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Değerli bilim insanları., 

06/07/Nisan/2018 Tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirmiş olduğumuz 2. Uluslararası Sosyal 
Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongremizde buluşmuş ve kongremizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz. 
Kongremize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı onurluyuz. Kongremizin ikinci buluşmasında bizleri yalnız 
bırakmayan ve katılımları ile bizleri destekleyen bilim dünyasının değerli insanlarına ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Kongremizin bu buluşmasında toplam 53 sözel bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Toplam 6 oturumdan 
oluşan program Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Doç. Dr. Alpaslan 
Hamdi KUZUCUOĞLU, Doç. Dr. Kaya YILDIZ ve Yrd. Doç. Dr. Peri URAN MURPHY başkanlığında 
tamamlanmıştır. Kongremize gönderilen bildirilerinin tamamı SÖZEL sunum olarak dinleyicilere ve 
izleyicilere sunulmuştur. Kongremizde üç bildiri birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile ödüllendirilmiştir. Eser 
sahiplerini bu başarılarından dolayı kutluyoruz. Kongremize değerli bilgi ve birikimleri ile davetli konuşmacı 
olarak katılan Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Alper ASLAN, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. Giray 
Saynur DERMAN, Prof. Dr. Mustafa ÜNAL, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Prof. Dr. Muammer CENGİL, Doç. 
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Kongremizin üçüncü buluşmasını İstanbul da 17/18/Aralık/2018 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ÜNAL ın kongre 
başkanlığında yeniden gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm destekleyen ve katkı sağlayanlara yürekten teşekkür 
ediyoruz. Kongremiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayı:56060262-051.01.E.222 Tarih:11.08.2017 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayı:77888550-051.01.E.63488 Tarih:21.07.2017, Sağlık Bakanlığı 
Sayı:67598610-805.02.02.02 Tarih:07.08.2017, Ekonomi Bakanlığı Sayı: 55127773-120.99-E.108116 Tarih: 
10.10.2017; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sayı: 25961827-622.99-E.1547532 Tarih: 21.06.2017 ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayı:58732046-839-E.659 Tarih: 05.01.2018 bilgileri Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Sayı: 25505449-051.01-E.143130 Tarih: 06.12.2017 ve İstanbul 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sayı: 73670021-051.04 Tarih: 29.12.2017 bilgileri ile desteklenmektedir. 
Ayrıca çok sayıda STK, Dernek ve Kamu kurumları tarafından da desteklenmiştir. Başta bakanlıklara ve 
üniversite yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki buluşmada yeniden bir arada olmak ümidi ile 
tüm katılımcılarımıza, destekçilerimize, organizasyonda yer alan ekip arkadaşlarımıza sağlıklı ve güzel günler 
diliyoruz. Saygılarımızla.. 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Kongre Başkanı 
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Dear Scientists,

We are glad to meet you and to hold the 2nd International Congress on Social Sciences Humanities and Education 
in Kocaeli Wellborn Hotel on 06/07 April 2018. We are proud of the deep interest attached to our congress. We 
would like to thank the distinguished individuals of the science world who supported us in the second gathering of 
the congress. A total of 53 verbal presentations were made in this congress. The program composed of 6 sessions 
in total were completed under the chairmanship of Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. 
Mustafa TALAS, Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Assoc. Prof. Kaya YILDIZ and Assist. Prof. 
Peri URAN MURPHY. All the papers sent to the congress were presented to the audiences VERBALLY. Three 
of these papers were given the first, second and third prize. Congratulations to the authors of these papers. We 
congratulate Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ, Prof. Dr. Alper ASLAN, Prof. Dr. Cengiz ANIK, Prof. Dr. Giray Saynur 
DERMAN, Prof. Dr. Mustafa ÜNAL, Prof. Dr. Mustafa TALAS, Prof. Dr. Muammer CENGİL, Assoc. Prof. 
Pelin AVŞAR KARABAŞ who participated in the con   gress as guest speakers with their valuable knowledge 
and experiences and all scholars who contributed. We will organize the third gathering of this congress under 
the chairmanship of Prof. Dr. Mustafa ÜNAL on 17/18 December 2018 in Istanbul. We deeply extend our 
thanks to all those who will contribute. Our congress is supported with the data acquired from Ministry of 
Science, Industry and Technology Number: 56060262-051.01.E.222 Date:11.08.2017, Ministry of Labor and 
Social Security Number: 77888550-051.01.E.63488 Date:21.07.2017, Ministry of Health Number: 67598610-
805.02.02.02 Date:07.08.2017, Ministry of Economics Number:55127773-120.99-E.108116 Date:10.10.2017, 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock Number: 25961827-622.99-E.1547532 Date:21.06.2017, 
Ministry of Environment and Urbanization Number: 58732046-839-E.659 Date:05.01.2018 and Çanakkale 18 
Mart University Faculty of Architecture and Design’s Number: 25505449-051.01-E.143130 Date:06.12.2017 
and Istanbul University Faculty of Sports Sciences Number:73670021-051.04 Date:29.12.2017. It was also 
supported by many NGOs, Associations and Public institutions. We would like to thank the ministries and 
university authorities. Until meeting you in the next gathering, we wish all the participants, contributors and 
team mates in the organization joy and welfare. Best regards.. 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Head of the Congress 
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KONGRE BAŞKANI 
Prof. Dr. Veysel BOZKURT

 
KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Prof. Dr. Fatih YÜCEL

Prof. Dr. Muammer CENCİL
 

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Prof. Dr. Aigul ZABİROVA
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN

Prof. Dr. Cengiz ANIK
Prof. Dr. Doğan GÜRSOY
Prof. Dr. Emine DEMİRAY

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Ketut ARDHANA
Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Mourad MOULAİ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Prof. Dr. Noziran ABDUL GHANİ
Prof. Dr. Rosita HENRY

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Glenn DAWES
Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

Yrd. Doç. Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN
Yrd. Doç. Dr. Yekti MAUNATİ

Dr. Garry COVENTRY

 

 YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Doç. Dr. Çetin YAMAN

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS
Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN
Yrd. Doç. Dr. Sevilay YILDIZ

Av. Fevzi PAPAKÇI
Av. İbrahim DURSUN

Av. Nazmi ARİF
Av. Onur BAYKAN

 
KONGRE SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ
Öğr. Gör. Yavuz ÖNTÜRK
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2.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
(BİLİMSEL PROGRAM)

06 NİSAN 2018
08:30 – 09:00

KAYIT İŞLEMLERİ

09:00 – 09:30
AÇILIŞ SERAMONİSİ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
AÇILIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
(Kongre Başkanı)

DAVETLİ KONUŞMACILAR PRORGAMI
09:45 – 12:30

PANEL 01
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS 

KONUŞMACILAR 
Prof. Dr. Alper ASLAN
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Prof. Muammer CENGİL
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

12:30 – 13:00
Öğle Yemeği Arası

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
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SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

OTURUM 01
SALON A
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mustafa TALAS 
Saat: 13:00 – 14:00 - 06 Nisan 2018

1- Abdullah ERGÜN ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK 
FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİ İÇİN SPEKTRAL 
PROBLEM

2- Abdullah ERGÜN, 
Rauf AMİROV

ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK 
FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ 
İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

3- Aslıhan GÜNEN, 
Zeynel KABLAN

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 
ALGILANAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN 
OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

4- Beril MERT, 
Muammer NURLU

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME 
PLATFORMLARININ KULLANIMI

5- İrem TOMRUK, 
Zeynel KABLAN

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 
ALGILANAN ÜST BİLİŞ DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE RUTİN VE 
RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
 OTURUM 02
SALON B
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Kaya YILDIZ
Saat: 13:00 – 14:00 - 06 Nisan 2018

6- Seher İNCİ, Kaya 
YILDIZ, Sevilay 
YILDIZ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN 
TENEFFÜS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

7- Ufuk SAKA, Kaya 
YILDIZ, Sevilay 
YILDIZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE MOTİVASYON: BİR 
METAFOR ÇALIŞMASI

8- Ümran GİRGİN, 
Ayşe Dilek ÖĞRETİR 
ÖZÇELİK

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNE DEVAM ETMEKTE 
OLAN KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN ÇATIŞMA NEDENLERİ
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9- Osman Ufuk EKİZ REGRESYON ANALİZİNDE KALDIRAÇ VE AYKIRI GÖZLEMLER İLE 
ÇOKLU BAĞLANTI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERE BAĞLI TAHMİN 
EDİCİ TERCİHİ

10- Bulut GURPINAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “ÇOCUK ASKERLER”

 
OTURUM 03
SALON C
Oturum Başkanı  Prof. Dr. Cengiz ANIK 
Saat: 13:00 – 14:00 - 06 Nisan 2018

11- Burçak CEBECİ 
PERKER, Gülberk 
GÜLTEKİN SALMAN

İNTERNET TABANLI MOBİL İLETİŞİM UYGULAMALARINI 
KULLANANLARIN DAVRANIŞLARINI VE KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARINI İNCELEME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

12- Funda ATAK TÜRKİYE’DE VİDEO YAPAN KADIN SANATÇILAR

13- Harun ASLAN, 
Melda ASLAN

POSTMODERN ÇOCUKLUK PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE 
ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI TARTIŞMALARI

14- Mehmet 
KABASAKAL

DEMOKRASİ, GÜÇLER AYRIMI VE TÜRKİYE

15- Peri URAN 
MURPHY

DEMOKRASİLERDE ANAYASA YAPIMI

16- Peri URAN 
MURPHY

REFERENDUM AS AN INSTRUMENT OF DIRECT DEMOCRACY

 
 OTURUM 04
SALON C
Oturum Başkanı  : Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Saat: 14:15 – 16:00 - 06 Nisan 2018

17- İlknur AYDOĞDU 
KARAASLAN

DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK EĞİTİMİ

18- İsmail BİLGİÇLİ, 
Burhanettin ZENGİN

MOTİVASYON ARAÇLARININ ALGILANMASINDA TATİLE 
ÇIKMANIN İŞVEREN VE YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ; 
SAKARYA ÖRNEĞİ

19- Zehra ASLAN, Murat 
Gürkan GÜLCAN

KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİ VE CAM TAVAN 
SENDROMUNA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN 
İNCELENMESİ
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20- Ömür AYDIN SOSYAL VE SİYASAL ÇATIŞMALARA BİR ÇÖZÜM ARACI 
OLARAK ANAYASA: TUNUS ÖRNEĞİ

21- Özge AKSOYLU 
ÜRGER

TÜRK İMAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

22- Alpaslan Hamdi 
KUZUCUOĞLU

KÜTÜPHANE DERMELERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ KORUMA

23- İlknur OVALI URAN, 
Yüksel Can ÖZ

TOPLUMSAL YÖNÜYLE ANNELİK; OLMAK YA DA OL(A)
MAMAK

24- Pelin AVŞAR 
KARABAŞ, Ozan 
KARABAŞ

TURGUT ZAİM’İN RESİMLERİNDE AVŞAR KADINI TEMASININ 
İŞLENİŞİ

25- İlknur OVALI URAN, 
Yüksel CAN ÖZ

KADIN YÖNETİCİLER VE KRALİÇE ARI SENDROMU

26- Rahime AYDIN ER, 
Yüksel Can ÖZ

TOPUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE ÖNEMİ

27-Yüksel Can ÖZ, Rahime 
AYDIN ER

SAĞLIK ALANINDA ETKİLİ İLETİŞİM KULLANILMASININ 
ÖNEMİ

28-Yüksel Can ÖZ, İlknur 
OVALI URAN

CİNSİYET ROLLERİNİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

29-Elif AŞIKLI, Rahime 
AYDIN ER

KANSER TANISININ HASTALARA SÖYLENMESİ KONUSUNDA 
İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ

 
OTURUM 05
SALON C
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 
Saat: 14:15 – 16:00 - 06 Nisan 2018

30- İlkay Ejder 
ERTURAN

ENDÜSTRİ 4.0 İLE DEĞİŞEN İŞ DÜNYASINDA MUHASEBECİ TANIMI 
VE EĞİTİMİ

31- Murat KORKMAZ, 
Ayhan AYTAÇ

2015 VE 2017 YILLARINA DIŞ TİCARET VERİLERİNİN FARKLI 
TEKNİKLERLE ANALİZİ

32- Ayhan AYTAÇ, 
Murat KORKMAZ

2016 VE 2017 YILLARINA KATI YAKIT VERİLERİNİN FARKLI 
TEKNİKLERLE ANALİZİ

33- Betül Şeyma 
ALKAN

TÜRKİYE’DE KAMU MUHASEBE SİSTEMLERİ: GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE
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34- Betül Şeyman 
ALKAN

MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ UYGULAMALARI 
AÇISINDAN MADDİ DURAN VARLIKLARIN FİNANSAL TABLOLARA 
YANSITILMASI

35- Açelya Betül 
GÖNÜLLÜ

EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYONUN DÜZLEM DEĞİŞTİRMESİ: 
İSKAMBİL KARTLARI

36- Açelya Betül 
GÖNÜLLÜ

BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İSKAMBİL KARTI 
TASARIMLARI

37- Cansev KARAKUŞ, 
Nihal YİĞİTALP

MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN 
ÖĞRENMEYE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

38- Cengiz SARI PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN KAMU YÖNETİMİ ALANINDA 
UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU: TAPU KAYDINDAKİ HATALARIN 
DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA KAMU GÖREVLİLERİNİN 
ARAŞTIRMA VE TAKDİR YETKİLERİNİN ARTIRILMASININ 
SONUÇLARI

 39-Serap DURSUN 
GÜVENBAŞ, Serdar 
ÖZER, Ayhan AYTAÇ

İKTİSAT BİLİMİNE SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN BİR 
BAKIŞ: AVUSTURYA İKTİSAT OKULU

 40-Serdar ÖZER, Serap 
DURSUN GÜVENBAŞ, 
Ayhan AYTAÇ

TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİN 
ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ UYGULAMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

 
OTURUM 06
SALON C
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Peri URAN MURPHY 
Saat: 14:15 – 16:00 - 06 Nisan 2018

41- Dönüş SARITAŞ SPİNOZA VE DESCARTES’DE RUH VE BEDEN

42- Dönüş SARITAŞ ÖLÜMSÜZLÜK PROBLEMİ

43- Harun ASLAN, Tarık 
TUNCAY

İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL 
ÇALIŞMACILARIN ROL VE İŞLEVLERİ

44- Nuran DÖNER BİREYSEL VE TOPLUMSAL AFET OLARAK TAKLİT VE 
TAKLİTTEN KURTULUŞ YOLLARI: MEVLÂNÂ ÖRNEĞİ

45- Nursel YARDİBİ INSTRUCTIONAL ROLE OF SCHOOL PRINCIPALS AND STAFF 
DEVELOPMENT APPROACHES
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46- Bilal NERGİZ, Mehmet 
Ö. ALKAN

1945-1960 ARASI 1946, 1950, 1954 VE 1957 GENEL SEÇİMLERİNDE 
DOĞU’DA DP-CHP REKABETİ

47- Aslıhan  KAYIK 
AYDINALP

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA 
ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

 48-Mürşide ÖZGELDİ, 
Aylin GENÇ

Y KUŞAĞININ MOTİVASYONU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

 49-Hüsnünur ASLANTÜRK, 
Semra SARUÇ

GELİŞİMSEL GECİKMESİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN 
BAĞLANMA STİLLERİ

 50-Semra SARUÇ, 
Hüsnünur ASLANTÜRK

CİNSEL ŞİDDET SONRASI SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

 51-Hüsnünur ASLANTÜRK, 
Nur FEYZAL KESEN, Serap 
DAŞBAŞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

52-Duygu ERDOĞAN 
YÜCEL, Ayhan AYTAÇ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜME AÇISINDAN DÖNGÜSEL İKTİSAT

53-Muammer CENGİL AFFEDİCİLİK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ
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METODOLOJİYE KATKI BAĞLAMINDA İŞRAKİLİK

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili olarak, son onlu yıllarda oldukça keskin tartışmaların yaşandığı 
bilinmektedir. Pozitivist metodolojinin niceliğe aşırı vurgusunun, bilimsel araştırmalarla elde edilen bilginin 
geçerliliğine ve güvenilirliğine ilişkin kuşkular yarattığı yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle sosyal 
bilimlerde bu eğilimin toplumsal olay ve olguların kavranılmasında engel teşkil ettiği dile getirilmektedir. 
Alternatif bilgi üretme yöntemi olarak önerilen hermenetuik anlayışın, sosyal bilim alanlarındaki bilim insan-
larına, daha sahici bilgi üretme fırsatları sunduğu iddia edilmektedir. Bu tartışmalara katkı sağlamak amacıyla, 
islam felsefesinin iki ana okulundan birisi olan işraki filozofların metodoloji ile ilgili görüşlerine bu bildiri-
de değinilmeye çalışılmaktadır. Buna göre, sosyal bilim alanlarında bilimsel araştırma yapan araştırmacılara, 
Sühreverdi tarafından kurulan İşrakiliğin metodolojik katkısı olabileceği iddiasına istinaden, “İşrakilik, araş-
tırmacının nesnelliği sorunsalına açılım kazandırmaktadır” yargısı ile bildirinin hipotezi formüle edilmektedir. 
Bu hipotez çerçevesinde, söz konusu felsefe ekolünün ilahiyat, tasavvuf veya felsefe alanı ile ilgili görüşleri 
arındırılarak, genelde metodoloji, özelde hermeneteuik alanına nasıl katkı sağladıklarının sergilenmesi bil-
diride amaç olarak benimsenmiştir. Bildirinin konusunu da doğal olarak, işraki filozoflar ile kelamcı olarak 
bilinen Gazzali ile İbn Teymiyye’nin bilimsel bilgi üretilmesi ile ilgili görüşleri oluşturmaktadır. Günümüzden 
8 asır kadar önce dile getirilen bu görüşlerin, bugün için yeniden işlenmesi, bilimsel bilgi üretmek için tek 
bir standart paradigma ya da metodoloji olmadığını göstermek açısından önemli sayılmaktadır. Buna göre 
bildirinin Sonuçlarını şöyle özetlemek mümkündür: Allah’ın vahyi epistemolojik varlık alanıdır. Ayetlerini 
ise,“ol” diyerek oldurduğu kainatın ontolojik varlık alanıdır. İslamiyetin Tevhid ilkesi gereği bu iki varlık alanı 
birbirleriyle ilahi bir bütünlük içindedir. Müslüman filozofların epistemik zemini bu aksiyom üzerinde kurgu-
lanmıştır. Bu epistemik zemin; epistemoloji ile ontolojinin Müslüman filozoflarca bir tenakuz veya dilemma 
olarak algılanmasını bertaraf etmiştir. Bu sayede, zihinsel hakikatlere ilişkin taslakların dış dünya gerçekliği 
ile sürekli olarak test ve teyit edilmesi ihmal edilmemiştir. Olası yanılmaları önlemek amacıyla, araştırmacının 
görüş açısını perdelemesi muhtemel yanılgıların neler olabileceği analiz edilmiş ve bugünün bilim insanları 
açısından da çok gerekli olan zengin metodoloji teknikleri öngörülmüştür. Özellikle Gazzali’nin bilgi iktidar 
konusuna kazandırdığı açılımlar ile Teymiyye’nin Aristo Mantığına yönelik eleştirileri, bugünün bilim insan-
ları açısından oldukça değerli katkılar içermektedir. Dolayısıyla bu birikimin, bugünün bilimsel diline uygun 
olarak tefsir edilmesinin elzem olduğuna bilim camiasının dikkatlerinin odaklanması gerekmektedir.     
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ZAMAN İÇİNDE ŞEKİLLENEN DİN

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kayseri / Türkiye

Öz: Giriş: Öncelikle, konumuzun bazı yerlerinde benzer noktaların son günlerdeki bir konu ile kesişmesinden 
dolayı şurasını belirtme ihtiyacımı açıklamak zorundayım: Bu konu başlığının son günlerde radyo, televizyon 
ve diğer sosyal medya organlarında malum tipteki din sanatçılarının malum va’azlarına1 tepki olarak önce 
Devlet Bahçeli’nin “sapık” ifadesini kullanması, birkaç gün sonra da 8 Mart (2018) Dünya Kadınlar Günü’nde 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar farklı bir asırda 
yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar…” sözü ile hiçbir 
ilgisi yoktur.  Bu konuşma konusunu aylar önce belirlemiştik… hatta şunu söyleyebilirim ki, son günlerde 
Diyanet’in, din adına konuşanlar biraz daha dikkat etmelidir biçimindeki açıklamasına neden olan olayların 
olmaması için bu satırların yazarı, 2002 yılındaki bir çalışmamızda radyo, televizyon ve gazetelerde önüne 
her gelenin din programı yapmaması gerektiği, eğer yapılacaksa da sadece Diyanetten görevlilerin olması 
gerektiğini söyleyerek bu günlere işaret etmiştik. Diyanet İşleri Başkanları Mehmet Görmez ve Ali Erbaş’ın 
benzer tavırlarıyla ne cemaat ne tarikat ne de din problemi halledilir. Devlet de bu problemleri daha çok 
yaşayacaktır……!

Evet, …… şimdi konumuza dönelim…..

Dinler Tarihi ele alıp inceleme konusu yaptığı dini, herhangi bir yargı ifadesi kullanmadan, herhangi bir 
sempati ve antipati duygusu oluşturmadan tarafsız bir biçimde tarihsel bir fenomen olarak tasvir eder ve söz 
konusu dinin herhangi bir fenomenini herhangi bir zaman diliminde herhangi bir toplum içinde geriye dönük 
olarak idealize etme kaygısı gütmeden, deyim yerindeyse, tablodaki resmi olduğu gibi sözlü olarak betimler. 
Bu özelliği ile temel din eğitimi-öğretimi bilimlerinden ayrılır, hatta onlar tarafından dışlanmaya çalışılır. Zira 
söz konusu dinin din görevlisi veya dindarı, inandığı dinin mutlak değişmezliğini ve doğruluğunu kabul edip 
ve öylece inandığından ötürü, dinlerin tarih düzleminde hangi toplumda nasıl inanılıp yaşandığını tarihsellik 
bakışıyla ele alan Dinler Tarihini reddeder. Bu bağlamda, bir adım ileri giderek şu konuya geçebiliriz ki, 
yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün dinler yaşadığı süre boyunca sürekli olarak değişerek şekil değiştirmişlerdir. 
Bunu fakültemdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerime verdiğim Dinler Tarihi metodolojisi hakkındaki derslerde, 
mıknatıs metaforunu kullanarak bütün evrensel dinlerin değişik ortamlardan geçirilen iki kutuplu mıknatısın 
gücü oranında demir tozlarını çekmesi gibi, zaman çizgisi üzerinde değişik coğrafyalarda değişik kültürlerden 
geçerken kendine uyan inanç ve uygulamaları bünyesine çektiğini anlatırım. Bünyesine alıp uyarladığı 
fenomenler, aslını kapattığı şeklinde korku ve şüphe oluşsa da mıknatısın doğal demir oksit özelliğine bağlı 

1  Özellikle Nurettin Yıldız’ın kadınların dövülebileceği, dokuz yaşındaki bir kız çocukla evlenilebileceği, bir erkeğin bulunduğu 
bir yerde annesinin veya kızının namaz kılarken secdeye gittiğinde arkadan bakarak şehvete gelebileceği ile ilgili video görüntülü 
vaazları.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

3

DAVETLİ KONUŞMACILAR

olarak, demir parçacıklarını üzerine çekip benzeşik olması gibi, dinler de dışarıdan aldıkları fenomenler ile 
uyumlu ve benzeşik bir yapı oluştururlar. Bu durumda mıknatısın şekli gibi, herhangi bir din de ilk ortaya 
çıktığı zamandaki şeklini aslında o demir tozlarının altında muhafaza etmektedir. 
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Şekil 1: Zaman çizelgesi üzerinde hareket eden mıknatısın ileride çekebildiği tozları gösterir. 

 

Dinlerin bu özelliğini yansıtan bu açıklamaya dayanarak makalenin başlığına “dinlerin 
mıknatıslığı” ve “mıknatıs dinler” de diyebiliriz. Günümüzde var olagelen Budizm, Yahudilik 
ve Hıristiyanlık da hala değişerek şekillenmektedir. Bu kışkırtıcı yöntemsel önermeden sonra, 
daha da kışkırtıcı olanını söyleyeyim: İslam dini de zaman içinde değişerek şekillenmektedir. 
Bu süreç, her ne kadar çok az da olsa itikadi meselelerde gerçekleşse de, genelde uygulama 
konularında kendisini göstermektedir. Ortaya koyduğumuz bu tespit, söz konusu dinin değişik 
ulus, kültür ve coğrafyada yayılması durumunda, daha çok görülmektedir. Bunu başka bir 
şekilde söylemek gerekirse, bir din başka coğrafyada, başka uluslar arasında yayılma imkanı 
bulursa, karşılaştığı kültürün güçlü ve zayıf fenomenleriyle kendisinin güçlü ve zayıf 
fenomenlerini karşılaştırır ve güçlü olanlar diğerine baskın olacağından, tam bu andan itibaren 
karşı kültür ile uyuşma sürecine girer ve zaman içinde bir birine uyumlu senkretik bir kültür 
olgusu meydana gelir. Aynı dinin değişik milletler arasında yayıldığı böylesi bir durum, 
milletler arası inanç ve uygulama farklılıklarını meydana getirir ki, teolojik açıdan biz bunlara 
mezhepleşme diyoruz. Yani, dinler, değişik uluslar ve ülkelerde farklılaşır. Hatta biraz daha 
ileri giderek, aynı mezhebin ayrı milletler arasında farklı olduğunu da söyleyebiliriz. 
Durmaksızın devam eden bu süreci şu şekilde somutlaştırabiliriz:  Hıristiyanlık, günümüzde 
bilindiği üzere Katolik, Ortodoks ve Protestanlık diye üç yaygın mezhep ile tanınır. Ancak, 
bunlar da kendi aralarında ülke ve ulus farklılığına göre farklı adlar alır; İtalya Katolikliği, 
Fransa Katolikliği, Alman Katolikliği, İspanya Katolikliği, Portekiz Katolikliği, Rus 
Ortodoksluğu, Yunan Ortodoksluğu, Fin Protestanlığı, İngiliz Protestanlığı, vb. İslam’da da 
benzer durum kendini gösterir. Arap Müslümanlığı, İran Müslümanlığı, Pakistan 
Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı, vb. Yahudilikte zaman içinde değişen kurallar 
bulunmaktadır. Yahudilerin Babil sürgünü döneminde Babil kültüründen almış olduğu iki 
temel inanç vardır. Bunlar, mehdilik inancı ve ahret inancıdır. Elli yıldan fazla kaldıkları bu 
bölgeden döndüklerinde bu inançları da yanlarında getirmişler ve Yahudilikte etkili bir 
müessese oluşturmuşlardır. Bundan başka Avrupa ve diğer soğuk memleketlerde yaşayan 
Yahudiler arasında Şabat günlerinde dünyalık hiçbir şey yapmama kuralı da zaman ve 
mekana bağlı olarak değiştirilmiş ve en azından ısınmak için ısıtıcı kullanmışlardır. 
Hıristiyanlık birinci bin yıl boyunca Avrupa’da hızla yayılırken doğduğu yerlerden 
getirdikleri veya gittiği yerlerin güçlü kültürlerini eritemediği zamanlarda onu bir takım 
değişikliğe sokmuşlardır. Bunların belli başlıcası şunlardır diyebiliriz:  Noel, Katolik kilisesi 
25 Aralık gününü, İsa’nın doğum günü olarak kutlar. Bazı Kilise otoriteleri Onun doğum 
gününün 20 Nisan, 20 Mayıs ve 6 Ocak olduğunu da ileri sürmüşlerdir. Yunanlılarda Onun 
doğum günü ile ilgili her hangi bir tarih bilinmezken Paskalya’da İsa’nın diriliş gününü 
doğum günü olarak da kutluyorlardı, ancak Aziz Chrysostom 386 yılında İsa’nın ilk doğum 
gününü 25 Aralık olarak kutlamış ve Batıda gelenek haline gelmiş, günümüze kadar 
ulaşmıştır. Günümüzde kutlanan Noel’in pagan inançlarıyla ilişkisi bulunmaktadır. Orta ve 
Kuzey Avrupa pagan yaşantısında, mevsimlerin etkisi önemli derecede idi. Kış gündönümü 
olan 21 Aralık sonrasında günlerin uzamasını hayatın canlanması olarak algılayan paganlar, 
uzun ve soğuk bu günleri ormanlardan getirdikleri çam ağacını evin ortasına koyup süsleyerek 
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Şekil 1: Zaman çizelgesi üzerinde hareket eden mıknatısın ileride çekebildiği tozları gösterir.

