleridir, diyebiliriz. 

Anahtar kelimeler: İsmet Özel, Ölüm Teması, Voroluşçuluk 
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BİLİMİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL; AKADEMİK MOBBİNG 
 

Hüseyin KAFADAR 
Adıyaman Üniversitesi 

 
Özet 
Son yıllarda mobingle ilgili tanımlamalar genişlemekte ve akademik yaşamı 

da içine alacak şekilde bilimsel araştırmalar artmaktadır. Bu çalışmada bilimsel 
çalışmaları veya bilim insanlarının çalışmasının engellenmesi şeklinde karşılaşılan 
mobing uygulamalarını literatür eşliğinde tartışma amaçlandı. İnternet üzerinden 
“Mobbing, mobing, yıldırma, bezdirme, akademik mobbing, akademik mobing” 
anahtar kelimeleri üzerinden arama yapıldı. Mobbing için yaklaşık 13.800.000 sonuç, 
mobing için yaklaşık 16.300.000 sonuç,  yıldırma  kelimesi için yaklaşık 1.990.000 
sonuç, bezdirme için sıfır sonuç, akademik mobbing için yaklaşık 155.000 sonuç ve 
akademik mobing  için yaklaşık 161.000 sonuç  bulundu.  

Mobing’in her çeşidi Türk Ceza Kanunu açısından suç olduğu gibi uluslararası 
kanun ve sözleşmelerle de suç olarak tanımlanmıştır. Akademik mobing ise insan 
hakkı ihlali olmasının yanında aynı zamanda bilmin ve bilimsel gelişmelerin önünde 
en büyük engellerden biridir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik mobbing; mobbing; yıldırma, insan onuru; 
bilim. 
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HANGİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK BOYUTU DAHA YAYGIN?: DUYGUSAL 
BAĞLILIK MI, DEVAM BAĞLILIĞI MI YOKSA NORMATİF 

 BAĞLILIK MI? 
Dr. Öğr. Üyesi Erman KILINÇ 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Özet 
Küreselleşen dünyada giderek zorlaşan rekabet koşulları, örgütlerin eski 

alışkanlıklarını bırakmalarını zorunlu kılmaktadır. Modern dünyada değişen sadece 
teknoloji değildir. Örgütlerde giderek daha kritik roller üstlenen Z Kuşağı atalarına 
göre çok farklı karakteristik özellikler göstermektedir. Teknolojiyle arası son derece 
iyi olan ve pek çok açıdan yetenekli bu kuşağın elde tutulması örgütler açısından son 
derece önemlidir. Zira sahip olunan nitelikli iş gücünün elden kaçırılması hatta 
rakiplerin tarafına geçmesi örgütler için son derece sıkıntılı olabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan ve işe 
devam, sanal kaytarma, işgücü devri, sinizm gibi pek çok sorunun temelinde pay 
sahibi olan örgütsel bağlılığın alt boyutlarının frekans analizi yöntemiyle 
incelenmesidir. Örgütsel bağlılık ile ilgili belki de dünyada en yaygın kabul gören ve 
kullanılan ölçek Allen ve Meyer’in örgütsel bağlılık ölçeğidir. Söz konusu ölçek; 
duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyuttan 
oluşmaktadır. Duygusal bağlılıkta işgören; çalıştığı örgüte duygusal açıdan bağlı 
olmakta, kendi değerleri ile örgütün değerleri uyuşmakta ve örgütünü pek çok ödülün 
üzerinde konumlandırmaktadır. Devam bağlılığında işgören, daha iyi bir iş alternatifi 
olmadığı ya da mevcut birikimlerini harcamak istemediği için zorunlu olarak 
örgütünde çalışmaya devam etmektedir. Normatif bağlılıkta ise işgören, örgütüne 
karşı güçlü bir bağlılık hissetmemekte fakat ailesel, kültürel ya da sosyal nedenlerden 
dolayı kendisini örgüte karşı borçlu hissetmekte ve çalışmaya devam etmektedir.  

Araştırma kapsamında, Ulusal Tez Merkezi veri havuzunda yer alan, 2011-
2020 yılları arasında basılmış ve örgütsel bağlılıkla ilgili 40 adet yüksek lisans ve 
doktora tezi taranmıştır. Söz konusu tezlerin 11 tanesi ya farklı bir ölçek kullanıldığı 
ya da boyutların aritmetik ortalaması alınmadığı için değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Elde kalan 29 tezin toplam örneklem sayısı 7.168 kişi olarak hesaplanmıştır. Söz 
konusu 29 tezin 18’inde duygusal bağlılığın en yüksek ortalamaya sahip örgütsel 
bağlılık boyutu olduğu görülmüştür. İkinci sırada ise 6 adet ile devam bağlılığı yer 
almıştır. Son sırada yer alan normatif bağlılık ise sadece 5 tezde en yüksek gözlenen 
bağlılık türü olmuştur.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda işgörenlerin kendilerini duygusal açıdan 
bağlı hissetmedikleri örgütlerde uzun süre çalışamadıkları, zorunlu kamu görevi ya da 
işsiz kalma/yeniden iş arama kaygı ve maliyetiyle pek çok işgörenin gönülsüz de olsa 
işine devam ettiği ve az sayıda işgörenin örgütüne ahlaki açıdan (normatif) bağlı 
olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, 
Normatif Bağlılık 
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WHICH ORGANIZATIONAL COMMITMENT DIMENSION IS MORE 
COMMON?: AFFECTIVE COMMITMENT, CONTINUANCE COMMITMENT 

OR NORMATIVE COMMITMENT? 
Abstract 
Competition conditions that are getting harder in the globalizing world require 

organizations to give up their old habits. Technology is not just changing thing in the 
modern world. Generation Z ancestors, who has very different characteristics 
compared to elders, plays very critical roles in organizations. Keeping this generation 
in organizations, which is extremely good with technology and capable in many 
respects, is extremely important. Because it can be extremely troublesome for 
organizations to miss the qualified employee and even they work for the competitors. 

The aim of this study is to analyze the sub-dimensions of organizational 
commitment, which are widely used in our country and in the world.  Organizational 
commitment plays a critical role for solving many problems such as attendance, 
virtual slacking, labor turnover and cynicism in the organizations. Perhaps the most 
widely accepted and used scale in terms of organizational commitment is the 
organizational commitment scale of Allen and Meyer. The scale consists of three 
dimensions: affective commitment, continuance commitment and normative 
commitment. In affective commitment; the employee is affectively attached to his 
organization, his values match the values of the organization and he locates the 
organization above many awards. In continuance commitment, the employee 
continues to work in the organization, as he does not have a better business alternative 
or does not want to spend his existing savings. In normative commitment, the 
employee does not feel a strong commitment to his organization, but due to familial, 
cultural or social reasons, he feels indebted to the organization and continues to work. 

Within the scope of the research, 40 master's and doctoral theses related to 
organizational commitment were scanned in 2011-2020 in the National Thesis Center 
repository. 11 of these theses were excluded from evaluation because either a 
different scale was used or the arithmetic mean of the dimensions was not taken. The 
total sample number of the 29 theses obtained was calculated as 7.168 persons. In 18 
of these 29 theses, affective commitment was the highest average organizational 
commitment dimension. In the second place, there was a continuance commitment 
with 6. Normative commitment in the last place was the highest observed type of 
commitment in only 5 theses. 

In line with the findings obtained, the employees were not able to work in 
organizations where they did not feel emotionally attached, that many employees 
continued their jobs, albeit with reluctance, or an unwillingness, and that a small 
number of employees were morally (normatively) dependent on their organization. 
has been identified. 

Keywords: Organizational Commitment, Affective Commitment, 
Continuance Commitment, Normative Commitment 
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SULAK ALAN İNCELEMESİ: HÜRMETÇİ SULAK ALANI 
                                                                   

       Halil KANBUR 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
      Özet 

    Sulak alanlar, dünyanın en üretken ekosistemleri olup, sayısız bitki ve hayvan 
türünün yaşayabilmek için bağımlı olduğu suyu ve birincil üretimi sağlayan biyolojik 
çeşitliliğin merkezidir. Bu üretkenlik ile tropikal ormanlarla birlikte en fazla canlı 
üretimine sahip olan alanlardır. Canlı üretimi yanı sıra bu alanlar bir filtre gibi doğayı 
temizleme görevini de üstlenmiştir. Bir nevi dünyanın böbrekleri olan bu alanlar insan 
faaliyetleri sonucunda gittikçe daralmaya hatta birçoğu yok olmaya başlamıştır. 
Yapay faaliyetlerin fazlalaşması çevresinde yaşayan yerel halkın bilinçli veya 
bilinçsiz olarak bu alanlara zarar vermesi doğal dengeyi bozmuştur. Sulak alanlar 
etrafında tarım, hayvancılık ve endüstri çalışmaları ekolojik denge açısından alanda 
büyük olumsuzluklar yaratmaktadır. Çalışma sahası olarak seçilen Hürmetçi Sulak 
alanının çevresinde bulunan dört adet yerleşim yeri ile yapılan çalışmalarla halkın 
alanla olan ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma aşamasında alanda olan 
olumsuz etkileşim ortaya çıkarılmış, bu çıkarımlar sonrası olumsuzlukları giderecek 
çözümler üretilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sulak alan bilinci, hürmetçi sulak alanı, koruma, yerel 
halk, ekosistem 

 
WETLAND REVİEW: HÜRMETÇİ WETLAND 

Abstract 
Wetlands are the most productive ecosystems in the world, central to 

biodiversity that provides water and primary production, which countless plant and 
animal species depend on to survive. With this productivity, tropical forests are the 
areas with the most live production. In addition to live production, these areas have 
the task of cleaning nature like a filter. These areas, which are the kidneys of the 
world, have become increasingly narrow as a result of human activities, and many of 
them are becoming extinct. The conscious or unconscious damage of local seizing 
local seizing in these areas has disrupted the natural balance. Agriculture, livestock 
and industrial studies around wetlands create great negatives in the field in terms of 
ecological balance. The work carried out with four settlements around the Hürmetçi 
Wetland, which was chosen as a work area, has been tried to reveal the relationship 
symit with the area. During the study phase, negative interaction in the field was 
revealed and solutions were tried to address the negativity after these inferences. 

Keywords: wetland awareness, respectful wetland, conservation, local people, 
ecosyst 
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CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ 
 

Dr. Yusuf BAŞLAR 
Starts Editörlük ve Danışmanlık Hizmetleri, Eyyübiye, Şanlıurfa 

 
Özet 
17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ceza yargılama sistemimize 
ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden biri de 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 251. maddesinde yapılan değişik ile 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren hukuk sistemimizde uygulanmaya başlanan “seri muhakeme 
usulü” müessesesidir. Klasik muhakeme usulüne göre farklı ve kendine özgü bazı 
kurum ve kavramları da beraberinde getirmiş olan seri muhakeme usulü istisnai 
nitelikte özel bir ceza muhakemesi yoludur. 

Seri muhakeme usulü soruşturma aşamasına ilişkin bir müessesedir. Bu usul 
Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması sonucunda uygulanabilir. Cumhuriyet 
savcısı, soruşturma sürecinin sonunda Kanunda sınırlı sayıda belirtilen suçlarla ilgili 
ve yine kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla müdafii huzurundaki 
şüphelinin de kabulü halinde seri muhakeme usulünü uygulamak durumundadır. 

Seri muhakeme usulü soruşturmanın başlaması, delillerin toplanması, koruma 
tedbirlerine başvurmanın mümkün olması gibi konular bakımından olağan soruşturma 
yöntemiyle aynı usule tabidir. Bununla birlikte bir tarafta şüpheli, diğer tarafta 
savcılık ile hüküm ve denetim makamı olarak mahkemenin olması, şüphelinin daha az 
bir yaptırımla karşılaşacağı beklentisi nedeniyle bu usulün uygulanmasını kabulü ile 
başlaması, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe olması üzerine Cumhuriyet savcısının 
müdafii huzurunda şüpheli ile azaltılmış ve bireyselleştirilmiş yaptırım hususunda 
uzlaşmaları neticesinde tanzim edilen talepname ile usulün uygulanması bakımından 
ise olağan soruşturma yönteminden farklılık göstermektedir. 

Seri muhakeme usulü ile yasada belirtilen suçlar bakımından hızlı ve etkili bir 
çözümün tesis edilmesi, muhakeme sürecinin formalitelerden arındırılması, 
basitleştirilmesi ve kısaltılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte seri muhakeme 
usulünün suç ve cezanın caydırıcılığına zarar vereceği, kolluğun delil toplama ve 
değerlendirmede hâlihazırda var olan sorunlarını artıracağı, bu usule tabi suçların 
işlenmesini artıracağı ve savcılık makamının iş yükünü artıracağı da iddia 
edilmektedir. 

Bu bildiride seri muhakeme usulünün tanımı, uygulama koşulları, hangi suçlar 
bakımından öngörüldüğü, istisnalarının neler olduğu, ceza yargılama sistemimize 
sunacağı katkılar, bu usule yönelik eleştiriler başta olmak üzere seri muhakeme usulü 
hakkında açıklamalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ceza Muhakemesi, Seri Muhakeme Usulü, 7188 Sayılı 
Kanun 
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RAPID TRIAL PROCEDURE IN CRIMINAL JUDICIARY 
Abstract 
With the Code of Criminal Procedure and the Law Amending Some Law No. 

7188 dated 17.10.2019, many regulation have been enacted regarding our criminal 
justice system. One of these regulations is the "rapid trial procedure", which was 
introduced in our legal system will start functioning as of January 1, 2020, with the 
amendment made in article 251 of the Criminal Procedure Law No. 5271. The rapid 
trial procedure, which brought along different and unique procedures and concepts 
when compared to the classical procedure, is an exceptional special way of criminal 
procedure. 

The rapid trial procedure is a procedure which comes to fore in the 
investigation phase. This procedure can only be applied when the public prosecutor 
and the suspect reached the consensus to do so. At the end of the investigation 
process, the public prosecutor is obliged to apply that procedure in case of acceptance 
of the suspect in the presence of his defense counsel regarding the crimes specified in 
the Law in a limited number and without prejudice to the exceptions specified in the 
law. 

The rapid trial procedure is subject to the same procedure as the usual 
investigation in terms of matters such as the start of an investigation, the collection of 
evidence, and the possibility of applying for protection measures. Nevertheless, It 
differs from the ordinary investigation method in terms of the fact that the suspect was 
on the one hand, the court on the other and the court is present as a judgment and 
supervisory authority, that it starts with the suspect’s acceptance the application of 
this procedure out of an expectation that he/she would face a less sanction, and 
application of the procedure, in case of the presence of reasonable doubt that the 
crime has been committed, with the drafting of the petition of request as the result of 
the consensus reach between public prosecutor and the suspect in the presence of the 
defense council regarding a decreased and individualized sanction. 

With serial procedure, it is aimed to establish a quick and effective solution in 
terms of crimes specified in the law, to clear the trial proceedings from formalities, 
simplify and shorten it. However, it is also claimed that the rapid trial procedure will 
harm the deterrence of crime and punishment, increase the existing problems of the 
law enforcement in the collection and examination of evidence, increase the 
perpetration of crimes subject to this procedure and increase the workload of the 
prosecution office. 

In this memorandum, explanations will be made on the definition of rapid trial 
procedure, the conditions of its implementation, for which crimes it is foreseen, what 
are the exceptions, contributions to our criminal justice system and criticisms about 
this procedure.  