Dinlerin bu özelliğini yansıtan bu açıklamaya dayanarak makalenin başlığına “dinlerin mıknatıslığı” ve 
“mıknatıs dinler” de diyebiliriz. Günümüzde var olagelen Budizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık da hala değişerek 
şekillenmektedir. Bu kışkırtıcı yöntemsel önermeden sonra, daha da kışkırtıcı olanını söyleyeyim: İslam dini 
de zaman içinde değişerek şekillenmektedir. Bu süreç, her ne kadar çok az da olsa itikadi meselelerde 
gerçekleşse de, genelde uygulama konularında kendisini göstermektedir. Ortaya koyduğumuz bu tespit, söz 
konusu dinin değişik ulus, kültür ve coğrafyada yayılması durumunda, daha çok görülmektedir. Bunu başka bir 
şekilde söylemek gerekirse, bir din başka coğrafyada, başka uluslar arasında yayılma imkanı bulursa, karşılaştığı 
kültürün güçlü ve zayıf fenomenleriyle kendisinin güçlü ve zayıf fenomenlerini karşılaştırır ve güçlü olanlar 
diğerine baskın olacağından, tam bu andan itibaren karşı kültür ile uyuşma sürecine girer ve zaman içinde bir 
birine uyumlu senkretik bir kültür olgusu meydana gelir. Aynı dinin değişik milletler arasında yayıldığı böylesi 
bir durum, milletler arası inanç ve uygulama farklılıklarını meydana getirir ki, teolojik açıdan biz bunlara 
mezhepleşme diyoruz. Yani, dinler, değişik uluslar ve ülkelerde farklılaşır. Hatta biraz daha ileri giderek, aynı 
mezhebin ayrı milletler arasında farklı olduğunu da söyleyebiliriz. Durmaksızın devam eden bu süreci şu 
şekilde somutlaştırabiliriz:  Hıristiyanlık, günümüzde bilindiği üzere Katolik, Ortodoks ve Protestanlık diye üç 
yaygın mezhep ile tanınır. Ancak, bunlar da kendi aralarında ülke ve ulus farklılığına göre farklı adlar alır; 
İtalya Katolikliği, Fransa Katolikliği, Alman Katolikliği, İspanya Katolikliği, Portekiz Katolikliği, Rus 
Ortodoksluğu, Yunan Ortodoksluğu, Fin Protestanlığı, İngiliz Protestanlığı, vb. İslam’da da benzer durum 
kendini gösterir. Arap Müslümanlığı, İran Müslümanlığı, Pakistan Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı, vb. 
Yahudilikte zaman içinde değişen kurallar bulunmaktadır. Yahudilerin Babil sürgünü döneminde Babil 
kültüründen almış olduğu iki temel inanç vardır. Bunlar, mehdilik inancı ve ahret inancıdır. Elli yıldan fazla 
kaldıkları bu bölgeden döndüklerinde bu inançları da yanlarında getirmişler ve Yahudilikte etkili bir müessese 
oluşturmuşlardır. Bundan başka Avrupa ve diğer soğuk memleketlerde yaşayan Yahudiler arasında Şabat 
günlerinde dünyalık hiçbir şey yapmama kuralı da zaman ve mekana bağlı olarak değiştirilmiş ve en azından 
ısınmak için ısıtıcı kullanmışlardır. Hıristiyanlık birinci bin yıl boyunca Avrupa’da hızla yayılırken doğduğu 
yerlerden getirdikleri veya gittiği yerlerin güçlü kültürlerini eritemediği zamanlarda onu bir takım değişikliğe 
sokmuşlardır. Bunların belli başlıcası şunlardır diyebiliriz:  Noel, Katolik kilisesi 25 Aralık gününü, İsa’nın 
doğum günü olarak kutlar. Bazı Kilise otoriteleri Onun doğum gününün 20 Nisan, 20 Mayıs ve 6 Ocak olduğunu 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

4

DAVETLİ KONUŞMACILAR

da ileri sürmüşlerdir. Yunanlılarda Onun doğum günü ile ilgili her hangi bir tarih bilinmezken Paskalya’da 
İsa’nın diriliş gününü doğum günü olarak da kutluyorlardı, ancak Aziz Chrysostom 386 yılında İsa’nın ilk 
doğum gününü 25 Aralık olarak kutlamış ve Batıda gelenek haline gelmiş, günümüze kadar ulaşmıştır. 
Günümüzde kutlanan Noel’in pagan inançlarıyla ilişkisi bulunmaktadır. Orta ve Kuzey Avrupa pagan 
yaşantısında, mevsimlerin etkisi önemli derecede idi. Kış gündönümü olan 21 Aralık sonrasında günlerin 
uzamasını hayatın canlanması olarak algılayan paganlar, uzun ve soğuk bu günleri ormanlardan getirdikleri 
çam ağacını evin ortasına koyup süsleyerek onun çevresinde eğlenceler gerçekleştirerek hayatlarını 
canlandırmışlardır. Avrupa’nın Hıristiyanlaşma sürecinde devam eden bu gelenek, kilise babalarınca küfür ve 
bidat olarak kabul edilmiş ve böyle kutlama yapanların büyük bir kısmı öldürülmüştür. Ancak, ilerleyen zaman 
içinde, kaldıramadıkları bu adeti, bir takım yeni yorum ve motiflerle Hıristiyanlaştırmışlardır. Bu motifler, çam 
ağacının tepesine konulan bir yıldız figürü ile İsa’yı temsil etmek ve çamın yeşilliği de hayatın canlılığının 
devam ettiği biçiminde belirginleşmiş, yorumlanmıştır. Paskalya, Hıristiyan dünyasında İsa’nın diriliş bayramı 
olarak kutlanır. Bu kutlamalar zincirine Batı Avrupa ülkelerinde Easter denilmekte olup bu ad Almanların 
Ostarâ dedikleri Saksonların şafak tanrıçası Eastre’den gelmektedir. Anglo-Saksonlar Nisan ayına Eosturmonath 
veya Ostarmanoth derlerdi ve Bahar gündönümünden sonraki dolunay günlerini tabiatın diriliş ve baharın 
gelişi bayramı olarak kutlarlardı. Hıristiyanlığın Orta ve Kuzey Avrupa’da yayılmaya başlamasıyla bu 
kutlamalar yasaklanmaya çalışılmış ama insanların eski geleneklerini yüz yıllarca bırakmamasından dolayı, 
Kilise, ikinci yüzyılın sonuna doğru konuyu tartışmış ve nihayet 325 İznik konsülünde tabiatın dirilişi bayramı, 
İsa’nın dirilişine dönüştürülmek suretiyle Hıristiyanlaştırılmıştır. Jübile: Yahudilikte yedi yılda bir kutlanan 
Şabat yılının yedincisinden sonra, yani ellinci yıl kutsal sayılır ve bu yılın yedinci ayının onuncu günü 
günahlardan tevbe edilir ve özgürlük yılı olarak köleler bağışlanır, davullar çalınır, tarla ve bahçeler ekim 
dikim yapılmadan dinlendirilir, kapıların açık bırakılır. Jübile kelimesi İbrancadaki “hoş ses” anlamındaki 
knobel kelimesinden çevirilmiş ve yeniden yorumlanmasıyla Hıristiyanlığa uyarlanmıştır. Genel olarak 
günahlardan arınma, bağışlama yılı olarak bilinir. Kilise literatüründe eğer kişi günahlarından tevbe eder ve 
Tanrı ile yakınlık kurarsa, imanını güçlendirir ve bir çok kötülükten korunmuş olur. Jübile Katolik kilisesinde 
her yirmi beşinci yılda gerçekleştirilir ve Noel’den Noel’e kadar sürer. Gelenek böyle olmasına rağmen, kilise 
bunu bütün sıradan yıla da uyarlamış ve insanların kötülüklerden uzak durmaları ve yaptıklarından da tevbe 
etmesi amaçlanmıştır. Bunun için de Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri belli kiliselerin ziyaret edilmesi 
ve oralara sadaka bırakılması, itirafta bulunulması ve Tanrı ile bağ kurulması istenmiştir. Hıristiyan tarihinde 
ilk Jübile 1300 yılında 22 Şubat’ta gerçekleştirilmiş olup yüz binlerce inanan Roma’yı ziyaret etmiştir. İslam’da 
da mezheplerin oluşmasıyla bizim “sürekli yeniden değişim/oluşum teorimiz doğrulanır. Aslında Hz. 
Peygamber’in ölümünün hemen ardından, insanlar Onun değişik konulardaki inanç ve yaşayışını merak ettiler 
ve bir bilene sordular. Hadis rivayetleri dediğimiz süreç ile değişik anlatılar İslam edebiyatına girmeye 
başlamıştır. Hatta, Hz. Ömer döneminde bile ayette belirtilen ganimet uygulaması bile değiştirilmiştir. Hadis 
rivayetlerinin değişikliği, zaman içinde İslam’ın en temel unsuru olan namaz, oruç gibi ibadetlerde bile farklı 
biçimlerin oluşmasına neden olmuştur. Zira, Onun ölümünden sonra, bu ibadetleri bizzat nasıl yaptığı ile ilgili 
sorular sorulmaya başlamış ve dolayısıyla da rivayetler anlatılmıştır. Buna bağlı olarak da ilerleyen yüzyıllarda 
İran ve Irak gibi yerlerde Şiilik, diğer yerlerde de Sünnilik ortaya çıkmış olup Hanefilik Türk yurtları ve Türk 
hinterlandlarında, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik de Araplar ve Güneydoğu Asya’da yayılmıştır. İran-Fars 
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coğrafyasında yüzyıllar boyu etkili olmuş olan Zerdüştlük inancının en güçlü olduğu mehdilik, oniki imam, 
sırat köprüsü ve kadınların çarşafı gibi inanç ve uygulamalar, İslam’ın bölgede kabul edilir hale gelmesiyle 
İslam ile kaynaşmaya ve İslamileşmeye başlamıştır. Türk kültürünün güçlü olduğu yerlerde yayılma imkanı 
bulan İslam, buralarda yaygın olarak inanılan ve yaşanan kanlı kurban uygulaması, atalar kültü, ruh-ervah 
inancı ve mezarlık kültü gibi bir takım inanç ve uygulamaları içine alıp onları kendi motifleri ile bezeyip 
İslamileştirmiştir. Günümüzde oldukça yaygın olarak kutlanan kandiller de (Regaib, Beraat, Miraç ve Kadir 
geceleri) 10. Yüzyıldan sonra İslamileştirilmiş uygulamalardandır. Ayrıca son yıllarda ülkemizde ortaya 
çıkartılan Kutlu Doğum haftası, buna en güzel örneklerdendir. Son yıllarda bilen bilmeyen herkes, “gerçek 
İslam” söylemi derdine düştüler ve İslam dünyasının içinde bulunduğu çürümüşlüğü, “gerçek İslam’ın (?) 
yaşanmadığına dayamaktadırlar. Halbuki, hiçbir dönemde saf ve gerçek din olmamış ve yaşanmamıştır. Bütün 
dinler içinden geçtiği zaman çizelgesi ve coğrafyalarda ne kadar ve nasıl yaşanıyorsa gerçek din o olur. İman, 
ibadet ve muamelatla ilgili hadis rivayetleri ve fıkıhın yüzyıllar boyunca değişik, hatta aynı konuda aynı 
kişilerin farklı zamanlarda farklı fetva vermeleri, zaman içinde değişimin imkanını ve gerçekliğini 
göstermektedir. Bütün dinler gittiği ülkeler ve milletlerden zayıf ve eksik kaldığı konuları kendi bünyesine 
almasından dolayı da saf din yoktur.
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RUS DIŞ POLİTİKASINDA SİYASAL KARAR VERME YAKLAŞIMI VE TEORİK ÇERÇEVENİN 
ANALİZİ 

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi- Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, 
Sakarya / Türkiye

Öz: Uluslararası sistem, güç mücadelelerinin ve çıkar çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı bir ortamdır. 
Giriş: Uluslararası sistemde dış politika kavramı; bir devletin veya hükümetin diğerleriyle olan ilişkilerini de-
vam ettirmesinde, gerekli olan kararların alınması ve uygulanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkede 
dış politika, genelde uluslararası toplumda, devlet ve diğer aktörler arasındaki ilişkilere vurgu yapmaktadır. 
Dış politika analizi; dış politikanın oluşumunda rol oynayan karar alıcıların ve bu karar alıcıları üzerinde etkisi 
bulunan toplumsal güçlerin, ideolojilerin, değer yargılarının ve uluslararası alandaki güç dengelerinin tama-
mını kapsayan bir süreçtir. Dış politikada karar vericiler, ülkenin yaşamsal çıkarlarına uygun olduğunu düşün-
dükleri kararları, kısa-orta-uzun dönemli hedefler olarak sınıflandırılarak uygulamaya çalışırlar. Bu kararların 
uygulama alanları ise genelde rekabet ettikleri diğer devletler, devletlerin oluşturdukları ittifaklar, bu devletle-
rin coğrafyalarında faaliyet gösteren etnik, dinsel vs. gruplar ve hükümet dışı örgütlenmelerin faaliyet alanları-
na yöneliktir. Devletin dış politikasının temel öncelikleri içerisinde, devletin hayati çıkarlarının güvence altına 
alınmasının kuramsal sürekliliğinin sağlanması önemli bir hedef önceliği taşımaktadır. Karar alma yaklaşımı 
ise, karar alıcının amaç ve araçları ile yakından ilgili bir durumdur. Dış politika analizlerinde karar verme yak-
laşımı devletlerin dış politikalarını bireylerin davranışlarından yola çıkarak analiz etmekte ve bunların ulus-
lararası sistem üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dış politika kararları dış politika ile ilgili eyleme dönük 
kararlardır. Bu araştırmada, Rus siyasal elitlerinin yani karar vericilerin Rus dış politikasında oynadığı roller 
izah edilmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi, SSCB’nin dağılması ve komünizmin Doğu Avrupa’da çökmesi ile 
başlayan süreç, yeni bir Devlet olarak ortaya çıkan Rusya Federasyonu’nun yeni sınırlarının ve komşularının 
belirlenmesi, Moskova’nın uluslararası sistemde alabileceği muhtemel rollerin neler olabileceğini gündeme 
getirmiştir. Bu tarihsel ve oldukça dramatik değişim süreci kapsamında, 1990 yılı sonrasında Rus dış politi-
kasında karar alma sürecinde hangi yapısal faktörlerin etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Amaç: Bu 
araştırmanın temel amacı, Rus karar alıcılarının Çarlık döneminden, SSCB dönemine ve daha sonra Rusya 
Federasyonu’na uzanan süreçte dış politika üzerindeki rolünü ve karar alma mekanizmalarının teorik çerçeve-
sini analiz etmektir. Bu çerçevede bir yandan Rus dış politika yapım süreçleri, bu süreçteki kriz ya da dönüm 
noktası sayılabilecek olaylar ve liderlerin rolleri hakkında genel bir bilgi sunulması hedeflenmiştir. Yöntem: 
Araştırmada nitel ve nicel veriler birlikte kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında ağırlıklı ola-
rak belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Analiz: Veriler ağırlıklı olarak konu ile ilgili basılı metinlerden 
toplandığı için verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz 
tekniği uygulanmıştır. Çarlık dönemi sonrası Lenin ile başlayan Sovyet dönemi, Batı ile ilişkileri sınırlı tutan 
Stalin ve daha sonra “Barış içinde bir arada yaşama” yaklaşımıyla Kruşçev ve O’nu takip eden Brejnev ve 
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Gorbaçov dönemi elitleri ve bunların Sovyet iç ve dış politikasında oynadığı roller analiz edilmiştir. Bulgular 
ve Sonuç: Sovyet sisteminin dağılması sonucu kurulan Bağımsız Devletler Topluğu içinde en etkin devlet 
olan Rusya Federasyonu döneminde, Rus dış politika yapımcıları, Mikhail Gorbaçov’un başlattığı reformlar 
çerçevesinde dış politika sorunlarının yeniden tanımlanmasını tartışmaya açmışlardır. Bu süreçte Yeltsin’in 
oldukça zor bir görev üstlendiği Sovyet sonrası yeni Rusya’nın inşasında birçok iç ve dış sorunla mücadele 
ettiği ve Rus dış politikasında karar vericilerin içinde en etkili liderin Vladimir Putin olduğu ve Putin ile birlik-
te yeni bir dönemin başladığı sonucuna ulaşılmıştır. Liderlerin dış politikaya yön verirken, iktidara gelmek için 
desteğinden yararlandıkları aktörlerin çıkar algısını ve ideolojisini gözettikleri gözlemlenmiştir. Bu çerçevede, 
lider yöneticilerin, günümüze kadar olan süreçteki belli başlı olağandışı şartlarda diğer tüm politika alanları 
gibi, dış politikada da kendi programlarını uygulamaya çabaladıkları ama çeşitli faktörler nedeniyle zaman za-
man zorluklarla karşılaşarak farklı tutumlar sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda çok sayıda örnek 
verilebilir, fakat burada söz konusu olaylar arasından bir kısmı seçilmiştir. Çalışmada, seçilmiş örnek olaylar 
üzerinden, karar vericileri yönlendiren başlıca yapısal faktörler, kategorileştirilerek incelenmiştir. Bu faktörler, 
stratejik vizyon, iç politika gereksinimleri, ekonomik kalkınma,  ve dış destek arayışı olarak kabul edilmiştir. 
Söz konusu faktörler, farklı dönemlerde ve durumlarda alınan kararları ve liderlerin tutumunu farklı düzeyde 
etkilemiştir. Liderler işleyen düzeni sürdürmek kaygısıyla kendi programlarının dışında kararlar alarak prag-
matik bir tutum sergilemişlerdir. Özellikle pragmatik tutum Putin ile zirveye ulaşmıştır.
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DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Trakya Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Geleneksel üretim modeli olan doğrusal ekonomi al-yap-tüket mantığı ile çalışarak daha fazla 
tüketimi teşvik etmekte, tüketimin arttırılması yolu ile daha dazla üretimin gerçekleştirileceğini ve böylece 
ekonomide büyümenin sağlanacağı ilkesine dayanmaktadır. Ancak ortaya çıkartılan bu tüketim çılgınlığı; bir 
yandan üretim ayağı ile hammadde ve çevre üzerinde büyük negatif etkiler oluştururken diğer yandan ise tü-
ketim ayağı ile atık sorunu ve buna bağlı çevresel problemleri de beraberinde getirmiştir. Doğrusal ekonomiye 
bir alternatif olarak geliştirilen ve ana temasında atığın azaltılması, atıkların yeniden kullanılması ve yeniden 
dizayn edilmesi, mevcut atıkların başka bir endüstriye girdi olması ilkesine dayalı simbiyoz yaklaşımı, ham-
madde verimliliği yolu ile hammadde ve çevre üzerindeki baskıları azaltabilecek Döngüsel Ekonomi yaklaşı-
mı ortaya atılmıştır.  Özellikle hammadde ve enerji kaynakları açısından çok zengin olmayan Avrupa Birliği; 
üretimde döngüsel ekonomi anlayışına sahip çıkmış, AB komisyon kararları ile 2007 den itibaren konuya 
ilişkin direktifler oluşturmuş, 2030 yılı hedefi ile döngüsel ekonomiye dayalı bir üretim anlayışını ön plana 
almıştır. Ülkemizin sahip olduğu AB vizyonu ile ilgili olarak, Döngüsel Ekonomik anlayışının bir an önce ka-
muoyunun bilgilendirilmesi ve döngüsel ekonomi eko sisteminin hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; 
okul öncesinden lisans eğitimine kadar “tüketici ol, tüketilen olma” anlayışı ile eğitim zincirleri oluşturulma-
lıdır. Geleneksel Türk Toplumunun zaten özünde var olan israftan kaçınma, özellikle kırsal kesimde gördüğü-
müz atık minimizasyonu veya atıkların değerlendirilmesi anlayışının genelleştirilmesi ancak bu konunun okul 
öncesi dönemden yükseköğretime kadar topluma yerleştirilebilmesi gerekmektedir. Kısa vadede söz konusu 
eğitimlerin hazırlanması, müfredata uyarlanması kolay olmasa da, üretici ayağı yolu ile başlangıç adımımda 
çevreye duyarlı ve döngüseli ekonomik anlayışa sahip firmalar oluşturabilmek için ödül / ceza anlayışının 
da geliştirilmesi gerekecektir. Okul öncesi ve ilköğretimde öğrencilere, atık kontrolü, bilinçli tüketim, çevre 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilebilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde çevre ve hammadde bilinci 
yerleşebilecek ve uzun vadeli grupları da oluşturulabilecektir. 
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İSLAMIN GÜNCELLENMESİ VE İSLAM’DA KADIN

Prof. Dr. Muammer CENGİL

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Çorum / Türkiye

Öz: Giriş: İslam’ın güncellenmesi tartışmaları Cumhurbaşkanımızın Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesinde Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmalarında ifade ettiği “Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hüküm-
leriyle kalkıp da bu gün uygulayamazsınız; böyle bir şey yok” sözleriyle gündeme gelmiş bir konudur. Bu ifa-
deler toplumun çeşitli kesimlerinde farklı şekillerde karşılanmıştır. Bazı kesimler güncellenme ifadesini dinde 
reform şeklinde algılarken diğer bazı kesimler ise Cumhurbaşkanının düşünce bütünlüğü bağlamında konuyu 
ele alarak kastedilenlerin bir reform harekete olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Güncellenme 
sözüyle kastedilen şeyin ne olduğu ise Cumhurbaşkanı sözcüsü sayın İbrahim Kalın’ın attığı twettlerle ve takip 
eden günlerde Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarla vuzuha kavuşturuldu. Aslında kastedilen 
şey dinde reform hareketi olmayıp İslam Fıkıh literatüründe tecdid olarak ifade edilen durumdan başka bir şey 
değildi. Cumhurbaşkanının kastettiği kendisi de bir değişimin neticesinde ortaya konan “Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliye” ya da kısa adıyla “Mecelle”nin 39. Maddesinde ifadesini bulan “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın 
tegayyürü inkâr olunmaz” yani “zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz” kaidesinden 
başka bir şey değildir. Mecelle değişen şartlara ve Tanzimat Fermanından sonra yaşanan batılılaşma hareketle-
rinin ortaya çıkardığı sosyal yaşamdaki sorunlara cevap veremeyen Osmanlı Hukuk sisteminin içine düştüğü 
durumdan çıkabilmek için 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında kurulan bir komisyon 
tarafından tanzim edilmiş İslami özel hukuk kuralları kodeksidir. “Zamanın değişmesiyle hükümlerin değiş-
mesi inkar olunamaz” kaidesi İslam Hukukçularının tamamı tarafından kabul gören bir kaide iken konunun 
dinde reform şeklinde kamu oyuna yansıtılmaya çalışmasını ise anlamak gerçekten zor görünmektedir. Tekrar 
başa dönecek olursak Cumhurbaşkanına 8 Mart dünya kadınlar günü programında böyle bir çıkış yapmaya 
sevk eden neden yine yapmış olduğu bu konuşmada, din adamı olarak ortaya çıkıp kadınla ilgili çok farklı 
açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan kendine göre bazı içtihatta bulunan kişilerin varlığı 
olarak ifade edilmiştir. Hakkaniyet ölçüsünü korumak adına Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği kişilerin kadın-
la ilgili ve genel güncel konularla ilgili vaaz ve sohbetlerini internet üzerinden baştan sona kadar dinledim. 
Yapmış oldukları sohbetler genel olarak ele alındığında evet İslam’ın kadını yücelttiğini, cennetin anaların 
ayakları altında olduğunu, İslam’dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü ifade ediyorlar fakat 
son noktayı koyarken erkeğe kadını dövme hakkının verilmesinin kadın için bir nimet olduğunu, bu durumun 
erkeğin deşarjına vesile olduğunu ifade ederek yaklaşık bir saat boyunca söylemiş olduğu kadınla ilgili tüm 
olumlu ifadeleri bir kalemde silip atmaktadırlar. İslam’ın anlaşılması ve yaşanması konusunda Kur’an-ı Kerim 
ile Hz. Peygamber’in örnek yaşantısının birlikte ele alınması gerektiğini söyleyen bu kesimlerin iş kadın ko-
nusuna gelince kadın aleyhtarı bir tutum sergiliyor olması gerçekten anlaşılması zor bir durumdur. Çünkü Hz 
Peygamber’in sahih pek çok hadiste kadınların dövülmesini menettiği, eşlerini dövenlere “hayırsız” dediği, 
dayak ile aynı yuva ve yatağı paylaşmanın bağdaşmayacağını ifade ettiği ve dayak olayının insanî ve ahlaki 
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olarak uygun bir şey olmadığını beyan ettiği rivayet edilmektedir. Bırakın aynı evi ve yatağı paylaştığımız 
kadınların eşleri tarafından dövülmesini, hiçbir canlıya şiddet uygulanması İslam ve Peygamber efendimizin 
sünnetiyle bağdaşır bir durum değildir. Eşi Hz. Aişe kendisini ne kadar sevdiğini sorduğunda ona “kördüğüm 
gibi seviyorum” diye son derece naif ve duygusal bir ifade kullanan Hz. Peygamberin ümmeti olarak kadına 
şiddeti meşru gören bir anlayışın asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim. Beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür eder saygılar sunarım. 
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TOPLUMSAL BİR HASTALIK BİÇİMİ OLARAK EL PARASIYLA AĞALIK YAPMAK KÜLTÜRÜ 

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / Türkiye

 

Öz: Giriş: Kültür için bir toplumun yaşam tarzı tanımlaması yapılmaktadır. Bu tanımlamaya göre yaklaşım 
gösterildiğinde, hayatın içinde insana mahsus olan her şeye kültür denilmektedir. Güzel sözler, çirkin sözler, 
yiyecekler, giyecekler, masallar, mitoslar, ibadet şekilleri, ritüeller vs. hep kültürü ifade eden hususlar olarak 
dikkat çekmektedir. Bu yaşam biçiminin tipik örnekleri, millet olmanın önemli ip uçlarını vermesi bakımından 
büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bir milleti başka milletlerden ayırdeden karakteristik vasıfları ifade eden 
kültür, bir anlamda insanların toplumsal kişiliğini yansıtmaktadır. Toplumsal kişiliği yansıtan her türlü ip ucu 
kültürün kendini takdim eden özelliktedir. Toplumları bu şekilde anlatan hususiyetler her türlü yaşam alanını 
bize vermektedir. Toplumun kollektif yapısını yansıtan bu durumun örneklerini olumlu ve olumsuz numune-
leriyle izah etmek mümkündür. Değerlerden toplumu ayakta tutan hususiyetler, dayanışmayı yansıtan eğlence 
alışkanlıkları, yeme-içme adetleri olumlu anlamda numunelere örnek olacakken; zaman çalma, çalışmayı en-
gelleme, başkalarına emrivaki yapma, kendinden başkasını düşünmeme, başkasının üzerinden hava atma, el 
parasıyla ağalık yapma vs. gibi hususiyetler de olumsuz numuneler olarak sunulabilir. Bu çalışmada, yukarıda 
ifade edilen olumsuz numunelerden olan “başkasının parasıyla ağalık yapma” örneği ele alınmıştır. Toplu-
mumuzu oluşturan insanların önemli bir kısmında bir sosyal hastalık gibi yaygın olan bu örnek, aslında, çok 
önemli bir ayrıntı niteliğindedir.  Bu anlayışlar, bir ur gibi insanlar arası ilişkilere etki eden bir yapıya sahiptir. 
İnsanların bir kısmını rahatsız eden ilişkilere mahkumiyet psikolojisi ile baş başa kılarken; bir başka kısmını 
da zorla kendini önemsenen bir varlık haline dönüştürme yaklaşımıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Kültürün 
bir yansıması olarak düşünülen bu mesele, insanımızın saygı ile ilgili kusurlu yönlerinden biri olarak dikkat 
çekmektedir. Başkalarının sahip olduğu yetkileri gasp etmenin bir başka şekli olan bu anlayışın farklı örnek-
lerini de sunmamız mümkündür: “Kendisinin vermediği yemeğe başkasını davet etmek, davet etmenin yanı 
sıra kendisi davet ediyormuş gibi etrafa jaka satmak, kendisine ait olmayan yiyecek ve içecekleri tüketmekte 
sınır tanımamak, başkasının mekânında kendisi ya da başkası adına çay, yemek vs. söylemek, kendisine ait 
olmayan aracı kullanmak, kullanmakla da kalmayıp hor kullanmak, kendine ait olmayan mekânın imkanlarını 
sahibiymiş gibi kullanmak, kullanmakla da kalmayıp başka insanları da kullanmak üzere davet etmek, başka-
sına ait mekânlara izinsiz girişler yapmak, başkasının mekânında izinsiz sigara içmek, bununla da yetinmeyip 
başkalarının da sigara içimini temin etmek” gibi. Burada ifade edilen örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak 
meselenin anlaşılmasına bu da yeterli katkıyı temin edecektir. Aslında, son söz olarak şunları söyleyebilmek 
mümkündür: Çevremizi bir bütün olarak tehdit etmeden yaşamanın yollarından biri de insanları rahatsız et-
memekten geçmektedir. Çevremizde yaşayan insanları kendi anlayışlarımıza mahkum bırakmadan yaşamayı 
öğrenmemiz ve öğretmemiz doğru bir adım olacaktır. Toplumlarda rahatsızlıklara yol açan sosyal hastalıklar 
tedavi edilemediği taktirde sorunlu ilişkiler sistemi toplumsal yapının kendisi olabilmektedir.
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FEMİNİST SANAT FELSEFESİ VE ÖNCÜ SANATÇILARIN ESERLERİNDEN ÖRNEKLER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, Çorum/ Türkiye

Öz: Giriş: Feminizm kelimesi, Latince’de kadın anlamına gelen “femina” kökünden gelmektedir ve kadınlara 
atıfta bulunmak için 1850’li yıllarda Fransa’da kullanılmaya başlanmıştır. Kadın hareketlerine verilebilecek 
ilk örneklerden birisi olarak; 1792 yılında bir kadın İngiliz olan Mary Wallstonecraft’ın, Londra’da yayınladığı 
“Kadın Haklarını Koruma” adlı kitabından bahsedilebilir. Fakat Mary Wallstonecraft’ın liberalizmin etkisinde 
kalarak ilk sistematik feminist eleştirilerde bulunduğu da düşünüldüğünde; aykırı duruşu ve çocuk doğurmak 
için evliliğe gerek olmadığı yönündeki düşünceleri nedeniyle düşük ahlaklı olduğu ileri sürülerek, toplumun 
benimsemediği bir kadın haline dönüştüğü de bilinmelidir. New York’ta tekstil sektöründe çalışan bir grup 
kadın işçinin düşük ücretlerini protesto etmek amacıyla 8 Mart 1857’de tarihinde gerçekleştirmiş oldukları 
ve epeyce üzücü bir olayla son bulduğu bilinen grev ise kadın hareketlerinin önemli çıkış noktalarından biri 
olarak görülmektedir. Öyle ki bu tarih tüm dünyada “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak kabul edilmiştir. 
Uzun bir süreden beri, bir takım eylemlerle dikkat çeken ve çeşitli sekörler tarafından da destek verilerek 
biçimlendirilen Feminizm akımı; özellikle kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik olarak eşitliğini savun-
makla birlikte, cinsiyet ayrımına karşı çıkan bir dünya görüşü olarak toplumsal algıda güçlü bir yer edinmiştir 
ve farkındalık yaratmak bakımından fazlasıyla etkili olmuştur. Feminizm’in çeşitli şekillerde biçimlenmesi ise 
feminist hareketlerin oluşum evresini zenginleştirmiş ve sanatçıların eserlerinde ayrıcalıklı bir duyarlılık ile 
farklı anlatım olanaklarının doğmasına olanak tanıyan, olabildiğince elverişli bir ortam yaratmıştır. Feminist 
yönleri ile öne çıkan sanatçılara bakıldığında; Dada akımının ilk kadın sanatçısı olan Hannah Höch’ün feminist 
sanatın Berlin kanadının yapı taşlarından biri olduğu söylenebilir. Sanatçının çalışmaları; cinsiyet ilişkileri ve 
modern toplumda kadının yeri gibi konularda düşündürücü detaylar vermektedir. 1971 yılında feminist sanat 
tarihçisi Linda Nochlin’in, “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlığı ile yayınladığı makale feminist 
sanata dikkat çeken en önemli noktalardan birisidir. Öyle ki; dönemin sanat eleştirmenleri arasında büyük 
tartışmalara neden olan bu makalenin; konu ile ilgili ekonomik, sosyolojik ve kültürel yönlere değinmesi 
ile feminist sanata önemli bir ivme sağladığı söylenebilir. Feminist sanatçılar, birinci kuşak ve ikinci kuşak 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Birinci kuşak feminist sanatçılar kadın olmanın ayırıcı yönlerini ortaya çıkarmaya 
odaklanırken, ikinci kuşak feministler erkek egemen bir dünyada kadının nasıl temsil edildiğiyle daha çok 
ilgilenmektedir. Ancak çoğu feminist kültürel kuramda öne çıkan; kadınların ve erkeklerin farklı iki alanda ya-
şadıklarını ön plana almakla birlikte, aynı zamanda iki farklı kültürel deneyime de sahip olduklarıdır. Bunların 
yanı sıra; diğer bir kuramlaştırma alanının ise kadınların erkek kültürü içerisinde, simgesel olarak gördükleri 
işlevi anlamlandırma çabaları olarak da belirtilebilir. Genel olarak bakıldığında ise bazen muhalif, bazen alaycı 
duruşlar sergileyen feminist sanatçıların; özündeki eleştirel yapının da baskınlığı ile modernist erkek egemen-
liğine karşı bir duruş olarak, kadın sanatçıların eylem ve eserleri ile ortaya koymuş oldukları başkaldırılar ola-
rak da nitelendirilebilir. Feminizm psikanalizden ideolojilerin öznelere nasıl dayatıldığına ve kadın kimliğinin 
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nasıl benimsendiğine dair bir açıklama beklentisi içerisindeyken; karşısında, herhangi bir tek taraflı dayatma 
ya da bütünüyle benimseme fikrini tamamen geçersiz kılan, fantezi ve bilinçdışı kavramları bulmaktadır. Fe-
minist sanat disiplininde; görünenin ötesinde anlamlar ve simgeler bulunurken, gerçekleşen performanslar 
yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda kadını ve psikolojisini seyirciye yansıtan oldukça etkili araçlar 
haline de dönüşmüşlerdir. Yoğun örnekler üretilen günümüz feminist sanatın en bilinen temsilcileri ise: Caro-
lee Schneeman, Hannah Wilke, Cindy Sherman, Sherry Levine, Margaret Harrison, Linder, Mary Kelly, Ewa 
Partum, Lorna Simpson, Gerilla Kızlar, Sarah Lucas, Susan Hiller, Mary Beth Edelson, Judy Chicago, Lynda 
Benglis, Miriam Schapiro, Martha Rosler ve Barbara Kruger gibi sanatçılar olarak sıralanabilir. 
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ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP 
DİFÜZYON DENKLEMİ İÇİN SPEKTRAL PROBLEM

Abdullah ERGÜN 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Sivas / Türkiye

Öz: Giriş: Diferansiyel operatörlerin spektral teorisi düz spektral problemler ve ters spektral problemler 
olmak üzere ikiye kısımda incelenir. Bir diferansiyel operatör verildiğinde operatörün spektrumunun ve öz 
fonksiyonlarının aranması ve verilen bir fonksiyonun bu operatörün öz fonksiyonlarına göre ayrışımının in-
celenmesine düz spektral problem denir. Sturm-Liouville operatörlerinin spektral teorisi ile ilgili ilk sonuçlar 
Bernolli, D’Alembert, Euler, Sturm ve Liouville’ye aittir. Sturm (1836) ve Liouville (1836), belirli koşullar 
altında (0.1) denklemi ve belli sınır koşullarını sağlayan sıfırdan farklı ( )y x  fonksiyonlarının varlığını sağla-
yan λ  sayılarınınn, yani özdeğerlerin, ayrık bir küme oluşturduğunu ispatlamışlardır. Diferansiyel operatörler 
regüler ve singüler olmak üzere iki kolda tanımlanmış ve bu operatörlerin spektral teorisi yapılandırılmıştır. 
Tanım bölgesi sonlu ve katsayıları sürekli fonksiyonlar olan diferansiyel operatörlere regüler diferansiyel ope-
ratör, tanım bölgesi sonsuz veya katsayılardan bazıları veya tamamı toplanabilir olmayan veya her iki durumda 
sağlanacak şekildeki diferansiyel operatörlere singüler diferansiyel operatör denir. XIX. yüzyılın sonlarında 
ikinci mertebeden diferansiyel operatörler için sonlu aralıkta regüler sınır şartları sağlanacak şekilde adi dife-
ransiyel operatörlerin özdeğerlerinin dağılımı G.. D. Birkoff tarafından incelenmiştir. Ayrık spektruma sahip 
ve uzayın tamamında tanımlı operatörlerin özdeğerlerinin dağılımı, özellikle kuantum mekaniğinde çok önem 
taşımaktadır. Birinci mertebeden iki denklemin regüler sistemleri daha sonraki yıllarda ele alınmıştır. Singüler 
operatörler için spektral teori ilk olarak Weyl tarafından incelenmiştir. İntegral denklemler teorisinde yapılan 
çalışmalarda, lineer cebir problemleri ve titreşim teorisi problemleri arasındaki benzerlikten faydalanan ilk 
olarak Hilbert olmuştur. Bunların sonucu olarak önce l2  uzayı sonrada genel Hilbert uzayı kavramları kurul-
muştur. H  Hilbert uzayı tanımlandıktan sonra lineer self adjoint operatörler teorisi hızla gelişmeye başlamıştır. 
Daha sonra Rietsz, Neumann, Friedrichs ve diğer matematikçiler tarafından simetrik ve self-adjoint operatör-
lerin genel spektral teorisi oluşturulmuştur. İkinci mertebeden singüler operatörlerin spektral teorisine yeni bir 
yaklaşımı 1946 yılında Titchmarsh vermiştir. Doğru ekseninde tanımlı azalan (artan) potansiyelli

( )
2

2

dL q x
dx

= − +

Sturm-Liouville operatörleri için özdeğelerin dağılımı formülü Titchmarsh tarafından bulunmuştur. Son yıllar-
da bu operatörlere bir boyutlu ( )q x  potansiyelli Schrödinger

denkleminde denir. Aynı zamanda bu çalışmada Schrödinger operatörü için özdeğerlerin dağılım formülü 
de verilmiştir. Singüler diferansiyel operatörlerin incelenmesine ilişkin ve diferansiyel operatörlerin spekt-
ral teorisinde önemli bir yere sahip olan çalışmalar, 1949 yılında Levitan tarafından yapılmıştır. Levitan bu 
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çalışmalarında spektral teoriyi esaslandırmak için önemli bir yöntem vermiştir. Farklı singüler durumlarda 
diferansiyel operatörlerin spektral teorisi, özellikle özdeğerlerin, özfonksiyonların asimptotiğine ve öz fonksi-
yonların tamlığına ilişkin konular Courant, Carleman, Birman, Salamyak, Maslov, Keldych vs. matematikçi-
ler tarafından geliştirilmiştir. II. mertebeden lineer diferansiyel operatörler için ters problemler teorisinde bir 
sonraki en önemli aşamalardan birisi V.A.Marchenko tarafından kaydedilmiştir. 1950 yılında V.A.Marchenko 
ters problemlerin çözümünde Sturm-Liouville operatörünün spektral fonksiyonundan yararlanmıştır. Klasik 
sınır değer probleminin yanı sıra süreksiz sınır değer probleminin incelenmesi, hem matematiksel fiziğin yeni 
somut problemlerine çözüm sunmakta hem de teorik matematiğin gelişimine katkı sağlamaktadır. Aralığın iç 
noktasında süreksizliğe sahip sınır değer problemlerinde matematikte, fizikte, jeofizik ve doğa bilimlerinin 
birçok dalında sıklıkla karşılaşılan problemlerdir. Genel olarak bu problemler süreksiz materyal özellikleri ile 
bağlantılıdır. Örneğin; elektronikte elektrik hattının parametrelerinin belirlenmesi için süreksiz ters probleme 
başvurulur. Bir başka örnek de yeryüzünün salınımı için jeofizik modellerdir. Buradaki süreksizlik yer kabuğu-
nun temelindeki kesme dalgalarının yansıması ile ilgilidir. Aralığın iç noktasında süreksizlik koşullarına sahip 
Sturm-Liouville operatörleri ile ilgili ilk çalışma H.Hald’ aittir.(Hald, O. 1984). Bu çalışmada Hald, klasik 
sınır koşulları altında düz ve ters spektral problemi incelemiş ve operatörün bir özdeğer dizisinin ve aralığın 
ilk yarısında ( )q x  fonksiyonunun bilinmesi halinde operatörün tek olarak belirlenebileceğini göstermiştir. 
J. F. Brasche, M. Malamud ve H. Neidhardt (2002), simetrik operatörün self adjoint genişlemelerinin Weyl 
fonksiyonlarını karakterize etmişlerdir. P. A. Binding, P. J. Browne, B. A. Watson (2004), sınır koşulunda ras-
yonel parametre olan Sturm-Liouville problemi için Wely M  fonksiyonunun problemi tek türlü belirlediğini; 
spektral parametreye bağlı sınır koşulları Sturm-Liouville’in zamanından önce S.D. Poisson(1820) tarafından 
incelenmiştir. M. A. Naimark, ‘ Linear Differantial Operators’(1968) kitabında sınır koşullarının parametreye 
bağlı olduğu özdeğerler problemlerini tanımlamış ve bu tür problemleri genelleştirilmiş özdeğer problemleri 
olarak tanımlamıştır. Bu tip problemler genellikle (0.4) sınır koşullarının birinin veya her ikisinin katsayılarını 
λ  parametrisine bağlı seçmekle elde edilir. Böyle sınır koşullu Sturm-Liouville operatörü için spektral prob-
lem ilk olarak C. T. Fulton(1977,1980) tarafından ele alınmıştır. Bu çalışmada Fulton, probleme karşılık gelen 
teorik operatörü tanımlayarak bu operatör yardımıyla, problemin özdeğerlerinin bazı önemli özelliklerini ( ör-
neğin reel ve cebirsel olarak basit olması gibi ) elde etmiştir. N. J. Guliyev(2005) çalışmasında bir sınır koşulu 
parametreye linner şekilde bağlı Sturm-Liouville ters problemi için Gelfand-Levitan-Marchenko tipinde esas 
denklem elde ederek bu problemin tam çözümünü vermiştir. Ayrıca, O. Sh. Mukhtarov (1994), R.Kh. Amirov, 
B. Keskin, A. S. Özkan(2009) ve benzeri bir takım çalışma, lineer koşullarla ilgili düz ve ters spektral problem-
leri içermektedir. Bu çalışmaların bazılarında parametreye bağlı sınır koşullarının yanı sıra aralıkta süreksizlik 
koşulları da bulunmaktadır.
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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1 1 1

1 1 1 1 1

2 2 2

2 2 2 2 2
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0 0 3
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L
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β γ
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β γ

 ′′= − + + = ∈  
′= = = =


+ = −= 

′ ′+ = − + −
 + = −
 ′ ′+ = − + −

Şeklinde tanımladığımız problemi ele alalım. Burada λ  spektral parametre, [ ]π,0)( 2Lxq ∈  , 

[ ]π,0)( 1
2Wxp ∈ ( )1 2, 0,a a π∈ , 1 2a a≤ .  Ayrıca 2 2

1 11 0α γ− + ≠ , 2
2 21 0α γ− + ≠ , ( )1 1,2i

i

iβ
α

 
= = 

 ve

( )
( )
( )
( )

1

2
1 2

2
2

1 , 0,

, ,

, ,

x a

x x a a

x a

δ α

β π

∈


= ∈
 ∈ to be 0 , 1α α> ≠ , 0 , 1β β> ≠  reel sayılardır.

Bu çalışmada, (1) denkleminin;  (2) başlangıç ve (3)-(6) süreksizlik şartlarını sağlayan çözümleri için integral 
gösterilimler kullanılarak karakteristik fonksiyonun kökleri olan özdeğerlerin bazı özellikleri elde edilmiştir. Ay-
rıca özdeğerlerin ve bu özdeğerlere karşılık gelen özfonksiyonların asimptotik ifadeleri ve operatörün spektral 
verileri elde edilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın yapılma amacı süreksizlik noktalarına ve süreksizlik fonksiyonuna 
sahip difüzyon operatörünün özdeğer ve özfonksiyonlarının asimptotik ifadelerini elde ederek spektral karakte-
ristiklerini belirlemektir. Kapsam: Yapılan bu araştırma difüzyon operatörleri üzerinde yapılan pek çok çalış-
ma irdelenerek henüz uygulanmamış yeni tanımlı bir süreksizlik fonksiyonu ve süreksizlik koşulları üzerinde 
çözümlerin integral gösterilimleri yardımıyla özdeğer ve özfonksiyonların asimptotik ifadeleri elde edilmiştir. 
Ayrıca operatörün spektral karakteristikleri belirlenmiştir. Sınırlılıklar: ikinci mertebeden diferansiyel operatör-
ler özellikle Sturm-Liouville denkleminde çok farklı problemler incelenmektedir. Bunların özel bir hali olan di-
füzyon operatörünün yine özel bir hali olan süreksizlik fonksiyonuna ve süreksizlik noktalarına sahip olan kısmı 
alınmıştır. Yöntem: sabitlerin değişimi yöntemi, ardışık yaklaşımlar yöntemi, lemma-ispat, teorem-ispat yöntem-
leri kullanılmıştır. Bulgular: Özellikle daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde; bu çalışmada, operatörün 
elde edilen özdeğerleri ve özfonksiyonlarının asimptotik ifadelerinin ve operatörün spektral karakteristiklerinin 
diğer yapılan çalışmalardan farklı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada verilen başlangıç ve süreksizlik 
şartlarını sağlayan süreksiz katsayılı difüzyon operatörünün spektral verileri elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İntegral Denklem, Sturm-Liouville Denklemi, Difüzyon Denklemi
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ARALIKTA SÜREKSİZLİK NOKTALARINA VE SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP 
DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

Abdullah ERGÜN1 , Rauf AMİROV 2   

1 Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Sivas / Türkiye

2 Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü,  Sivas / Türkiye

(BU ÇALIŞMA BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL BİRİNCİ SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: Spektral teori diferansiyel operatörler için önemli kavramlardan biridir. Bazı uygulamalı bilimlerde 
fizikte, matematikte ve mühendislikte karşımıza çıkmaktadır. Diferansiyel operatörün öz fonksiyonlarının ve 
spektrumunun aranması, verilen bir fonksiyonun bu operatörün öz fonksiyonlarına göre ayrışımının incelen-
mesine düz spektral problem adı verilir. Verilen belirli dizilere göre spektral karakteristikleri bu diziler olan 
operatörün inşasına ise ters problem adı verilir. Mühendislikteki birçok problem ters problemlere indirgen-
mektedir. Örneğin; Elektronik mühendisliğinde Sürekli faz modülasyonunun yeni çözümlemeleriyle güç, bant 
genişliği ve hesapsal etkili, sabit zarflı sayısal haberleşme sistemlerinin tasarımı Mekanikte verilen dalga boy-
larına göre homojen olmayan yayda yoğunluk dağılımının öğrenilmesi, parçacıkların enerji seviyelerine göre 
parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetlerinin belirlenmesi; kuantum fiziğinde saçılma verilerine göre alan 
potansiyellerinin bulunması; jeofizikte yer altı madenlerinin yer altındaki elementlerin dağılım karakteristikle-
rine göre belirlenmesi; ters problem örnekleri olarak verilebilir.

Literatürde;

( ) ( )d dyp x q x y y
dx dx

λ − + = 
 

İkinci mertebeden diferansiyel denklemine Sturm-Liouville denklemi, bu denklem veya bu denklem ve farklı 
birtakım sınır koşulları tarafından üretilen operatörlere Sturm-Liouville operatörleri, bu operatörler için ko-
nulan spektral problemlere ise Sturm-Liouville problemi adı verilmektedir. Sturm-Liouville operatörlerinin 
spektral teorisi ile ilgili ilk sonuçlar Bernolli, D’Alembert, Euler, Sturm ve Liouville’ye aittir. Sturm (1836) ve 
Liouville (1836), belirli koşullar altında (0.1) denklemi ve belli sınır koşullarını sağlayan sıfırdan farklı ( )y x  
fonksiyonlarının varlığını sağlayan λ  sayılarınınn, yani özdeğerlerin, ayrık bir küme oluşturduğunu ispatla-
mışlardır. Diferansiyel operatörler regüler ve singüler olmak üzere tanımlanmış ve bu operatörlerin spektral 
teorisi yapılandırılmıştır. Tanım bölgesi sonlu ve katsayıları sürekli fonksiyonlar olan diferansiyel operatör-
lere regüler diferansiyel operatör, tanım bölgesi sonsuz veya katsayılardan bazıları veya tamamı toplanabilir 
olmayan veya her iki durumda sağlanacak şekildeki diferansiyel operatörlere singüler diferansiyel operatör 
denir. Diferansiyel denklemler için ters problemler teorisinin başlangıcı sayılan ilk çalışma Ambartsumyan’a 
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aittir. 1929 yılında Ambartsumyan tarafından Sturm-Liouville operatörleri için ters problemlerle ilgili aşağı-
daki teorem ispatlanmıştır: Teorem  (Ambartsumyan, 1929).  ( )q x  , [ ]0,π  aralığın da gerçel değerli sürekli 
fonksiyon olmak üzere 0 1, ,..., ,...nλ λ λ  ‘ler

( ){ }
( ) ( )

0, 0

0 0

y q x y x

y y

λ π

π

 ′′ + − = < <

′ ′= =

Probleminin özdeğerleri olsun. Eğer ( )2; 0,1,...n n nλ = = ise ( ) 0q x ≡ dır.

Ambartsumyan’ın bu çalışmasından sonra ters problemler teorisinde çeşitli problemler ortaya çıkmış ve bu 
tip problemlerin çözümü için farklı yöntemler verilmiştir. Bu problemlerle ilgili en önemli sonuçlardan birisi 
Borg’a aittir ve elde ettiği sonuç, aşağıdaki teoremle ifade edilebilir: Teorem (Borg, 1945) 0 1, ,..., ,...nλ λ λ  ‘ler 
(0.2) deki diferansiyel denklemi ve

( ) ( )
( ) ( )
0 0 0

0

y hy

y Hyπ π

′ − =
 ′ + =      ( )0.3

Sınır koşulları ile verilen problemin 0 1, ,..., ,...nµ µ µ  ‘ler ise deki diferansiyel denklemi ve

( ) ( )
( ) ( )

10 0 0

0

y h y

y Hyπ π

′ − =
 ′ + =      ( )0.4

Sınır koşulları ile verilen problemin özdeğerleri olsun. O halde { } 0n n
λ

≥
 ve { } 0n n

µ
≥

 dizileri, ( )q x  fonksiyonu 
ve 1,h h  ve H  sayılarını tek olarak belirtir ( 1h h≠  ve  1,h h  ve H  sonlu gerçel sayılardır). Borg’un bu çalış-
masında { } 0n n

λ
≥

 ve { } 0n n
µ

≥
 dizilerinin, verilen operatörün farklı özdeğerleri (spektrumları) olduğu varsayı-

lır ve operatör bu diziler yardımıyla belirlenir, yani bu tip operatörün varlığı önceden kabul edilir. Borg aynı 
çalışmada, bu tip diferansiyel operatörün tek olarak belirlenebilmesi için { } 0n n

λ
≥

  spektrumunun yeterli ol-
madığını göstermiştir. O yüzden de , Ambartsumyan’ın sonucu istisna bir durum olarak düşünülmektedir. Ters 
problemlerin çözümünde önemli bir araç ise dönüşüm operatörleri olmuştur. Bu kavramı J. Delsarte (1938), J. 
Lions (1957) ve B. M. Levitan (1964) yaptıkları çeşitli çalışmalarda kullanmışlardır. G. Sh. Guseinov (1984) 
çalışmasında ( ) ( ) ( ) ( )1

2 20, , 0,p x W q x Lπ π∈ ∈  olmak üzere

( ) ( ) 22y p x q x y yλ λ′′− + + =  

Regüler diferansiyel denklemini ele almıştır. Guseinov bu çalışmasında verilen başlangıç koşullarını sağlayan 
çözümler için integral gösteriliminin varlığını ispatlamış ve integral gösterilimindeki çekirdek fonksiyonun 
sağladığı bir takım özellikler elde etmiştir. XIX. yüzyılın sonlarında ayrık spektruma sahip ve uzayın tamamın-
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da tanımlı operatörlerin özdeğerlerinin dağılımı, özellikle kuantum mekaniğinde çok önem taşımaktadır. Bi-
rinci mertebeden iki denklemin regüler sistemleri daha sonraki yıllarda ele alınmıştır. Singüler operatörler için 
spektral teori ilk olarak Weyl tarafından incelenmiştir. Weyl fonksiyonu ilk olarak H. Weyl (1910) tarafından 
literatüre katılmıştır. Weyl’in adıyla anılan M  fonksiyonu öncelikle singüler problemler için Sturm-Liouville 
teorisinde standart bir araç olmuştur. Daha sonra regüler problemlerde detaylıca çalışılmıştır. L problemini 
aşağıdaki şekilde tanımlayalım;
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Bu çalışmada, (1) süreksizlik fonksiyonlu difüzyon operatörü ele alınmıştır. (2) ‘deki başlangıç koşullarını 
ve (3)-(6) süreksizlik şartlarını sağlayan çözümler için ters problemlerin oluşturulmasında çok yararlı olan 
integral gösterilimler bulunmuştur. Bu integral gösterimler, süreksizlik fonksiyonuna sahip difüzyon operatörü 
için ters problemi oluşturmakta kullanılabilir. Amaç: Bu çalışmanın yapılma amacı süreksizlik noktalarına ve 
süreksizlik fonksiyonuna sahip difüzyon operatörlerinin düz ve ters problemlerinin kurulumunda kullanılan 
çözümlerin integral gösterilimlerini elde etmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırma difüzyon operatörleri üze-
rinde yapılan pek çok çalışma irdelenerek henüz uygulanmamış yeni tanımlı bir süreksizlik fonksiyonu  ve 
süreksizlik koşulları üzerinde çözümlerin integral gösterilimi incelenmiştir. Çalışma yaklaşık 4 aylık sürede ta-
mamlanmıştır. Sınırlılıklar: ikinci mertebeden diferansiyel operatörler özellikle Sturm-Liouville denkleminde 
çok farklı problemler incelenmektedir. Bunların özel bir hali olan difüzyon operatörünün yine özel bir hali 
olan süreksizlik fonksiyonuna ve süreksizlik noktalarına sahip olan kısmı alınmıştır. Yöntem: Çözümler için 
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integral denklemler elde edilirken sabitlerin değişimi yöntemi, integral gösterilimler elde edilirken ise ardışık 
yaklaşımlar yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, SMYO-020 projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projesi Fonu tarafından desteklenmektedir. Bulgular: Özellikle daha önce yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; bu çalışmada elde edilen integral gösterilimlerdeki çekirdek fonksiyonların sağladığı eşitsiz-
liklerin farklı olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada verilen başlangıç ve süreksizlik şartlarını sağlayan 
süreksiz katsayılı difüzyon operatörünün spektral verileri ve ters fonksiyonunda önemli bir yere sahip olan 
integral gösterilim elde edilmiştir. Dolayısıyla bu problem için ters problem kurmanın önü açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sturm-Liouville Denklemi, Difüzyon Denklemi, İntegral Denklem 
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ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILANAN 
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME 

DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Aslıhan GÜNEN1, Zeynel KABLAN2

1Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,   
Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Eğitimin temel amacı sosyal bir varlık olan insanı hayata hazırlamaktır. Bu hazırlık sürecinde, 
bireylerin gerçek yaşamlarında başarıya ulaşmalarını sağlayacak bazı zihinsel becerilerin kazandırılması ge-
rekmektedir. Bu zihinsel becerilerin kazandırılmasında da Fen bilimleri dersi önemli bir yer tutmaktadır. Gerek 
günlük hayatta gerekse derslerde birçok problem durumuyla karşılaşılmaktadır. Bu problemlerden Rutin prob-
lemler; günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve çözülmesinde dört işlem becerilerinin yeterli olduğu genelde 
önceden çözülmüş bir problemin benzeri veya öğrenilmiş bir formülün yeni bir durumda kullanıldığı prob-
lemlerdir. Rutin Olmayan Problemler ise; çözümlerinde işlem becerilerinin ötesinde, verileri yeniden organize 
ederek sınıflandırma, ilişkileri görme gibi becerilere sahip olmayı ve bir takım işlemleri arka arkaya yapmayı 
gerektiren, çözmek için yöntemin açık olarak görünmediği problemlerdir. Bu problemler öğrencinin verileri 
dikkatli analiz etmesini, yaratıcı bir girişimde bulunmasını gerektirir. Bu da bize problemlerin çözümünde 
problem çözme becerisinin önemini göstermektedir. Problem çözme becerisi, yaşamın tümünde etkili olan 
ve basitten karmaşıklığa bütün etkinliklerde yer alan bir beceridir. Alan yazın incelemesi yapıldığında bir-
çok araştırmacının problem çözme becerisi üzerine çalışmalar yaptığı görülmektedir. Amaç: Bu araştırmanın 
amacı ise ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde algılanan problem çözme becerileri ile rutin 
ve rutin olmayan problem çözme düzeyi arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda şu alt amaçlar belirlenmiştir. 1. Öğrencilerin Rutin Problemler Testini çözme düzeyi ile Rutin 
Olmayan Problemler Testini çözme düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Öğrencilerin Problem Çöz-
me Becerisi Ölçeğinin “sorgulama” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin Problemler Testi ve Rutin Olmayan 
Problem Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır?  3. Öğrencilerin 
Problem Çözme Becerisi Ölçeğinin “değerlendirme” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin Problemler Testi 
ve Rutin Olmayan Problem Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mı-
dır?  4. Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Ölçeğinin “nedenleme” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin 
Problemler Testi ve Rutin Olmayan Problem Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki var mıdır? Kapsam: Bu araştırma, Kocaeli ili İzmit ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarından 
2016–2017 Eğitim Öğretim Yılında 8. Sınıfta öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Araştırmanın örnek-
lemini ise Özel Körfezim Eğitim Kurumları, 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Dr. Ferdi Koçal Ortaokulu ve 7. 
Boru Ortaokulu’nun tüm 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada mevcut durumu tespit 
etme amaçlandığından ilişkisel tarama modeline başvurulmuştur. Bulgular: Öğrencilerin rutin problemlerde-
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ki başarısı ile rutin olmayan problemlerdeki başarısı arasında anlamlı bir fark vardır. Öğrencilerin sorgulama 
boyutu ile rutin problemleri çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin sorgulama 
boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme becerileri arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin de-
ğerlendirme boyutu ile rutin problemleri çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin 
değerlendirme boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme becerileri arasında da anlamlı bir ilişki vardır. 
Öğrencilerin nedenleme boyutu ile rutin problemleri çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca 
öğrencilerin nedenleme boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme becerileri arasında da anlamlı bir ilişki 
vardır. Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda, öğrencilerin rutin problemlerde rutin olmayan problemlere göre 
daha başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçeğin sorgulama, değerlendirme ve neden-
leme alt boyutları ile öğrencilerin Rutin Problemler ve Rutin Olmayan Problemleri çözme becerileri arasındaki 
ilişki incelendiğinde; ölçeğin alt boyutları ile Rutin Problemleri çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin alt boyutları ile Rutin Olmayan Problemleri çözme becerileri arasında da anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Fakat öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Ölçeğinin alt boyutları ile rutin problem-
lerin çözülme düzeyi arasındaki ilişki ile Problem Çözme Becerisi ölçeğinin alt boyutları ile rutin olmayan 
problemlerin çözülme düzeyi arasındaki ilişki açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu verilere göre, 
öğrencilerin rutin olmayan problemleri rutin problem olduklarını düşünerek çözdükleri sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Problem Çözme, Rutin Problem, Rutin Olmayan Problem
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME PLATFORMLARININ 
KULLANIMI

Beril MERT1, Muammer NURLU2

1-2Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Olarak Türk-
çenin Öğretimi Bilim Dalı, Ankara/Türkiye