Keywords: Criminal Procedure, Rapid Trial Procedure, Law No. 7188 
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ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİNİN KURUM İÇİ İLETİŞİME & KURUM 
KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 

 
Arş. Gör. Dr. Gonca UNCU 

Marmara Üniversitesi  
 

Özet 
Tarihi  I. Dünya Savaşına kadar uzanan Örgütsel Psikoloji kavramı, ilk olarak 

Orduya katılan askerlerden en iyi verimi almak ve askerleri doğru yerlerde 
konumlandırmak için yapılan zeka testleriyle başlamıştır. Bu sayede askerlerin daha 
etkili şekilde savaştıkları gözlenmiştir. Günümüzdeki adıyla Örgüt Psikoloji 
kavramının, 1903'de W. D. Scott'ın "Reklamcılık Kuramı" ve 1913'de H. 
Münsterberg'in "Psikoloji ve Sanayide Etkililik" adlı kitaplarının A.B.D.'de 
yayınlanmasıyla başladığı kabul edilir (McCormick ve Ilgen, 1985). Günümüze kadar 
gelen ve modern iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kurum içi iletişimi ve bağlılığı 
sağlamanın en temel yolu psikoloji bilimine dayanmaktadır. Özellikle dünyada ve 
ülkemizde önemi giderek artan Örgüt Psikoloji, insan refahının örgütsel ve çalışma 
ortamındaki performansını arttırmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Örgüt 
psikolojinin asıl amacı, çalışanların iş performansını etkileyen nedenleri saptamak; 
performanslarını ve iş doyumlarını maddi ve manevi artırmaya yönelik yöntemler 
geliştirmektir. 

Bir kurumun varlık nedeni, ekonomiye değer yaratmak ve büyüme hedeflerine 
ulaşmaktır. Kurumlar, belirledikleri kurum kültürü çerçevesinde işe alımlar yapmakta 
ve ellerindeki insan kaynaklarından maksimum verim almayı hedeflemektedirler. 
Kurum içi iletişimin kusursuz çalışması, tüm organlarının birbiriyle verimli ve 
etkileşimli bir uyum içinde olmasına bağlıdır. Bunun için de çalışan psikolojisinin 
üstün tutulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Örgütsel Psikolojinin temel çalışma 
alanları şu şekeldedir: Motivasyon, Liderlik, Etik, Sosyalleşme, Sağlık ve İyi Olma 
Halleri, Sosyal Normlar. Örgütsel psikoloji, motivasyon ve liderlik gibi temel 
amaçları: Personel seçimi ve yerleştirilmesi, iş analizi, iş geliştirme ve çalışma 
koşulları, iş değerleme ve performans değerleme, çalışanlara sunulan sosyal 
ekonomik imkanlar, bireysel farklılıklardan hareketle çalışanlar arasında uygunluk ve 
işe uygunluk sağlamak gibi alt başlıkları da barındırmaktadır. Bu hedefler 
doğrultusunda kurum, “işlerin sabit, kişilerin değişebilir-değiştirilebilir”olacağı 
gerçeğiyle hareket etmekte ve strateji geliştirmektedir.  

Örgütsel Psikoloji, bireyin kurum içi verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak 
için moral, iş doyumu gibi psikolojik süreçleri takip eder; takım çalışması düzeyinde, 
bireyler ve gruplar arası iletişim, uyum, rekabet, işbirliği ve liderlik becerilerini 
gözlemler, değerlendirir ve gerekli kararlar alır; örgüt düzeyinde ise, kurum kültürünü 
güçlendirir, kurum içi bağlılığı temin eder ve örgütsel yenilenme gibi konuları 
dikkatlice inceler. Özet olarak, Örgüt Psikolojisinin amacı, bireye, örgütsel amaçlara 
hizmet etmenin kişisel amaçlara ulaşmak için bir araç olduğunu göstermektir. Bu 
sayede, çalışanların hem bireysel, hem de örgütsel amaçlara ulaşılması, çift taraflı bir 
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fayda ve doyum sağlanması gerçekleşecektir. Kurum, çalışanlarını sosyal, ekonomik 
ve psikolojik olarak memnun ettiği sürece iş verimi alacağını bilerek hareket etmekte; 
çalışanlar ise, işte verimli ve başarılı bir performans sergilediği sürece örgüt 
tarafından destekleneceği bilinciyle çalışmaktadır. Dolayısıyla, Örgüt Psikolojisini 
kurum içi iletişimin en etkili şeklidir. Kurum içi iletişimi etkin kılmanın ve kurum 
kültürünü tayin etmenin en önemli yolu örgüt psikolojisinin hassasiyetle ele alınması 
ve doğru şekilde uygulanmasından geçmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kurum içi iletişim, Kurum kültürü, Örgüt psikolojisi, 
Örgütsel psikoloji 

 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY EFFECTS ON INTERNAL 

COMMUNICATION & INSTITUTION CULTURE 
Abstract  
The concept of Organizational Psychology, dating back to World War I, first 

began with intelligence tests to get the best out of the soldiers who joined the Army 
and position the soldiers in the right places. In this way, it was observed that the 
soldiers fought more effectively. It is accepted that the concept of Organizational 
Psychology started with the publication of "Advertising Theory" by W. D. Scott in 
1903 and "Psychology and Industry Effectiveness" by H. Münsterberg in 1913 
(McCormick and Ilgen, 1985). The most basic way to ensure the internal 
communication and loyalty required by the modern businesses is based on the science 
of psychology. Organizational Psychology, which is becoming more and more 
important in the world and in our country, includes studies aiming to increase the 
performance of human welfare in the organizational and working environment. The 
main purpose of organizational psychology is to identify the reasons that affect the 
job performance of employees; to develop methods to increase their performance and 
job satisfaction financially and morally. 

The reason for the existence of an institution is to create value for the 
economy and to reach its goals. Institutions recruit within the framework of the 
corporate culture they have determined and aim to get maximum efficiency from their 
human resources. The flawless functioning of in-house communication depends on 
the efficient and interactive harmony of all its organs. For this reason, employee 
psychology needs to be kept superior and supported. The main working areas of 
Organizational Psychology are as follows: Motivation, Leadership, Ethics, 
Socialization, Health and Well-Being, Social Norms. Main objectives such as 
organizational psychology, motivation and leadership: Sub-topics such as personnel 
selection and placement, job analysis, business development and working conditions, 
job valuation and performance valuation, social economic opportunities offered to 
employees, and suitability among employees based on individual differences. In line 
of these goals, the institution acts with the fact that “jobs will be fixed, people can be 
changeable” and develops a strategy. 

Organizational Psychology follows psychological processes such as morale, 
job satisfaction to increase the individual's internal efficiency and motivation; 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 83 

 

observes, evaluates and takes necessary decisions at the level of teamwork, between 
individuals and groups, communication, harmony, competition, cooperation and 
leadership skills; At the organizational level, it strengthens the corporate culture, 
ensures internal loyalty, and carefully examines issues such as organizational renewal. 
In summary, the purpose of Organizational Psychology is to show the individual that 
serving organizational goals is a means to achieve personal goals. In this way, 
achieving both individual and organizational goals, and providing bilateral benefits 
and satisfaction will be realized. The institution acts knowing that as long as it 
satisfies its employees socially, economically and psychologically, it will receive 
work efficiency; employees, on the other hand, work with the awareness that they will 
be supported by the organization as long as they perform efficiently and successfully 
at work. Therefore, Organizational Psychology is the most effective form of internal 
communication. The most important way to make the internal communication 
effective and to determine the corporate culture is through the sensitive handling and 
correct application of organizational psychology. 

Keywords: Internal communication, Corporate culture, Organizational 
psychology 
 

 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 84 

 

MODERN ZAMANIN YALNIZ BİREYLERİ: DORIS DORRIE’NİN KEINER  
‘LIEBT MICH’ ADLI FİLMİNE YAKIN BİR OKUMA 

 
Dr. Öğr. Üyesi Şenay KIRGIZ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
 

Özet 
Bu çalışma, 1955 doğumlu Alman kadın yönetmen Doris Dorrie’nin 1994 

yılında çektiği ve 1995 yılında Alman Film Ödülleri’nde En İyi Film dalında Alman 
Filmi ödülünü kazanan „Keiner liebt mich“ (Kimse Beni Sevmiyor) adlı filmini 
merkeze alır. Film, çekildiği dönem Almanya’sının toplumsal yapısını tüm gerçekliği 
ile gözler önüne serer. Şehirli bireyin kalabalıklar içerisinde dahi kendini ne denli 
yalnız hissettiğini, yüksek katlı ve çok daireli apartmanlara hapsolmuş hayatları, 
birbirinden bihaber yaşayan komşuları, bireyin umutlarını, çaresizliklerini, sokaklarda 
birbirine değmeden geçip giden her ulustan ötekileştirilmiş insan yığınlarını, erozyona 
uğramış aile ilişkilerini ve dolayısı ile tüm duygularından arındırılmış bir amorf 
kütleye dönüşmüş modern zaman bireyini özellikle duygusal yalnızlık, bağlanma 
korkusu ekseninde işleyerek trajikomik bir anlatımla izleyicisine aktarır.  

„Keiner liebt mich“ filmi, filmin başkarakteri olan Fanny Fink ve onun 
yaşamı üzerine odaklanır. Fanny, otuz yaşında, hava limanında güvenlik görevlisi 
olarak çalışan, bekâr ve şehirli, yalnız bir kadındır. Annesi başta olmak üzere 
etrafındaki herkes, evlenmesi için Fanny’e baskı uygular. Yaşamındaki herkesin 
üzerinde durduğu ortak konu, otuz yaşına gelmiş bir kadının evlenmesi ve hatta anne 
olması üzerinedir. Fanny bu hali ile modern zamanda evlilik, çocuk, iş hayatı gibi tüm 
bu baskıları üzerinde hisseden her kadın gibidir.  

Fanny bir yandan evleneceği erkeği ararken, diğer yandan akıp giden 
hayatının anlamını keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta ona eşlik eden en 
önemli kişi, yarı Alman yarı Afrikalı şahsına münhasır bir karakter olan komşusu 
Orfeo’dur. Çalışmada, zamanla birbirine kendi ailelerinden daha yakın olacak bu iki 
dostun, yaşamlarındaki boşlukları doldurmaya çalışırken yaşadıkları duygusal aynı 
zamanda komik olayların irdelenmesi ve başlarına gelen olaylarda kendilerine eşlik 
eden diğer karakterler de dâhil olmak üzere, modern zaman bireylerinin ruhsal 
dünyalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yönetmen Doris Dorrie’nin aynı zamanda 
senaryosunu da kaleme aldığı bu filmde, yönetmenin dönemin Almanya’sında sosyal 
hayat, bireyler ve ilişkiler bağlamında yaptığı çözümleme bu çalışmanın ana eksenini 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Doris Dorrie, Keiner liebt mich, Modern Zaman, 
Sinema, Yalnızlık. 
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LONELY INDIVIDUALS OF MODERN TIMES: A CLOSE READING OF DORIS 
DORRIE’S FILM ‘KEINER LIEBT MICH’ (NOBODY LOVES ME) 

 
Abstract 
This study concentrates on the 1994 film „Keiner liebt mich“ (Nobody Loves 

Me) made by Doris Dorrie, who is a female German director born in 1955, which won 
the German Film prize in the German Film Awards in 1995. The film displays the 
social structure of the period in Germany in all its reality. The film transmits with a 
tragicomic narration how lonely the individual feels even within crowds and deals 
with masses of alienated people from all nations with their lives imprisoned in high 
buildings with many apartments, neighbors who live unaware of each other, the 
hopes, hopelessness of these people who pass by each other on the streets without 
physical contact, the eroded family relations and thus the modern time individuals 
who has turned into an amorphous mass purged from all his emotions, in particular in 
the axis of emotional loneliness and fear of attachment to the viewers.  

The film „Keiner liebt mich“ (Nobody Loves Me) focuses on the main 
character Fanny Fink and her life. Fanny is a thirty year old woman who is single, 
lives in the city and lonely working as a security guard in the airport. Particularly her 
mother and everyone else around her pressure her to get married. The main issue 
focused on by everyone in her life is about how a thirty year old woman should get 
married and even become a mother. Fanny in this state is like every woman who feels 
the pressure of issues such as marriage, children and work life in the modern times. 

While Fanny searches for a man to marry, she sets out on a journey to discover 
the real meaning of her life which is slipping by. The most important person who 
accompanies her in this journey is her neighbor Orfeo who is a unique character of 
half German and half African descent. In the study, it is aimed at examining the 
spiritual worlds of modern time individuals, starting with the emotional and comical 
events experienced by these two friends who become closer to each other than their 
families by time as they try to fill the gaps in their lives and the other characters who 
accompany them in these events. In this film, whose script was written by director 
Doris Dorrie as well, her analysis of social life, individuals and relationships in the 
Germany of that period constitutes the main axis of this study.  

Keywords: Doris Dorrie, Keiner Liebt Mich (Nobody Loves Me), Modern 
Times, Cinema, Loneliness. 
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“65 YAŞ ÜSTÜ”: PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YAŞLILIĞIN 
TOPLUMSAL İNŞASI 

 
Dr. Ruhi Can Alkın 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 
Özet 
Yaşlılık sosyolojisi ile ilgili çalışmaların ortaya koyduğu temel kavramsal 

çerçevede ülkelere ilişkin ekonomik gelişmişlik seviyesi, ortalama yaşam süresi, aile 
yapısındaki dönüşümler, iş piyasasına katılım, sağlık ve benzeri konular etkili 
olmaktadır. Bahsi geçen makro ölçekli konular, bir toplumda kimin ya da hangi yaş 
aralığındaki bireylerin yaşlı olarak nitelendirilebileceğini büyük ölçüde 
belirlemektedir. Yaşlılığın sosyal inşası olarak adlandırılabilecek bu durum, yine 
toplumsal hayatta ortaya çıkan gelişmelerin ya da değişmelerin yaşlı bireylere 
yansımalarına da yön vermektedir. 

Yukarıdaki temel kavramsal çerçeve ışığında, küresel COVID-19 salgını 
sonrasında Türkiye’de yaşlılık konusuna dair “65 yaş üstü” söylemi ve bu söylemin 
beraberinde getirdiği uygulamaları içeren yeni bir sosyal inşa sürecinden bahsetmek 
mümkündür. Bilindiği üzere 65 yaş, Türkiye’deki emeklilik üst yaş sınırı olarak resmi 
bir arka plana sahiptir ve bireyin artık iş yaşamından soyutlanması gereken bir 
döneme işaret etmektedir. Pandemi süreci ile birlikteyse ilgili yaş ve üstü bireylerin 
sağlık gerekçesiyle kamusal alandan da (mecburi bir) dışlanma süreci ortaya 
çıkmıştır. En genel haliyle, gençlerin salgına dair farkındalıkları ve hastalığın yaşlılar 
arasında daha ölümcül sonuçlar doğuracağının bilinmesi, 65 yaş üstü bireylerin daha 
fazla “evde kalması” gereken bir grup olarak algılanışını beraberinde getirmiştir. Evde 
kalmamakta ısrar eden yaşlılarsa, hastalık ve tehlike atmosferinde “sorumluluğunu 
yerine getirmeyenler” olarak sosyolojik arka planlı bir damgalama (stigmatization) 
sürecine maruz kalmakta ve evde kalmayan gençlere nazaran daha fazla tepkiyle 
karşılaşmaktadır. 