Öz: Giriş: Dil öğrenimi ve öğretimi sistemli bir şekilde ilerleyen aşamalar bütünüdür. Geçmişten günümüze 
evrenselleşen dünyanın gereksinimi olarak yabancı dil öğrenimi hem kültür aktarımı hem de farklı milletler 
ile gerek siyasi gerek toplumsal etkileşim açısından çoğu insan tarafından gerçekleştirilmek istenen bir hedef 
haline gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda dil öğretimi alanıyla ilgili birçok yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen 
öğretim yöntem ve teknikleri fiziksel sınıf ortamlarında uygulanmıştır; ancak, teknolojinin yaygınlaşması ve 
ilerlemesi ile gerçek sınıf ortamından çok, çevrimiçi ortamlar tercih edilmeye başlanmıştır. Kolay ulaşılabi-
lirliği, zaman ve ekonomi bakımından tasarruflu olduğundan e-öğrenme platformları eğitmenler tarafından 
sıklıkla kullanılan bir öğretim ortamı olmayı başarmıştır. Bu doğrultuda, yabancı dil olarak Türkçenin öğreti-
minde dilimizi öğrenmeyi hedefleyen kişiler ve öğreticiler için e-öğrenme platformları eşsiz bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışmada, dil öğretimi için kullanılacak e-öğrenme platformlarının tanı-
tılması, e-öğrenme platformları ile Experience API’nin birbirine bağlanması, öğrencilerin öğrenme deneyimi 
kayıtlarının kaydedilmesi ve bu kayıtların nasıl yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacağı akta-
rılarak kullanım alanının genişletilmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın kapsamını e-öğrenme 
platformları, öğretim yönetim sistemleri ile iş birliği ve çevrimiçi öğrenme ortamında gerçekleştirilmiş örnek 
bir ders sunumu, elde edilen öğrenme deneyimi kayıtları ve çevrimdışı öğrenme formu analizleri oluştur-
maktadır. Sınırlıklar: Uygulanan örnek derste, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A2 seviyesine yönelik 
nitelik sıfatları konusu ile işlenmiştir. Çevrimiçi ve çevrimdışı elde edilen veriler iki çalışma grubu ile sınır-
landırılmıştır. Yöntem: Çalışmada e-öğrenme platformlarından Moodle arayüzü kurulmuş ve kullanılmıştır. 
Öğretim yönetim sistemi, Experience API’ye bağlanmıştır. Öğrenenlerin öğrenme deneyimi kayıtları ile ilgili 
analizler ortaya konulmuştur. Yapılan örnek ders üzerinden, hedef dilin aktarım etkililiği tartışılmıştır. Bulgu-
lar: E-öğrenme platformları kullanılarak yabancılara Türkçe öğretimi daha etkili ve daha akılda kalıcı olmak-
tadır. Hem görsel hem işitsel hem de yaparak yaşayarak öğrenme açısından çevrimiçi öğrenme platformları, 
yüz yüze ve klasik öğrenme yöntem tekniği ile ilerlenmiş derslere göre daha verimlidir. Bu sayede Türkçemiz 
daha ulaşılabilir hale gelmektedir ve dünyanın herhangi bir konumundan internet bağlantısı olan herkese öğ-
renebilme imkânı sunması açısından fırsat eşitliği tanımaktadır. Öğrenenlerin öğrenme deneyimleri adım adım 
takip edilebildiğinden, öğrencilerin Türkçe öğrenirken en çok nerelerde zorlandıkları ve nasıl bir yöntem ya 
da takviye uygulama ile başarıya ulaştırılabilecekleri belirlenebilmektedir. Sonuç: Yabancı dil olarak Türkçe-
nin öğretimi gün geçtikçe kendini besleyen ve artarak ilerleyen bir alandır. Bu alanı daha da zenginleştirmek 
amacıyla günümüzün teknolojisi kullanılarak dilimiz farklı yöntem ve teknikler ile öğretilmelidir. E-öğrenme 
platformları da bu yöntemlerden biridir ve dil öğretimi zamanla yüz yüze eğitimden çok, çevrimiçi ya da uzak-
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tan öğretime yönelmektedir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde e-öğrenme ortamları kullanılarak 
örnek bir ders sunumu yapılmıştır. Yapılan bu örnek ders sunumu ile yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
teknoloji ile güncellenmesi hedeflenmiştir. Çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme ortamlarından elde edilen veriler, 
öğrenim yönetim sistemlerini birbirine bağlayan ve merkezi bir şekilde toplanmasını sağlayan yeni teknoloji 
Experience API ile izlenmiş ve denetlenmiştir. Elde edilen analizler sonucunda e-öğrenme platformlarının ve 
öğrenme deneyimi kayıtlarının kullanılması ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin daha etkili ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirilebileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, e-Öğrenme Platformu, Experience Api, İnternette Türkçe

 Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Muammer NURLU tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Anabilim Dalı 
“Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmış/yayınlanmış Beril MERT’in “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğ-
retiminde Öğrenme Deneyimi Kayıtlarının Kullanımı” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından 
türetilmiştir.  
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ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILANAN ÜST BİLİŞ 
DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE RUTİN VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME DÜZEYİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İrem TOMRUK1, Zeynel KABLAN2

1Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı,  
Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Fen dersleri ile öğrencilere derslerde kullanabilecekleri teorik bilgiler yanında, günlük hayatta 
karşılaşabilecekleri sorunlara mantıklı ve yapıcı çözümler üretmeleri için beceriler kazandırılmaya çalışılmak-
tadır. Fen bilimleri eğitiminin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin kritik düşünme, mantıksal neden-
sonuç ilişkileri kurma ve problem çözme yeteneklerini geliştirme ile ilgilidir. Bu beceriler fen okuryazarlığı 
ile bireylere daha iyi kazandırılabilir. Problem çözme süreci; birçok becerinin bir arada bulunmasını gerektiren 
karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle sınıf ortamında kullanılacak problem türlerinin özellikleri son deerece önem-
lidir. Rutin olmayan problemler, rutin problemlere göre daha fazla düşünme gerektiren, çözmek için yöntemin 
açıkça belli olmadığı problem türleridir. Rutin olmayan problemlerin çözümünde akıl yürütebilme, eleştirel 
düşünebilme, yaratıcı düşünebilme, problem çözebilme gibi üst biliş becerilerine sahip olunması gerekir. Diğer 
bir deyişle rutin olmayan problemleri çözmek için üst bilişsel farkındalık düzeyi önem taşımaktadır. Amaç: 
Alan yazın incelendiğinde birçok araştırmacının biliş üstü farkındalık düzeyi ve problem çözme becerileri 
konusunda son yıllarda hızla artan biçimde çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Bu görüşlerden hareketle, bu 
araştırmanın amacı ortaokul 8. sınıf  öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde algılanan üst biliş düşünme becerileri 
ile rutin ve rutin olmayan problem çözme düzeyi arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmanın 
amacı doğrultusunda şu alt amaçlar belirlenmiştir. 1.Öğrencilerin Rutin Problemler Testini çözme düzeyi ile 
Rutin Olmayan Problemler Testini çözme düzeyi arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2.Öğrencilerin Üst Biliş 
Düşünme Becerileri Ölçeğinin “düşünme becerisi” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin Problemler Testi ve 
Rutin Olmayan Problemler Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 
3.Öğrencilerin Üst Biliş Düşünme Becerileri Ölçeğinin “problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme bece-
risi” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin Problemler Testi ve Rutin Olmayan Problemler Testinden aldığı 
puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 4. Öğrencilerin Üst Biliş Düşünme Becerileri 
Ölçeğinin “karar verme becerisi” alt boyutundan aldıkları puan ile Rutin Problemler Testi ve Rutin Olmayan 
Problemler Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 5.Öğrencilerin 
Üst Biliş Düşünme Becerileri Ölçeğinin “alternatif değerlendirme becerisi” alt boyutundan aldıkları puan ile 
Rutin Problemler Testi ve Rutin Olmayan Problemler Testinden aldığı puanlar arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki var mıdır? Kapsam: Bu araştırma, Kocaeli ili İzmit ilçesinde bulunan resmi ilköğretim 
okullarından 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılında 8. Sınıfta öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. Araştır-
manın örneklemini ise Yahyakaptan Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu ve Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’nun 
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tüm 8. Sınıf şubelerinde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Yöntem: Bu araştırmada mevcut durumu tespit 
etme amaçlandığından ilişkisel tarama modeline başvurulmuştur. Bulgular: Öğrencilerin rutin problemlerdeki 
başarısı ile rutin olmayan problemlerdeki başarısı arasında anlamlı bir fark vardır. Öğrencilerin rutin prob-
lemlerden alınan aritmetik ortalaması, rutin olmayan problemlere göre daha yüksektir. Öğrencilerin düşünme 
becerileri boyutu ile rutin problemleri çözme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin 
düşünme becerileri boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. 
Öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri boyutu ile rutin problemleri çözme düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri 
boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin karar ver-
me becerileri boyutu ile rutin problemleri çözme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin 
karar verme becerileri boyutu ile rutin olmayan problemleri çözme düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. 
Öğrencilerin alternatif değerlendirme becerileri boyutu ile rutin problemleri çözme düzeyi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. Ayrıca öğrencilerin alternatif değerlendirme becerileri boyutu ile rutin olmayan problemleri 
çözme düzeyi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda, öğrencilerin rutin 
problemlerde rutin olmayan problemlere göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca Üst Biliş Düşünme 
Becerileri ölçeğinin dört boyutu ile rutin ve rutin olmayan problemleri çözme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Öğrencilerin üst biliş becerileri ölçeğinin boyutları ile rutin problemlerin çözme düzeyi arasın-
daki ilişki ile, üst biliş ölçeğinin boyutları ile rutin olmayan problemlerin çözülme düzeyi arasındaki ilişki 
açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Üst Biliş, Rutin Problem, Rutin Olmayan Problem



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

27

SÖZEL BİLDİRİLER 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ VE MOTİVASYON: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

Ufuk SAKA1,  Kaya YILDIZ2, Sevilay YILDIZ3

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sınıf Eğitimi Yüksek lisans Öğrencisi, Bolu /Türkiye 
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Bolu /Türkiye 

3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu /Türkiye 

Öz: Giriş: Bireylerin günlük yaşantılarında gösterdikleri birçok davranışın hızı, şiddeti ve sürekliliğini belir-
leyen bir takım etkenler vardır. Bu etkenler, içten (bireyin kişisel özellikleri) ya da dıştan (çevre) gelen çeşit-
li faktörlerden etkilenmektedir. Ancak günlük yaşamda sıradan davranışlardan farklı olarak eğitimde, kasıtlı 
davranış kazanma ve kazandırma dikkate alındığında; bireyin davranışı kazanıp ve sürdürmesinde rol oynayan 
etkenlerin kontrol edilmesi ve etkin kullanımı önem kazanmaktadır. Eğitim kurumlarında öğrencilerin bazı-
larının derse, konuya ya da karşılaşılan probleme çözüm üretmede istekli oldukları gözlenirken, diğer bazı 
öğrencilerin ise derslerde isteksiz oldukları, karşılaştıkları problemlere çözüm üretmede mücadele etme yerine 
daha çok kaçmayı seçtikleri görülmektedir. Öğrenciler arasındaki bu farkın oluşumuna etki eden etkenlerin 
başında isteklendirme gelir. Motivasyon, bireye enerji verip, davranış için istekli hale gelmesinde etkili oldu-
ğundan, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini ön plana çıkaran en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Motivasyon bireyi, beklenen nitelikte ve nicelikte görevini yapması için etkilemek anlamındadır 
(Başaran, 1984). Genel bir ifade ile bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne bir amaca doğru devamlı şekilde 
harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır. Bu yönüyle motivasyon kavramının öğrenciler tarafından 
nasıl algılandığının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Amaç: Bu araştırmanın 
amacı; Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin “motivasyon” kavramına ilişkin algılarının metafor 
analizi yoluyla incelenmesidir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu Abant İzzet Baysal Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. Sınıfta öğrenim 
gören toplam 238 öğrenci oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden 
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğrenciler ile sınırlandırılmıştır. Diğer 
anabilim dalı öğrencileri araştırmaya dahil edilmemiştir. Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemle-
rinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı 
bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 öğretim yılı 
bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 
Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 238 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış 
metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Kişisel bilgi ve metaforik algı sorularının bir araya getirilmesiyle 
oluşturulan yarı yapılandırılmış metafor formu alanında uzman 2 öğretim elemanının görüşüne sunulmuştur. 
Uzman görüşü doğrultusunda yapılan düzeltmelerle görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmada kul-
lanılan yarı yapılandırılmış metafor formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin kişisel 
bilgilerine yönelik 1 soru (cinsiyet) yer almaktadır. İkinci bölümde ise Öğretmen adaylarının motivasyon kav-
ramlarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak için; “Motivasyon … benzer. Çünkü …” cümleleri yer almakta-
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dır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının metaforlar için bir gerekçe/mantıksal dayanak sunabilmeleri için 
“çünkü” kavramına yer verilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış metafor formu 
çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmen adayları görüşlerini yazılı olarak belirtmişlerdir. Araştırma ve-
rileri araştırmacılar tarafından 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalın-
da öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine elden dağıtılmış ve toplanmıştır. Araştırmanın yapıldığı 
tarihler arasında okulda olmayan, veri toplama aracını tam doldurmayan ya da eksik dolduranlar elendikten 
sonra 238 veri toplama aracı analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma kapsamında 238 öğrenci konuya ilişkin 
görüş belirtmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış olup 
öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiştir: Kodlama ve ayıklama, Örnek 
metafor belirleme, Kategori geliştirme ve Geçerlik ve güvenirliği sağlama. Bu araştırma için Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanlığından kurumda uygulama izni 
alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin algılarına dayalı olarak motivasyon kavramına ilişkin 139 adet metafor 
saptanmıştır. Sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan 139 adet metafor, 7 kategori altında toplanmıştır. 
Bu kategoriler; 1. Ödül, 2. Başarı, 3. Değer, 4. İtici Güç, 5. Saygı, 6. Tasarım (İhtiyaçlar, Olgular ve Olaylar) 
ve 7. Destek olarak motivasyon.  Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından geliştirilen ilk beş metafor ince-
lendiğinde sırasıyla;  Katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından geliştirilen ilk beş metafor incelendiğinde 
sırasıyla;  Çikolata (N:15), Şeker (N:8), Araba sürme (N:5), Eğlence (N:5)  ve Lunapark (N:5). İlk beş metafor 
incelendiğinde öğretmen adayları çikolatayı; mutluluğa benzetmektedir, çikolata/şeker metaforunun mantıksal 
dayanağı bireysel, kültürel ve gelişimsel farklılığı olan birçok öğrencinin bir arada bulunarak aynı sevinci aynı 
tadı alması, mutlu olmasıdır. Araba sürme, metaforunun mantıksal dayanağı olarak sürücünün arabayı doğru 
yönlerdirecek ve arabayı doğru sürecek kadar güçlü ve usta olması, seyahatı anlamak ya da doğru menzili keş-
fetmek üzere yetişmiş olmasıdır. Eğlence metaforunun mantıksal dayanağı olarak, öğretmen adaylarının, gerek 
bölge koşullarından gerekse çalıştıkları ortamda yeterince mutlu oldukları için eğlence kültürü imgesinde me-
tafor ürettikleri düşünülebilir. Lunapark metaforunun mantıksal dayanağı olarak olarak lunaparkın çok cazip 
olması, lunapark, panayır bunlar bütün çocukları mutlu eden, yetişkinleri de dâhil olduklarında çocukmuş gibi 
hissettiren yerlerdir. Sonuç: Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi 1,2,3 ve 4.sınıflarında öğrenim gören öğretmen 
adaylarının Motivasyon kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığı ile tespit edilmiştir. 
Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlığını ve eğitim ortamlarında istenilen 
amaca ulaşmada hızı belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir. Okulda ve sınıfta gözlenen öğrenme 
güçlüklerinin ve disiplin olaylarının önemli bir kısmının kaynağı motivasyon ile ilgilidir. Araştırmalar, güdü-
lenme ve başarı arasında kuvvetli bir pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Güdülenmedeki artış, öğretmen 
ve öğrencilerin okuldan daha çok haz duymalarına imkan sağlar. Motive olmuş öğrencide gözlenen bazı genel 
davranışlar şunlardır:

- Okula karşı pozitif düşünceye sahip olma ve okulu tatmin edici bulma.

- Güç görevlerde ısrarcı olma ve az sayıda yönetim problemlerine neden olma.

- Bilgiyi derinlemesine işleme.
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Aynı zamanda, motive olmuş öğrenci, öğretmeni için önemli bir iş doyum kaynağı olduğu gibi sınıf işleyişine 
olumlu katkıda bulunur.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Metafor, Sınıf Öğretmenliği
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN TENEFFÜS KAVRAMINA 
İLİŞKİN  METAFORİK ALGILARI

Seher İNCİ1,  Kaya YILDIZ2, Sevilay YILDIZ3

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sınıf Eğitimi Yüksek lisans Öğrencisi, Bolu / Türkiye 
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Bolu /Türkiye 

3Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu /Türkiye 

Öz: Giriş: Teneffüs kelime anlamıyla, temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara olarak tanımlanmıştır. 
Eğitim sürecinde ise teneffüs kavramı farklı yaklaşımlara göre ele alındığında şu tanımların geliştirildiği gö-
rülmektedir: Pollard’a (1985) göre teneffüs; öğrencilerin serbest hareket edebildikleri, istedikleri gibi davra-
nışlarını sergileyebildikleri zaman dilimi;  Blatchford ve Sumpner’a (1988) göre teneffüs; her okulda görülen 
eğlendirici, dinlendirici zaman dilimi; Evans’a (1999) göre teneffüs; öğrencilerin oyun oynamak için dışarı 
çıktıkları zamanla sınıf çalışması arasındaki zaman dilimidir. Pellegrini (1989) ise teneffüsün, çocukların pay-
laşma, işbirliği, sorumluluk vb. gibi sosyal becerileri gösterebilecekleri ve teneffüsün yokluğunda veya kısıt-
lanması durumunda çocukların önemli bir eğitim tecrübesinden yoksun kalacakları bir zaman dilimi olduğunu 
ifade etmiştir. Giriş: Eğitim-öğretim yalnızca belirlenen hedefler dahilinde bireye öğrenciye bilgi vermekten 
ibaret değildir. Eğitim öğrenciyi psikolojik, sosyal, bedensel ve kültürel alanda da geliştirmeyi hedefler. Aynı 
zamanda programda belirtilen dersler ile birlikte ders dışı faaliyetler de eğitimin sürecinin önemli bir bölümü-
dür. Bu yönüyle teneffüslerin de sınıf öğretmeni adayları tarafından nasıl algılandığının metaforlar aracılığıyla 
ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Amaç: Bu araştırmanın amacı; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 
Anabilim Dalı öğrencilerinin “teneffüs” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın çalışma grubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 252 öğrenci oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek 
maliyet ve zaman gerektirdiğinden Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören son 
sınıf öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fe-
nomenoloji/phenomology) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine 
ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 
öğretim yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sı-
nıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf toplam 252 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Kişisel bilgi ve metaforik algı 
sorularının bir araya getirilmesiyle oluşturulan yarı yapılandırılmış metafor formu alanında uzman 2 öğretim 
elemanının görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda yapılan düzeltmelerle görüşme formuna son 
şekli verilmiştir. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış metafor formu iki bölümden oluşmaktadır. Birin-
ci bölümde, öğretmen adaylarının kişisel bilgilerine yönelik 1 soru (cinsiyet) yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise Öğretmen adaylarının teneffüs kavramlarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak için; “Teneffüs … benzer. 
Çünkü …” cümleleri yer almaktadır. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının metaforlar için bir gerekçe/man-
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tıksal dayanak sunabilmeleri için “çünkü” kavramına yer verilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 
yapılandırılmış metafor formu çalışma grubuna elden dağıtılmış, öğretmen adayları görüşlerini yazılı olarak 
belirtmişlerdir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Sınıf Öğ-
retmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine elden dağıtılmış ve toplanmıştır. 
Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında okulda olmayan, veri toplama aracını tam doldurmayan ya da eksik 
dolduranlar elendikten sonra 252 veri toplama aracı analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma kapsamında 252 
öğrenci konuya ilişkin görüş belirtmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik 
analizi kullanılmış olup öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiştir: Kodla-
ma ve ayıklama, Örnek metafor belirleme, Kategori geliştirme ve Geçerlik ve güvenirliği sağlama. Bu araştır-
ma için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanlığından 
araştırma için kurum izni alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin algılarına dayalı olarak teneffüs kavramına ilişkin 
120 adet metafor saptanmıştır. Sınıf öğretmeni adayları tarafından oluşturulan 120 adet metafor, 8 kategori al-
tında toplanmıştır. Bu kategoriler; 1. Dinlenme Zamanı, 2. Mutluluk Veren Zaman, 3. İhtiyaç Giderme Zamanı, 
4. Eğlence Zamanı, 5. Zaman Kullanımı, 6. Rahatlama Zamanı, 7. Özgürce Vakit Geçirilen Zaman ve 8. Duygu 
Durumu. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından geliştirilen ilk beş metafor incelendiğinde sırasıyla;  
Nefes (N:23), Tatil (N:17), Mola (N:13), Özgürlük (N:10)  ve Su (N:8). İlk beş metafor incelendiğinde sınıf 
öğretmeni adayları teneffüsü; nefes almaya benzetmektedir, nefes metaforunun mantıksal dayanağı yoğun bir 
ders sürecinden çıkan öğrencilerin temel ihtiyaçları karşılamak veya kendilerini dinlendirip rahatlayabilmek 
için geçirdikleri zaman dilimi olmasıdır. Tatil metaforunun mantıksal dayanağı; ders sürecinde yorulan öğren-
cilerin vücutlarını ve beyinlerini dinlendirdikleri, sınıf ortamından uzaklaşıp kendilerini rahatlattıkları zaman 
dilimi ile bağdaştırılmıştır. Mola metaforunun mantıksal dayanağı da yine Tatil metaforu gibi öğrencilerin ders 
sürecine ara verip dinlendikleri zaman dilimi olarak belirtilmiştir. Özgürlük metaforunun mantıksal dayanağı-
na bakıldığında öğrencilerin kuralları olan bir sınıf ortamı ve ders sürecinden uzaklaşıp diledikleri gibi vakit 
geçirmelerine olanak sağlayan zaman dilimi olarak belirtildiği görülmektedir. Su metaforunda ise; teneffüs 
vücudumuzun temel ihtiyacı olan suya benzetildiği görülmektedir. Sonuç: Bu araştırma sonucunda elde edilen 
bulgular ışığında şu öneride bulunulabilir: “Teneffüs” kavramına ilişkin olumlu yargıların saptanması ile bir-
likte öğrencilerin bu zaman dilimine çok fazla ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Derse verilen ara olarak ni-
telendirilen bu zaman dilimi eğitim – öğretim faaliyetine ara verilmesi olarak düşünülmemelidir. Öğrencilerin 
teneffüste yaptıkları bedensel aktiviteler ve akranlarıyla kurduğu ilişkiler de göz önünde bulundurularak onlara 
kendilerini gerçekleştirebilecekleri, bu kısa süre içerisinde bir sonraki derse daha istekli başlayabilecekleri 
teneffüs etkinlikleri hazırlanabilir. Bu sayede öğrencilerin hem ders sürecinde hem de teneffüste daha verimli 
zaman geçirebilecekleri düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teneffüs, Metafor, Sınıf Öğretmenliği, Öğrenci
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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNE DEVAM ETMEKTE OLAN KIZ VE ERKEK 
ÖĞRENCİLERİN ÇATIŞMA NEDENLERİ

Ümran GİRGİN1, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK2

1Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul / Türkiye

2Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 
Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanoğlu genel anlamda, sosyal bir varlık diye tanımlanır. Başka insanlarla iletişime geçme, onla-
rın fikirlerini, dünya görüşlerini anlama, başkaları ile beraber yaşama isteği içerisindedir. Sosyal bir ortamda 
yaşamını devam ettiren kişinin başarılı bir sosyal yeteneğe sahip olabilmesi için bireylerarası iletişimin nasıl 
kurulduğunu çok iyi öğrenmiş olması gerekir. Bireylerarasındaki ilişkilerin tamamı iletişime bağlı olarak ger-
çekleşmektedir. Bir insan, başka insanlarla iletişime geçerken bazen birtakım problemler, zorluklar, psikolojik 
çatışmalar yaşayabilir. Kişiler arası ilişkilerde, geçmiş yaşantılardaki, düşüncelerdeki, değerlerdeki, istek ve 
gereksinimlerdeki farklılıklardan doğan anlaşmazlıkların olması doğaldır. Kişinin duygularını ve fikirlerini 
muhatabı olan şahıslara istediği şekilde iletemediği durumlarda tartışma ve çatışmalar ortaya çıkmaktadır. 
Zamanımızda meydana gelen hızlı gelişim ve değişim, farklılıkların çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu durum 
sosyal hayatın önemli bir boyutu olan çatışmayı kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Çatışma, bir veya kişinin 
herhangi bir konuyla alakalı yaşadığı doğal bir anlaşmazlık ya da gerginlik halidir. Çatışma insan hayatının ve 
ilişkilerinin kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar hayatları süresince evde, çalıştığı yerde, çarşıda, 
okulda çatışma durumları ile karşılaşabilirler. Toplumsal bir yapı olan ve beşeri şartlardan meydana gelen ör-
gütlerde bazı durumlarda anlaşmazlıklar ve sorunların olması normaldir. Okullar eğitim örgütlerinin en büyük 
ve en önemli alt sistemidir. Her sosyal kurumda görüldüğü gibi okullarda da farklı türden çatışmalar ve so-
runlar yaşanmaktadır. Okulu meydana getiren bireyler arasında algı farklılıkları, kişilik farklılıkları, uzmanlık 
alanındaki farklılıklar ve amaçlara ulaşılacak yöntemler konusundaki farklılıklar gibi birçok farklılıklar bulun-
maktadır. Bu farklılıklara sahip bireylerin etkileşimleri sonucunda çatışmaların yaşanması kaçınılmaz olmak-
tadır. Amaç: 2015-2016 öğretim yılında İstanbul İli Bağcılar İlçesinde bulunan Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde  11. sınıfta eğitim alan 
kız ve erkek öğrencilerin çatışma nedenlerini belirlemek ve bu nedenlerin cinsiyete, yaşa, okudukları alana, 
alandan memnuniyet düzeyine, akademik başarıya, anne ve babanın eğitim seviyesine ve ailenin ekonomik 
durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini anlamaktır. Kapsam: Araştırma 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar ilçesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan 
tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 178  kız ve 161 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 339 katılımcı üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: 2015-2016 öğretim yılında İstanbul İli Bağcılar İlçesinde bulunan Alaat-
tin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik 
ve Saç Bakım Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Grafik ve 
Fotoğraf, Bilişim Teknolojileri bölümleri, 11. sınıfta öğrenim gören 438 kız öğrenci ve Bağcılar Mesleki ve 
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Teknik Anadolu Lisesinde bulunan Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, İnşaat Teknolojisi Alanı, Motorlu 
Araçlar Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım bölümleri, 11. sı-
nıfta öğrenim gören 593 erkek öğrenci ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada öğrencilerin çatışma nedenlerini be-
lirlemek için “Öğrenci Çatışma Nedenleri Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulguların incelenmesinde SPSS  
paket programı kullanılarak, bulgular üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, anova testi, kruskal 
Wallis analizleri yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Veri analizi sonuçlarına göre meslek lisesi öğrencilerinin ça-
tışma nedenlerinin; okul ve okul yönetiminden kaynaklı çatışma nedenleri “düşük” düzeyde, öğretmenlerden 
kaynaklı çatışma nedenleri ile kendisi ve diğer öğrencilerden kaynaklı çatışma nedenleri “yüksek” düzeyde ve 
toplam çatışma nedenleri ise “orta” düzeydedir. Mesleki lisesi öğrencilerinin çatışma nedenleri incelendiğinde, 
öğretmenlerden kaynaklı çatışma nedenlerinden en yüksek değer aldığı görülürken, en az değeri ise okul ve 
okul yönetiminden kaynaklı çatışma nedenlerinden  aldığı görülmektedir. Meslek lisesi öğrencilerin çatışma 
nedenleri yaş, baba eğitim seviyesi ve aile ekonomik durum farklılıklarına göre anlamlı bir farklılaşmaya 
neden olmazken, öğrencilerin cinsiyet, öğrenim görmekte olduğu alan, öğrenim görmekte olduğu alandan 
memnuniyet düzeyi, akademik başarı, anne eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmaya neden 
olmaktadır. Buna göre; kız ve erkek öğrencilerin çatışma nedenlerine bağlı algı seviyeleri arasında anlamlı 
bir fark olduğu ve bu farkın kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir.  Sözel alanı öğrencilerinin çatışma 
nedenlerine ilişkin algısı sayısal alanı öğrencilerine göre daha olumludur. Çok memnunum diyen meslek lisesi 
öğrencileri, çatışma nedenleri bakımından hiç memnun değilim diyen meslek lisesi öğrencilerine göre daha 
olumludur. Çok başarılıyım diyen meslek lisesi öğrencileri, çatışma nedenleri bakımından çok başarısızım 
diyen meslek lisesi öğrencilerine göre daha olumludur. Üniversite mezunu anneye sahip meslek lisesi öğren-
cileri, çatışma nedenleri bakımından okur yazar olmayan anneye sahip meslek lisesi öğrencilerine göre daha 
olumludur.

Anahtar Kelimeler: Meslek Lisesi, Öğrenci, Çatışma Nedenleri

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK  tarafından danışmanlığı yapılan 
Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı “Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış Ümran 
GİRGİN’in“ Mesleki  ve Teknik Anadolu Liselerine Devam Etmekte Olan Kız Ve Erkek Öğrencilerin Çatış-
ma Nedenleri ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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REGRESYON ANALİZİNDE KALDIRAÇ VE AYKIRI GÖZLEMLER İLE ÇOKLU BAĞLANTI 
ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERE BAĞLI TAHMİN EDİCİ TERCİHİ

Osman Ufuk EKİZ

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Teknikokullar, Ankara / Türkiye

(BU ÇALIŞMA BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL İKİNCİ SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: Regresyon, istatistikte bağımlı değişken(ler) ile açıklayıcı değişken(ler) arasındaki ilişkinin mo-
dellenmesi yöntemidir. Bu yöntem, mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eğitim ve sosyal bilimler gibi hemen 
hemen tüm alanlarda farklı amaçlarla kullanılmaktadır.  Bu yöntemde açıklayıcı değişkenler arasındaki yüksek 
ilişki olarak tanımlanan çoklu bağlantının varlığı, En Küçük Kareler (EKK) tahmin edicisinin ters işaretli ola-
bilmesine ve varyansının şişmesine(inflate) sebep olmaktadır. Çoklu bağlantının istenmeyen bu etkilerinden 
kurtulmak için önerilen bir yaklaşım ridge regresyondur (Hoerl and Kennard (1970a)). Bir ya da daha fazla 
kaldıraç gözlemin varlığı çoklu bağlantının şiddetini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada,  çoklu bağlantıyı et-
kileyen gözlemler çoklu bağlantıya ne yönde etki ettiklerine göre “çoklu bağlantıyı-maskeleyen”, “çoklu bağ-
lantıya-neden olan” ve “çoklu bağlantıyı-şiddetlendiren” şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla veriye 
eklemlendiklerinde çoklu bağlantı yokmuş, varmış ve olduğundan daha şiddetliymiş gibi gösteren gözlemler 
anlamına gelmektedir. Aykırı gözlemlerin EKK ve ridge yöntemler üzerindeki negatif etkilerinden kurtulmak 
için de literatürde önerilmiş pek çok robust tahmin edici yer almaktadır Rousseeuw, P. J. and Leroy, A. M. 
(1987)). Bu tahmin edicilerin özellikleri aykırı gözlemlerin X , Y  veya hem X hem Y yönünde olmasına bağlı 
olarak farklılık gösterebilmektedir. Veride çoklu bağlantı ve aykırı gözlemlerin birlikte bulunması durumunda 
ise ridge ve Liu tipi robust tahmin ediciler önerilmektedir(Olcay Arslan & Nedret Billor (2000), R. A. Maronna 
(2011), Silvapulle, M.J. (1991). Biz bu durum için bu çalışmada daha etkin oldukları bilinen robust tahmin edi-
ciler RLS ve S’ye dayalı yeni ridge tipi robust tahmin edicileri önerdik. Ancak, çoklu bağlantı üzerinde etkili 
kaldıraç gözlemler ile X , Y  veya hem X hem Y yönünde aykırı gözlemlerin pek çok farklı kombinasyonla-
rının veride yer alması durumlarında, hangi tahmin edicinin daha iyi sonuç verdiğinin ayrımını yapmak pek 
kolay olmamaktadır. Bu ayrımı hata kare ortalaması (HKO), varyans(Var) ve sapmalar bakımından yapabil-
mek, aykırı ve kaldıraç gözlemlerin verideki oranlarına, kaldıraç gözlemin çoklu bağlantıya etkisinin ne yönde 
olduğuna(“çoklu bağlantıyı-maskeleyen”, “çoklu bağlantıya-neden olan” ve “çoklu bağlantıyı-şiddetlendi-
ren”), çoklu bağlantının şiddetine ve aykırı gözlemlerin türüne (veride X , Y  veya hem X  hem Y  yönünde 
bulunan aykırı gözlemler) bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yöntem: Bu kombinasyonların her biri için,

( ) ( ) ( )( ) ( ) 22ˆ ˆ ˆ ˆHKO E trace Var Sapmaβ β β β β= − = +                                                    
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üzerinden tahmin edicilerin HKO, Varyans ve Sapmalarının Monte-Carlo tahminleri elde edilir.  Elde edilen 
simülasyon sonuçlarında, tüm kombinasyonlardan hangisinde hangi tahmin edicinin daha iyi sonuç verdiği 
gözlemlenebilir olmaktadır. Bulgular: Veri setinde sadece çoklu bağlantı, sadece aykırı gözlem veya çoklu 
bağlantı ile aykırı gözlemlerin birlikte yer alması durumlarına göre hangi tahmin edicilerin daha iyi oldu-
ğu şeklinde bir sınıflama yapmanın doğru olmayacağı, bunun üzerinde çoklu bağlantının şiddetinin, kaldıraç 
çoklu bağlantı ilişkisinin, aykırı gözlem oranının ve aykırı gözlemlerin hangi yönde olduklarının çok önemli 
olduğu yapılan simülasyon çalışmasına dayalı elde edilmiş HKO, Varyans ve Sapma değerleri üzerinden gö-
rülmüştür. Sonuç: Tüm bu tahmin ediciler içerisinde varyansları bakımından bir inceleme yapıldığında, veride 
sadece kaldıraç gözlem olması durumunda RR3, çoklu bağlantı ve aykırı gözlem varlığında sapmasız olanlar 
içinde  RLS ve S, sapmalı olanlar içinde ise RTS ‘nin daha öne çıktığı görülmektedir. Çoklu bağlantının giz-
lenmiş, neden olunmuş veya şiddetlendirilmiş olmasına ve aykırı gözlem oranına bağlı olarak farklı tahmin 
edicilerin varyanslarının daha küçük çıktığı gözlemlenmiştir. Veride “çoklu bağlantıya neden olan kaldıraç” 
varken sırasıyla X, Y ve hem X hem Y yönünde aykırı gözlemlerinde olması durumların da varyanslar bakı-
mından Ridge tipi robust tahmin edicilerin aksine robust tahmin edici olan RLS’nin öne plana çıktığı görül-
mektedir. Buda veride çoklu bağlantı ve aykırı gözlem varken ridge tipi robust tahmin edicilerin kullanılması 
önerisine ters düşmektedir. Hawkins et. al. (1984) verisi üzerinde yapılan uygulamadan elde edilen sonuçlar 
bu bulgularla uyum göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Regresyon Analizi, Çoklu Bağlantı, Kaldıraç, Aykırı Değer, Ridge, Robust
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “ÇOCUK ASKERLER” 

Bulut GÜRPINAR

Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Uluslararası ilişkiler çalışmalarında devleti temel alan yaklaşımların yaygınlığına rağmen, güvenlik 
konusunda alternatif düşünme biçimlerinden bireye ve topluma odaklanma gitgide yaygınlaşmaktadır. Mevcut 
modern devlet sisteminin ortaya çıktığı 17. yüzyıldan beri uluslararası güvenlik insanlardan çok devletlerin 
çıkar ve ihtiyaçlarına ilişkindir. Her ne kadar güvenliğin alternatif değerlendirmeleri var olsa da daha çok 
hükümetlerin uygulamaları devlet temelli ve dışa dönük kavramsallaştırmayı oluşturmuştur. Bu yaklaşımın 
devamı olarak güvenlik çalışmalarında çocuklar, uluslararası ilişkiler alanında çok fazla ele alınmayan özneler 
oldukları için, birey olmaktan öte bir “aktör” özelliği taşımadıklarından hareketle, mağdur gruplar içerisinde 
bile kendilerine çok fazla yer edinememiştir. Her ne kadar hukuki alanda modern dönemde Birleşmiş Milletler 
sistemi ile çocuk hakları belirlenerek kayıt altına alınsa da savaş dönemlerinde devletler sözleşme yükümlü-
lüklerini göz ardı edebilmektedir. Amaç: Bu çalışma, uluslararası ilişkiler alanının temel konularından biri 
olan uluslararası güvenlik alanında çok fazla ele alınmayan çocuk konusuna dikkat çekerek “çocuk askerler” 
konusunu incelemeyi amaçlamıştır. Bu araştırma geçmişten günümüze çocuk askerlere değinerek, çocukların 
savaşlarda neden asker olarak yer aldığını ve bunu önlemenin neden günümüzde bile mümkün olmadığını 
tartışacaktır. Amaç, savaşlarda çocukların asker olarak neden tercih edildiğini ve yaptırımların neden yetersiz 
kaldığını tartışmaktadır. Kapsam: Eski çağlardan başlayarak savaşlardaki çocuk askerler incelenecek, günü-
müzde ise özellikle Suriye Savaşı’nda çocuk askerlerin durumu değerlendirilecektir. Öncelikle uluslararası 
ilişkiler alanında çocuk askerlerin incelendiği çalışmalara, ardından tarihte çocukların asker olarak yer aldığı 
savaşlara değinilecektir. İkinci bölümde çocuk haklarının gelişimi, hukuk sisteminde çocuğun özne haline 
gelişi, uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri incelenecektir. Son olarak, hukuki düzenlemelerin neden ye-
tersiz kaldığı günümüzdeki çocuk asker olgusuyla birlikte tartışılacaktır. Sınırlılıklar: Çalışmada çocukların 
yalnızca asker olarak yer aldıkları çatışmalar incelenmiştir. Bulgular: Eski dönemlerde “mal” olarak değer-
lendirilerek alınıp satılan çocuklar günümüzde ise başta silahlı grupların “itaat”, “savunmasızlık”, “kolaylıkla 
manipüle edilebilme” özellikleriyle tercih ettiği askerlerdir. Sonuç: Toplumun en kırılgan öznesi çocukların 
istatistikleri aşan durumu çalışmanın ana eksenini oluşturmuştur. Bugünün savaş çocukları, savaşın içerisinde 
militarize olurken, büyüdüklerinde nasıl birer yetişkin olacakları, o toplumun bu yetişkinlerle alacağı hal, bu 
yetişkinlerin büyüteceği çocuklar düşündürücüdür. Bugünün çocuklarının travmatize oluşu, kuşakları sararak 
büyüyen şiddet sarmalıyla bir çığ etkisine sahip olabilir. Bu çalışma çocuk askerleri tartışırken, çocuk hak-
larının günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında farklı anlamlar ifade ettiğine de değinmiştir. Örneğin bir 
yandan gelişmiş demokrasilerde çocuk hakları alanında, çocukların bireysel haklarının yanında, toplumsal 
yaşantıyla ilgili kararlara katılmalarını sağlamak gerekliliği, çocuk parlamentolarının kurularak politik haklar-
da da bir açılım sergilenmeye başlanması tartışılırken diğer yandan çocuk askerlerin hala savaşlarda sıklıkla 
karşımıza çıkması önemli bir çelişkidir. Nitekim Birleşmiş Milletler “Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar (2017)” 
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raporuna göre dünyada birçok yerde çocuklar, öldürülme, sakat bırakılma, silah altına alınma ve asker olarak 
kullanılma, insani yardımlara erişimlerinin engellenmesi gibi hak ihlalleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Çalışmada, çocuk hakları açısından uluslararası standartlar değerlendirildiğinde hem BM Sözleşmesi hem 
de UNICEF’in taraf devletler üzerinde bir yaptırıma sahip olamadığı, sistemin sadece raporlama faaliyetine 
dayandığı, yaptırımların noksanlığı görülmüştür. Sonuçta, uluslararası sistemde çocuk hakları konusunda tam 
anlamıyla uygulamaya dönük tedbirlerin alındığını söylemek zordur. Günümüzde Suriye’de yeniden çocuğun, 
üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir, devir ve terk edilebilir, hatta öldürülebilir bir “nesne” haline dönüştüğü 
görülebilir. Bugün dünyada yaklaşık 14 ülkede 250 bin kız ve erkek çocuğun savaşlarda asker olarak kulla-
nıldığı bilinmektedir. Bu nedenle ilgili BM sistemi içinde tüm tarafların çocukları koruma sorumluluklarını 
uluslararası insani ve insan hakları hukuku kapsamında yerine getirmeleri gerekmektedir. Günümüzde çocuk 
askerlerin azaltılması için uluslararası hukukun çocuk haklarının gelişmesinde ve çocukların korunabilme-
sinde çocuk haklarını güvence altına alması birincil öncelik ise, uluslararası güvenlik alanında da çocukların 
temel alındığı çalışmaların artırılması bir diğer önceliktir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Çocuk Askerler, Savaş, Çocuk Hakları, Suriye Savaşı
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İNTERNET TABANLI MOBİL İLETİŞİM UYGULAMALARINI KULLANANLARIN 
DAVRANIŞLARINI ve KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI İNCELEME ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA

Burçak CEBECİ PERKER1, Gülberk GÜLTEKİN SALMAN2 

1-2Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
Bölümü, İstanbul /Türkiye

Öz: Giriş: Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte cep telefonları evrim geçirip akıllı telefon ismini almış 
ve neredeyse bilgisayarların yapabileceği işlemleri yapabilir güce ulaşmıştır. Aynı şekilde GSM teknolojileri 
de ilerleyip evlerimizde kullandığımız karasal internet hızlarına erişmiştir. Bu yaşanan değişimler GSM abo-
nelerinin cep telefonlarını kullanım alanlarını genişletmiş ve sosyal ağlara bağlanabilme özelliği sayesinde 
kullanıcılarında yepyeni ihtiyaçları güdümlemiş ve yeni iletişim yolları açmıştır. Araştırmada hizmet sektörü 
anlatılmış ve hizmet pazarlama karmasını oluşturan 8P incelenmiştir, ardından  GSM teknolojileri hakkında 
bilgiler verilmiş, ve Türkiye’de GSM sektörünün mevcut durumu hakkında araştırmalara yer verilerek, inter-
net tabanlı mobil iletişim uygulamaları işlenmiş ve verdikleri hizmetler detaylandırılarak, GSM operatörleri ile 
mobil iletişim uygulamalarının pazarlama karmaları karşılaştırılmış ve pazarlama karmasındaki her bir P’de 
nasıl birbirlerine rakip oldukları anlatılmıştır. Son bölümde ise mobil iletişim uygulamalarının kullanımlarını 
ölçmek ve kullanım nedenlerini araştırmak için yapılmış olan anket sonuçları SPSS programı ile değerlendi-
rilerek, sonuçlar raporlanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı araştırmaya katılan GSM abonelerinin mevcut 
kullanımlarını ölçmek (ses – internet- sms),GSM abonelerinin internet tabanlı mobil iletişim uygulamalarının 
kullanımını ölçmek ve kimlerin kullandığını belirlemek, GSM abonelerinin internet tabanlı mobil iletişim uy-
gulamalarının hangi ürünlerini ne sıklıkta kullandığını ölçmek (kullanım amacını),GSM abonelerinin internet 
tabanlı mobil iletişim uygulamalarından ne kadar memnun olduklarını ve hangi ürünlerden ne kadar memnun 
kaldığını ölçmek ve GSM abonelerinin internet tabanlı mobil iletişim uygulamalarını tercih etmelerindeki ne-
denleri ve önem derecelerini belirlemektir.Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini İstanbul ‘da yaşayan ve 
bir GSM abonesi olan bireyler oluşturmaktadır. Anket, www.surveymonkey.com adresindeki anket hazırlama 
ve veri toplama internet sitesi aracılığıyla yapılmıştır. Katılımcılar, bu internet sitesinde anketlerini doldurmuş-
lardır ve veriler bu siteden alınarak SPSS programı ile analiz edilmiştir.Örneklemi rasgele yöntemle seçilmiş 
980 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, İstanbul ilin-
de yaşayan ve GSM aboneliği olan bireylerle sınırlandırılmıştır.Yöntem: Ankette 25 soru bulunmaktadır. İlk 
7 soru ile mevcut abone profilleri, iletişim alışkanlıkları ve cep telefonlarının özelliği hakkında bilgiler sorul-
muştur. Sonraki 5 soru ile mobil uygulamalar aracılığı ile mesajlaşma alışkanlığı ölçülmüş ve memnuniyetleri 
sorulmuş, takip eden 5 soru ile de yine bu uygulamalar aracılığı ile sesli ve görüntülü görüşme alışkanlıkları 
hakkında bilgiler ve memnuniyetleri sorulmuştur. Son sorular ise katılımcıların demografik özelliklerini öğ-
renmek için sorulmuştur. Anket 17.10.2017 – 21.12.2017 tarihleri arasında yayınlanmış ve 980 kişi tarafından 
cevaplanmıştır. 980 anketin 742’si eksiksiz doldurulduğu için yapılan analizler bu örneklem grubu üzerinden 
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tamamlanmıştır.  Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirli-
lik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.93 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde 
edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör Analizi, t-testi analizi ve var-
yans analizi test teknikleri kullanılmıştır. Bulgular:  Ankete katılan deneklerin yüzde 46,4’ü bayan, %53,6’sı 
erkektir. Ankete katılanların yaşları 15 ve 60 yaş arasında değişmektedir. Örneklemin büyük bir çoğunluğunu 
çalışan kitle oluşturmaktadır. Çalışmayanlar ise yüzde 6,5’ini oluşturmaktadır. Ankete katılanların gelirleri 
incelendiğinde aylık geliri 0-1000 tl arasında olanlar % 28.2 ile büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Maaş 
yükseldikçe katılımcıların toplam katılımcılara oranı ise düşüş göstermektedir. Akıllı telefon kullanan katılım-
cıların aylık görüşme süreleri ölçülmüştür. En yaygın kullanımın yüzde 36,7 ile 250-500 dakika arası gerçek-
leştiği görülmüştür. Akıllı telefon kullanıcılarının SMS kullanımı, wireless intelligence’dan alınan raporundaki 
ortalamanın çok altında kaldığı görülmüştür. 251 kişi yani akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 43,9’u ayda 
sadece 0-50 arası SMS gönderimi yapmaktadır. Kullanıcıların telefon modelleri de değişiklik göstermektedir. 
Apple markasının üstünlüğü göze çarpmaktadır. İşletim sistemleri ise karşılaştırıldığında Apple’ın IOS işletim 
sisteminin kullanımı %53 iken Google’a ait Android işletim sisteminin kullanımı %37’dir. Sonuç:  Teknolo-
jide yaşanan gelişmeler ile birlikte GSM teknolojileri de gelişmeler göstermiş, 2G teknolojisi yerine 3G’ye 
bırakmış ve dünyada 4G teknolojisi kullanıma açılmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ile birlikte data hızları kilo 
bit ile ölçülen hızlardan mega bitlere yükselmiş ve ses kalitesi de yükselmiştir. Bu teknolojik gelişmelere pa-
ralel olarak cep telefonları da büyük gelişmeler göstermiş, bilgisayarların işlem yapabilme hızlarına ulaşmış 
ve hatta isim değiştirerek akıllı telefon ismini almıştır. Ayrıca sosyal ağlarda kullanımın yaygınlaşması sonrası 
bu ağlar cep telefonlarından ulaşılabilir duruma gelmiş ve tüketicilere yeni mobil iletişim yolları açmıştır ve 
kullanıcılarına faydalanabilecekleri birçok üstün özellik sunmuştur. Akıllı telefonların sağlamış oldukları üs-
tün özelliklerden biride 3. Parti uygulama geliştiriciler tarafından hazırlanmış olan uygulamaları da destekliyor 
olmalarıdır. Skype, Viber, Whatsapp, Blackberry Messenger gibi uygulamalar sayesinde artık GSM aboneleri 
telefonlarından diğer uygulama kullanıcılarına bedava SMS gönderebilme ve bedava sesli veya görüntülü 
görüşme yapabilmektedirler. Bu durum GSM operatörleri için bir tehlike arz etmekte ve yeni rakiplerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Çalışma sonunda, yapılan analizler mobil iletişim uygulamalarının tüketiciler 
tarafından ne miktarda kullanıldığı ve operatörlerin gelirlerinin ne kadar tehlikede olduğunu ortaya koymuştur. 
Akıllı telefon kullanımı, GSM abonelerinin kullanım tercihleri üzerinde etkisi olmaktadır. Özellikle mesajlaş-
ma servislerinde yaşanan memnuniyet kullanıcıların geleneksel SMS kullanımının yerine bu uygulamaları kul-
lanmaya başladığına işaret etmektedir. Hizmet pazarlama karmasının her elemanın bu sektördeki önemi ortaya 
konmuştur.  İnternet paketine sahip bir abonenin telefonunun çektiği her yerde internet tabanlı mobil iletişim 
uygulamalarına erişimi olduğu için aslında pazarlama karmasında bulunan yer (place)’in bu uygulamalar için-
de geçerli olduğu görülmüştür. GSM abonelerinin internet tabanlı mobil iletişim uygulamalarından memnun 
kaldıkları bulgulanmıştır.Whatsapp, Viber, Skype vb. mesajlaşma uygulamalarındaki özelliklerin hangi amaç-
la kullanıldığı araştırıldığında  en sık kullanılan özellik resim gönderme özelliğidir.Sesli not gönderimi ve kişi 
paylaşımı çok fazla kullanılmadığı tespit edilmiş ve pek ilgi duyulan özellikler olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  GSM, Mobil, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Karması
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TÜRKİYE’DE VİDEO YAPAN KADIN SANATÇILAR

Funda ATAK

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mesleki Resim Eğitimi Bilim Dalı, Ankara/ Türkiye

Öz: Giriş:  Bir anlatım dili olarak video sanatı ve kadın sanatçılar üzerinden bir değerlendirme yapılmış-
tır. 1960’lar boyunca video sanatında geliştirilen sanatsal çalışmalar, video’nun nesnel gerçekliği sunmasına 
imkân sağlamıştır. Fırça ve boyasını araç olarak kullanıp duygularını ifade eden sanatçılarda olduğu gibi kadın 
sanatçılar da duygularındaki an’ı yaşayan ve bunu hissettiren sanatçılardır. Net ve konuya odaklıdır. Toplumsal 
olarak bir kadının göz önünde yapmaması gereken durumları çarpıcı bir şekilde göstermişlerdir. Bu yaptıkla-
rıyla hem sanata hem de yaşama dair sorunlara değinmişlerdir. Kadın sanatçıların politik, sosyal, toplumsal 
açıdan eleştirdikleri konuların eserlerine etkisi üzerinden bir araştırma olmuştur. İnceleme süresince modern 
sanatta teknolojinin olanakları bağlamında ortaya çıkan video ve performans sanatları araştırılmıştır. Video 
sanatının doğuşunu etkileyen fluxus, happening gibi çağdaş sanat akımları üzerinden bir çerçeve çizilmiştir. 
Nam June Paik’in video enstalasyonları üzerinde durulmuştur. Video alanındaki öncü sanatçıların çalışmaları 
değerlendirilmiştir. Video sanatı nedir? Kadın sanatçılar neden kullanmak istemişlerdir? Video sanatının do-
ğuşu üzerinde durulmuş ve dünyada video sanatından söz edilmiştir. Dünya çapında gelişen video sanatının 
Türk sanatı ve sanatçıları üzerindeki etkileri belirtilmiş, ardından dünya çapında ve Türkiye’de video sanatını 
yapan kadın sanatçıların çalışmaları ele alınmıştır. Türkiye’de video sanatı ve kadın sanatçılar araştırılmıştır. 
Çağdaş sanatın sanatçılar üzerindeki etkisi ve yorumları incelenmiştir. Kadın sanatçıların video çalışmaları 
incelenmiştir. Kadın sanatçıların çalışmalarındaki performans videosu, video enstelasyon, video performans, 
video filmleri gibi birçok alt başlıkları incelenmiştir. Toplumsal yaşamın hızla farklılaşması kadın kimliğine 
yüklenen anlamları sorgulanmıştır. İzlenen kadının sanatın farklı anlatım dillerinden birini kullanarak kendine 
video sanat içerisinde yer açması üzerinde durulmuştur. Feminist sanatın kadın sanatçıları harekete geçirmede 
nasıl bir etkisi olduğu incelenmiştir. Kadın sanatçıların beden temsillerin de hangi kavramlar üzerinden mesaj 
verildiği video çalışmalarından yola çıkılarak değerlendirilmiştir. Video sanatını kadın sanatçılar neden bir 
araç olarak kullanılmışlardır, video sanatının bir anlatım dili olarak geleneksel yapıdan uzaklaşarak yapması-
nın çalışmalarına etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca sanatçılarla görüşme yapılmış ve çalışmaları üzerinden 
hazırlanan sorular sanatçılar tarafından açıklanmıştır. Araştırmanın örnekleri hazırlanırken dünyadan bu ko-
nuda kendinden önemle söz ettirmiş kadın sanatçılardan Marina Abromoviç, Orlan, Cındy Sherman, Carolee 
Schneemann, Yoko Ono, Mona Hatoum, Shirin Neshad, Rivane Neuenschwander gibi sanatçıların yanı sıra 
Türkiye’den Nil Yalter, Canan, Şükran Moral, İnci Eviner, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, Nezaket Ekici, 
Ayşe Erkmen, Füsun Onur gibi sanatçıların seçili eserlerinden araştırılarak hazırlanmıştır. Seçili eserlerin in-
celemesi yapılarak kadın sanatçıların ele aldıkları konuların dünya sanatçıları ile farklı ve benzer yönleri üze-
rine gidilmiştir. Türkiye’de Nil Yalter, Canan, Şükran Moral, İnci Eviner, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, 
Nezaket Ekici, gibi sanatçıların video çalışmaları incelenerek aralarından iletişime geçen sanatçılarla görüşme 
yapılmış ve yapılan görüşmelerden önemli bulgular elde edilmiştir. Canan’ın toplumda söylenmeyen konulara 
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vurgu yaptığı irdelenmiş, Şükran Moral’in toplumumuzda kadına yasak olarak nitelendirilen konuları ince-
lenmiştir. Nil Yalter’in geçmişten günümüze yapılan çalışmalarını derlediği ciddi toplumsal sorgulara gittiği 
video çalışmalar yaptığı incelenmiştir. Gülsün Karamustafa’nın yaptığı çalışmalarda zaman mekan şehir olgu-
sunu dünyada yaşanılan her alana taşıdığını evrensel bir boyutta sorguları incele.nmiştir. İnci Evineri’in video 
filmlerindeki oryanlist üslubunun önemine sembolize duvar resmili video enstelasyon çalışması üzerinde du-
rulmuştur Güncel hayatta kadının sanattaki yerine gönderme yaparken bunu fotoğrafın, video’nun, performan-
sın anlatım dilini reel bir biçimde kullanmışlardır. Sadece kadın sanatçılar değil Türkiye’de video sanatında 
öncülük yapan Teoman Madra, Kutluğ Ataman, Muammer Bozkur, Ferhat Özgür, Haluk Akakçe gibi çağdaş 
sanatın öncü sanatçılarının da yer aldığı çalışmalarda incelenmiştir.  Nitel araştırma yöntemine dayalı olan bu 
tez, tarama modeli olup, betimsel bir nitelik taşımaktadır. Giriş: Video sanatı, sanatçıların kendilerini ifade 
etmek için kullandıkları araç olmuştur. Video sanatçılarının çalışmalarında video sadece basit bir araç değildir, 
bunu yanı sıra elektronik sistemin nitelikleri üzerine deneysel bir çalışma niteliğindedir. Video sistemi içindeki 
tüm imkanları kullanmışlardır. Amaç: Türkiye’de video sanatını kullanarak bunu çalışmalarına yansıtan kadın 
sanatçıları daha net bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın evreni video sanatı 
dönemin de ortaya çıkan oluşumlar, gruplardır. Örneklem; Türkiye’deki kadın sanatçıların bu akımlar içeri-
sindeki yeri ve anlatımlarını incelemektir. Yöntem: Türkiye’de video sanatı ile ilgili çalışma yapmış olan dört 
kadın sanatçı ile video çalışmaları hakkında görüşme yapılmıştır. Araştırmanın Problemi: Araştırma video 
sanatının dünyada ve Türkiye’deki kadın sanatçılar tarafından nasıl kullanılmıştır? İncelenmiştir. Araştırma-
nın Kısıtları: Bu araştırma da, Dünya ve Türkiye’deki kadın sanatçılar içerisinde video sanatını kullananlar 
seçilmiş sınırlama bu yönde ele alınmıştır. Bulgular: Araştırmada göç kimlik, kentleşme, sürgün sorunu Türk 
sanatçıların en çok üzerinde durdukları konulardır.  Avrupa’da evresellik algısının olmadığı, Türk sanatçılara 
evrensel bir bakış açısı ile bakılmadığı sanatçılarla görüşmelerde tespit edilmiştir.  Aralarında “kadın sanatçı” 
kimliğini kullanmak isteyen, kendini sadece “sanatçı” olarak tanımlayan sanatçılar tespit edilmiştir. Sonuç: 
Kadın sanatçılar sadece geleneksel toplumlarda belli zorluklarla karşı karşıya değildir. Türkiye’deki sanatçılar 
kendi toplumsal ve kültürel konumlarının da sanatlarında önemli bir tema olmuştur. Bu da Türk kadın sanat-
çıları için ayırıcı bir özelliktir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Video, Performans Sanatı, Çağdaş Sanat

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Atilla İLKYAZ tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Sanatlar Anabilim Dalı, Mesleki Resim Eğitimi Bilim Dalında yapılmış/
yayınlanmış Funda ATAK’ın “Türkiye’de Video Yapan Kadın Sanatçılar ” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans 
çalışmasından türetilmiştir. 
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POSTMODERN ÇOCUKLUK PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARDA DİJİTAL 
OYUN BAĞIMLILIĞI TARTIŞMALARI

Harun ASLAN1, Melda ASLAN2

1Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara / Türkiye

2 Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü,  
Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Çocukluk, her ne kadar insanlık tarihi ile özdeş kılınsa da, yeni bir kavramdır. 17. yüzyıldan baş-
layan Aydınlanma düşüncesi ile çocuk eğitiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, çocuklara yetişkinlerden ayrı 
olarak bakmayı gerektiriyordu. Daha sonra 20 yüzyılda yürütülen bilimsel çalışmalar ışığında çocukluk döne-
mi ve çocuk kavramının anlaşılmasını daha da kolaylaştırmıştır. Modern çocukluk paradigması çerçevesinde 
çocukların yetişkinlerden farklı olduğu ve onların yetişkinliğe hazırlanıp yetiştirilmesi gerektiği gerçeği en 
belirgin olarak 20 yüzyıl içerisinde ortaya konulmuştur. Bu anlamda 20. yüzyılın bir çocuk yüzyılı olduğu 
göstergesi 1989 yılı itibariyle kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte doruk noktasına ulaştığını 
göstermektedir.  Ancak, özellikle 1980 sonrası neoliberal politikalar ve 1990’lardaki küreselleşme ile oluşan 
toplumsal yapı içerisinde birçok toplumsal kurum değişim geçirmiş ve bununla birlikte çocukluk anlayışı da 
kendi içerisinde bir dönüşüm yaşamıştır. Yeni çocukluk anlayışında çocuklar, sokakta, doğada değil, bilgisa-
yarda oynamakta; ebeveynleri ile aynı bilgisayar oyunlarını paylaşmakta, geleneksel oyun ve oyuncak anlayı-
şını terk ederek; yetişkinlerle aynı dili ve benzer ortamları paylaşmaktadırlar. Post modern çocuk için yaşam, 
kariyer, performans, risk, tüketim, vizyon, misyon, küresel bağlantılar gibi kavramlarla neoliberal bir ilişki 
kalıbı içinde biçimlenir. Çocukların sokaklarda fiziksel bir şekilde katıldıkları oyun alanlarında edindikleri 
arkadaşlar yerine; post modern bir yapı içerisinde artık sanal ağlar, sosyal medya, dijital oyunlar üzerinden 
edindiği arkadaşlar, netdaşlar ve ağdaşlar gelmektedir. Sonuç olarak neo-liberal politikaların bu kadar hız 
kazandığı post modern yapı içerisinde, hızlı yaşayan ve dolayısıyla daha çok tüketen, daha hırslı, maddi de-
ğerlere daha çok önem veren, bencil, fiziksel becerilerini yitiren bir çocuk tipine işaret edilmektedir. Amaç: 
Çalışmanın amacı, dijital oyun bağımlılığının yeni nesil -postmodern- çocuklar üzerindeki etkilerini içeren 
çalışmaları inceleyerek kapsayıcı bir bütün halinde ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma derleme niteliğinde 
bir çalışmadır. Araştırmanın ana materyalini yazılı kaynaklar, dijital oyun bağımlılığı konusunda yazılan ma-
kale, rapor, belge ve tezler ile bu konuda çalışan akademisyen görüşleri oluşturmaktadır. Çalışmada konu ile 
ilgili olarak yazılı ve basılı kaynaklar taranmış; çocuklar açısından dijital oyun bağımlığını ele alan çalışmalar 
incelenerek menfi ve müspet yanları tartışma şeklinde ele alınmıştır. Bulgular: Gelişen teknoloji ile birlikte 
dijital oyun özellikleri de gelişmekte (grafiksel, uzun vadeli stratejiler, vb.) dolayısıyla dijital oyun sektörünün 
var olan satış hacmi de sürekli artış eğilimi göstermektedir. Küresel oyun endüstrisinin pazar büyüklüğü 2016 
yılı itibariyle yaklaşık 99,6 milyar dolardır. Ülke sıralamasında Çin en yüksek satış geliri 24,2 milyar dolar ile 
ilk sırada yer alırken; Türkiye ise 685 milyon dolarlık yıllık gelir ile 16. sıradadır. Oyun segmentine göre pazar 
büyüklüğü incelendiğinde, en büyük payın %29’luk oranla TV/konsol oyunlarında olduğu ve bunu sırasıyla 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