Bu çalışmada, salgınla birlikte Türkiye’de yaşlılığa ve 65 yaş üstü bireylere 
yönelik algılarda meydana gelen bu dönüşüm, yaşlılık sosyolojisinin temel 
konularından biri olan “dışlama” perspektifi açısından incelenecektir. Bu dışlama ve 
damgalama süreci, pandemi öncesinde de yaşlı bireylere karşı gelişen ön yargıların 
etkisi göz önünde bulundurulacak, salgınla birlikte yaşlılığın “65 yaş üstü” söylemi ile 
toplumsal inşasına dair teorik bir tartışma ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Toplumsal İnşa, Pandemi, 65 Yaş Üstü 
 

“ABOVE 65 YEARS OF AGE”: SOCIAL CONSTRUCTION OF ELDERLINESS 
IN TURKEY DURING PANDEMIA PROCESS 

Abstract 
In the basic conceptual framework revealed by the studies on the sociology of 

old age, economic development level, average life expectancy, transformations in the 
family structure, participation in the labor market, health and similar issues are 
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effective. These macro-scale issues largely determine who or in what age range in a 
society can be considered elderly. This situation, which can be called “social 
construction of old age”, also directs the reflections of the developments or changes 
occurring in social life to older individuals. 

In the light of the basic conceptual framework above, it is possible to talk 
about a new social building process that includes the discourse of “above 65 years 
old” and the practices brought about by this discourse after the global COVID-19 
epidemic in Turkey. As it is known, 65 years of age is the official upper age limit for 
retirement in and refers to a period of isolation of the individual from working life 
anymore. Along with the pandemic process, also a (compulsory) exclusion process 
from the public sphere has emerged for the people 65-year-old and older,. In general, 
awareness of the epidemic among young people and knowing that the disease will 
have more mortal outcomes among the elderly brought with it the perception of 
individuals over 65 years of age as a group that should have “stay at home” more than 
the others. The elderly, who insist on not staying at home, are exposed to a 
stigmatization process with a sociological background as those who “do not fulfill 
their responsibilities” in the atmosphere of disease and danger, and face more 
reactions than young people who do not stay at home. 

In this study, transformation occured on perceptions about old age and people 
over 65 in Turkey after pandemia will be examined in terms of “exclusion” 
perspective, which is one of the basic issues of the sociology of old age. In this 
exclusion and stigmatization process, the effect of prejudices, which are inherited 
from pre-pandemic process, developing against elderly will be taken into 
consideration, and a theoretical discussion will be put forward on the social 
construction of the aging with the discourse of “above 65 years of age”. 

Keywords: Elderliness, Social Construction, Pandemia, Above 65 Years of 
Age 
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BENLİK SAYGISI VE UTANGAÇLIĞIN İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİLERİ 

     
Dr. Caner DOĞRUSEVER 

Siirt Üniversitesi 
 
Özet 
Sınırlarını belirlemekte zorlandığımız internet çocuklar, genç yetişkinler ve 

yetişkinler olmak üzere tüm bireyler üzerinde önemli etkileri olan bir teknolojik buluş 
olarak ortaya çıkmıştır. Her geçen gün bu teknolojik buluşun geliştiği görülmektedir. 
İnternet kullanımının günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle, tüm 
yaş guruplarının daha uzun süreli olarak internet kullandığını görmektedir. İnternet 
bağımlılığı üzerine alanyazında yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde, internetin 
hayatı kolaylaştırmanın ötesinde bazı önemli bir psikososyal sorunlar ortaya 
çıkardığını görmek mümkündür. Diğer taraftan araştırmacıların bir kısmı da internet 
kullanımına neden olabilecek ya da bireyleri daha uzun süreler internet kullanımına 
itecek değişkenleri inceleyerek bu istenmedik davranış biçimine çözümler üretme 
konusunda arayışlar içine girmişlerdir. Nitekim benlik saygısı, utangaçlık ve bazı 
demografik değişkenlerin internet bağımlılığı üzerindeki etkisine ilişkin özellikle 
üniversite öğrencileriyle yapılmış literatürde birçok araştırmaya ulaşabilmektedir.  

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri, benlik 
saygısı ve utangaçlık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı 
benlik saygısı ve utangaçlığın üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığını yordama 
gücüne bakmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelli betimsel bir çalışma 
niteliğindedir. Araştırmaya üniversitelerin farklı bölümlerine devam eden 182(%68.2) 
kız öğrenci, 85(%31.8) erkek öğrenci toplam 267 üniversite öğrencisi katılmıştır. 
Araştırmada veriler internet bağımlılık ölçeği kısa formu, Utangaçlık ölçeği, 
Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programından yararlanılmıştır. Benlik saygısının 
ve utangaçlığın internet bağımlılığını yordayıp yordamadığını test etmek amacıyla 
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Bazı sosyodemografik değişkenlerin 
internet bağımlılığı ile olan ilişkisine bakmak için frekans ve yüzde hesapları, 
parametrik olmayan testlerden Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı, 
Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı üzerinde etkisi olduğu 
düşünülen, benlik saygısı ve utangaçlık gibi değişkenlerin, üniversite öğrencilerinin 
internet bağımlılığını ne şekilde yordadığını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan 
Çoklu Doğrusal Regresyon analizi sonucunda, benlik saygısı ve utangaçlık birlikte, 
internet bağımlılığı ile anlamlı bir ilişki sergilemişlerdir. Söz konusu iki değişken, 
birlikte, internet bağımlılığı puanlarındaki değişimin %14’ünü açıklamaktadır. 
Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin, internet 
bağımlılığı üzerindeki göreli önem sırası sırasıyla, utangaçlık ve benlik saygısı 
şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılık katsayıları göz önüne alındığında, 
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yordayıcı değişkenlerden utangaçlık ve benlik saygısının internet bağımlılığı üzerinde 
anlamlı yordayıcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada bazı sosyodemografik değişkenler ile internet bağımlılığı 
arasındaki ilişkilere de bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kız ve erkek 
öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Sosyal medya üyeliği olan öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri olmayanlardan 
anlamlı derece daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin internet kullanım süresi ile 
internet bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmiş, internet 
kullanım süresi beş saat ve üzeri olan öğrencilerin bağımlılık düzeyleri diğer 
gruplardan anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Son olarak öğrencilerin %97’sinin 
herhangi bir sosyal medya üyeliğinin olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Benlik Saygısı, Utangaçlık 
 

PREDICTIVE EFFECTS OF SELF ESTEEM AND SHYNESS ON INTERNET 
ADDICTION 

Abstract 
The internet, which we have difficulty in determining its limits, has emerged 

as a technological invention that has important effects on all individuals, including 
children, young adults and adults. It is seen that this technological invention is 
developing day by day. As the use of the internet has become an integral part of our 
daily lives, we see that all age groups use the internet for a longer period of time. 
When the studies on internet addiction in the literature are examined, it is possible to 
see that the internet creates some important psychosocial problems beyond making 
life easier. On the other hand, some of the researchers have been looking for solutions 
to this unwanted behavior by examining the variables that may cause internet use or 
direct individuals to use the internet for longer periods of time. As a matter of fact, we 
can reach many researches on the effect of self-esteem, shyness and some 
demographic variables on internet addiction especially in the literature with university 
students. 

In this study, the relationships between university students' internet addiction 
levels, self-esteem and shyness were examined. The main purpose of the study is to 
look at the power of self-esteem and shyness to predict internet addiction among 
university students. This research is an attribute of a descriptive and relational 
screening model study. 182 (68.2%) girls, 85 (31.8%) boys and a total of 267 
university students attending the different departments of the universities participated 
in the study. In the study, data were collected using the internet addiction scale short 
form, the Shyness scale, the Rosenberg self-esteem scale and the personal information 
form. SPSS 24.0 package program was used in the analysis of the data. Multiple 
Linear Regression Analysis was performed to test whether self-esteem and shyness 
predict internet addiction. Frequency and percentage calculations, Spearman Brown 
Rank Correlation Coefficient, Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test were 
used to look at the relationship between some sociodemographic variables and 
internet addiction. 
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As a result of the Multiple Linear Regression analysis, self-esteem and 
shyness together showed a significant relationship with internet addiction. The two 
variables together explain 14% of the change in internet addiction scores. According 
to the standardized regression coefficients, the relative importance order of predictive 
variables on internet addiction is shyness and self-esteem, respectively. Considering 
the significance coefficients of the regression, it was concluded that shyness and self-
esteem, which are among the predictive variables, are significant predictors of internet 
addiction. 

The relationship between some sociodemographic variables and internet 
addiction was also investigated. According to the findings, there was no significant 
relationship between internet addiction levels of female and male students. Internet 
addiction levels of students with social media membership were significantly higher 
than those without social media membership. There was a significant difference 
between students' internet usage time and internet addiction levels, and students 
whose internet usage time was five hours or more was significantly higher than other 
groups. Finally, 97% of the students were found to have social media membership. 

Keywords: Internet Addiction, Self Esteem, Shyness 
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KULA’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ SOSYAL 
BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER VERME 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ORAN  

Uşak Üniversitesi 
Mehmet Akif KARALI 

Marmara Üniversitesi 
Özet  
Toplumsal yaşama yeni bireylerin katılımını sağlamak ve toplumsal yaşamın 

devamını güvence altına almak tüm toplumların ortak amacıdır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi için toplumun kültürel özelliklerinin, bu kültürel özelliklerin 
tarihsel kalıntılarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için birçok farklı 
yöntem kullanılmaktadır. Kültürel aktarımın sağlanması ve toplumsal yaşamın 
devamında kullanılan önemli araçlardan birisi olarak okullar gösterilebilir. Okullar, 
çocukları sosyal hayata hazırlayan, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olarak 
ifade edilebilir. Toplumsal yaşamın ve insan varlığının devamında en önemli 
etkenlerden birisi kültürel mirastır. Toplumların sahip oldukları kültürel öğeleri genç 
nesillere aktarmada kullandıkları araçlardan birisi olan orta okullarda bir ders olarak 
Sosyal Bilgiler; insanı ve insan yaşamını konu edinmiş, insanların kendilerini 
anlamlandırma ve yaşadıkları çevreye anlam vermelerine yardım eden çok disiplinli 
bir alandır. Bu çalışma Manisa ili Kula ilçesinin yöresel yemeklerini, tarihi evlerini, 
doğal ve kültürel zenginliklerini Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer verilmesini 
sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Araştırmayı diğer araştırmalardan ayıran özellik, 
şimdiye kadar Kula’nın yöresel lezzetlerini, tarihi evlerini, doğal ve kültürel 
zenginliklerini Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer vermeyi amaçlayan bir çalışmanın 
olmamasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi metodunun 
kullanıldığı araştırmanın ilk etabında kaynak taraması yapılarak Kula hakkında bilgi 
edinilmiştir. Daha sonra Kula’daki eser, yapı, yemek ve kültürel zenginliklerden 
hangilerine Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer verilebileceği uzman 3 akademisyen 
görüşü alınarak karara bağlanmıştır. Araştırmanın sonunda, Tarihi Kula Evleri, Kula 
Peri Bacaları, Kula Jeopark Sit Alanı, Kula Divlit Volkanik Dağı ve Kula’ya has 
lezzetlerden güveç, kapama, leblebi, şekerli pide gibi yöresel lezzetler ve meşhur Kula 
Maden Suyu’nun Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer verilebileceği sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kula, Sosyal Bilgiler, Kültürel Öğeler 
 

PLACING THE NATURAL AND CULTURAL RICHES OF KULA IN SOCIAL 
STUDİES COURSE BOOKS 

Abstract 
It is the common aim of all societies to ensure the participation of new 

individuals in social life and to ensure the continuity of social life. In order to achieve 
this goal, many different methods are used to keep the cultural characteristics of the 
society alive and to transfer the historical remains of these cultural characteristics to 
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future generations. Schools can be cited as one of the important tools used in ensuring 
cultural transfer and continuing social life. Schools can be expressed as institutions 
that prepare children for social life, in which educational activities are carried out. 
Cultural heritage is one of the most important factors in the continuation of social life 
and human existence. Social Studies as a lesson in middle schools, which is one of the 
tools that societies use to transfer the cultural elements they have to the younger 
generations; It is a multidisciplinary field that focuses on human and human life and 
helps people to make sense of themselves and make sense of the environment they 
live in. This study has been prepared in order to ensure that local dishes, historical 
houses, natural and cultural riches of Kula district of Manisa are included in Social 
Studies textbooks. The feature that distinguishes the research from other researches is 
that there is no study aiming to include Kula's local flavors, historical houses, natural 
and cultural riches in Social Studies textbooks so far. In the first stage of the research, 
which be used document analysis method, which is one of the qualitative research 
methods, the source was scanned and information about Kula was obtained. Then, it 
was decided by taking the opinion of 3 expert academicians, which works, structures, 
food and cultural riches in Kula can be included in the Social Studies textbooks. At 
the result of the research; historical tastes such as Historical Kula Houses, Kula Fairy 
Chimneys, Kula Geopark Site, Kula Divlit Volcanic Mountain and Kula specialties 
such as casserole, capping, roasted chickpea, and sweet pita can be found in the Social 
Studies textbooks of the famous Kula Mineral Water. 

Keywords: Kula, Social Studies, Cultural Elements 
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖZÖĞRENİMİNE SAĞLADIĞI YARARLARI 

 
Aynure MİRZEYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Universitesi 
 

Özet 
Öğrenme konusu yaşamımızda öylesine önemlidir ki, bir bakıma, tüm 

yaşamımızın bir öğrenme ve değişme sürecinden ibaret olduğu söylenebilir. 
Ancak, öğrenmenin yalnızca öğretmen-öğrenci ilişkisi yönünden 
algılanmaması gerekir. Günümüzde teknolojinin sağlamış olduğu kolaylıklar 
nedeniyle öğrencilerin özöğrenim kapasitesi de gelişmiştir. Öğrenciler 
kendilerinin toplumsal bir varlık olmasını sağlayan tüm bilgi ve becerilerin 
büyük bir bölümünü eğitim teknolojisi yoluyla kazanırlar. Teknolojinin 
ürünlerinden faydalanıp bilgiyi analiz etmelerinde, yeteneklerini 
geliştirebilmelerinde yardımcı olmaktadır. Örneğin, ev ortamında herhangi 
bilgiyi kısa sürede edinebilmek; yabancı dilleri para veya zaman harcamadan 
öğrenebilmek; elektronik kütüphanelerden, uzaktan eğitimden yararlanabilmek 
ve s.  

Eğitimin  BDE ile bağlantılı olması, öğrencileri kendi kendine çalışma 
için hazırlayacak ve küreselleşmiş işgücü piyasasında rekabetçi personel 
oluşturmaya yardımcı olacaktır. 