43

SÖZEL BİLDİRİLER 

mobil telefon oyunları (%27), PC oyunları (%27), tablet oyunları (%10), gündelik internet oyunları (%5) ve 
elde taşınabilir oyunlarının (%2) izlediği görülmektedir. Oyun endüstrisindeki bu gelişim akabinde kişilerin 
yaşamlarında da bir değişim yaratmıştır. Öyle ki günümüzde dijital oyun bağımlılığı, hem bilgisayar hem de 
video oyunlarıyla ilişkili olarak ortaya çıkan temel toplumsal sorunlardan bir tanesidir. Dijital oyun oynayan 
oyuncular, yaşamlarında giderek artan miktarda zaman, para ve enerji harcama eğiliminde olup oyun bağım-
lılığı gibi olumsuz bir yaşam sonucu ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Dijital oyun oynamanın çocuklarda 
yaratacağı etkiler üzerine birçok araştırma yapılmış olup hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ayrı ayrı ele 
alınmıştır. Örneğin, ilgili literatüre bakıldığında üzerinde en çok durulan konuların başında oyun bağımlılı-
ğının çocuğun sosyal becerilerine olan olumsuz etkilerini ele alan çalışmalara rastlanmaktadır. Çalışmalarda 
sosyal becerilerde meydana gelen yetersizlik durumunda, çocuklarda utangaçlık, kaygı, saldırganlık, uygun 
olmayan davranışlar, depresyon, yalnızlık, içe dönüklük, sosyal kaygı, madde bağımlılığı, ergen suçluluğu ve 
akademik başarısızlık gibi olumsuz sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, dijital oyun oyna-
manın çocukların bilişsel fonksiyonlarının, el ve göz koordinasyonlarının, strateji geliştirme ve hızlı karar ver-
me süreçlerinin ve hızlı düşünme süreçlerinin gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur. Ancak dijital 
oyun oynamanın bağımlılığa dönüştüğü bir süreçte birçok sorununda eş zamanlı olarak ortaya çıktığı ayrıca 
tespit edilmiştir. Sonuç: Oyun bağımlılığını keşfetmeye yönelik birçok araştırma dijital oyun oynamanın ba-
ğımlılık yaratabileceğini ortaya koymaktadır. Bilgisayarda oyun oynamak, 1990’lı yıllarda adolesenlerin boş 
zaman geçirme olgusu gibi tanımlanmıştır. Bugüne kadar, bilgisayar oyunu oynamanın bağımlılık yarattığına 
dair birçok çalışma yapılmış olup Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından geliştirilen ve Mayıs 2013′te 
yayımlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-V’in (DSM-V) öncesi yalnızca madde ile 
ilgili bozuklukları kapsayan bağımlılık kavramı artık davranış kaynaklı bozuklukları da kapsar hale gelmiştir. 
DSM V’ in üçüncü araştırma ekinde dijital oyun bağımlılığı, internette oyun oynama bozuklukları olarak ele 
alınmıştır. APA, bu bozukluğun el kitabına eklenmesi için klinik tanıyı destekleyen ve ruhsal bir sorun olduğu-
nu tanımlayan daha fazla araştırmanın yapılmasını önermiştir. Sonuç olarak, medya ve halk, oyun bağımlılığı 
terimini uzun süre oyun oynayan bireyler için kullanırken, bilim dünyası hâlâ oyun bağımlılığının tanımlarını 
ve parametreleri üzerine tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Bağımlılığı, Oyun Bağımlılığı, Postmodern Çocukluk
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DEMOKRASİ, GÜÇLER AYRIMI VE TÜRKİYE 

Mehmet KABASAKAL

Okan Üniversitesi, Tuzla / İstanbul                                                                           

Öz: Çağdaş demokrasilerde devletin temel işlevlerini yerine getiren güçler, birbirinden ayrıdır; bir güç diğe-
rini sınırlar ve güçler birbirlerini dengelerler. Giriş: Devletin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel 
gücünün karşılıklı ilişkileri devletin işleyişini sağlar; o nedenle bu organların birbirlerini dengeleyerek ve 
denetleyerek hareket etmeleri beklenir. İster parlamenter sistem ister başkanlık ya da yarı başkanlık siste-
miyle yönetilsin, “güçler ayrımı” çağdaş demokrasilerde “iyi yönetişim” açısından, gözetilen bir ilkedir. Güç 
zamanla yozlaşabilir, yönetimler bozulmaya ve sahip oldukları gücü istismara yönelebilirler. Bu erklerden 
birisi yetkisini istismar ederse diğerlerinin düzeltici adımlar atması beklenir. Özgürlükler ancak gücün kötüye 
kullanılmasını engelleyecek bir sistemin kurulması ile güvence altına alınabilir. Bireysel hak ve özgürlükler 
de, ancak yargı erki bağımsız ise korunabilir. O nedenle “hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti” kavramla-
rı, bireysel hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak, evrensel hukuk normları arasında yer almıştır (Tanör ve 
Yüzbaşıoğlu, 2001: 99-100).  İktidar tekelleşmesini ve yozlaşmasını önlemek için devletin yasama, yürütme 
ve yargı organlarının birbirinden ayrı olması gerekmektedir. Güçlerin ayrılması, aralarında denge kurulma-
sı ve karşılıklı denetim sağlanması, güçlerin etkin kullanılmasını da sağlayacaktır. Ancak kuramsal açıdan 
kusursuz gibi görünen bu denge ve denetim mekanizmasının siyasal sistemlerdeki uygulamalarında önemli 
farklılıklar görülmüştür. Dünyada, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki güç dengesi zamanla değişmiş 
ve bozulmuştur. Amaç: Güçler arasındaki dengenin bozulması, özellikle parlamentoların yürütme karşısında 
güç kaybı, Batı demokrasilerinde bilimsel araştırma ve incelemelere konu olmuştur. Bu çalışma, bir yandan 
“güçler ayrımı 21. yüzyılda geçerliliğini koruyor mu?” sorusuna yanıt ararken, dünyada güçler ayrımına yeni 
yaklaşımlar (Haynes, 2005: 41-55; Uluşahin, 2016: 39-66) ışığında parlamentoların güç kaybına neden olan 
öğeleri araştırmakta ve Türkiye’de yürütmenin yasama ve yargı aleyhine güç kazanmasının ardındaki geliş-
meleri sorgulamaktadır. Kapsam: Yakın dönem siyaset bilimi çalışmalarında sıkça vurgulandığı üzere, 20. 
yüzyılda yürütme yasama aleyhine gücünü artırmıştır. Demokrasinin kurumları arasında kurulan hassas den-
geler ve denetim mekanizması bozulmuştur. Bu çalışmada, dünyada güç kaymalarına neden olan etkenler teker 
teker incelenmekte ve Türkiye için geçerlilikleri araştırılmaktadır. Çağdaş demokrasilerde anayasalar  -yazılı 
olsun, olmasın-  güçler ayrımı ilkesini gözeterek devletin yasama, yürütme ve yargı organları arasında karşı-
lıklı denetim mekanizmaları kurarlar.  O nedenle bu çalışmada, literatürden hareketle öncelikle anayasaların 
ve seçim sistemlerinin rolü, yargı bağımsızlığı, küresel düzenlemelerin etkisi, sivil toplumun, baskı gruplarının 
ve medyanın rolü, parti disiplini, parti içi demokrasi ve lider egemenliği (Kabasakal, 2014: 700-711) üzerinde 
durulmaktadır. Bulgular: Bu çalışma, tüm dünyada görüldüğü gibi, yasamanın güç kaybının Türkiye için de 
geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gelişmede, parlamento içinde çoğunluğu elinde tutan partilerin ve 
parti içi katı disiplinin rolü büyüktür. Son yüzyılda siyasi partiler iktidarın tekelleşme eğilimlerini tekrar devlet 
yönetimine sokmuş; yürütme, iktidar partileri kanalıyla yasamayı da kontrol etmeye başlamıştır. Yargı dene-
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timinin azalmasıyla yürütmenin gücünü artırması ise daha çok anayasa değişiklikleri ile gerçekleşmektedir. 
Sonuç:  Güçler ayrılığı kuramının çıkış noktası, iktidarda tekelleşmeyi önlemekti. Eğer, yasama yürütmenin 
etkisine giriyor ve güç yitiriyor ise, bu durumda güçler arasında denge ve fren sistemi nasıl kurulacaktır? Si-
yasal iktidarın, parlamento çoğunluğuna dayansa bile, tekelleşme eğilimi ve tüm güçleri elinde toplayarak bu 
doğrultuda kullanması demokrasiye ters düşen bir durum ve gidiş olur. Günümüz Türkiye’sinde demokratik 
rejimin işlerliği, geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, devletin bütün kurumlarıyla yeniden düzenlenmesine bağlıdır.  
Mevcut seçim sistemi, büyük partilerin gücünü daha artırarak parlamentoya yansıtmakta, böylece muhalefetin 
meclis içi denetimi de sınırlanmaktadır. Yürütmenin tekelleşen gücü nerede ise denetimsizdir. Medyada tekel-
leşme ve kutuplaşma, sivil toplumun henüz ergenlik sürecini yaşıyor olması ve dağınıklığı nedeniyle onlar da 
eleştiri ve denetim yapamaz durumdadırlar.  Günümüzde demokrasinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve pekiş-
tirilmesi açısından toplumun güvencesi bağımsız yargıdır. Yargı bağımsızlığı ve yürütmenin yargı tarafından 
denetimi olmadan demokrasi yerleşemez. Yasaların da, bir yargıçlar saltanatı yaratmayacak şekilde, anayasal 
denetimi demokrasinin güvencesidir.  24 Temmuz 2009’da Adalet Bakanlığının web sitesinde yer alan “Yargı 
Reformu Stratejisi”, yargının bağımsızlığının güçlendirilmesini, yargının tarafsızlığının geliştirilmesini,  yar-
gıya güvenin artırılmasını da içermektedir (Yazıcı, 2010:7). Türkiye’nin çağdaş bir anayasa ile güçler arasın-
da dengeyi yeniden kurarak demokrasiyi pekiştirmesinde birincil sorumluluk halkın temsilcilerinden oluşan 
TBMM’nindir. Onunla birlikte, hoşgörü ve uzlaşmaya dayalı bir siyasal kültürün geliştirilmesi, sivil toplum ve 
meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, medyanın ve demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen herkesin 
görevidir.

Anahtar Kelimeler: Kuvvetler Ayrımı, Yargı Bağımsızlığı, Parti Disiplini, Demokrasi, Türkiye
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DEMOKRASİLERDE ANAYASA YAPIMI

Peri URAN MURPHY

Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, Yalova / Türkiye

Öz: Giriş: Anayasalar, bir toplumda geçerli olan siyasal iktidar yapısının temel çerçevesini çizen normlar 
bütünü, iktidar haritalarıdır. Normlar şelalesinin en üstünde alt seviyedeki normlara kaynaklık ederek, bu 
normlara ve dolayısıyla bu normları yapan organlara meşruiyet kazandırmaktadırlar. Anayasal demokrasiler-
de anayasalar temel hak ve özgürlüklerin güvencesi; siyasi iktidarın sınırlandırılması, bölünmesi ve seçimler 
yoluyla el değiştirmesinin temel aracıdır. Bununla birlikte anayasalar değişmez metinler değildirler. Her ne 
kadar Anayasanın üstünlüğü ilkesi gereği, kendilerinden daha alt seviyede bulunan normlara göre daha zor 
ve zahmetli usullerle değiştirilebiliyor olsa da bazı hallerde anayasaların değiştirilmesi kaçınılmazdır. K.C. 
Wheare’e göre, anayasalar, yapıldıkları ve kabul edildikleri zaman toplumun genel karakteristiğini belirleyen 
hakim inanç ve menfaatleri veya bunların bir uzlaşmasını yansıtırlar. Anayasaların yapıldıkları dönemde o 
topluma özgü olan sosyal, siyasal, ekonomik dinamiklerin değişmesi, anayasaların bu yeniliklere uydurulması 
sonucunu doğurmaktadır. Anayasal değişimin iki yolu, yürürlükteki anayasanın koyduğu değiştirme kural-
ları içinde kısmen değiştirilmesi ve tümüyle yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Bununla birlikte, anayasanın 
bütünüyle değiştirilmesi, diğer bir ifadeyle yeni bir anayasanın yapılması sıklıkla görülen bir durum değildir. 
Bir ülkede savaş, devrim, hükümet darbesi gibi bazı hallerde anayasal değişim kendisinden önce gerçekleşen 
rejim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir.  Bununla birlikte, demokratik ülkelerde 
asli kurucu iktidarın asıl sahibinin halk olduğu kabul edildiğinde, onun bu iktidarını istediği her zaman, rejim-
lerde bir kopma veya kesinti olmaksızın da kullanabileceği ileri sürülmektedir. Nitekim 1975 yılında İsveç ve 
ilerleyen yıllarda Finlandiya barış içinde, rejimlerinde herhangi bir kesinti ya da hukuk boşluğu olmaksızın 
tümüyle yeni anayasalar yapabilmişlerdir. Ülkemizde de geçmiş yıllarda TÜSİAD için hazırlanan anayasa tas-
lağında bu konuda:“Anayasada değişiklikler yapmaya yetkili bir organın yeni bir anayasa yapma konusunda 
da yetkili olduğu hususunda kuşku yoktur… Kısacası bugünkü TBMM bir Kurucu Meclis sıfatıyla seçilmiş 
olmadığı halde, yeni bir anayasa yapmaya yetkili bir ‘asli kurucu organ’ yetkisi kullanabilir. Zaten bunun 
aksini düşünmek, anayasa yapıcılığı yetkisini yalnız kurucu meclislere, ya da ihtilal sonrasının olağanüstü 
iktidarlarına tanımak olur ki, bu tarihsel gerçeklerle uzlaşmadığı gibi, şiddet yolunu önermek anlamına dahi 
gelir. Oysa pek çok ülkede yeni anayasalar, normal zamanlarda ve olağan yasama meclisleri tarafından hazır-
lanabilmiştir.” değerlendirmesine yer verilmiştir (Bu yönde bkz. Serap Yazıcı, Yeni bir Anayasa Hazırlığı ve 
Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 46-47). 
Yeni bir anayasanın ne tür bir kurucu organ tarafından yapılması gerektiğine dair görüşler esas olarak, anaya-
sayı yapmak üzere özel olarak kurulmuş bir kurucu meclis ya da normal bir şekilde seçilmiş yasama meclisi 
alternatifleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Anayasayı değiştirme yetkisinin normal yasama meclisine verildiği 
hallerde birden çok kez görüşme, görüşmeler arasında belli bir sürenin geçmesi zorunluluğu ve nitelikli ço-
ğunluk gibi güçleştirici yöntemler kullanılmaktadır. Yürürlüğe girdiği günden beri on sekiz kez değiştirilen 
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1982 Anayasası’nın askeri bir müdahalenin ürünü olduğu, günümüz toplumsal ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 
daha özgürlükçü bir demokrasiye imkan sağlayamadığı yönündeki görüşler zaman içinde ülkemizde yeni bir 
anayasanın yapılması gerektiği tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Nitekim 2007 seçimlerinde, “yeni ana-
yasa” vaadi seçimlerde yarışan tüm siyasal partilerin programlarında yer almıştır. Bu doğrultuda, 2011 yılında, 
TBMM’de temsil edilen siyasal partilerin katılımıyla bir “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” kurulmuş ve bu Ko-
misyon yeni bir anayasa yapmak üzere çalışmaya başlamıştır. Ancak bir süre sonra görüş ayrılıkları nedeniyle 
Komisyon çalışmalarını sonlandırmak zorunda kalmıştır. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra “yeni anayasa” 
tartışmaları yeniden gündeme gelmiş, TBMM’de yeni bir “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” kurulmuş, fakat 
bu Komisyon da üçüncü toplantısında dağılmak zorunda kalmıştır. Tüm bu süreç gerek kamuoyunda gerekse 
doktrinde demokratik nitelikte bir anayasanın hazırlanmasında ne tür bir yol izlenmesi gerektiği tartışmalarını 
alevlendirmiştir. Amaç: Bu çalışma ülkemizde özellikle son yıllarda sıkça tartışılan bir konu haline gelen ve 
anayasa teorisinin en çok üzerinde durulan konularından biri olan demokrasilerde anayasa yapımı konusu-
nun incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Yöntem: Demokratik nitelikte bir anayasa hazırlanması sürecinde 
dikkate alınması gereken unsurlar ve izlenecek yöntemin ortaya koyulması için Freedom House’un verileri-
ne göre, gerek demokratik olarak kabul edilen ve gerekse demokrasiye geçiş sürecinde kabul edilen çeşitli 
ülkelerin anayasaların hazırlanmasında göz önünde bulundurdukları dinamikler ve izledikleri yol ve tercih-
ler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kapsam: Çalışmada Türkiye’nin yanısıra, Almanya, İtalya, İspanya, 
Fransa ve bazı Doğu Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri ele alınmıştır. Bulgular: Demokratik ülkelerde esas 
olarak anayasa yapımının toplumu temsil eden siyasi partilerin ya da seçilmiş bir kurul ya da kurucu meclis 
tarafından toplumdaki bütün önemli kesimlerin sürece katılım göstermesi ve temel metin üzerinde uzlaşması 
koşullarının da gerçekleşmesiyle toplumsal sözleşme biçiminde ortaya çıktığı; bununla birlikte demokrasiye 
geçiş sürecindeki bazı ülkelerde iç ya da dış dayatmayla, temsili nitelikte olmayan kurucu meclisler yoluyla 
anayasaların hazırlandığı, toplumsal katılım ve uzlaşmanın sağlanmadığı, hazırlanan anayasalara meşruiyet 
kazandırmak adına halkın gerçek iradesini yansıtmayan plebisit referandum yoluna başvurulduğu görülmüştür. 
Sonuç: Anayasa yapım süreci siyasi toplumun çatışan değer ve düşüncelerine dayanan ve bunları mümkün 
olduğu ölçüde bağdaştırmaya çalışan karmaşık bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Toplumun talep ve beklenti-
lerini karşılayabilecek demokratik nitelikte bir anayasanın her şeyden önce halkın ve sivil toplum örgütlerinin 
katılımıyla geniş bir uzlaşma sağlanarak oluşturulması gerekmektedir. Bunun için ifade ve örgütlenme özgür-
lüklerinin tam olarak sağlanması gerekmektedir. Anayasa yapım sürecinin kamuoyuna açık ve tartışmaların 
geniş kitlelere ulaşması, vatandaşların bu sürece katkıda bulunmasını kolaylaştırır. Zira demokratik olmayan 
anayasa yapım yönteminde,  halkın  süreçten  dışlanması söz konusudur. Anayasaların yapılmasında uzman-
lardan oluşan komisyonlar, parlamentolar, yürütme organları, kurucu meclisler ve referandumlar aracılığıyla 
halk rol alabilmektedir. Değişik aşamalarda anayasa yapımına katılan tüm bu unsurların halkın temsilcileri 
olması sağlanmalıdır. Anayasa yapma yetkisinin olağan yasama meclisince kullanılması halinde, söz konusu 
meclisin daha geniş bir temsil tabanına oturtulabilmesi için, ülke barajının bütün seçimler için indirilmesi 
istenmiyorsa dahi, anayasayı yapacak meclise özgü olarak indirilmesi düşünülebilir. Böylece, ülkedeki bütün 
belli başlı siyasal eğilimlerin, anayasa yapımı sürecine katkıda bulunması sağlanmış olacaktır. Hazırlanacak 
taslak metnin üzerinde geniş tabanlı uzlaşma sağlanması adına seçilmiş organlarda nitelikli çoğunlukla kabul 
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edilmeden ve halkoyuna sunulmadan önce geniş halk kesimleri, sivil toplum örgütleri tarafından tartışılması 
ve bu süreçte dördüncü erk olarak kabul edilen medyanın tarafsızlığının sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Anayasal Demokrasi, Demokratik Anayasa Yapımı
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REFERENDUM AS AN INSTRUMENT OF DIRECT DEMOCRACY

Peri URAN MURPHY

Yalova University Law School, Yalova / Turkey

Abstract: Introduction: Suksi states in his outstanding book that: “Modern democracy is mainly based on the 
hypothesis that voting in elections for representative bodies fulfils the ideal of popular codetermination. The 
people lend their decision making rights for a certain period of time to an assembly which in principle ought 
to reflect the opinions of the people. These assumptions have been challenged.  It has been questioned whether 
democracy can be implemented simply by exercising the right to vote in periodic elections....Representative 
government constitutes the dominant mechanism of national decision making. However, from time to time, this 
form of government seems to be in difficulties. In this regard, the direct participation of the people, most no-
tably through the referendum has been proposed as a remedy” (Markku Suksi, Bringing in the People: A Com-
parison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 
1993, p.1).  As an instrument of direct democracy, referendum is one of the significant topics of constitutional 
law literature and comprehensive studies have been carried out on this issue. From the historical perspective, 
direct democracy could be tracked back to ancient Greek and Roman societies. With the continuous develop-
ment in democracy movements, many countries begin to utilize referendum as a legitimate constituent in their 
constitutional systems. Referendums are most commonly used form of direct democracy today. In a referen-
dum, citizens may vote to approve or reject policy, legislation or constitutional amendments that have already 
been passed or proposed by the legislature or government. It is believed that democratic regimes rely on the 
consent of citizens rather than on the coercive power of governments to ensure the rule of law. Referendum is 
accepted in almost all democracies as a legitimate democratic device. Schuck & Vreese emphasizes the impact 
of referendum on legitimacy as: “...referendums increase the legitimacy of political institutions and are seen 
as crucial instruments to form a greater sense of political efficacy and to engage citizens. Stimulating citizen 
participation in political decision making is seen as an effective way to prevent the rise of antidemocratic 
movements” (Andreas R., T. Schuck & Claes H. De Vreese, “Public Support for Referendums: The Role of 
the Media”, West European Politics, Vol. 34, No.2, March 2011, p.181). Referendum appears to be the most 
democratic means of filtering public opinion into public policy, however, several arguments are advanced in 
opposition to referendums. First off all, since the referendum requires the majority of votes to affirm a politi-
cal decision, the referendum process is mostly seen as the tyranny of majority. The fundamental criticism of 
majority tyranny focus on that referendum’s principle of majority approval puts the right of minority groups 
in jeopardy. Opponents of referendums also argue that, referendum weakens representative democracy by 
undermining the role and importance of elected representatives and voters do not always have the knowledge, 
experience, education and the capacity or information to make informed decisions about the issue at stake. 
Another criticism against referendum is that the part of the public that understands the issue is forced to vote 
yes or no, when its usual position is neither. There is no place for comment. Media monopoly has also been 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Dernek Genel Sekreteri

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
Dernek Başkan Yardımcısı

50

SÖZEL BİLDİRİLER 

considered as a threat in the referendum process on the ground that it could manipulate the public opinion and 
referendum results. Indeed, especially when the media is government-controlled, it may be the case that the 
media simply follows the government line during the referendum process. In this study, the pros and cons of 
referendum will be analyzed in detail in order to describe the scope and the functioning of the institution. Pur-
pose: The purpose of this study is to provide a comprehensive constitutional law analysis of the referendum. 
Scope and limitations: Certain countries including Switzerland, Italy, United Satates and Tukey have been 
analyzed in this study. Method: Provisions concerning referendums in these countries’ constitutions have been 
examined in order to develop a comparative approach. Results: Among all the countries discussed, it has been 
concluded that the referendum, as an instrument of direct democracy, is being considered as an important legi-
timising mechanism in decision making and consensus building process. Conclusion: Inspite of the arguments 
advanced in opposition to referendums, they strengthen popular sovereignty by giving people a say and allo-
wing voters to mandate change. Referendums also can be used to resolve political problems, particularly for 
incumbent governments; where a governing party is divided over an issue. Another point advanced in favour of 
referendums is that they are the purest form of democracy and make governments more legitimate. Important 
constitutional amendments can be entrenched through a referendum. In addition to all of these, referendums 
can raise the awareness of the citizens concerning political issues.

Key Words: Constitutional Law, Direct Democracy, Referendum, Legitimacy, Political Efficacy
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DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK EĞİTİMİ

İlknur AYDOĞDU KARAASLAN

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Giriş: Medya sektörünün de küreselleştiği dünyada, geleneksel gazetecilik eğitimi, değişen teknolojiler 
karşısında giderek talebi karşılamaktan uzaklaşmaktadır. Haberin kaynağında internetin ve yeni teknolojilerin 
sağladığı çoklu ortamların yer alması nedeniyle,  gazetecilerin bu ortamların dijital araçlarını (metin ses, vi-
deo, fotoğraf, animasyon, vb.) üretme ve kullanma becerisine sahip olmaları gerektirmektedir. Aynı zamanda 
haberin toplanması, haberin analiz edilmesinin boyutları da değişmektedir. Gazeteciliğin online ortama akta-
rılması gereği artan bilgi yoğunluğu içinde seçme ve bu bilgileri görselleştirmeye dayalı analiz tekniklerini ve 
alandaki inovasyonları kullanabilme becerilerini  gündeme getirmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde coğrafi 
alanlar ve sosyo-politik ortamlar ne olursa olsun, gazetecilik eğitimi; sınıf içinde verilen teorik ders içerikle-
rinin yanısıra  medya profesyonelleriyle bir araya gelmeyi, deneyimleri paylaşabilmeyi, yeni teknolojileri ve 
inovasyonları takip eden kendi kendini geliştirmeye motivasyon kazanmış profesyonelleri yetiştirmeyi amaç-
lamalıdır. Dijital teknolojilerle sektörde haberin otomatik olarak oluşturulmaya başlanmasıyla üniversitelerde 
eğitim alan gazetecilik öğrencilerinin bu gelişmelere paralel müfredat içerikleriyle mesleğe hazırlanmaları ge-
rekmektedir. Oysa çok hızlı değişen teknolojiler ve habercilikteki uygulamalar nedeniyle,  ülkemizdeki  gaze-
tecilik eğitimi müfredatlarının “geriye dönük yüzü”, görünür olmaktadır.   Bu günün  müfredatları ile okullar, 
geleceğin gazetecilik alanının profesyonelleri olarak öğrencilerine yeni  teknolojileri takip etme ve kullanma 
becerisini kazandıracak, dijital teknoloji eğitiminden  uzak kalmaktadırlar. Bu nedenle küresel dünyanın ga-
zetecilik  eğitimi için,  iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinin müfredatlarını sürekli gözden geçire-
rek sektörün bu alandaki değişen taleplerine göre, güncellemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin dijital çağda 
gazetecilik  becerisinde yerel kalmamak için, dünyanın  çeşitli bölgelerinde haber üretebilecek niteliklere 
sahip olmaları sağlanmalıdır. Amaç: Bu araştırma mevcut iletişim fakültelerinin  müfredat programları gözden 
geçirilerek eklenmesi gereken dersleri önermek üzerine yapılmıştır. Kapsam: Türkiye’deki İletişim fakültele-
rinin gazetecilik eğitim müfredatlarının gözden geçirilerek, müfredat içeriklerindeki yeni dijital teknolojileri 
kullanma becerisinin verildiği uygulama derslerine odaklanmaktadır. Böylece habercilikte yeni teknolojilerin 
kullanıldığı, uygulama ağırlıklı, otomatikleşen haber üretimine ve verilerin görselleştirilmesine, vb. pratiklere 
uygun yeni dersleri önermeyi kapsamaktadır. Sınırlılıklar: Çalışma Türkiye’deki iletişim fakültesi gazeteci-
lik bölümlerinin müfredat içeriklerine odaklanmaktadır. Türkiye Halkla İlişkiler derneğinin web sayfasında 
belirlediği(http://www.tuhid.org/yerli-iletisim-fakulteleri.html) üniversitelerden Gazetecilik bölümü olan fa-
külteler değerlendirmeye alınmıştır. Bu durum araştırmayı sınırlı kılmaktadır. Genellemeden uzaklaştırmakta-
dır. Yöntem: Niteliksel bir çalışma yapılmıştır. Türkiye Halkla İlişkiler derneğinin web sayfasında belirlediği, 
Gazetecilik bölümü olan İletişim Fakültelerine sahip olan 35 üniversiteden,  Türkiye’deki uzun yıllar eğitim 
geçmişi olan  (1960’lı yıllarda kurulmuş olması) 6 iletişim fakültesi amaçlı örnekleme ile seçilerek, dersler ve 
içerikleri değerlendirilmiştir. Müfredatlar üzerinden bir meta analiz yapılarak sonuca gidilmiştir. Söz konusu 
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fakülteler Anadolu, Ankara, Gazi, İstanbul, Marmara ve Ege üniversitelerinin iletişim fakülteleridir  Bulgular: 
Gazetecilik bölümlerinin web sayfalarından lisans ders programları incelendiğinde birinci ve ikinci sınıflarda 
gazeteciliğin toplumsal,  kültürel, siyasal ve ekonomik vb. alanlarına ışık tutacak teorik dersleri yer almak-
tadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, gazeteciliğin uygulama alanına ilişkin yeni medya, internet gazete-
ciliği, uygulamalı gazetecilik, vb. dersler bulunmaktadır. Ancak bu derslerin yanısıra, gazetecilere kodlama, 
algoritma, veriyi görselleştiren programları içeren dijital ortam uygulamalarına ağırlık veren derslerin de  yer 
alması gerekmektedir. Bu yolla bilişim teknolojileri ile gazetecilik pratiklerinin birleştirilmesi sağlanmalıdır. 
Bilgi teknolojilerinin sayıca artması ve gelişmesine bağlı olarak, yüksek  öğretim sınavında Türkçe-Sosyal 
test puan sonuçlarıyla okullara giren öğrencilerin bu derslerin yanısıra dijital alana uygun beceri kazanmayı 
kolaylaştıracak Matematik testinden de geçerli puan almaları gerekmektedir. Çünkü söz konusu teknolojiler 
dijital beceri kazanmayı gerektirmektedir. Böylece bu alandaki yenilikleri takip etmeleri, bilgisayar teknolo-
jileri okuryazarlığı geliştirilmesi kolaylaşacaktır. Sonuç: Lisans öğrencilerinin profesyonel olarak birtakım 
deneyimleri kazanmak ve sektördeki çalışmaları uyum sağlayabilmeleri diğer deyişle mesleksel bilgi ve be-
cerilerini geliştirebilmeleri  için verimli bir eğitim süreci  geçirmeleri gerekmedir. Öğrencilere eğitimin ilk 
yılında sektörle tanıştırılarak gerekli bilgi birikimini ve donanımını sağlaması  bazı uygulama derslerinin ilk 
yıllarda müfredatta yer alması bu konuda farkındalık yaratabilecektir. Teorik olarak alınan derslerin  ve edi-
nilen becerilerin uygulamaya geçirilmesi aşamasında staj dönemi öğrencilerin kendileri tarafından belirlenen 
gazete ortamlarından değil, fakülte yönetimlerince medya sektörünün deneyimleriyle öne çıkan kişileriyle bir 
araya getirilmeye çalışılmalıdır. Bir başka çözüm yolu da dijital deneyimlere sahip haber odası çalışanlarının,  
öğrencilerle bir araya gelebilecekleri derslerin müfredata ilave edilmesi hususu da, bu konuda  olumlu katkılar 
sağlayabilecektir.  Çünkü staj ve eğitim birbirini bütünler nitelikte olmalıdır. Haberde dijitalleşmenin çok hızlı 
bir biçimde yaygınlık kazanmasıyla, haber toplamanın ve bilginin sınırsız olduğu sanal ortamlardaki veriyi 
alabilme, analiz edebilme yorumlayabilme vb. gibi becerileri edinmek zorunluluğu müfredatları yenilemeyi, 
eğitimde dijital haber  uygulamalarını zorunlu kıldığı görülmektedir. Günümüzde kodlamaların ve programla-
rın gazetecilik alanına girmesiyle yani “gazeteciliğin programcılığa yaklaşma evresi”, diye düşünülen bu dö-
nemde, sanal ortamlarda zengin içerik yaratabilme, web ve etkileşimli medya içinde beceri kazanabilme, bil-
gisayar grafik, programlama dilleri, istatistik,  veri toplama, blog, sosyal medya ve robot gazetecilik çeşitleri,   
veri madenciliği, QR kodlama tekniklerinin öğrencilere lisans düzeyinde verilmesi için gereklidir. Dolayısıyla 
okullar  müfredatlarını  yeniden gözden geçirmeleri  gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Eğitimi,  Gazetecilik Eğitim Müfredatları, Dijitalleşen Gazetecilik, İletişim 
Fakülteleri Gazetecilik Lisans Programları
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MOTİVASYON ARAÇLARININ ALGILANMASINDA TATİLE ÇIKMANIN İŞVEREN VE 
YÖNETİCİLER ÜZERİNE ETKİSİ; SAKARYA ÖRNEĞİ

İsmail BİLGİÇLİ1, Burhanettin ZENGİN2

1-2Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sapanca, Sakarya / Türkiye

Öz: Giriş: İşletmelerde motivasyon konusunda, meydana gelen değişmeleri takip etme, tepki verme, organi-
zasyonun yeteneklerini, birikimini yeniden tanımlama ve değerlendirme, olan ve olması muhtemel koşulları 
özümseyerek yeni ürün geliştirme ve müşteri hizmetleri boyutlarını kapsayacak biçimde dinamik bir yapıya 
kavuşturma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Motivasyon, işletmelerin üretim faktörlerini oluşturan en önemli un-
surlardan   olan   emek   faktörünün   amaca   uygun   kullanılmasında   etkili   bir rol oynamaktadır.  Özellikle 
işletmelerin ihtiyaç duyduğu amaçlara uygun üretim hedeflerine ulaşmak için verimlilik esaslarına uygun mo-
tivasyona sahip işveren ve yöneticiler tarafından yönetilmesi çok önemlidir. Motivasyonu yüksek bir çalışan 
olarak işveren ve yöneticiler örgütün varlığı için hayati bir öneme sahiptir. İnsan kaynağına yatırım yapmanın 
sağlayacağı toplam fayda, diğer üretim faktörlerine yatırım yapmanın toplam faydasından daha fazladır. İş-
letmelerde en son teknolojik gelişmeyi yansıtacak üretim donanımlarına sahip olunmasının yeterli olamaya-
cağı, bu donanım unsurlarını kullanacak insan kaynağına ihtiyaç duyulacağı açıktır. İşletmelerin gelecekte 
varlıklarını sürdürmek istemeleri uzun vadeli planlamaların içinde bulunmak istemeleri, stratejik olarak insan 
kaynağının motivasyonunu arttırıcı uygulamaları benimsemiş olmalarını gerektirmektedir. İşletmelerde üre-
tim için gerekli olan tüm diğer kaynakların verimli ve etkin kullanımı için gerekli olan insan kaynağının iyi 
kullanılması ve motive edilmesi önemlidir.Amaç: Araştırmanın amacı, işletmelerde yönetici ve işverenlerin 
gereksinimlerinden en önemlisini oluşturan dinlenme ve tatil ihtiyacının önemini vurgulamak ve araştırma ya-
pılan işletmeler bazında işveren ve yöneticilerin tatil ve turizm hareketine katılımlarının motivasyon algılarına 
olan etkilerinin tespit edilmesidir. Araştırmada işveren ve yöneticilerin turizm hareketine katılım sonrasında 
motivasyon algılarındaki değişimlerin tespiti ile varsa bu değişimlerin motivasyon araçlarının uygulanmasında 
oluşturabileceği farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.Kapsam: Araştırmanın kapsamını Sakarya’da 
ticari faaliyetini sürdüren işveren ve yöneticiler oluşturmaktadır. Sakarya’da faaliyet gösteren ticaret ve sanayi 
odaları, esnaf örgütleri gibi sivil toplum kuruluşlarına bağlı olarak çalışan yöneticiler ve işverenler ile sınır-
landırılmıştır. Bir işyerine maaş karşılığı bağlı olarak çalışan yöneticiler de kapsama dahil edilmiştir. Araştır-
mada 10-49 ile 50-249 üzeri çalışanı bulunan işletmeler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma süreci sonunda 
toplam 700 anket değerlendirilmiştir. Bu anketlerde yeterli veri ve anlamlılığa sahip olmadığı için değerlen-
dirmeye alınmayan anket bulunmamaktadır. 700 adet anket formu üzerinden araştırma analizleri gerçekleş-
tirilmiştir. Anketler Eylül 2016 ve Kasım 2016 tarihleri arasında Sakarya’da faaliyette bulunan işletmelerde 
işveren ve yöneticilere uygulanmıştır.  Sınırlıklar:  Çalışma evreninin sayısal olarak çok geniş olması, hem 
ekonomik kısıtlılık hem de zaman darlığı nedeniyle araştırma evrenine ulaşmak mümkün olmamıştır. İşveren 
ve yöneticilerin yoğun iş stresi altında çalışmalarından dolayı, anket sorularının çokluğu, sıkıcı olabilmekte 
ve soruların uzaması cevap hassasiyetlerini azaltabilmektedir. Turizm sezonunun bitişi olan Eylül ayı bilinçli 
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olarak seçilerek tatil dönüşü motivasyon algısının hassas ölçümü amaçlanmıştır. Turizm sezonunun bitişinin 
beklenmesi zaman sıkışıklığına yol açarak kısıtlılık oluşturmuştur. Çalışmanın sadece 10-49 ve 50-249 üzeri 
çalışana sahip işletmelere uygulanmasının nedeni az sayıda çalışana sahip işletme sayısının çok olması ve 
çalışan sayısının azlığının verilerdeki objektifliğe zarar verebileceği öngörüldüğünden kısıtlılığa yol açmıştır. 
Çalışmanın konusunu oluşturan Sakarya ilinin ilçeleri ile birlikte geniş bir coğrafi alana yayılması, evrenin 
tamamına ulaşmayı zorlaştırdığı gibi, ekonomik olarak ve zaman kısıtlılığına yol açmıştır. Yöntem: Araş-
tırmada 80 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenleri-
ni etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı 
rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmaya toplam (N=700) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 24 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0.889 değeri elde edilmiştir. Verilerin analizi için Anova (F), Mann Whitney U, Kruskal 
Wallis (Ki-kare) testi, T Testi, Beta değeri, Ki-kare bağımsızlık testi, Pearson ve Spearman Korelasyon Testi 
uygulanmıştır. Anket formundaki ölçekler arasındaki ilişkileri açıklayabilmek için regresyon analizinden ya-
rarlanılmıştır. Bulgular:Tatil motivasyonunun işveren ve yöneticilerin tatil sonrası ekonomik, psiko-sosyal, 
örgütsel ve yönetsel motivasyon faktörlerine etkisinin regresyon analiz sonuçlarına göre, Anova tablosundaki 
sig değeri<0,02-0,00-0,04 olduğu için tatile çıkma motivasyon algısı ile çalışanlara uygulanacak motivasyon 
araçları ilişkisi anlamlıdır. Regresyon modeline göre tatile çıkan işveren ve yöneticilerin ekonomik, psiko-
sosyal, örgütsel ve yönetsel motivasyon faktörleri konusunda çalışanların isteklerine yaklaşımının tatil sonrası 
motivasyon etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Tatil motivasyonu algısı ile işveren ve yöneticilerin ekonomik, 
psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel motivasyon faktörleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır 
diyebiliriz. Sonuç: Motivasyon konulu çalışmalarda, araçların içerisinde gerek işveren ve gerekse yönetici-
ler açısından olduğu gibi, çalışanlar açısından da turizme katılım sıralamada bulunmamaktadır. Çalışmanın 
sonucu motivasyon araçları içinde turizme katılımın işveren, yönetici ve çalışanlar açısından farkındalığı-
nı sağlamak ve gereken önemini göstererek uygulanmasını gerçekleştirmek olabilir. İş dünyasında işveren 
ve yöneticilerin öncelikle kendi yaşamsal döngülerinde turizme katılımın, tatile çıkmanın motivasyonlarını 
arttırmada katkısının önemine inanmaları, gerekliliğine inanmaları, yaşamlarına uygulamaları, uygulamadan 
sonra kıyaslamaları; sonra da çalışanlara uygulamaları yönünde teşvikler göstererek örgütlerinin verimliliğinin 
artışını sağlamaları gerekli olabilir. Ekonomik sektörlerin yapıları değişimi zorlarken tatil motivasyonu uygu-
lamalarının işveren ve yöneticiler tarafından ihtiyaç olarak değerlendirilmesi ve motivasyon faktörü olarak 
kabul edilmesi başarılı yönetimlerin vizyon alanlarını açarak çalışmalarını destekleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Motivasyon Araçları, Tatile Çıkmak, İşveren/Yöneticiler, Sakarya  

Yazar Notu: Bu alışma Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN  tarafından danışmanlığı yapılan Sakarya Üniversi-
tesi, Turizm Fakültesi, Turizm işletmeciliği Ana Bilim Dalı“Sosyal Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış İsmail 
BİLGİÇLİ’nin “Motivasyon Araçlarının Algılanmasında Tatile Çıkmanın İşveren ve Yöneticiler Üzerine 
Etkisi; Sakarya Örneği” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER ENGELLERİ VE CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK 
OKUL YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENEMSİ

 Zehra ASLAN1, Murat Gürkan GÜLCAN2

1-2Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ABD,   Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Geçmişten günümüze kadının, ekonomik, sosyal ve toplumsal alandaki haklarının iyileştirilmesine 
yönelik çeşitli reformlar, uluslararası bildirgeler ve medeni kanunda yapılan hukuki düzenlemelerin yanı sıra,  
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, kadın örgütlerinin ve derneklerinin faaliyetleriyle birlikte ulusal ve ulusla-
rarası alanda yapılan kadın haklarına dair çalışmalar, kadınların özel ve kamusal alanda, farklı iş kollarında ve 
çeşitli pozisyonlarda yer almasını sağlamıştır. Kadın haklarına dair yapılan düzenlemelerde yasal olarak kadı-
nın üst yönetimlerde yer almasına yönelik görünür bir engel olmamasına karşın, yapılan araştırmalar, kadın-
ların çoğunlukla alt veya orta kademelerde yoğunlaştığını ayrıca kariyer ve yükselme basamaklarında birçok 
engellerle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. İnsan kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması karşı-
sında, cinsiyetçilik yok olmasa da, kadınların yeteneği ve gücünün göz ardı edilmeyerek ön yargıların kırılma-
sının önüne geçilebilir. Yönetim işinin, cinsiyetçilik ile değil, yetenek ve liderlik özelliklerine dayandırılması 
daha faydalı görünmektedir. Bu bağlamda, kadınların kariyerde yükselme ve cam tavanın nedenlerine ilişkin 
sorunların tespitine yönelik çalışmaların varlığı önemli görülmektedir. Amaç: Bu araştırmada, kurumlarda 
kadın yöneticilerin yönetim kademelerine gelme süreçlerinde, ailevi, kurumsal, cinsiyet ve toplumsal ön yargı 
kaynaklı, kariyer ve cam tavan engeller ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bu doğrultuda okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Araştırma, kadın yöneticilerin yönetim kademelerinde 
ilerlemeleri ve cam tavan engellerin değerlendirilmesine yönelik yapılmış nitel bir çalışmadır. Araştırma 
Problemi: Kurum yöneticilerinin, kadınların yönetim alanındaki kariyer engelleri ve cam tavan sendromuna 
ilişkin görüşleri nelerdir? Kapsam: Araştırmanın evrenini, Diyarbakır ili resmi okullarda görevli okul yö-
neticileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Diyarbakır ili merkez ilçe sınırlarındaki resmi okullarda görevli, 
farklı okul türlerinden, farklı kıdem düzeylerinden, farklı cinsiyetlerden yöneticilerin katıldığı 20 kadın 20 
erkek yönetici oluşturmaktadır. Bu kapsamda okul müdürleri ve müdür yardımcıları çalışma grubuna dahil 
edilmiştir. Yöntem: Araştırmada, katılımcı bilgilerinin ve 12 maddelik yönetici görüşme sorularının yer aldığı 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 20 kadın, 20 erkek yönetici ile gerçekleştirilen araştırma 
sorularından elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen veriler, kavramsal çer-
çeve ve görüşmeye dayalı oluşturulan 12 kategori ve bu kategorilere yönelik alt tema çerçevesinde açıklanıp 
yorumlanmıştır. Bu araştırma için, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Sayı: 30769799-E.12611528 
Tarih: 09.11.2016 kurum izni alınmıştır. Sonuç: Analiz sonucunda, evlilik ve çocuk kadının kariyeri ve yük-
selmesi önünde engel, bekârlık ise kariyer yapma sürecinde avantaj olarak görülmektedir. Kadınların, kariyer 
yolunda en büyük desteği ailelerinden aldıkları belirlenmiştir. Bu desteğin ise, psikolojik ve manevi destekle 
beraber, çocuk bakımına yönelik aile büyükleri ya da yakın akrabalardan alınan destek olduğu görülmüştür. 
Üst düzey pozisyonlara gelme sürecinde kadınların en çok cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaştıkları saptanmıştır. 
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Erkeklerin informal ilişkileri kadınlara oranla daha fazla ve etkili kullanmaları, erkeklerin yönetim alanlarında 
daha çabuk ve kolay yükselmeleri sonucunu ortaya koymaktadır. Katılımcı görüşlerine göre, meslek seçiminde 
cinsiyet faktörünün etkin rol oynadığı, kadın yöneticilere karşı büyük bir ön yargının olduğu bu ön yargının 
kaynağını ise, kadınların yöneticilik görevini iyi yapamadıkları algısı nedeniyle ortaya çıktığı, kadınların cam 
tavan engelleri aşmak için kararlılık göstermeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kadınlar, yönetimsel fark-
lılık açısından erkeklere oranla daha detaycı ve düzenli olarak görülmüşlerdir. Mesai şartları karşısında en 
çok evli kadın yöneticiler zorlanmışlardır. Bekâr katılımcıların ise, mesai şartları karşısında oldukça dirençli 
oldukları görülmüştür. Kariyer fırsatlarını değerlendirme açısından kadınlar daha önde görülmekle birlikte, 
ilerleme durumlarını fırsat verildiği sürece erkeklerden daha bağlı görmektedirler. Ön yargının en büyük kay-
nağını ise kadınların yöneticilik görevini iyi yapamadıkları algısının varlığı oluşturmaktadır.  Kadınların cam 
tavan engelleri aşması için kararlı ve istekli olmaları, gerekli eğitimleri almaları ve geleneksel yapıdan çıkma-
ları gerektiği görüşü ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Cam tavan, Kadın Yönetici

Yazar Notu:  Bu çalışma Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniver-
sitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ‘’Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’’nde yapılmış ve hâlen devam 
etmekte olan Zehra ASLAN’ ın “Kadın Yöneticilerin Kariyer Engelleri ve Cam Tavan sendromuna İlişkin 
Okul Yönetici Görüşlerinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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SOSYAL VE SİYASAL ÇATIŞMALARA BİR ÇÖZÜM ARACI OLARAK ANAYASA: TUNUS 
ÖRNEĞİ

Ömür AYDIN

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kurucu iktidarlar tarafından üretilen anayasalar temelde iki görünüme sahiptirler. Anayasa’nın ilk 
görünümü hukuki kimliği, ikinci görünümü ise politik boyutudur. Anayasalar, devlet iktidarını kurar, tanımlar 
ve devlet organlarının görev ve yetki alanını belirler. Ancak Anayasa işlev olarak bundan ibaret de değildir. 
Anayasalar devlet iktidarı karşısında kişilerin sahip olduğu hak ve hürriyetleri de tanır ve güvence altına alır-
lar. Bu yönüyle Anayasa hukukla kayıtlanmış bir devletin çerçevesini çizer.  Günümüzde anayasalar bu klasik 
işlevlerine ilaveten sosyal ve siyasal uyuşmazlıkları hukukla çözme aracı olarak da öne çıkmaktadır. Barışsız 
ya da güvensiz bir mekânda uzlaşma yoluyla yapılabilen bir anayasa,  sosyal ve siyasal uyuşmazlıkları çözen 
bir “toplum sözleşmesi” meydana getirebilir. Bilindiği gibi 2011’te Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı olarak 
adlandırılan sokak hareketlerinin ardından bu coğrafyada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Tunus, yalnızca Arap 
Baharı adı verilen sürecin başladığı yer değil aynı zamanda, 26 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen yeni ana-
yasasıyla bu süreci bir sosyal sözleşmeye bağlayabilmesiyle de ön plana çıkmıştır. Ayaklanmaların yaşandığı 
birçok ülkede süreç, sağlıklı bir şekilde ilerletilememiş, hürriyet, adalet talepleri toplumsal bir uzlaşıya dayalı 
anayasal güvencelere kavuşturulamamıştır. Bu perspektiften bakıldığında Tunus, yapmayı başardığı yeni ana-
yasa ile diğer ülkelerden ayrılabilmiştir. Amaç: Yeni bir Anayasa’nın hazırlanma süreci ve sonrasında Anayasa 
metnine yazılan hükümler dikkate alındığında Tunus deneyimi dikkate değerdir. Tunus’ta sosyal ve siyasal 
çatışmaları çözme aracı olarak anayasa yapımının önemli bir örneği sergilenmiştir. Çalışma bu olguyu Tunus 
bağlamında ele alarak anayasaların toplumsal uzlaşı yaratma işlevini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Kapsam: 
Çalışma, Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Tunus’ta Anayasa yapım serüvenini ve bunun ürünü olan 
Anayasal düzenin ortaya koyduğu yapıyı incelemektedir. Bulgular: 18. yy sonrası dünyada anayasacılık hare-
ketleri incelendiğinde genel olarak anayasaların bir hukuk boşluğunda ve çoğu zaman da uzlaşma kültüründen 
yoksun olarak yapıldığı görülür. Anayasalar ilk ortaya çıktığında yalnızca devlet iktidarının tanımlanması ve 
iktidarın hukukla kayıtlanması amacını gütmekteydi. Günümüzde Anayasalar bu işlevlerinin yanı sıra toplum-
sal ve siyasal uyuşmazlıkları çözüm aracı olarak da görülmektedirler. Bu çerçevede Tunus deneyimi toplumsal 
farklılıkların anayasal düzene yansıtılması ve hukuk aracılığıyla uzlaşma sağlama işlevinin önemli bir örneğini 
bize sunmaktadır. Tunus, 1956’da bağımsızlığını kazanmasının ardından Habib Bourguiba yönetiminde sekü-
lerleşme ve ulus-devletleşme sürecine girmiş, siyasal İslam programı savunan partilerin kurulması uzun yıllar 
engellenmiştir. Kimi yönleriyle modernleşme ve sekülerleşme süreci tepeden inme programlarla sağlanmıştır. 
Buna ilaveten yaşanan ekonomik kriz, 2011 ayaklanma sürecini başlatmıştır. Ben Ali’nin devrilmesinden sonra 
yaşanan geçiş döneminde eski rejimin temel kurumları çalışmaya devam etmişlerdir. Ardından serbest seçim-
lerin düzenlendiği ve seçilmiş bir Kurucu Meclis eliyle yeni bir anayasanın yazılacağı bir döneme geçilmiştir. 
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Yasemin Devrimi’nin ardından yeni bir anayasa yazılmasına karar verildiğinde, Tunus’un siyasal hayatına 
yön veren partiler bu sürecin içinde olmuşlardır. Liberal, seküler kesim ile Arap ve İslami köklere referans 
yapan muhafazakâr partiler bu sürece dâhil olmuşlardır. Hazırlanan yeni Anayasa’da “Ülkenin ve Tunusluların 
İslam ve Arap dünyasıyla bağları” Başlangıç metninde vurgulanmıştır. Ancak bununla beraber Anayasa’nın 
2. Maddesinde “Tunus, vatandaşlığa, halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne dayanan sivil bir devlettir.” 
hükmüne yer verilmiş ve 6. maddede “Devlet dini korur, inanç ve vicdan ile ibadet özgürlüğünü güvence 
altına alır ve camilerin ve ibadet yerlerinin partizanca araçsallaştırılmasından uzak şekilde tarafsızlıklarını 
sağlar” hükümleri yer almıştır.  Bu hükümler toplumsal kesimlerin farklı nitelikteki hassasiyetleri arasında bir 
denge arayışını ön plana çıkmaktadır. Sonuç: Yeni bir Anayasa’nın hazırlanma süreci ve sonrasında Anayasa 
metnine yazılan hükümler dikkate alındığında Tunus deneyimi dikkate değerdir. Tunus’ta sosyal ve siyasal 
çatışmaları çözme aracı olarak anayasa yapımının önemli bir örneği sergilenmiştir. Tunus Anayasa yapım 
sürecinde toplumun değişik katmanlarının sürece katılımını sağlayabilmiştir. Bu amaçla halk tarafından seçi-
len bir kurucu meclis meydana getirilmiş, siyasal partiler, dernekler ve hatta sosyal medya aracılığıyla halk, 
Anayasa yapım sürecine etkide bulunmaya çalışmışlardır. Böylelikle Anayasa farklı sosyal ve siyasal sınıfların 
uzlaşısına dayanan bir metin olarak ortaya çıkmıştır. Tunus deneyimi bize Anayasa’nın içeriği kadar Anayasa 
yapım tekniklerinin de sürecin başarısı açısından ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Ahmet Cevdet Paşa’nın 
deyimiyle “Usûl esasa mukaddemdir” Yani usul esastan önce gelir. Bu nedenle Anayasa gibi toplumsal uzlaşı 
niteliğindeki bir belgenin içeriği kadar yapılış usulü Anayasa’nın meşruiyeti açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Yapım Teknikleri, Tunus, Arap Baharı, Toplumsal Uzlaşı
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TÜRK İMAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

Özge AKSOYLU ÜRGER

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Bir ülkeyi ülke yapan temel unsurlarından biri olan toprağın kullanımını konu alan İmar Hukuku, 
genel olarak İdare Hukukunun bir parçası gibi kabul edilse de kendine özgü ilke ve esaslarıyla gittikçe özerk-
leşen bir hukuk dalı haline gelmektedir. Amaç: İmar Hukukunu özerk bir hukuk dalı haline getiren esasların 
ortaya konulması bu hukuk dalının anlaşılabilir kılınması açısından büyük önem arzetmektedir. Kapsam: Türk 
İmar Hukukunun genel esaslarının, “İmar Düzenlemelerine İlişkin Temel Esaslar”, “İmar Uygulamalarına 
İlişkin Temel Esaslar” ve “İmar Yargılamasına İlişkin Temel Esaslar” olarak üç bölümde ele alınması müm-
kün gözükmektedir. İmar düzenlemeleri bakımından öncelikle 3194 sayılı İmar Kanunu ve özel imar kanun-
ları, ikinci olarak imar yönetmelikleri ve mekânsal planlar, son olarak da farklı mekânsal planlar arasındaki 
ilişkinin ortaya konulması; somut olaya uygulanacak imar düzenlemesinin tespit edilmesine ilişkin kural ve 
ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu imar düzenlemelerinin uygulaması ise, başka herhangi bir 
hukuk dalında bulunmayan imar programı, parselasyon, kamulaştırma gibi araçlarla yapılmakta; yapı inşası 
ve kullanımı da özel sektör ve kamunun ortaklaşa yürüttüğü özel bir izin usulü neticesinde gerçekleşmekte-
dir. İmar yargılaması ise süre, menfaat ve üstün kamu yararı denetimi gibi konularda genel idari yargılama 
hukukundan önemli farklılıklar arzetmektedir. Sınırlıklar: Bir hukuk dalının genel esaslarını ortaya koymak 
amacıyla hazırlanan bir tebliğin kendi içinde barındırdığı en önemli sınır, hukuken önemli olsalar da ayrıntı ve 
istisna niteliğindeki hukuki esaslardan bahsedilmesinin mümkün bulunmamasıdır. Yöntem: İmar Hukukunun 
genel esasları hukuki kaynak itibariyle Kanun ve Yönetmelikler ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihat-
larına dayanmaktadır. Bu nedenledir ki İmar Hukukunun genel esasları, İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin, 
yargı içtihatları ve doktrin ışığında kapsamlı bir analizi ile ortaya konulabilir. Bulgular: Söz konusu analiz 
sonucunda, İmar Hukuku alanında genel kanun niteliğindeki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun dışında çok fazla 
sayıda özel imar kanunları bulunduğu (Kıyı Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Orman Kanunu, Boğaziçi Kanu-
nu, Gecekondu Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Yenileme Alanları 
Kanunu, Milli Parklar Kanunu vs.); özel kanunların uygulama alanına giren konularda kural olarak bu özel 
kanunların uygulanacağı; Yönetmelik ve Plan ilişkisinin karmaşık bir nitelik arzettiği ve bazı durumlarda plan-
ların, bazı durumlarda yönetmeliklerin öncelikle uygulanması gerektiği; mekânsal planların ise kendi içlerinde 
plan kademelenmesi olarak adlandırılan bir normlar hiyerarşisine tabi olduğu; imar düzenlemelerini hayata ge-
çiren başlıca işlemin, imar uygulamalarının hangi sürede nasıl gerçekleştirileceğini öngören imar programları 
olduğu; yine imar hukukuna özgü imar uygulaması işlemleri olarak mülkiyet hakkını sınırlandıran parselasyon 
ve kamulaştırma işlemlerinin bu programlar kapsamında tesis edildiği; imar programı, kamulaştırma ve parse-
lasyon sonucunda imar parseli haline gelen bir parselde yapı inşasının ve inşa edilen yapının kullanılmasının 
özel sektör ve kamunun ortaklaşa gerçekleştirdiği yapı inşa ve kullanma ruhsatları ile mümkün olabildiği; imar 
yargılamasında menfaat unsurunun ve dava açma sürelerinin genel idari yargılama hukukuna göre daha geniş 
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yorumlandığı; imar yargılamasında kamu yararı denetiminin genellikle farklı kamu yararlarının birbirleriyle 
çatışması söz konusu olduğu için, “üstün kamu yararı” esas alınarak yapıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç: 
İmar hukuku gerek norm, gerek uygulama gerek yargılama boyutlarıyla idare hukuku ve idari yargılama hu-
kukunun genel ilke ve esaslarından büyük ölçüde ayrışmakta; mülkiyet hakkına önemli müdahaleler içeren bu 
özerk hukuk dalının anlaşılması ona özgü ilke ve esasların norm, içtihat ve doktrin boyutuyla analiz edilmesini 
gerektirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İmar, Hukuk, Düzenleme, Uygulama, Yargılama
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KÜTÜPHANE DERMELERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ KORUMA 