Kendi kendine öğrenme, kişinin zihinsel gelişimini sağlayan, onun 
öğrenme gereksinimini karşılayan kesintisiz devam eden eğitim alma 
sürecidir. Kendi kendine öğrenme veya özöğrenim ta eskiden bir çok bilgin 
kişilerin odak noktasında olan problemlerden biri olmuştur. N.Gencevi, 
M.F.Ahundov, Ş.İ.Hatayi, M.Fuzuli v.b. yazarlar özöğrenmenin ne gibi yararlı 
olduğunu kendi eserlerinde ele almışlar. Onlar kişinin okul eğitiminden sonra 
özöğreniminin büyük önem arz ettiğini öne sürmüşler. Bilgisayarın kendi kendine öğrenme aracı olarak kullanılması 
konusunda da günümüzde çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Fakat 
bilgisayarın doğrudan öğretim aracı olarak kullanılması sanıldığı kadar da 
kolay değildir. Mesela, teknolojinin gelişmiş olduğu bir dönemde yaşamamıza 
rağmen uzaktan eğitimin Azerbaycan'da gelişmemiş olmasıdır. Buna neden 
üniversite ortamlarında maddi-teknik temelin olmaması, her öğrencinin evinde 
internet hattının bulunmamasıdır. İlerki zamanda bu soruna bir çözüm 
bulunacağı söylenilmekte ve bunun için gerekli yöntemler aranmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli eğitimin universite 
öğrencilerinin özöğrenimine sağladığı yararları ve sorunları öne sürmektir.  

Böylece, toplumun  ve devletin ihtiyaçlarının karşılanmasında başlıca 
faktörlerden biri eğitim sürecinde özöğrenimin geliştirilmesi yollarını 
belirlemek, milli eğitim sisteminin modernleştirilmesi, yaşam boyu 
öğrenmenin önemini yansıtan programların hazırlanması, yeni eğitim 
sorunlarının çözümü yollarını sağlayan modern ve geleneksel eğitimin entegre 
edilmesidir. Bunun için bilgi iletişim teknolojilerinin universitelerimizin 
öğretim sürecine uygulanması, onların pedagojik teknolojilerle entegrasyonu 
ve öğrencilerin özöğreniminin gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için sorunların 
çözümüne yönelik olması gerekir. Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, özöğrenim, gelişim, uzaktan 
eğitim. 
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BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VE YARATICI DRAMA 
EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
AKRANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE EMPATİ BECERİLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

Seda AĞIR 
İstanbul Gedik Üniversitesi 

 M. Kamil ÖZER 
Fenerbahçe Üniversitesi    

 Dilara ÖZER 
İstanbul Kent Üniversitesi   

     
Özet 
Araştırma İstanbul Gedik Üniversitesi Yüksek Lisans Programı kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı Bütünleşik Beden Eğitimi (BBE) derslerinin  
ve Yaratıcı Drama (YD) eğitimlerinin ortaokul öğrencilerinin, özel gereksinimli 
bireylere yönelik  tutumları ve empati becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. 
Bunun yanı sıra araştırmada öğrencilerin engellilik algısı da incelenmiştir. Araştırma 
için Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı onayı alındıktan sonra kolayda 
örnekleme yöntemi ile üç okul belirlenmiştir. Bu üç okuldan her biri  BBE, YD ve 
kontrol grubu (KG) olarak atanmıştır.  

Araştırmaya BBE grubundan 22 öğrenci (13 kız + 9 erkek) YD grubundan 29 
öğrenci (17 kız + 12 erkek), kontrol grubundan 24 öğrenci ( 14 kız + 10 erkek) 
katılmıştır. BBE, YD ve kontrol grubunun yaş ortalamaları 10 dur (X: 10,00).  

BBE grubu ve YD grubu uygulama grupları olup sekiz hafta boyunca haftada 
bir gün, günde bir ders saati  programlar uygulanmıştır. BBE grubunda katılımcılar, 
özel gereksinimli öğrencilerle birlikte, uyarlanmış grup etkinliklerine sırasıyla, 
harekete sürükleyici etkinlik, işlevsel-grup etkinlikleri, bütün grup etkinlikleri olarak 
sınıflandırılan etkinliklere dahil olmuşlardır. 

YD grubuna özel gereksinimli bireyler dahil edilmeyip, engelli bireyleri 
tanıma, engelli bireylere destek olma, başarılı engelli sporcuları tanıma, engellilerin 
yaşadığı zorlukları anlama ve çözüm üretebilme vb. konularda hazırlanmış plan 
künyelerine uygun etkinlik ve canlandırmalara katılmışlardır.  

Araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma araştırma 
yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak Arkadaşlık Aktivite Ölçeği 
(AAÖ), Sıfat Kontrol Listesi (SKL), Çocuklar ve Ergenler İçin Empati Ölçeği 
(ÇEEÖ) ve yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Ölçekler ve yarı 
yapılandırılmış soru formu, BBE, YD kontrol gruplarına, sekiz haftalık uygulama 
döneminden bir hafta önce ve bir hafta sonra uygulanarak veri toplama işlemi 
gerçekleştirilmiştir.  

BBE grubunun SKL (ön test, X̄: 27,27 SS: 5,48; son test, X̄: 31,40 SS: 4,21) 
ve AAÖ (ön test, X̄: 57,04 SS: 5,99; son test, X̄: 61,31 SS: 4,70) son test puanlarının 
ön test puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur 
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(P<,05). YD grubunun, SKL (ön test, X̄: 26,48 SS: 5,14; son test, X̄: 28,65 SS: 4,06), 
AAÖ (ön test, X̄: 55,75 SS: 6,38; son test, X̄: 60,65 SS: 3,98) ve ÇEEÖ (ön test, X̄: 
13,27 SS: 3,32; son test, X̄: 14,79 SS: 2,94) son test puanlarının ön test puanlarından 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (P<,05). AAÖ ve 
SKL yönünden karşılaştırıldığında BBE grubunun son test puanlarının (AAÖ; X̄: 
61,31 SS: 4,70; SKL; X̄: 31,40, SS: 4,21) KG’nin son test puanlarından (AAÖ; X̄: 
54,33 SS: 8,16; SKL; X̄: 27,83, SS: 5,54) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu bulunmuştur (P<,05). AAÖ yönünden karşılaştırıldığında YD grubunun son 
test puanlarının (AAÖ; X̄: 60,65 SS: 3,98) KG’nin son test puanlarından (AAÖ; X̄: 
54,33 SS: 8,16) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur 
(P<,05).Bu sonuçlar, BBE uygulamalarının ön test, son test ve KG ile arasındaki son 
test puanlarına bakılarak, katılımcıların özel gereksinimli bireylere yönelik olumlu 
tutum geliştirmelerine katkı sağladığını, ancak empati becerileri üzerinde olumlu bir 
etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. YD ve KG arasındaki son test puanlarına 
bakıldığında YD uygulamalarının katılımcıların özel gereksinimli bireylere yönelik 
olumlu tutum geliştirmelerine BBE uygulamalarından daha az katkı sağladığı fakat ön 
ve son testlere bakıldığında empati becerisi geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. 
KG’nin ön ve son testleri aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (P>,05). BBE, YD 
ve kontrol grubundan elde edilen nitel verilerden;  (a) engellilik türü,  (b) engellilik 
algısı, (c) engelli bir bireyle arkadaşlık (aynı takımda yer almak, birlikte etkinliklere 
katılmak), (d) engelli bireylere yönelik duygular, (e) engelli biri ile arkadaşlığı 
hakkında diğer kişilerin düşünceleri, (f) engelli bir bireyin beden eğitimine ve spora 
katılımı olmak üzere altı temaya ulaşılmıştır. BBE ve YD gruplarının engellilik algısı 
ile ilgili uygulama sonrasında olumlu yönde bir gelişme gözlenmiştir. KG’nin 
uygulama öncesi ve sonrası engellilik algısında değişiklik gözlenmemiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda okullarda Beden Eğitimi dersleri 
bütünleşik ortamlarda yapılabilir ve tipik gelişen öğrenciler özel eğitim sınıfları ile 
birlikte beden eğitimi dersine katılabilirler. Özel gereksinimli öğrencilerin olmadığı 
okullarda YD yöntem olarak kullanılabilir. Böylece tipik gelişim gösteren çocuklar 
özel gereksinimli akranlarına karşı empati kurabilir ve olumlu tutum geliştirebilir.  

Anahtar kelimeler: bütünleşik beden eğitimi, yaratıcı drama, özel 
gereksinimli birey, ortaokul öğrencileri, tutum, empati 

 
EXAMINATION OF EFFECTS OF INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION 

COURSE AND CREATIVE DRAMA EDUCATION ON SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THEIR PEERS WITH SPECIAL NEEDS 

AND THEIR ABILITY FO EMPATHY 
Abstract 
The research was carried out within the scope of Istanbul Gedik University 

Graduate Program. The aim of the research is to review the Integrated Physical 
Education (IPE) courses and Creative Drama (CD) trainings, secondary school 
students' attitudes towards individuals with special needs and empathy planning. In 
addition, the perception of disability to work in the study was also examined. After 
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obtaining the written approval of Pendik Regional National Education Directorate for 
research, it is for three schools with easy sampling method for research. IPE, CD and 
control group was appointed as (CG).  

22 students from the IPE group (13 girls + 9 boys) 29 students from the CD 
group (17 girls + 12 boys), 24 students from the control group (14 girls + 10 boys) 
participated in the study. The average age of IPE, CD and control group is 10 (X: 
10,00).  

IPE group and CD group are practice groups and programs are applied as one 
hour course once a week during a period of eight weeks. Participants in IPE group are 
included in the adapted group activities, respectively, activities that are classified as 
action-taking activities, functional-group activities, and all group activities together 
with special needs students. 

Individuals with special needs are not included in the CD group, but they 
participated in activities and demonstrations suitable for plan identity tags prepared 
for subjects such as recognizing disabled individuals, supporting disabled individuals, 
understanding the difficulties experienced by disabled individuals and producing 
solutions.  

In the research, a mixed research method in which quantitative and qualitative 
methods were used together was applied. As the data collection tools, the Friendship 
Activity Scale (FAS), the Adjective Checklist (AC), the Empathy Scale for Children 
and Adolescents (ESCA) and the semi-structured questionnaire were used. The scales 
and the semi-structured questionnaire were applied to the IPE, CD control groups one 
week before and one week after the eight-weeks application period and data collection 
was performed.  

It was determined that the IPE group's AC (pretest, X̄: 27,27 SS: 5,48; 
posttest, X̄: 31,40 SS: 4,21) and FAS (pre-test, X̄: 57,04 SS: 5,99; post test, X̄: 61.31 
SS: 4.70) final test scores are statistically higher than the pretest scores on a 
significant level (P <, 05). It was determined that the CD group's AC (pre-test, X̄: 
26,48 SS: 5,14; post-test, X̄: 28,65 SS: 4,06), FAS (pre-test, X̄: 55,75 SS: 6.38; pretest 
of posttest, X65: 60,65 SS: 3,98) and ESCA (pre-test, X̄: 13,27 SS: 3,32; posttest, X̄: 
14,79 SS: 2,94) final test scores are statistically higher than the pretest scores on a 
significant level (P <, 05). Compared to the FAS and AC aspects, the final test scores 
of the IPE group (FAS; X̄: 61,31 SS: 4,70; AC; X̄: 31,40, SS: 4,21) statistically higher 
than final test scores of CG (FAS; X̄: 54 , 33 SS: 8,16; AC; X̄: 27,83, SS: 5,54) on a 
significant level (P<,05). Compared to the FAS aspect, the final test scores of the CD 
group (FAS; X̄: 60,65 SS: 3,98) are statistically higher than final test scores of CG 
(FAS; X̄: 54,33 SS: 8,16) on a significant level (P<,05). By looking at their pre-test, 
final test scores and scores of final test between CD, these results reveal that IPE 
applications contribute to the participants' positive attitude towards individuals with 
special needs but it does not have a positive effect on empathy skills. Considering the 
final test scores between CD and CG, it was determined that CD applications 
contributed less to the participants' positive attitudes towards individuals with special 
needs, but were effective in developing empathy skills when the pre-test and final 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 97 

 

tests were examined. No significant difference was found between the pre and post 
tests of CG (P>,05). From the qualitative data obtained from IPE, CD and control 
group; six themes were obtained such as (a) type of disability, (b) perception of 
disability, (c) friendship with an individual with a disability (taking part in the same 
team, participating in activities together), (d) emotions for people with disabilities, (e) 
thoughts of other people on his/her friendship with an individual with a disability, (f) 
the participation of an individual with disabilities in physical education and sports. A 
positive development was observed after the implementation regarding the disability 
perception of IPE and CD groups. No change was observed in the perception of 
disability before and after the implementation of CG. 

In line with the results obtained, Physical Education lessons can be carried out 
in integrated environments and typical developing students can attend physical 
education lessons with special education classes. CD can be used as a method in 
schools without students with special needs. Thus, children with typical development 
can empathize and develop a positive attitude towards their peers with special needs.  

Keywords: integrated physical education, creative drama, special needs 
individual, secondary school students, attitude, empathy 
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GRAFİK TASARIMDA GÖRSEL ALGI DÜZEYİNİ ETKİLEYEN KAVRAM 
VE OLGULARIN TANIMLANMASI  

 
Dr. Öğr. Üyesi Engin UĞUR 

Öğr. Gör. Samed Ayhan ÖZSOY 
İstanbul Üniversitesi  

 
Özet 
İletişim etkinliğinin gerçekleşmesi için göndericinin hazırladığı mesajın 

eksiksiz alıcıya ulaşması ve alıcının geçmiş birikimleri ile değerlendirmesi 
(algılaması) gerekir. Bir iletişim ürünü olan grafik tasarım çalışmasının da görülmesi 
ve algılanması birinci önceliğidir. Bu nedenle tasarım yapılırken kullanılan tasarım 
elemanları seçimi ve bu unsurların birlikteliğinden oluşan mesajın görsel algı 
açısından azami sınırları taşıması gerekir.  

Afiş tasarımından gazete sayfası tasarımına ya da bir ürün ambalajı 
tasarımından kitap kapağı tasarımına kadar çok farklı grafik tasarım çalışmalarının 
sahip oldukları tasarım yapıları, hedef kitlenin algı düzeyine göre en kolay yoldan 
ulaştırılmasını sağlayabilmelidir. 

 Bir grafik çalışmasında hedef kitlenin mesajı kolay bir şekilde alıp iletişim 
etkinliğinin beklentileri fazlası ile karşılaması isteniyor ise tasarımın estetik 
beklentilerden önce görsel algı yönü çok iyi tasarlanmalıdır.  

Grafik tasarımcı, her bir tasarım elemanını ayrı ayrı ve bir bütün olarak 
tasarımı algılanabilirlik açısından sürekli kontrol etmelidir. Grafik tasarımcı ayrıca 
tasarım ürününün yer alacağı ortam koşullarını da hesaba katması gerekir. Tasarımı 
yapılan çalışmanın görsel algı değerlendirmesi kişisel yaklaşım tarzı ile değil 
geçmişten günümüze kadar oluşan evrensel görsel algı kavram ve parametrelerine 
göre yapılmalıdır.  

Grafik tasarım ürünü hem görsel algı hem de estetik kaygı dikkate alınarak 
hazırlanır. İster bir küçük etiket olsun isterse onlarca metrelik bir bina giydirmesi 
olsun hepsinde uyulması gereken sınırlar ve zorunluluklar vardır. Tasarımcı bu 
sınırlılıklar içinde tasarımı yaparken asgari düzeyde görsel algıyı da dikkate almak 
mecburiyetindedir. Bu nedenle grafik tasarımcı görsel algı düzeyini arttıran veya 
azaltan etmenleri çok iyi bilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda çalışmasını hazırlaması 
gerekmektedir. Makalede, grafik tasarımda görsel algı konusunda dikkat edilmesi 
gereken konular ortaya konularak teknik açıdan tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, görsel algı, kavram, tanımlama 
 

DESCRIPTION OF CONCEPTS AND CASES THAT AFFECT THE VISUAL 
PERCEPTION LEVEL IN GRAPHIC DESIGN 

Abstract 
In order for the communication activity to take place, the message prepared by 

the sender must reach the complete recipient and evaluate (perceive) the recipient's 
past experiences. It is the first priority to see and perceive graphic design work as a 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 99 

 

communication product. For this reason, the selection of design elements used during 
the design process and the message consisting of the Association of these elements 
must have the maximum limits in terms of visual perception. In a graphic study, if the 
target audience is asked to receive the message easily and meet the expectations of the 
communication activity, the visual perception aspect of design should be designed 
very well before the aesthetic expectations. 

The design structures owned by many different graphic design works, from 
poster design to newspaper page design or from a product packaging design to book 
cover design, should be able to be delivered in the easiest way according to the level 
of perception of the target audience. 

The graphic designer must constantly check each design element individually 
and in terms of design perceptiveness as a whole. Graphic designer also needs to take 
into account the environmental conditions in which the design product will take place.  
The visual perception assessment of the design work should be based on the concepts 
and parameters of the universal visual perception from past to present, not on the 
personal approach.  

Graphic design product is prepared considering both visual perception and 
aesthetic concern. Whether it is a small label or a ten-foot building dress, there are 
limits and obligations to be obeyed in all of them. The designer is obliged to consider 
the minimum visual perception when designing within these limitations. 

For this reason, the graphic designer must know the factors that increase or 
decrease the visual perception level and prepare his work in line with this information. 

In this article, the subjects to be considered in graphic design regarding visual 
perception have been explained and it has been tried to be defined from a technical 
point of view. 

Keywords: Graphic design, visual perception, concept, definition 
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BOLŞEVİK DEVRİMİ’NİN RUSYA’DA YOL AÇTIĞI SOSYO EKONOMİK 
VE SİYASİ ÇALKANTILAR 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yunus EKİCİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
 

Özet 
Bu çalışmada halk hareketi olarak da ifade ettiğimiz ve aynı zamanda sadece 

Rusya coğrafyasında olmayıp bütün dünyanın talihini de değiştirebilecek XX. 
yüzyılın en mühim siyasal ve toplumsal hadiselerinden biri olarak kabul edilen 
Bolşevik Devriminin Rusya’da meydana getirebilecek sosyo-ekonomik ve politik 
gelişmeleri üzerinde durulmuştur. Yıkılmaya maruz kalmış imparatorluk, devrim için 
uğraşan örgütlerin hem içeride hem de dışarıda yaptıkları çalışmalar ile 
dalgalanmaktaydı. 1904-1905 yıllarındaki Rus-Japon Harbi hem Çarlığı zayıflatmış 
hem de işçilerin emek ve hayat şartlarında önem arz edecek felaketlere yol açmıştır. 
1905 Ekim Devrimi itibariyle Duma seçimleri için birçok siyasi parti kurulmuş ve bu 
siyasi partiler ülkenin geleceği için birtakım fikirler öne sürmüştür. Özellikle Ekim 
Manifestosunun hedeflerine arka çıkan partiler genellikle sanayici, tüccar ve toprak 
sahiplerinden büyük destek almışlardır. Ayrıca zayıf kalmış yönetim ve salt 
yoksullaşma neticesi kaçınılmaz bir isyanı da beraberinde getirmiştir. Hal böyle 
olunca çalışan sınıfın meydana gelen gücü hem Rus soylularını ürkütmüş hem de 
1917 Devrimi’ne giden yolu hazırlamış oluyordu. Politikacılar iktidar savaşını 
sürdürürken halk açlık ve sefalet içinde kıvranıyordu. Ülkede üretim kısa süre içinde 
durma noktasına gelmiş ekmek sıkıntısı da yaşanınca Geçici Hükümetin artık bunlarla 
baş edecek durumda olmadığı görülmüştür. Lenin ifadelerinde daha da sertleşerek 
Bolşeviklerin devlet yönetimine geçmesi gerektiğini ifade ediyordu.  Lenin 
başkaldırmanın zafere ulaşması için işçi, köylü ve askerlerden oluşan Kızıl Ordu 
kuvvetlerinin zaman kaybetmeden Petrograd’ı kuşatması gerektiğini ileri sürüyordu. 

Uzun uğraşlardan sonra Çar II. Nikola tahtından vazgeçmek mecburiyetinde 
kalarak erkek kardeşi Michail’i selef tayin etmiştir. Fakat Rusya’da işler gittikçe daha 
da karışarak Çarlık rejiminin özellikle de Romanov Hanedanı’nın artık ayakta 
kalmasına imkân kalmamıştır. Bu durumdan haberdar olan Michail 3-16 Mart 
tarihlerinde imparatorluk hakkından vazgeçerek Rusya’da egemenliğin salt iktidara ait 
olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla artık Rusya’da Monarşi devrilmiş ve 300 yıllık 
Romanov Hanedanı’nın hâkimiyeti sona ermiştir. Rus-Japon Harbi ve akabinde 
meydana gelen I. Dünya Harbi, Rus Çarlığı’nın sonunu getirmiştir. Köylü isyanları ve 
işçi grevleri neticesinde Bolşevikler ummadıkları bir vakitte yönetime gelmiş 
bulunmaktaydılar. Bolşeviklerin yönetime geçmesiyle birlikte dünya tarihinde bir ilk 
yaşanarak sosyalist devlet kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bolşevik İhtilali, Rusya, Çarlık, İktidar, Lenin. 
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SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL UPHEAVALS CAUSED BY BOLSHEVIK 
REVOLUTION IN RUSSIA 

Abstract 
In this study, we refer to the popular movement as XX, which can also change 

not only the geography of Russia but also the fortunes of the whole world. the socio-
economic and political developments of the Bolshevik Revolution in Russia, which is 
considered to be one of the most important political and social events of the century, 
were emphasized. The Empire, which had been subject to collapse, was fluctuating 
with the work done both inside and outside by the organizations engaged in the 
revolution. The Russo-Japanese War of 1904-1905 both weakened the Tsardom and 
led to catastrophes that would be important in the labor and life conditions of the 
workers. As of the October Revolution of 1905, several political parties were 
established for the Duma elections, and these political parties put forward a number of 
ideas for the future of the country. The parties that supported the targets of the 
October Manifesto in particular often received great support from industrialists, 
merchants and landowners. In addition, the weak administration and the result of pure 
impoverishment brought about an inevitable revolt. In this case, the resulting power of 
the working class both intimidated the Russian nobles and prepared the way to the 
1917 Revolution. As politicians waged a battle for power, the public was wracked 
with hunger and misery. Production in the country soon came to a halt, starting with 
shortages of bread, and it was seen that the Provisional Government was no longer in 
a position to deal with them. Lenin was even more adamant in his statements that the 
Bolsheviks should take over the state administration. Lenin claimed that the Red 
Army forces, consisting of workers, peasants and soldiers, should immediately 
besiege Petrograd in order for the insurrection to triumph. 

After long efforts, Wed II. Nikola was forced to give up his throne and 
appointed his brother Michail as his predecessor. But as things got more and more 
complicated in Russia, the Tsarist regime, especially the Romanov dynasty, was no 
longer able to survive. Informed of this situation, Michail renounced his imperial right 
on 3-16 March and declared that the sovereignty in Russia belonged to the sole 
power. So now the monarchy in Russia has been overthrown and the 300-year rule of 
the Romanov dynasty has come to an end. Russo-Japanese War and the aftermath of 
the I. World War II brought the end of Russian Tsardom. As a result of peasant 
revolts and labor strikes, the Bolsheviks came to power at a time they did not expect. 
After the Bolsheviks took over, a socialist state was established, the first in the history 
of the world. 

Keywords: Bolshevik Revolution, Russia, Tsarist, Power, Lenin. 
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ KİTAP PANAYIRLARI 
 

   Dr. Öğr. Üyesi Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA 
Başkent Üniversitesi 

Özet 
Bu bildiri, erken Cumhuriyet döneminde (1929-1941) Türkiye 

Cumhuriyeti’nde açılan kitap panayırları ile ilgilidir. Konu maiyetinde aynı yıllarda 
açılan yurt dışı kitap panayırlarında yer almış Türkiye stantlarından da söz edilmiştir. 
Böylece, sadece Türkiye’de değil, yurtdışındaki Türk kitapları algısı üzerinde tespitler 
yapılabilmiştir. Bu tespitler yapılırken dönemin basınından da istifade edilmiştir. 

Tarihi çok eskilere dayanan önemli bir kültür öğesi olan ve sosyal, ticari, 
ekonomik veya eğlence amaçlı kurulabilen sergi, fuar veya panayırlar Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde ancak 19. yüzyılda görülmekteydi.  İmparatorluk 
coğrafyasında panayır yeri, yılda birkaç kez kurulan ve ürünlerin sergilendiği yer 
olarak tanımlanmaktaydı.  Buralar, yiyecekten kap kacağa, tarım ürününden giyim 
kuşama birçok ürünün sergilendiği veya bu ürünlerin satıldığı yerlerdi.  

Millî Mücadele (1919-1922) başarıyla sonuçlanıp, Türkiye Cumhuriyeti 
devletler sahnesine çıktığında (1923), Atatürk önderliğindeki Cumhuriyetin kurucu 
kadrosu, akıl ve bilim ışığında her sahada millî, çağdaş, laik bir toplum yaratmak 
adına var gücüyle çalıştı. Bu durum, panayır veya sergiler için de geçerli oldu. Eğitim 
alanındaki devrimlere öncelik tanıyan Cumhuriyet, politikası gereği, hali hazırdaki 
sergilere, kitap panayırlarını da ekledi.  

Cumhuriyet döneminde düzenlenen ilk kitap sergisi/panayırı 1929 yılına denk 
gelmekteydi. Düzenleyicisi yazar Selim Nüzhet (Gerçek)’ti. Zorluklarla hazırladığını 
ifade ettiği bu panayır/sergi, Türk Ocağı tarafından desteklenmişti. Buradan elde ettiği 
deneyimle Selim Nüzhet, 1931 yılında açılan bir sergiye daha imza attı. Fakat içerik 
yönünden gerçek bir “kitap panayırı” olarak adlandırılabilecek ilk kitap sergisi 1932 
yılında gerçekleşti. Panayır dört gün sürdü, kitaplar indirimli satıldı. Yer olarak 
İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) meydanı seçildi. Bu sergi, arkasından 1933 yılında 
gerçekleşen bir tren sergisinde, özel bir kitap bölümünün açılmasına vesile oldu. 1935 
yılı ise Tıp ve Sağlık kitapları panayırının gerçekleştirildiği yıl olarak tarihe geçti. 
1936 ve 1937 yıllarında açılan herhangi bir kitap panayırının olmaması, 1938 
yılındaki büyük kitap panayırına engel olamadı. 1938-1941 yıllarında Beyoğlu 
Halkevinde gerçekleşen büyük kitap panayırları epey ses getirdi. Bu yıllar arasında, 
örneğin 1937’de Atina’da açılan kitap sergisinde Türkiye standı açıldı. Selim Nüzhet 
ise Belgrad kitap panayırında boy gösterdi. Bu gelişmeler Türkiye’de Neşriyat 
Kongresi ve Sergisinin (1939) gerçekleşmesini sağladı. 

Kitap panayırları, harf devrimi başta olmak üzere eğitim ve kültür alanında 
köklü yeniliklere giden Türk halkı arasında okumayı yaymak ve özendirmek adına 
önemli bir araç oldu.  

1929 yılında başlayan bu kitap panayırlarının günümüzdeki büyük kitap 
fuarlarına (TÜYAP, Ankara Kitap Fuarı vb.) esin kaynağı olduğu aşikardır. 
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Anahtar Kelimeler: Kitap Panayırı/Fuarı, Selim Nüzhet (Gerçek), Neşriyat 
Kongresi. 

 
EARLY REPUBLICAN PERIOD BOOK FAIRS 

Abstract 
This paper is about book fairs organized in Republic of Turkey during early 

republican period (1929-1941) . In this context, Turkish stands presented in fairs 
abroad during the same period are also mentioned. Therefore, domestic and foreign 
perceptions about Turkish books could be examined. The newspapers are also 
examined through this process.  

Although as important cultural elements, fairs which can be organized for 
social, commercial, economic or entertainment purposes go a long way back in world 
history, it was seen in 19th century  in Ottoman Empire. For the Empire, fairground 
was defined as a place which products were displayed a couple times throughout a 
year.  Lots of products including foods, containers, agriproducts, clothes and many 
more were displayed or sold in those fairgrounds.  

When the War of Indepence (1919-1922) end and Republic of Turkey took its 
place among countries (1923), the constituent power of Republic which was under the 
leadership of Atatürk trtied to create a nationalist, modern, secular society with the 
guidance of science and mind. This effort included the fairs. As the Republic 
prioritized reforms about education, book fairs are formed.  

The first book fair of Republican Era was in 1929. Writer Selim Nüzhet 
(Gerçek) was the organizer. This challenging organization was backed up by Türk 
Ocağı. With the help of his previous experience, Selim Nüzhet organized another 
book fair in 1931. But, the first fair which deserves to be named as a “book fair” was 
organized in 1932. It lasted four days and books were sold with a discount. It took 
place in İstanbul University (Darülfunun) Square. This fair inspired a special book 
section to be opened in a train exhibition in 1933. 1935 was the year which Medical 
and Health Books fair was organized. The absence of any book fairs in 1936 and 1937 
didn’t have a negative effect on the grand book fair of 1938. The grand book fairs 
organized in Beyoğlu Community Center between 1938-1941 were major events. In 
1937, there was a Turkey stand at a book fair in Athens. Selim Nüzhet was in 
Belgrade book fair. These developments lead to Publications Congress and Exhibition 
in Turkey (1939).  

Book fairs played an important role about encouraging and spreading reading 
among Turkish community who were going through a radical change in their 
educational and cultural backgrounds.  

Those book fairs which date back to 1929 obviously inspired the modern day 
grand book fairs (TÜYAP, Ankara Book Fair, etc.). 

Keywords: Book fair, Selim Nüzhet (Gerçek), Publications Congress.  



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 104 

 

BİR ŞAİRİN KIRK YILLIK DÜŞÜNSEL VE ŞİİRSEL YOLCULUĞUNUN 
PANORAMASI:  ERBAİN 

 
Dr. Gamze Somuncuoğlu Özot 

Aksaray Üniversitesi 
 
Özet 
İsmet Özel’in 1987 yılında yayımladığı ve seçilmiş şiirlerinin topluca yer 

aldığı Erbain, bir şairin hem düşünsel hem de şiirsel yolculuğunun panoramasının çok 
açık bir şekilde görülebildiği yapıtlardan olması sebebiyle ilgi çekici bir eserdir.   

Eserde şairin ve söyleminin zaman içindeki değişimi okuyucuya tabiri caizse 
bir tablo gibi sunulmaktadır.  Erbain, dört ayrı yapıtından seçilmiş, yazarın şiir 
serüveninin kilometre taşları olarak adlandırılabilecek şiirlerden oluşmaktadır.  
Hayata bakışında köklü değişimler yaşamış bir şair olduğu bilinen İsmet Özel’in iç 
dünyasındaki fırtınalar, dinginlikler, kavgalar, tevekkül edişler eserlerinden oldukça 
açık bir şekilde takip edilebilmektedir.  Bu anlamda onun şiirleri psikanalitik kuram 
bağlamında incelenebileceği gibi şairin şiirleri yazarken ideolojik ve toplumsal 
meselelere tepkisiz kalmayışı toplumcu gerçekçi irdelemeyi de gerektirmektedir.   

Şiiri yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gören sanatçı yapıtlarında 
olabildiğince pervasızdır.  Onun şiirini önemli kılan unsur içtenliği, hiçbir duygu ve 
düşüncesini eğip bükmeden şiire aktarmasıdır.  Şiir onun için -bir sanatçıda olması 
gerektiği gibi- ruhu sağaltma, var olma mekânıdır.  İsmet Özel, her ne kadar 
şiirlerinde yer yer politik ve ideolojik bir tavır sergiliyorsa da sanatı, bu düşünceleri 
aktarmak için araç durumuna düşürmez.  Keskin bir politik duruşu olan şairlerin 
eserlerini üretirken sanatlarına halel getirmemeleri özel bir uğraşı gerektirir.  Özel’in 
şiiri imgeler, çağrışımlar, alışılmamış bağdaştırmalar, kelime oyunları, dil sapmaları 
gibi özellikleri nedeniyle II. Yeni gurubunun şiirini hatırlatıyorsa da toplumcu yanıyla 
onlardan ayrılır.        

Anahtar Kelimeler: İsmet Özel, toplumcu gerçekçi, psikanalitik kuram, 
çocukluk, imge, alışılmamış bağdaştırmalar 

 
A POET’S FORTY YEARS OF THOUGHTFUL AND POETİC 

ADVENTURE: ERBAİN 
 

Abstract 
Erbain it is a work published by İsmet Özel in 1987, with selected poems 

collectively. The work is interesting because it is one of the works in which both the 
intellectual and poetic journey of the poet can be clearly seen. 

The change of poet and discourse in the work is presented to the reader like a 
painting, like a psychological movie. Erbain consists of poems selected from four 
different works of the author, which can be called milestones of the poetry adventure. 
Storms, calmness and quarrels in the inner world of İsmet Özel, which is known to be 
a poet who has experienced radical changes in his life, can be followed quite clearly 
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from his works. In this sense, his poems can be studied in the context of 
psychoanalytic theory. İsmet Özel is not unresponsive to ideological and social issues 
while writing poems. Therefore, his poems also require socialist realistic analysis. 

The artist, who sees poetry as an integral part of life, is as reckless as possible 
in his works. What makes his poetry important is his sincerity, transferring his 
feelings and thoughts to poetry without bending. Poetry is the place of existence, 
existence, and soul for him. Although İsmet Özel displays a political and ideological 
attitude in his poems, he does not make art an instrument to convey these thoughts. It 
is a special effort that poets with a political stance do not harm their art while 
producing their works. Özel's poem reminds the poem of the II. Yeni group due to its 
features such as images, connotations, unconventional correlations, word games, and 
language deviations. İt differs from them by its socialist side.  

Keywords:  İsmet Özel, poetry, socialist realistic, psychoanalytic theory, 
image, unconventional correlations   
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BİZANS’TA ÇALIŞAN KADINLAR VE GÖRSEL SANATA YANSIMALARI  
 

Araş. Gör. Dr. Dilek Maktal Canko 
Ege Üniversitesi 

 
Özet  
Ortaçağ’ın tamamında varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu'nda ataerkil 

düzen tarafından oluşturulan ideolojiye göre Bizanslı kadınların günlük yaşamı evlilik 
ve ardından anneliği kapsamaktaydı. Bizans toplumunda bakirelik, eş olma ve annelik 
sosyal hayattan dışlanan kadın için kabul edilebilir birkaç rol idi.  İdeoloji bu yönde 
oluşturulsa da gerçekler her zaman ideolojiye uygun gelişmemektedir. Yazılı ve 
görsel kaynaklar, sosyal yaşamdan dolayısıyla çalışma yaşamından uzak tutulan ve 
‘kariyer peşinde koşamayan’ Bizans kadınlarının birçok alanda var olarak ekonomiye 
katkıda bulunduklarını kanıtlamaktadır.  

Bizanslı kadınların imparatorluğun hakimiyeti altındaki kilise, ordu ve mülki 
idare görevlerinde bulunmalarının yasaklanması, çalışma alanlarını büyük ölçüde 
kısıtlamıştı. Buna karşın eve hapsedilmeye çalışılan Bizans kadınları; başta dokuma, 
ip eğirme olmak üzere el sanatları ve tarım işleri ile uğraşmışlar, kocalarının 
dükkanlarında onlara yardım ederek esnaflık ve tıp doktorluğu gibi meslek eğitimi 
gerektiren işler yapmışlar, hatta kendi işlerini bile kurmuşlardır. Dini veya seküler 
sahnelerde ip eğiren, dokuma yapan kadınlar, kutlama sahnelerinde tasvir edilen 
dansçı veya artist kızlar, hizmetçi ve ebe kadınlar, zirai faaliyette bulunan kadınların 
tasvir edildiği sanat eserleri dini veya imparatorluğa, aristokrasiye özgü olmalarından 
dolayı günümüze ulaşabilmiştir. Buna karşın bu sanat eserlerinin çok büyük bir 
kısmının eril bakış açısı ile erkekler tarafından üretildiği göz önünde 
bulundurulduğunda; görsel kaynaklarda kadınların çalışma yaşamındaki rollerinin ev 
işleri uzantısı veya eğlence dünyasına ilişkin işler ile sınırlandırılması olağandır.  

Bu bildiride, Bizanslı kadınların çalışma yaşamına ilişkin yazılı kaynaklardan 
elde edilen veriler değerlendirilerek bu bilgilerin görsel kaynaklar ile ilişkisi 
incelenecek ve ideolojinin gerçek yaşama etkisi değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bizanslı kadınlar, çalışma yaşamı, Bizans görsel sanatı.  
 

WORKING WOMEN IN BYZANTINE AND THEIR REFLECTION TO VISUAL 
ART 

Abstract 
According to the ideology created by patriarchal system in Byzantine Empire 

which existed throughout the Middle Age, daily life of the Byzantine women 
consisted of marriage and then maternity. Virginity, being a wife and maternity were 
a few acceptable roles for the women excluded from social life. Even though the 
ideology was form in this direction, the reality doesn’t always come along with the 
ideology. Written and visual resources prove that Byzantine women who were kept 
out of social life and therefore working life and ‘who cannot chase a career’ made 
contribution to the economy by existing in several fields. 
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Banning women from being on church, military and civil administration duties 
which were dominated by the empire limited their working area largely. Nevertheless, 
Byzantine women tried to be kept housebound were engaged in handicrafts especially 
weaving and spinning, and agriculture; did works requiring vocational training such 
as tradesmen and medical doctor by helping their husbands at their shops, and they 
even set up their own business. Visual art works depicting women as spinning, 
weaving, as dancers or artist girls in festivity scenes, or engaged in agricultural 
activity have reached the present day due to being religious or intrinsic to empire and 
aristocracy. However, considering the fact that most of these artworks were created by 
masculine perspective and by males, it is seen that women’s role in working life are 
extension of housework or limited to the jobs related to show business in visual 
sources. 

In this declaration, data relating to working life of Byzantine women gained 
from written sources will be evaluated, their relation with visual sources will be 
analyzed and the ideology’s influence on real life will be evaluated.  

Keywords: Byzantine women, working life, Byzantine visual art. 
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SURİYELİ GÖÇMEN KIZ ÇOCUKLARININ EMEĞİ ÜZERİNE NİTEL BİR 
ARAŞTIRMA 

 
Dr. Öğr. Üyesi İpek AGCADAĞ ÇELİK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
 
Özet 
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük insanlık krizi sonrası, 2011 

yılından itibaren başlayan ve halen devam eden zorunlu göç hareketiyle birlikte, 
Türkiye’ye göç eden üç buçuk milyondan fazla Suriyeli göçmen, ülkemizde 
kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlardır. Bu durum göçmenlerin yaşamının güvenlik, 
politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik pek çok yönden değişimini 
beraberinde getirmekle birlikte, özellikle göçmen grubun yaklaşık bir milyonluk 
kısmını oluşturan kız çocuklarının, biyolojik ve toplumsal cinsiyet kalıplarından 
dolayı, yaşamları üzerinde çok daha fazla sarsıcı etkiye neden olmuştur. Suriyeli 
göçmen kız çocuklarının büyük bir bölümü, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili 
kurum ve kuruluşlarının tüm çabalarına rağmen, eğitim yaşamına katılamamakta veya 
eğitimlerini yarıda bırakmakta, çok küçük yaşlardan itibaren evde anneleriyle birlikte 
ev işleri ve bakım sorumluluklarını sırtlanmakta, bir süre sonra da erken yaşta ve zorla 
evliliklerin kurbanı olmaktadır. Kalan küçük bir kısım ise, ülkemizde işgücü 
piyasasında yer almaktadır. Bu çalışma, ülkemizde çalışma yaşamına katılan Suriyeli 
kız çocuklarına odaklanmakta olup onların göç hikâyelerini, ülkemizde kurdukları 
yeni yaşamı ve bu süreçte yaşadıkları sorunları, eğitim yaşamlarında yer almama 
sebeplerini, çalışma yaşamına katılım süreçlerini, işin ve işyerinin yapısından dolayı 
yaşadıkları sorunları (dil sorunu, işin zorluğu, çalışma saatleri, ücret, kayıt dışı 
istihdam, sosyal güvence, cinsel taciz vb.) ele almaktadır.  

Araştırmanın sahası 2019 yılı Haziran ve Eylül ayları arasında Kilis kent 
merkezinde gerçekleştirilmiştir. Kilis’te Öncüpınar Sınır Kapısı’nın varlığı, geçici 
barınma merkezlerinin mevcudiyeti, kentin göçmenlerin ana vatanları Suriye’ye 
yakınlığı, kültürel yakınlık düşüncesi, kentte göçmenlerin akrabalarının ve 
hemşehrilerinin yoğun olması gibi çeşitli sebepler dolayısıyla kentin yaklaşık 
yarısının Suriyeli göçmenlerden oluşması ve kentte Suriyeli kız çocuklarının erken 
yaşta ve zorla evliliklerinin sayısının oldukça yüksek olması, araştırma sahasının Kilis 
kenti olarak belirlenmesinde etkili olan sebeplerdir. Araştırma, konusu gereği nitel 
araştırma deseninde tasarlanmış olup araştırmada, araştırma tekniği olarak 
derinlemesine görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Derinlemesine görüşmeler, Kilis 
kent merkezinde kuaför, market, restoran, kozmetik dükkânı ve tekstil mağazasında 
çalışan 13-18 yaş arasındaki beş Suriyeli göçmen kız çocuğu ile gerçekleştirilmiştir. 
Derinlemesine mülakatlardan elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği ile 
yorumlanmıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre; Suriyeli göçmenler, kültürel değerleri gereği kız 
çocuklarının ev dışı gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına sıcak bakmamakta, 
ailenin kız çocuklarının çalışmasına izin vermesi için oldukça elzem durumların 
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bulunması gerekmektedir. Eğitim yaşamları sona eren ve çalışma yaşamına katılan 
Suriyeli kız çocukları, çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Ancak elde ettikleri maddi 
ve manevi birtakım imkânlar ile erken yaşta ve zorla evlilik kurbanı olmaktan 
kurtuldukları düşüncesi (risk devam etmekle birlikte) onları işgücü piyasası içerisinde 
kalmaya teşvik etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen çocuk, göçmen çocuk emeği, emek istismarı, 
erken yaşta ve zorla evlilik, Kilis. 

 
A QUALITATIVE STUDY ON THE LABOURING OF SYRIAN MIGRANT 

GIRLS 
Abstract 
In the Arab Republic, Syria after major humanitarian crisis started since 2011 

and continues until now with forced migration, resulted in more than three and a half 
million Syrian refugees immigration to Turkey have set up a new life. This situation 
has brought many changes in the security, political, economic, social, cultural and 
psychological aspects of the immigrants' lives. Particularly upon one million girls 
approximately of the immigrant group have caused much more shocking effects due 
to their biological and gender pattern. A large portion of Syrian immigrants’ girls 
despite all the efforts of the relevant institutions and organizations of the Republic of 
Turkey, cannot enrol in the educational life or remain drop out. From the very young 
age they get involve with their mothers in domestic shores and caring responsibilities. 
After a period, these girls also become victims of early and forced marriages. A small 
portion remaining get in the labour market in our country. This study focuses on 
Syrian girls and their life participating in working sector of our country, their 
emigration stories, the new life they have set up and the problems they have 
experienced, reasons for not being enrolled in education, participation in working 
sector, problems due to the structure of the work and the workplace like (language 
problem, difficulty of work, working hours, wage, informal employment, social 
security and sexual harassment). 

The area of the research was Kilis city centre and the study was conducted 
between June and September 2019. The existence of the Öncüpınar border gate in 
Kilis, the presence of temporary shelter centres, the closeness of the city's homeland 
of immigrants to Syria, the idea of cultural proximity, their relatives and countrymen 
intensity in town, half of the city composition by Syrian immigrants, and by force 
early marriages of the Syrian girls high number in the Kilis town stand a pushing 
factor for selection of the area for the study. Qualitative research design was adopted 
as per the nature of the topic and in-depth interview technique was used as the 
research tool. In-depth interviews were conducted with five Syrian immigrant girls 
between the ages of 13-18 working in hairdresser shop, market, restaurant, cosmetics 
shop and textile store in Kilis city centre. Data obtained from in-depth interviews 
were interpreted by descriptive analysis technique. 

As per the results of the study, due to cultural values of Syrian immigrants’ 
female income is not positively look upon. Female participation in labour market 
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needs essential work on families for permission. The graduated Syrian girls are facing 
a lot of challenges in work participation. However, together with the financial and 
moral opportunities the idea of early and forced marriages escape (although the risk 
continues) encourages them to remain in the labour market. 

Keywords: Migrant child, migrant child labour, labour abuse, early and forced 
marriage, Kilis. 
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LOSING FREE WILL AND INNOCENCE AND ACQUIRING THE 
CONSCIOUSNESS OF GUILT WITHIN A FORMATIVE PROCESS:  

THE BILDUNGSROMAN AS A MORAL DEBATE  
IN FREE FALL BY WILLIAM GOLDING  

 
Sinan ALTAŞ 

Doç. Dr. Petru GOLBAN 
Namık Kemal Üniversitesi 

 
Abstract 
In the post-war cultural background, William Golding departs from the 

dominant in that period neo-realism of the “Angry Young Men” by continuing some 
modernist principles and assumptions, and creates a more visionary and philosophical 
approach to the thematic perspectives of his novels. Concerned with a series of moral 
issues, Golding prefers to the rendering of individual human substance of his writings 
the recreation of some representative, illustrative, and universal patterns or myths, the 
revival of some founding archetypes of human experience, looking deeply into “man 
and his nature”. At the end of the Lord of the Flies, Golding states the famous 
declaration of “the end of innocence, the darkness of man’s heart”, which constitutes 
a major concern throughout all his work. But Golding also attempts to extend his 
attention, as in Free Fall or Pincher Martin, to inner world and individual 
consciousness while relying on the flexibility of chronological devices which 
distinguishes the modernist fiction. As he lived through the war, Free Fall, like his 
other fictional works, also focuses on the conventional concern with the old conflict 
between good and evil and the relation of innocence and experience, reveals the 
preoccupation with “man and his nature”, and renders “the end of innocence, the 
darkness of man’s heart”. What places this novel apart in the context of Golding’s 
literary activity is its thematisation of the process of individual maturation which 
allows us to label Free Fall a Bildungsroman dealing with the principles of growth, 
change, free will, innocence, fall, guilt, and formation as essential features of the 
whole experience of a particular human subject. The present study focuses on Free 
Fall and attempts to identify and discuss those thematic aspects which both reveal the 
novel’s allegiance to Golding’s artistic credo and place it in the tradition of the 
Bildungsroman.  

Keywords: Novel, Bildungsroman, formation, free will, innocence.  
 

BİÇİMLENDİRİCİ BİR SÜREÇ İÇİNDE ÖZGÜR İRADEYİ VE MASUMİYETİ 
KAYBETMEK VE SUÇLULUK BİLİNCİNİ EDİNMEK: WILLIAM GOLDING’İN 

SERBEST DÜŞÜŞ ESERİNDE AHLAKİ BİR TARTIŞMA OLARAK 
BILDUNGSROMAN  

Özet 
Savaş sonrası döneme ait kültürel birikim çerçevesinde, William Golding, bir 

takım modernist prensip ve varsayımları sürdürerek “Öfkeli Genç Adamlar”ın o 
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dönemde baskın olan neo-realizminden ayrılmakta ve temasal açıdan romanlarına 
yönelik daha vizyoner ve felsefi bir yaklaşım yaratmaktadır. Bir dizi ahlaki meseleyle 
ilgilenen Golding, yazınında bireyi özüyle ele almayı, bazı temsili, tanımlayıcı ve 
evrensel kalıpların veya mitlerin yeniden yaratılmasını, insan deneyimini temsil eden 
bazı temel arketiplerin yeniden hayata döndürülmesini, “insanoğlu ve insan doğasına” 
derinlemesine bakmayı tercih etmektedir. Ancak Golding bir yandan da Serbest 
Düşüş ve Ceberut Martin’de olduğu gibi, modernist kurgunun ayırt edici kronolojik 
araçlarının sağladığı esnekliğe dayanarak, karakterin iç dünyasına ve kişisel bilincine 
de eğilmeye çalışmaktadır. Yazar savaş dönemini yaşadığı için, tıpkı diğer kurgusal 
çalışmalarında olduğu gibi Serbest Düşüş’de de iyi ve kötü arasındaki kadim 
çatışmayı konu edinen gelenekselleşmiş ilgi alanına, masumiyet ve tecrübe arasındaki 
ilişkiye odaklanmakta, “insanoğlu ve insan doğası” ile olan uğraşını ortaya koymakta 
ve “masumiyetin sonunu”, “insanın kalbindeki karanlığı” ele almaktadır. Bu eseri 
Golding’in edebi faaliyetleri bağlamında ayrı bir yere koyan özellik, kişisel 
olgunlaşma sürecinin temalaştırılması ve bu doğrultuda Serbest Düşüş romanını, 
büyüme, değişim, hür irade, masumiyet, düşüş, suçluluk ve oluşumun temel 
prensiplerini belirli bir kişinin tüm deneyiminin zorunlu özellikleri olarak ele alan bir 
bildungsroman olarak etiketleyebilmemizdir. Bu çalışma Serbest Düşüş’e 
odaklanmakta ve hem romanın Golding'in sanatsal inancına olan tabiiyetini ortaya 
çıkaran, hem de onu Bildungsroman geleneğine yerleştiren tematik yönlerini 
tanımlamaya ve tartışmaya çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Roman, Bildungsroman, oluşum, özgür irade, 
masumiyet. 
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TARIMDA KAMU İŞLETMELERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DEVRİ: ÖZEL 
NEVŞEHİR BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZİ LABORATUVARI 

KURULUMUNUN ANALİZİ 
 

Doç. Dr. Metin DUYAR 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
 
Özet 
Dünya nüfusunun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yeterli ve 

dengeli beslenmesi, bu gıdaların güvenilirliğinin sağlanmasını da zorunlu kılmaktadır.   
Gıda zincirinin ilk halkası olan tohum, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin de 

temelini oluşturmaktadır. Sertifikalı tohum; fiziksel, biyolojik ve genetik değer 
bakımından özellikleri belirlenen ve resmi makamlarca bu özellikleri belgelenen 
materyal demektir.  

Dünyada gerçekleştirilen tarımsal üretim artışında, yeni bitki çeşitleri ve 
kaliteli tohum kullanımının etkisi büyüktür. Ülkemizde, çiftçilerimizin ihtiyacı olan 
üstün vasıflı bitki çeşitlerine ait her türlü çoğaltım materyalinin standartlara uygun bir 
şekilde, zamanında temin edilmesini sağlamak ve gelişen tohumluk teknolojilerinin en 
kısa sürede transferini gerçekleştirmek için her türlü tedbir ve teşvikleri uygulayan 
politikalara önem vermekte ve uygulamaktadır. 

1980’li yıllara kadar, kamu ağırlıklı yürütülen tohumculuğumuz, 1980’li 
yılların ortalarında başlayan hukuki ve idari düzenlemelerle değişim sürecine 
girmiştir.  

Tohumluk patates üretiminde sertifikasyon süreci oldukça uzun ve çok sayıda 
bürokratik işlem içerdiğinden, üretici firmaların en fazla sorun yaşadığı konudur. 
Özellikle laboratuvar analizlerinin (dikim öncesi toprak ve yumru, çıkış sonrası bitki, 
hasat dönemi yumru analizleri) çok uzun sürmesi önemli mağduriyetlere neden 
olmakta; çoğu zaman tohumlukların etiketsiz ve sertifikasız olarak (özellikle 
erkenci/turfanda bölgelerde) dikimine neden olmaktadır. 

5553 Sayılı Tohumculuk Yasasının 15.maddesi Bakanlığın tohumluk 
sertifikasyon yetkisini kısmen veya tamamen bir birliğe, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek 
kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devretmesine imkân tanımaktadır.  

Bu çalışmada; tohumluk sertifikasyonunun kamu yönetiminden özel sektöre 
devri süreçleri ‘’Nevşehir Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı’’; özelinde 
incelenerek elde edilen veriler ışığında özelleştirmenin gerekliliği ve bölgesel 
kalkınmaya katkısının ne denli olumlu olacağının altı çizilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: KİT, Bitki Sağlığı Analiz, Kamu, Laboratuvarı, Bölgesel 
Kalkınma 

 
RANSFER OF PUBLIC ENTERPRISES IN AGRICULTURE TO PRIVATE 

SECTOR: ANALYSIS OF SPECIAL NEVŞEHİR PLANT HEALTH DIAGNOSIS 
AND ANALYSIS LABORATORY INSTALLATION 
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Abstract 
Adequate and balanced nutrition of the world population in order to sustain a 

healthy life also makes it necessary to ensure the reliability of these foods. 
Seed, the first link in the food chain, also forms the basis of biological and 

cultural diversity. Certified seed; means the material whose properties are determined 
in terms of physical, biological and genetic values and those properties documented 
by the official authorities. 

The effect of new plant varieties and quality seed usage is great in the increase 
of agricultural production in the world. In our country, it attaches importance to and 
implements policies that implement all kinds of measures and incentives in order to 
ensure that all kinds of propagation materials belonging to high quality plant varieties 
that our farmers need are provided in a timely manner in accordance with the 
standards and to transfer the developing seed technologies as soon as possible. 

Until the 1980s, our public weighted seed production entered the process of 
change with the legal and administrative regulations that started in the mid 1980s. 

Since the certification process in seed potato production is quite long and 
involves many bureaucratic procedures, it is the issue that the producer companies 
experience the most problems. Especially laboratory analyzes (soil and tuber before 
planting, plant after emergence, tuber analysis during harvest period) cause significant 
disadvantages; most of the time it causes the seeds to be planted unlabeled and 
uncertified (especially in the early / touristic regions). 

Article 15 of the Seed Law No. 5553 has the authority of the Ministry of Seed 
certification partially or completely to a union, public institutions and organizations, 
private legal entities or universities; provided that the conditions are determined, it 
allows the transfer of the term or indefinitely. 

In this study; Transfer of seed certification from public administration to the 
private sector '' Nevsehir Plant Health Diagnosis and Analysis Laboratory ''; In the 
light of the data obtained by examining in particular, the necessity of privatization and 
how positive its contribution to regional development will be emphasized. 

Keywords: SOE, Phytosanitary, Analysis, Public, Laboratory, Regional 
Development 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNE 
DÜŞEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih BUDAK 

Fatih YILMAZ 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 
Özet 
31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde başlayan ve 

11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen 
Covid-19 hastalığının dünyanın neredeyse her bölgesinde hızlı bir şekilde yayılması 
ve yine vaka ve ölüm sayılarının sürekli artması sebebiyle; var olan panik ve endişe, 
yerini bir tür korkuya bırakmaya başlamıştır. Hastalığın farklı seyreden klinik 
prognozu, görüldüğü yaş grupları ve yayılışı dikkate alındığında; konunun sadece 
tedavi boyutu ile değil sosyokültürel, etik, hukuk, eğitim, turizm, ekonomi, tarım ve 
halk sağlığı gibi alanlarda, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden birçok olumsuz etkileri 
olabileceği tahmin edilmektedir. Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM); bölgesinde 
yaşayan toplumun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığını korumak ve geliştirmek 
maksadıyla, sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve 
önleyici faaliyetleri gerçekleştiren, birinci basamak koruyucu, tedavi ve rehabilite 
edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
sunulmasını izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen ve yine bölgesinde 
bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu 
sağlayan sağlık kuruluşları olarak tanımlanabilir.  

Bu çalışmanın amacı; bilimsel veriler ve literatür doğrultusunda, Covid-19 
pandemi sürecinde Toplum Sağlığı Merkezlerine düşen görev ve sorumluluklar 
çerçevesinde, bu merkezler tarafından yapılan uygulamaları ortaya koymak ve 
irdelemektir. Bundan dolayıdır ki bu çalışmanın; pandeminin olası diğer dalgaları 
öncesi uygulamalarda görülen eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılacak yeni 
çalışmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Toplum Sağlığı Merkezi 
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TÜRK SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEZİ, SARAY’DA İLK GÖSTERİMİ 
GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ: VICTOR EFFENDİ BERTRAND 1 

                                                                                                                                        
                                      Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM  

            Maltepe Üniversitesi 
Özet 
Türkiye’de sinema tarihi başlangıç tarihi dahil, tartışmaların yoğun yaşandığı 

ve sürekli yeni çalışmalar ışığında çıkan belgelerle eksik ya da yanlış bilinenler 
güncellenmeye devam etmektedir. Yeterince belgenin olmamasından kaynaklanan 
geçmişe dönük tartışmalar, arşiv ve kaynak çalışmaları ile sinema tarihimiz 
değişmeye başlıyor. Nurullah Tilgen, Rakım Çalapala, Nijat Özön, Zahir Güvemli ve 
sonrasında Agah Özgüç, Giovanni Scognamillo gibi sinema tarihçi ve yazarların 
kaleme alarak oluşturduğu “Türk Sinema Tarihi”, günümüzde Ali Özuyar, Burçak 
Evren, Yorgo Bozis gibi araştırmacı ve tarihçilerle beraber bazı akademisyenlerin  
çabalarıyla yeni bir sinema tarihi oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Zahir Güvemli’nin Sinema Tarihi kitabında “ilk gösterim” için şöyle 
demektedir: “Türkiye’de projeksiyon makinesiyle ilk gösterim 1896-97 yıllarında ve 
İstanbul’da Galatasaray dönemecinde bulunan Sponek birahanesinde gösterilmiştir. 
Eldeki sayılı kaynaklara göre, adı bilinmeyen bir Fransız ressamı, daha önce Saray’da 
başladığı bu gösterileri halka tekrarlamıştır.” (Güvemli, 1960:231). Güvemli’nin 
burada kastettiği Fransız ressamı D’Henri tam adıyla  Henri Delavallee’dir. Bugün 
artık 1896 yılındaki Sponeck Birahanesi’nde halka açık gösterimi Sigmund Weinberg 
değil, Delavalle’nin yaptığı yeni verilerle desteklenerek kabul görmektedir. 
Güvemli’nin aslında sözünü ettiği kişi, II. Abdülhamit’in kızı Ayşe Osmanoğlu’nun 
anılarında anlattığı Fransız hokkabaz Betrand’dan başkası değildir: “Bertrand taklit ve 
hokkabazlık yapar, her sene babamdan izin isteyerek Fransa’ya gider, birtakım yeni 
şeyler öğrenip gelirdi. Saraya da sinemayı bu getirmiştir.”(Osmanoğlu, 1995:68)  

Bugüne kadarki sinema kitaplarının tümünde sadece “Hokkabaz Bertrand” 
olarak tanımlanan kişinin kimliği bu makaleyle netliğe kavuşturulacaktır. Yapılan 
araştırmaların sonucunda bu kişinin gerçek adının “Victor Bertrand” ya da Victor 
Effendi Bertrand  olduğu belirlenmiş, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi’nde 
yapılan çalışmalar sonucunda Bertrand’ın padişahla yazışmaları bulunup tercümesi 
yapılmıştır. Ayrıca Hollanda’daki  Musea Zutphen’da Victor Bertrand’ın yazdığı 
“Levende schaduwbeelden- Canlı Gölge Görüntüleri” adlı bir kitaba da ulaşılmış 
bulunmaktadır. Bu makalenin amacı Türk Sinema Tarihi’nde önemli bir yere sahip bu 
kişinin bilinmezliği irdelenerek açıklığa kavuşturulduğu gibi aynı zamanda padişahla 
yazışmalarından döneme de ışık tutmaktır. Türk Sinema Tarihi açısından bir ilki 
ortaya çıkarmak hem bu çalışmanın biricikliğini ortaya koymakta, hem de döneme 
önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bertrand, İlk gösterim, Erken dönem, Sinema, Canlı 
Gölge 

                                                           
1 Bu çalışma, makalenin yazarı tarafından hazırlanan henüz tamamlanmamış “Türk Sineması’nda 

Tartışmalı İlkler” belgesel film çalışması sırasında ulaşılan kaynaklardan aktarılmıştır. 
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THE UNKNOWN OF THE HISTORY OF TURKISH CINEMA, WHO MAKES 
THE FIRST SCREENING IN PALACE: VICTOR EFFENDİ BERTRAND2 

                                                                                 
Abstract 
Cinema in Turkey, including start date, continue to be updated, intense debate 

in the light of new studies consistently missing or misconceptions. Retroactive 
discussions arising from the absence of sufficiently document the history of cinema,  
begins to change due to studies to archives and new sources. “Turkish Cinema 
History” created by the historians and writers such as Nurullah Tilgen, Rakım 
Çalapala, Nijat Özön, Zahir Güvemli and later Agah Özgüç, Giovanni Scognamillo, 
now, with the efforts of some scholars, and writers such as Ali Özuyar, Burçak Evren, 
Yorgo Bozis an attempt to create a new cinema history. 

Zahir Güvemli the book History of Cinema "first impressions", says: "In the 
early years of the 1896-97, the show was made with the projection display machine in 
a pub where Galatasaray in Istanbul named Sponek. According to the few sources on 
hand, an unknown French painter has repeated these shows, which he had previously 
started in Saray. "(Guvemli, 1960: 237) The French painter whom Güvemli means 
here is D'Henri with his full name Henri Delavallee. Today public display in 1896 in 
Beer hall Sponeck, supported by new data is regarded as Delavallee did, not Sigmund 
Weinberg. The person that Güvemli actually speaks about, II. Abdülhamit's daughter 
Ayşe Osmanoğlu is none other than the French juggler Betrand in her memories. 
“Bertrand used to imitate and juggle, went to France every year, asking for permission 
from my father, learning some new things. He brought the cinema to the 
palace.”(Osmanoğlu, 1995: 68) 

The identity of the person who has been described only as “Juggler Bertrand” 
in all cinema books to date will be clarified with this article. As a result of the 
researches, it was determined that the real name of this person was “Victor Bertrand” 
or Victor Effendi Bertrand. As a result of the works carried out in the Presidential 
State Archive, Bertrand's correspondence with the sultan was found and translated. In 
addition, a book named “Levende Schaduwbeelden” by Victor Bertrand in Musea 
Zutphen in the Netherlands has been reached. The purpose of this article is to clarify 
the era of this person, who has an important place in Turkish Cinema History, as well 
as clarifying the period from his correspondence with the Sultan. To reveal a first in 
terms of Turkish Cinema History both reveals the uniqueness of this study and makes 
an important contribution to the period.  

Keywords: Bertrand, First screening, Early period, Cinema, Vivid Shadow 

                                                           
2 This study was cited from the sources reached during the documentary film work “Controversial 

Firsts in Turkish Cinema” that has not been completed yet by the author of the article. 
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DİJİTALLEŞEN SOKAĞIN GRAFİTİ’Sİ NASILDIR? 
 

Dr. Öğr. Üyesi Merve YILDIRIM 
Giresun Üniversitesi  

 
Özet 
Siyasetten bilime ve sanata tüm alanların ortak var olma mekânı olan kamusal 

alanlar sokaklardır. Kamusal alanda sanat türlerini net olarak sınıflandırmak, 
sıralamak veya tanımlamak pek de mümkün değildir. Sanatçılar, tekniğin sınırlarını 
zorlayan halleriyle birlikte ayrıca kamusal alanın çok farklı imkânlarını akla 
gelmeyecek biçimde kullanma olanağına ve özgürlüğüne sahiptirler. Bilinen 
anlamlarıyla sıralamak gerekirse kamusal alanda en çok kullanılan sanatsal biçimler 
yerleştirme, heykel, açık alan sergileri (etkinlikleri), performans ve yüzey boyama 
olarak gösterilebilir. Sokak sanatı ve grafiti büyük boyutlarda duvar resimlerinden, 
şablonlarla üretilip tekrar uygulanabilen daha küçük boyutlu çalışmalara, politik bir 
söyleme sahip olandan, gösterişli bir görsel biçime sahip olana, yasal olandan yasadışı 
olana kadar çeşitli formlar alabilir ve mesaj, cümle, slogan ve imgeler içerebilir.İfade 
özgürlüğünün hassas bir mesele olduğu gelişen demokrasilerde, sokak sanatı ve grafiti 
bastırılmış olana söz söyleme olanağı sağlar. Bu çalışmada sokakların grafiti si 
incelenerek  dijital boyutları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Grafiti , Sokak Sanatı, Dijital. 
 

WHAT İS THE GRAFFİTİ OF THE DİGİTALİZED STREET? 
 
 Absract 
The public spaces, which are the places of common existence of all fields from 

politics to science and art, are streets. It is not possible to clearly classify, sort or 
define art types in public space. The artists have the freedom and the ability to use the 
many different possibilities of the public sphere in an unimaginable way, as well as 
pushing the boundaries of the technique. To put it in known meanings, the most used 
artistic forms in public space can be shown as placement, sculpture, outdoor 
exhibitions (events), performance and surface painting. Street art and graffiti can take 
various forms, from large murals, to smaller works that can be produced and 
reproduced with templates, from a political discourse to a flashy visual form, from 
legal to illegal, and may contain messages, sentences, slogans and images. In 
developing democracies, where freedom is a sensitive issue, street art and graffiti 
provide the opportunity to speak to the suppressed. In this study, the digital 
dimensions of the streets will be examined by discussing the graffiti. 

Keywords: Graffiti, Street Art, Digital. 
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یعموم یھا استیس و ینظارت چارچوب: نامنظم تیوضع در مھاجر انکارگر  
 

The Migrant Worker İn An İrregular Situation: Regulatory Framework And 
Public Policies 

 
پوھنتون فاریاب -سلیمان رایق  

Sulaiman Raiq- University of Faryab 
 

 چکیده
ی کشور ھر یاسیس و یاجتماع  کار دستور در نکات نیمھمتر از یکی امروزه مھاجر انکارگر یبشر حقوق

 حقوق نیمھمتر از یکی بھ احترام مورد در کیمکز تیوضع بھ است یکردیرو مقالھ نیا. است در جھان
 ینم یطیشرا چیھ تحت نکھیا بر یمبن یضمانتو کارگری می باشد. این حق  کار حق  دارد، انسان کھ یانسان
 مھاجران از تیحما یبرا یا گسترده یقانون چارچوب و یالملل نیب یابزارھا رایز ، شود محدود تواند

 نیا در. کنند استفاده ھستند ریپذ بیآس طیشرا نیا از کار در کشور ھای دیگر رفتنھ اند و یبرا کھ یرقانونیغ
 کھ یمسائل ، شود مشخص مھاجرت از جامع مراقبت یبرا کیمکز دولت یعموم یھا استیس ، چارچوب

 ییشنھادھایپ بر یرگذاریتأث دنبال بھ و رندیگ قرار لیتحل و ھیتجز مورد مختلف یھا دگاهید از اھمیت دارد
.بخشند یم بھبود بخش نیا در را کار طیشرا کھ یمھست  

مھاجرت استیس ، مھاجرت ، کار یبرا بشر حق ، کرامت کلمات کلیدی:  
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تکنولوزیک تحوالت قبال در ییھا چالش: یتجارت مقررات  

 
Trade Regulation: Challenges Of Technological Change 

 
دانشگاه تھران -بھنام حدیس  

Behnam Hadis- University of Tehran 
 

 چکیده
زیاد  صنعت بر آن ریتأث کھ ردیگ یم صورت ییھا شرفتیپ ،تکنولوژی مداوم راتییتغ ریتأث با مواجھھ در امروزه

 ھا تیفعال کدام ، اما. است تحول و رییتغ حال در یادیبن صورت بھ یالملل نیب سطح در تجارت لیدل نیھم بھ و است
 یھا ینوآور موضوع یبررس و تجارت یروزرسان بھ نحوه لیتحل و ھیتجز این جا در  رند؟یگ قرار تیاولو در دیبا

 یھا چالش مقالھ نیا در. باشد یجھان اسیمق در یتجار یھا استیس در راتییتغ زهیانگ تواند یم کھ است تکنولوژیک
 نیھمچن و ، شود یم جادیا یکیالکترون تجارتدر نتیجھ آن  و دیجد یھا تکنولوژی فشار از یناش ینظارت یاصل

 ، یکیتکنولوژ یھا شرفتیپ با ،ھمراه بیترت نیھم بھ. ردیگ یم قرار یبررس مورد یجھان اسیمق در آن یامدھایپ
 کرد میخواھ صحبت یحقوق نھیزم در اتیتجرب مورد در ما ، نیبنابرا. شد میخواھ لیتحل و ھیتجز یقانونگذار کردیرو
 بطور کھ دھند یم یحقوق تیماھ از یشمار یب سؤاالت بھ ھا دولت کھ شوند یم ظاھر ینظارت پاسخ جھینت در کھ

.شوند استفاده دیجد یھا دگاهید ای ھا چالش با مقابلھ یبرا یراحت بھ توانند یم و ندیآ یم بوجود طیمح نیا در مداوم  
چالش ھا، تجارت الکترونیکی،  تکنولوژی ھای جدید، انترنیت و حقوق کلمات کلیدی:  
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UKRAINIAN-TURKISH INTERSTATE RELATIONS IN THE 1919-1920'S 
(BASED ON THE BOOK OF MEMOIRS «IN TSARGOROD» BY O. 

LOTOTSKYI) 
 

Assoc. Prof. Dr. Bykova Olha 
Borys Grinchenko Kyiv University 

Abstract 
The article deals with the peculiarities of the coverage of the Ukrainian-

Turkish relations in the book of memoirs «In Tsargorod» by Oleksander Lototskyi 
(Constantinople – until 1930 the official international name of Istanbul). The author 
tells about the events of 1919-1920, when he was in Turkey as a head of the 
diplomatic mission of the Ukrainian National Republic. The memoirs of a Ukrainian 
diplomat, published in Warsaw in 1939, contain valuable information about the direct 
activities of the Ukrainian Embassy and provide important material from its on the 
day-to-day work. At the same time, the research notes that O. Lototskyi critically 
evaluated the results of his own work in Turkey and warned the successors against 
repeating his mistakes. 

Oleksander Lototskyi was appointed Ambassador to Turkey in mid-January 
1919, when the international situation was very difficult and unfavorable for Ukraine. 
The article points out that the author pays special attention in the memoirs to the 
recognition of the legitimacy of the Ukrainian state and, accordingly, the diplomatic 
mission, its relations with the authorities and the public of Turkey, especially with the 
western diplomatics and members of the business. 

The article provides information about the most important and actual cases at 
that time, which O. Lototskyi tried to solve: minimize Red Army replenishment by 
former Volunteer Army soldiers who were sent from Constantinople to their 
homeland in 1919; the return to the Motherland of captives during the First World 
War of Ukrainians who were in Turkey under the rule of the French and Germans; 
solving the problem of belonging to the Black Sea Fleet ships, some of which were in 
Turkish territorial waters after the war; establishment of the outreach and publishing 
work of the embassy. The activity of the Embassy of O. Lototskyi on the recognition 
independent the Ukrainian Orthodox Church by the Patriarch of Constantinople and 
the reasons why the question of recognition of autocephaly could not and have not 
been resolved are analyzed in detail. 

The author of the article notes that the exceptional value of the work «In 
Tsargorod» is provided by an extremely meticulous and convincing account of the 
author's personal observations and impressions, together with the use of unique 
documents and materials (letters, memoranda, correspondence with the Ministry of 
Foreign Affairs of Turkey, France, Britain, etc.). 

Keywords: Ukraine, Turkey, embassy, memories
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GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN 
BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

 
Mehmet TEKELİ 

Nevşehir HBV Üniversitesi 
Öğr. Gör. Dr. Ezgi KIRICI TEKELİ 

Iğdır Üniversitesi 
 
Özet 
Bu araştırma ile önemli bir alternatif turizm türü olan gastronomi turizmi ile 

ilgili 1975-2020 yılları arasında uluslararası alanyazında yayımlanan dokümanların 
(makale, bildiri, kitap vb.) belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi ve 
bibliyometrik analize tabi tutulması amaçlanmıştır. Gastronomi turizmine ilişkin 
yapılan bilimsel yayınların elde edilmesi amacıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde Web of 
Science (WOS)  veri tabanı kullanılmıştır. Arama “Gastronomic Tourism OR 
Gastronomy Tourism” şeklinde “başlık” sekmesinden iki farklı anahtar kelime ile 
gerçekleştirilmiştir. Arama sonucunda 45 akademik yayına ulaşılmıştır. Bibliyometrik 
analizi gerçekleştirmek ve görselleştirmek için “VOSviewer” yazılımı kullanılmıştır. 
Gastronomi turizmine yönelik yapılmış araştırmalar; yayın yılları, yayın türleri, 
kurumlar, yazarlar, kaynaklar, ülkeler, diller, atıflar ve anahtar kelimeler kapsamında 
ele alınmıştır. Araştırmada “Gastronomi Turizmi” konulu yayınlarda öne çıkan 
dokümanların, kaynakların, yazarların, kurumların ve ülkelerin bir atıf analizi tekniği 
olan “Co-authorship, Co-occurence ve Citation” teknikleri ile ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda gastronomi turizmine yönelik en fazla 
araştırmanın 2016 yılında yapıldığı, yayın türünün en fazla makale olduğu, en çok 
yayın yapan ülkenin İspanya olduğu ve yayın dilinin ise en fazla İngilizce olduğu 
tespit edilmiştir. Gastronomi turizmine yönelik yazılmış makaleler en çok “Tourism” 
adlı dergide yayımlanmış olup, bu alanda en fazla yayın yapan yazarlardan biri ise 
“Genoveva Millan Vazquez De La Torre”dir. En fazla araştırmacının bulunduğu 
kurumlardan biri ise “Bucharest University of Economic Studies”dir. Gastronomi 
turizmine yönelik en fazla atıf 2019 yılında yapılmış olup, en fazla kullanılan anahtar 
kelimeler ise “gastronomy, gastronomic tourism, tourism ve gastronomy tourism” 
şeklindedir. Genel olarak değerlendirildiğinde gastronomi turizmine yönelik yapılan 
araştırmaların son yıllarda artış gösterdiği saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Bibliyometrik Analiz, Web of 
Science, VOSviewer. 

 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCHES FOR GASTRONOMY 

TOURISM 
Abstract 
With this research, it is aimed to examine the documents (articles, papers, 

books, etc.) published in international literature between 1975-2020 concerning 
gastronomic tourism, which is an important alternative type of tourism, within the 



ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

Şanlıurfa, 
TÜRKİYE 

 

Kongre Özet Kitabı          5-7 Haziran 2020            https://www.inbak.org/ 123 

 

framework of certain parameters and to make them subject to bibliometric analysis. 
Web of Science (WOS) database was used on 13 May 2020 to obtain scientific 
publications on gastronomic tourism. The search was carried out with two different 
keywords from the "title" tab in the form of "Gastronomic Tourism OR Gastronomy 
Tourism." As a result of the search, 45 academic publications were reached. 
“VOSviewer” software was used to perform and visualize bibliometric analysis. 
Research on gastronomic tourism has been covered in terms of publication years, 
publication types, institutions, authors, sources, countries, languages, citations and 
key words. In the research, it is aimed to reveal the documents, sources, authors, 
institutions and countries that are prominent in the publications on “Gastronomy 
Tourism” with “Co-authorship, Co-occurence and Citation” techniques, which is a 
citation analysis technique. As a result of the research, it was determined that the most 
researches about gastronomy tourism were conducted in 2016, the type of publication 
was the most articles, the most publishing country was Spain and the language of 
publication was the most English. Articles written about gastronomy tourism have 
been published mostly in the journal "Tourism" and one of the most published authors 
in this field is "Genoveva Millan Vazquez De La Torre." One of the institutions with 
the highest number of researchers is “Bucharest University of Economic Studies.” 
The highest reference to gastronomy tourism was made in 2019, and the most used 
keywords are “gastronomy, gastronomic tourism, tourism and gastronomy tourism.” 
When evaluated in general, it is determined that the researches carried out for 
gastronomy tourism have increased in recent years.   

Keywords: Gastronomic Tourism, Bibliometric Analysis, Web of Science, 
VOSviewer. 
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