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Kütüphane dermeleri mevzuatta; kullanıcıların eğitim, bilgi ve kişisel gelişim konularındaki gerek-
sinmelerini karşılamak amacıyla, bir araya getirilmiş ve teknik işlemler sonucu hizmete sunulmuş olan bilgi 
kaynaklarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Kütüphane bünyesindeki bu dermeler yazılı, basılı, görsel-işitsel, 
çizgisel, elektronik her türlü bilgi kaynağı olabilmektedir. Kütüphanelerin bilgiyi sağlama, koruma gibi sürdü-
rülebilir işlevleri bulunmaktadır. Ancak dermeleri kapsayan her türlü bilginin korunması sırasında kullanılan 
binanın, mekanların, kimyasalların, ekipmanların yetersiz koşullarda bulunması nedeniyle risklerle karşılaşıla-
bilmektedir. Bununla beraber personellerin eğitim eksikliği de eklenince risk faktörleri artmaktadır. Kütüphane 
dermelerini oluşturan organik esaslı objelerde sıcaklık, bağıl nem, ışık, titreşim, toz, biyolojik faktörler, hava 
kirliliği gibi pek çok olumsuz parametreden etkilenmektedir. Ayrıca güvenlik ve sabotaj gibi insan kaynaklı 
problemler de önemli bir risk unsurudur. Bu dermelerin korunması için esaslı bir koruma planlaması yapılma-
lıdır. Dermelerin arasında el yazması eserler gibi kültürel miras eserleri de bulunmaktadır. Bunların bünyesin-
deki mürekkep, deri cilt, kağıt ve üzerindeki tezhip ve minyatürler de olumsuz iç konfor koşullarından hasara 
uğrayabilmektedir. Gerek basılı ve elyazması dermelerin gerekse elektronik dermelerin Uluslararası Kütüp-
hane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından hazırlanan Kütüphane Malzemelerinin Bakım 
ve Kullanımında İlkeler doğrultusunda korunması gereklidir.  Amaç:  Çalışma, Türkiye’deki tüm kütüphane-
lere model olabilecek şekilde önleyici korumaya yönelik önceliklerin belirlenmesi çalışmalarının başlatılma-
sı amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını İstanbul ilindeki üç kütüphane 
(halk, üniversite ve vakıf) oluşturmaktadır. Kütüphanede dermelere yönelik okuma ve depo salonlarındaki ge-
nel önleyici koruma sorunlarına odaklanılmıştır. Sınırlıklar: Araştırma tüm kütüphaneler için yüksek maliyet 
ve zaman gerektirdiğinden, İstanbul ilindeki üç kütüphane (halk, üniversite ve vakıf) ile sınırlandırılarak kü-
tüphanelerdeki korumaya yönelik genel sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada IFLA 
ilkelerinde ve ISO standartlarında belirtilen kriterler baz alınarak kütüphanelerde önleyici korumaya yönelik 
genel sorunlar “Fine Kinney” Yöntemiyle aldıkları risk skorlarına göre  belirlenmiştir. Bulgular: Kütüphane 
binalarının kütüphane amacına uygun olarak inşa edilmemesi sonradan bu amaca yönelik bina içinde değişik-
likler yapılması, yangına yönelik tedbirlerin bulunmaması / eksik bulunması, güvenlik sistemlerinin bulunma-
ması, önleyici korumaya yönelik yeterli önlemlerin mevcut bulunmaması, dermelerin korunmasına yönelik 
kullanıcılarda farkındalık eksikliği, yine korumaya yönelik personel için eğitim çalışmalarının eksik olması, 
depo alanlarında iç konfor koşullarına uyulmaması, kitaplara yönelik restorasyon atölyelerinin bulunmaması 
ve sağlama kısımlarında yeni bağışlanan kitaplara fumigasyon uygulanmaması, çalışanların kişisel koruyucu 
donanım kullanmaması, periyodik temizlik ve iklimlendirme çalışmalarının yapılmaması olarak sıralanmıştır. 
Sonuç: Çalışma sonunda, idari prosedürlerin bir an önce alınması, önleyici korumaya yönelik ihtiyaçların 
analizi ve temin edilmesi, hasar görebilecek dermelerin koruma ve rehabilitasyonuna yönelik önlemler, çalı-
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şanların ve kullanıcıların eğitimi gibi konuların öncelikle ele alınmasının ivedi olacağı değerlendirilmektedir. 
Kütüphane dermelerinin korunmasına yönelik kütüphane birimleri olan Çocuk Bölümü, Engelliler Bölümü, 
İnternet Bölümü, Kitap Deposu, Müracaat Bölümü, Okuma Salonu, Süreli Yayınlar Bölümü, Eski Eserler 
Bölümü, Yetişkinler Ödünç Verme Bölümü gibi tüm alanlarda önleyici koruma çalışmalarına önem verilmesi, 
bu alanlarda hem kullanıcı hem de personele yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi gereklidir. Sosyal 
Bilimlerin bilim dallarından olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bilimi, Kütüphane Bilimi, Arşiv Bilimi, Enformas-
yon Bilimi, Bilişim Teknolojileri, Bilişim Yönetim Sistemleri konusundaki akademik çalışmalarda bu konu 
üzerinde müfredat ve tez çalışmaları yürütülmeli, ulusal ve uluslararası ölçekte konferans, seminer ve diğer 
etkinlikler düzenlenmelidir.  Tüm kütüphane kullanıcılarının bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları ortak buluş-
ma platformların kurulması çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve Belge Yönetimi, Önleyici Koruma, Kütüphaneler
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TOPLUMSAL YÖNÜYLE ANNELİK; OLMAK YA DA OL(A)MAMAK

İlknur OVALI URAN1, Yüksel Can ÖZ2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanlık tarihinin tüm dönemlerinde farklı zamanlarda farklı anlamlar yüklenen “annelik”, toplum-
larda genellikle kadınların tümüne hasredilen bir duygu ve rol durumu olarak yaşanır ve yaşatılır (Türkdoğan, 
2013). Annelik davranışı; genetik ve hormonal etkenlerce tetiklenip sürdürülüyor olsa da annenin çocuklu-
ğundan itibaren almış olduğu eğitim ve yaşanan olumlu ya da olumsuz olaylarca ifadesi değişebilir. Annelik 
rol kazanımı; kişilik yapısı, psikolojik durumu, destek sistemleri, bebeğin özellikleri (mizacı, hastalık varlığı), 
annenin yaşı, eğitimi, sağlık durumu, sağlık algılayışı, çocuğa bağlılığı, benlik kavramı, çocuk-baba ilişkisi, 
evliliğinin gidişatı, çocuk bakımı ile ilgili deneyimlerinin olması, stresörler gibi etmenlerden etkilenir (Öz-
kan,2014). Son iki yüzyılda kadın hareketi, değişen sosyal yapı nedeniyle kadınların ‘annelik’ kimliğinde ciddi 
değişiklikler olmaktadır. Çocukların bakım ve beslenmeleri yanında duygusal, bilişsel ve sosyal açıdan geli-
şimlerini sağlamak annelerin görevi olarak kabul edilmektedir. Bir yandan da psikolojik gelişim kuramları ile 
‘yeterince iyi annelik’ kendini çabucak ‘süper anneliğe’ dönüştürülmektedir. Tüm bunlar sırasında da anneliğin 
kadın ruh sağlığı ile yakından ilişkili olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Çocuk isteme,istememe, gebe kalabilme, 
kalamama ile başlayan kadın olma sorunları gebelikle, lohusalıkla artıyor. Kadınların annelik görevini üst-
lenmeleri, cinsiyete dayalı sosyal yapılanmada merkezi öneme sahiptir.  Annelik, çocuk doğurma ve yaşamın 
ilk dönemlerinde onu emzirme ile sınırlı değildir. Çocukların her açıdan büyütülmesi, yetiştirilmesi, ‘topluma 
kazandırılması’ kadınların annelik görevleri olarak kabul edilmektedir (Başterzi 2016). Amaç: Çocuk sahibi 
olmak, kadınlara sosyal ve kültürel yapı tarafından, bir görev olarak verilmiştir. ‘Anne olmak yada olmamak’ 
kadınları yakından ilgilendiren ve onları etkileyen bir durumdur. Bu çalışmayı  “kutsal” ve “içgüdüsel” annelik 
mitini eleştirmeyi ve  “modern annelik” kurgusuyla oluşturulan beklentiler yüzünden annelerin nasıl etkilen-
diklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Toplumun kadına yüklediği annelik rolüne odaklanılmıştır. 
Sınırlıklar: Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma literatür inceleme 
yöntemi kullanılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: 
Annelik kavramı günümüzde hem geleneksel içeriğini koruyor hem de modern değişimlerle birlikte yeni an-
lamlar kazanıyor.  Ancak annelik kurgusunun hâlâ kadınları kategorize eden ve anne olmayı tercih etmeyenler 
kadar edenlerin de üzerinde baskı yaratan bir içeriği var. “İdeal anne” söylemiyle birçok ikilik yaratılıyor 
ve bu ikilikler tüm kadınları etkilemektedir. (Sever,2015).Çocuk sahibi olmak hem kadın hem de erkek için 
geçerli bir durumken, kültürün etkisine bağlı olarak toplumdaki yaygın görüşün bahsedilen durumu annelikle 
eşdeğer görmesine neden olmuştur. Annelik, hemen her zaman hemen her toplumda olduğu gibi Türkiye’de 
de kadın olmanın, kadın kimliğinin temel parçalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Annelik, kadınları 
en fazla güçlendiren deneyimlerden birisidir (Burç,2017). 1970’lerden önce doğurabilen tüm kadınlar sorgu-
suz çocuk yapıyorlardı ve üreme hem bir içgüdü, hem dini bir görev hem de türün varlığını sürdürmesi için 
bir sorumluluktur. Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi, kadınların kendi yaşamlarını çekip çevirebilecek 
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ekonomik, mesleki konumlara ulaşmaları sonunda çocuk doğurmayı hiç düşünmeyen kadınlar ortaya çıkmıştır 
ve bu çocuk arzusunun genel, evrensel ve içgüdüsel olmadığını göstermektedir. Kadınlar doğurganlıklarını 
kontrol altına aldıklarından bu yana; doğurganlık azalmakta, ortalama annelik yaşı yükselmekte, iş dünyasında 
kadınların sayısı artmakta ve yaşam tarzları çeşitlenebilmektedir. Ama bir yandan hala tüm toplumlarda hala 
annelik kadınların temel sosyal rolü ve kadınlığın temel göstergesi olarak kabul edilmektedir. Günümüz toplu-
munda kadın kimliğinin algılanışında “çocuk” hâlâ önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Kadınların anne yahut 
gönüllü çocuksuz olmayı seçişi, ona atfedilecek bir karşıt sıfatları da (fedakâr/bencil, makbul/marjinal, kutsal/
değersiz) beraberinde getirmektedir (Sever,2015). Doğurmayan kadınların ebeveynlerinin yakınmalarından, 
arkadaşlarının anlayışsızlığından, tanımı gereği doğum yapmayanları cezalandıracak aşağılayacak ve toplu-
mun hışmından kaçmaları oldukça zordur (Başterzi,2016). Anneliğe yönelik genel bakış açısı, çocuk sahibi 
olmanın gerekliliği üzerinden şekillenmekte ve annelik olgusuna önem atfetmektedir. (Burç,2015). Toplumda 
kültürel değerlerle bezenmiş yaygın annelik olgusunun yanı sıra, anneliğe dair yeni bir gerçekliğe de dikkat 
çeker. Gönüllü çocuksuzluk olgusu, sosyo-kültürel değerlerin “uygun” gördüğü çocuk sahibi olmanın karşıtı 
bir durum olduğundan, normalden sapan bir davranış olarak ele alınmaktadır. Tercihli olması nedeniyle gönül-
lü çocuksuzluk kavramına çok daha eleştirel yaklaşılmaktadır ve çocukluluk teşvik edilmektedir. Kadınların 
üretkenlikleri sadece doğurganlıkla sınırlandırıldığından, onlara anne olmaktan başka bir yol bırakılmamakta-
dır (Burç,2015). Sonuç: Kadınlara toplumsal ve kültürel değerler aracılığıyla birçok görev ve rol yüklenmiştir. 
Bunlardan biri de anneliktir. “Annelik içgüdüsü” kavramının yerine kadınlara toplumsal hayat içinde öğretilen 
“annelik duygusu” kavramının kullanılmasının daha doğru olabilir. Kadınlar, annelik söz konusu olduğunda 
toplumsal statüsü döneme  uygun biçimde tanımlanmışlardır. Her durumda annelik karmaşık ve olağanüstü bir 
duygudur. Her kadın anne olmak istemeyebilir, anne olmak zorunda da değildir. Ama olanlar da anne olmanın 
keyfini yaşamın farklı alanlarında yaşamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Annelik, Gönüllü Çocuksuzluk
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TURGUT ZAİM’İN RESİMLERİNDE AVŞAR KADINI TEMASININ İŞLENİŞİ 

Pelin AVŞAR KARABAŞ1, Ozan KARABAŞ2

1Hitit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü, Çorum/ Türkiye

2 Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksek Okulu, Grafik Tasarım Bölümü, Çorum / Türkiye

Öz: Giriş: Bu araştırma; ünlü Türk ressam, eğitimci, illüstratör, dekoratör ve yazar Turgut Zaim’in eserlerinde 
konu alınan “Avşar Kadınları” temasının resimlenmesindeki üslupsal özellikleri ele alan bir çalışmadır. Giriş: 
1923 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görmeye başlayan ve İbrahim Çallı’nın 
atölyesinden mezun olduktan sonra bir süre Paris’te de bulunan Turgut Zaim, 1929 yılında Cumhuriyet döne-
minin ilk sanatçı topluluğu olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği üyeleri arasında yer almış, sonra-
sında ise diğer bir topluluk olan D Grubu’nun İnkilap sergileri ile yurt gezilerine katılmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından; halkevleri vasıtasıyla, sanatçıların farklı Anadolu şehirlerine gidip, kalarak resimler yapması 
ve sonrasında bu resimleri İstanbul’da sergileyerek zengin bir koleksiyon edinilmesi gibi bir takım amaçlarla 
gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinin planlandığı dönemlerde Kayseri ve Kırşehir’e gönderilmiş, Anadolu’da-
ki yaşam biçimleri, yöresel özellikler, yerel farklılıklar, milli değerler gibi birçok özelliği yakından gözlem-
leme fırsatı bulmuş ve benzersiz eserlerindeki özgün üslubunu, bu dönemlerde geliştirmeye başlamıştır. Bir 
dönem Konya’da öğretmenlik yapan, 1932 yılından başlayarak fırsat buldukça Anadolu’nun çeşitli yerlerini 
gezen, Yörükler’in ve Avşarlar’ın yaşantılarıyla ise yakından ilgilenen Turgut Zaim’in Anadolu insanının ve 
yaşamsal değerlerinin yer aldığı figüratif eserler; aynı zamanda bu insanların bulundukları çevre, giysileri, 
günlük uğraşıları veya yemek kültürleri gibi birçok yönden de bilgiler verebilecek nitelikte tasvir edilmiştir. 
Sanatçının pastel, suluboya ve yağlı boya kullanarak resimlediği eserlerinin yanı sıra, çinko ve linol tekniğinde 
ürettiği özgün baskı çalışmalarının da bulunduğu bilinmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı ünlü Türk sa-
natçı Turgut Zaim’in sanat anlayışı ile eserleri hakkında bilgiler vermek ve eserlerinden Avşar Kadınları’nı ele 
alan resimleri inceleyerek yorumlamaktır. Kapsam: Araştırma Turgut Zaim’in, Anadolu yaşamını ve folklorik 
değerleri ön plana alarak üretmiş olmakla birlikte, eserlerini Avşar Kadınları’ndan yola çıkarak betimlediği 
resimler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmada ele alınan resimler, sanatçının özellikle 
“Avşar Kadını” ifadesi ile isimlendirerek vurgu yaptığı çalışmalar ile sınırlandırılarak yürütülmüştür. Yöntem: 
Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli tavırları, davranışları karşılaştırmak 
ve betimlemek için bir veri toplama sistemidir (Gürsakal, 2001: 135). Arseven’e (1994: 14) göre, belli bir 
zamanda olay ve olguların doğal şartları içindeki gerçek durumunu saptamak üzere, toplum evreninden seçi-
len bir örneklemden elde edilen verilere dayalı yapılan bir araştırma biçimi olarak tanımlanabilir. Bulgular: 
Turgut Zaim; Türk minyatür resminin belirgin özelliklerinden etkilenerek, batı resminden oldukça uzak bir 
tavırla, tamamıyla yerli konular üzerine yoğunlaşmış, geleneksel olanı çağdaş bir yaklaşımla sergilemiş, ol-
dukça usta ve özgün bir figür ressamıdır. Konya, Kayseri ve Kırşehir’de bulunduğu yıllarda Yörükler’in yanı 
sıra; Avşar Kadınları’nı konu aldığı çalışmalarındaki betimlemeler ise oldukça yalındır. Figürler, resmedilen 
karakterlerin günlük yaşantılarından kesitler sunar ve yaşantılara özgü kıyafetler içerisinde sergilenir. Hamur 
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açan, halı dokuyan, yemek pişiren, çini boyayan, çocuk bakan, hayvan otlatan, meyve toplayan kadınlar; ha-
cimlendirme endişesi taşınmadan renklendirilmiş, genellikle bahar havasında resmedilmiş ve iki boyutlu bir 
biçimlendirmeye dönüşecek şekilde biçimlendirilmiştir. Kompozisyonların mekanlarında ele alınan dağlar, 
tepeler, evler, ağaçlar, kediler, keçiler, eşekler gibi unsurlar, figürleri çevreyen ve ortam hakkında bilgi veren 
öğelerdir. Sonuç: Sanatçının Avşarlar’dan etkilenerek “Avşar Kadınları” temasını ele aldığı ve resimlerini 
isimlendirirken de bunu destekleyen bir ifade kullandığı eserlerden bazıları; Yaylaya Doğru Avşarlar, Avşar 
Gelinleri, Avşar Kadınları, Pınar Başı Avşar Gelinleri, Çocuklu Avşar Kadın, Küpeli Avşar Kadınları, Avşar 
Kadın Portresi olarak sıralanabilir. Bu resimlerin kimisinde kalabalık bir kompozisyon içerisinde yer alan Av-
şar Kadınları, kimisinde ikili, kimisinde çocuğu ile kimisinde ise tek başına betimlenmiştir. Kadınlar genellikle 
genç olmakla birlikte güzeldir. Sanatçının diğer bir çok eserinde olduğu gibi Avşar Kadınları temalı resimle-
rinde de; yuvarlak yüzlü, ince kaşlı, elma yanaklı, badem gözlü, küçük burunlu, minik ağızlı kadın yüzleri 
hanımefendi duruşları ile dikkat çekmektedir. Figürlerin portrelerindeki yüz ifadelerinin aksine; aksesuarlar 
detaylı bir şekilde işlenmiş, başörtülerinden kuşaklara, yüzüklerden pullara kadar oldukça net bir şekilde tasvir 
edilen eserler; sanatçının özgün ve benzersiz ifade biçimiyle kazandığı değerin yanı sıra zengin bir kültürel 
arşiv niteliği de taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Turgut Zaim, Avşar Kadınları, Turgut Zaim Resimleri, Turgut Zaim’in Avşar Kadınları
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KADIN YÖNETİCİLER ve KRALİÇE ARI SENDROMU

İlknur OVALI URAN1,    Yüksel Can ÖZ2

1-2Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Günümüzde,  pek çok alanda kadın ve erkekler beceri, güç, dayanıklılık ve kültürel normlar çer-
çevesinde yaşam rollerini paylaşarak sürdürmektedirler. Örneğin, askerlik gibi yüksek düzeyde dayanıklılık 
ve güç gerektiren işlerde erkekler, hemşirelik gibi bakım gerektiren işlerde ise kadın çalışanlar çoğunlukta-
dır. Türkiye’de de durum dünya ölçeğine benzer şekildedir. (Akbaş, 2017 ) Günümüzde iş hayatında üst dü-
zey yöneticilik pozisyonunda bulunan kadın sayısı erkeklere oranla çok azdır. Türkiye’de kadın yöneticilerin, 
toplam yöneticilere oranı kamu sektöründe %10,2, özel sektörde ise %12,2’dir (ILO Global Report 2015). 
Türkiye’de  üst düzeyde yer alan kadın yöneticilerin yüksek bir sosyo-ekonomik düzeyden geldikleri gözlem-
lenmektedir (Besler,2010). Bazı kadın yöneticiler tek olmak, alt kademelerde çalışan kadınların yükselmesini 
desteklememek te  hatta erkek çalışanların yükselmesini desteklemektedir. Kadın yöneticiler tarafından konu-
lan engellerden bir tanesi  “Kraliçe Arı Sendromu” dur. Kraliçe Arı Kavramı, ilk kez 1973 yılında Michigan 
Üniversitesi araştırmacılarından Carol ve ark.  yaptığı çalışma 1974 yılında  Psychology Today Dergisi’nde 
yayımlanmıştır. Amaç: Endüstri toplumunda iş gücü erkek egemen iken, bilgi çağına geçişle birlikte kadın 
çalışan oranında yadsınamaz bir yükseliş yaşanmaktadır. Yönetici pozisyonunda çalışan kadın sayısı gün geç-
tikçe artmış ancak,  kadın profesyonellerin büyük çoğunluğu “kadın yönetici” ile çalışmak istemediği 
görülmüştür. Bu çalışmada, yayınları inceleyerek kadın üst düzey yönetici sayısının çok düşük olması altında 
yatan nedenlerle ilişkilendirilen birçok etkenden yalnızca ‘kraliçe arı sendromu’ üzerinde durulmaktadır. İş 
yaşamında kadın yöneticilerin, diğer kadın çalışanlara uyguladığı bir mobbing olan bu sendromu incelemek 
ve farkındalık  yaratmak amaçlanmıştır.  Kapsam: Kadın yöneticilerin kadınlarla olan ilişkileri gibi konulara 
odaklanılmıştır. Sınırlıklar: Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma 
literatür inceleme yöntemi kullanılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirme-
mektedir. Bulgular:  Kraliçe Arı Sendromu(Kadınların birbirlerini çekememeleri); Tepe yönetimde görülen 
‘tek kadın’ olmanın bir başarı ve ayrıcalık göstergesi olduğu inancıdır (Irmak,2010,  Koç, 2016 , Zel, 2002). 
Kraliçe Arı  Sendromu(KAS) şu üç özellikten oluşmaktadır. Erkek tutumlarını benimseyerek kadınlara karşı 
kullanmak, diğer kadınların rekabetini bertaraf etmeye çalışmak, ayırımla ilgili belirtileri görmemezlikten gel-
mek (Zel, 2002). Bir kadın yüksek bir konuma geldiğinde artık kimsenin konumunu sarsmasına izin vermez, 
kadınlar birbirine adil davranmamakla kalmaz, aynı zamanda kadın rakiplerini silmek için ellerinden geleni 
yaparlar ve örgütteki gücünü diğer kadınların cesaretini kırmak ve ilerlemesini engellemek için kullanabilir 
(Soysal, 2016).  Staines ve arkadaşları kraliçe arıların bu davranışı sergilemelerinin sebebini onların inanılmaz 
derecede zor şartlar altında çalıştıkları ve en iyiye ulaşmak için sadece  kişisel yeteneklerine güvendikleri 
için diğer kadınların kolayca terfi etmelerini istememeleri olarak açıklar. Bir kraliçe arı ile çalışan kadınlar: 
Kaba davranışlara maruz kalıyor, kariyer fırsatları ve terfi süreçleri söz konusu olduğunda bu kişiler tarafın-
dan küçümsenip, engelleniyor,  motivasyon bozukluğu ile yoğun stres altında çalışıyor, fiziksel ve psikolojik 
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olarak diğer çalışanlara oranla daha fazla yıpranıyor. Kraliçe arılar; kuralları kendileri belirlemek, sınırları 
kendileri çizmek, çalışanlarını kendilerine rakip ol(a)mayacak şekilde kontrol altında tutmak istiyorlar. 
KAS yaşayan kadın yönetici; yönettiği bölümün ve çalıştığı şirketin başarısından çok, “rakip gördüğü ka-
dın çalışanların başarısızlığına” odaklanıyor. KAS bir problem olarak algılanır çünkü iyi pozisyonlardaki 
bu kadınlar diğerlerinin ilerlemesini teşvik edebilecekken bunu yapmaya gönüllü son insanlar olarak göze 
çarparlar (Ozülke,2016). Öğretmenler ile yapılan bir çalışmada; çoğu kadın öğretmen, kadın yöneticiler tara-
fından desteklenmediklerini,  iş ortamında güç çatışması yaşanacağını ve bir kısım öğretmen de sorunlarının 
daha kolay ifade edilebileceğini aktarmışlardır. Kadın yöneticilerin kıskanç, kaprisli, ayrıntıcı, kindar ve acı-
masız olduklarına yönelik olumsuz görüşlerle birlikte estetik ve sorumluluk sahibi olduklarına yönelik olumlu 
görüşler de belirtilmiştir (Akman,2016). Bickford’a (2011) göre, ‘Kraliçe arı sendromu’ bayatlamış cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı bir önyargıdan ibaret olup, kadınlara gerekli eğitimin verilmesi ve düzgün rol modellerle 
desteklenmesi ile kadınlar kariyerlerine yukarı doğru daha sağlam adımlarla ilerleyebileceklerdir (Er,2015). 
Sonuç: Tüm kadın yöneticiler için “ Kraliçe Arı Sendromu” şeklindedir gibi bir genelleme yapılmamalıdır.  Bu 
algı nedeni ile onlarla çalışmaktan, ekiplerinde yer almaktan, hatta aynı ortamda bulunmaktan kaçan çalışanlar 
bile bulunmaktadır. Birçok kadın yönetici önlerine konulan engelleri; bilgileriyle, kararlılıkları, çalışkanlıkları 
ve tecrübeleriyle, yaptıkları işe olan inançları ve en önemlisi özgüvenleri ile aşmaktadır. Kadın yöneticiler 
hemcinslerine örnek olmak, yol göstermek, yol açmak ve kendi kariyer yolculuklarında yaşadıkları zorlukları 
onlar için minimuma indirgemek amacıyla kadın çalışanlarına fazlasıyla değer verip özen göstermelidir. Kadın 
yöneticiler,  hemcinslerine inanan, güvenen, potansiyellerinin farkında olan, gelişimini sağlayan ve destekle-
yen özelliklere sahip olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Yönetici, Kıskançlık, Kraliçe Arı
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TOPUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ ve ÖNEMİ

Rahime AYDIN ER1, Yüksel CAN ÖZ2

1-2Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Toplum ruh sağlığı terimi; birey ve bireyin etkileşimde bulunduğu çevreye ilişkin psikiyatrik tedavi 
ve bakımını anlatır. Toplum ruh sağlığı uygulamaları ruhsal hastalıkların önlenmesinde önemli bir gereklilik-
tir. Bu hizmetlerde esas amaç; ruh sağlığını korumak, ruhsal hastalık oluşumunu önlemek ve bu çalışmaları 
halka götürmek (birincil önleme), ruhsal hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve bakımını sağlamak (ikincil 
önleme), ruhsal hastalıkların iyileştirim (rehabilitasyon) ve bakımının devamlılığını sağlamak ve bunun için 
sistem oluşturmaktır (üçüncül önleme) (Bilge ve ark. 2016). Çünkü ruhsal bozukluklar, toplumda yaygın ola-
rak görülmeleri, kronikleşme eğilimi göstermeleri, yeti kaybı ile sonuçlanabilmeleri, iş gücü kaybına neden 
olmaları ve tedavi zorlukları nedeniyle öncelikle ele alınması gereken zorunlu hastalıklardır (Pektaş ve ark. 
2006). Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesi ile ilgili üç temel önerisi vardır. Bunlar; 
1) büyük psikiyatri hastanelerinden çok sayıda daha küçük hastanelere geçilmesi 2) ruh sağlığı hizmetlerinin 
toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modelinde verilmesi 3) psikiyatrik hizmetlerin genel sağlık sistemine 
entegre edilmesi, genel hastane içinde psikiyatri kliniklerinin hizmet vermesidir (Yanık, 2007). Toplum temelli 
ruh sağlığı anlayışı İtalya’da ruh sağlığı reformuyla 1961 yılında başlamıştır. Son 30 yılda Avrupa ülkelerinin 
hemen hepsinde uygulamaya geçilmiştir (Bilge ve ark. 2016). Amaç: Bu bildiride, Türkiye’de toplum ruh 
sağlığı hizmetlerinin tarihsel süreci, mevcut durumu ve toplum temelli ruh sağlığı hizmetinin  etkilerini  ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenmesi, yürütü-
len hizmetler, yararları  gibi konulara  odaklanılmıştır. Sınırlıklar: Konu ile ilgili yapılmış araştırmalar ve 
ulaşılan literatür bilgileri ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma literatür inceleme yöntemi kullanılarak derleme 
şeklinde hazırlanmıştır. Bulgular: Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan 2000’li yıllara kadar, toplumun ruh 
sağlığını koruyan, iyileştiren ve geliştiren toplum temelli bir hizmet modeli ve örgütlenmesi ne yazık ki ger-
çekleştirememiştir (Bilge ve ark. 2016). Ruh Sağlığı Profili çalışmasının ülkemizdeki yetişkinlerde psikiyatrik 
hastalık oranının erişkinlerde %17,2, çocuk ve adölesanlarda %10,9  ile yaygın olduğunu gösteren sonuçları, 
bu hizmetlere duyulan gereksinimi ortaya koymuştur (Erol ve ark. 1998).  Bu doğrultuda ruh sağlığı hizmetleri 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve genel hastaneler içinde yer alan psikiyatri klinik ve poliklinikleri aracılığıyla 
hastane temelli olarak verilmeye başlanmıştır (Pektaş,2006). Hazırlanan ‘Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’ ile 
ağır ruhsal hastalıklar için hastane merkezli hizmet modelinden toplum temelli hizmet modeline geçilmesine 
yönelik bir örgütlenme ve hizmet modeli geliştirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Bu doğrultuda aynı yıl plan-
lanan bölgelerde toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) açılmaya başlanmıştır (Bilge ve ark. 2016). Toplum 
ruh sağlığı merkezlerindeki amaç, belli bir coğrafi alanda yaşayan ağır ruhsal hastalığı olan hastaları merkezde 
kayıt altına almak, gezici ekiplerle düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden 
kazandırmaktır. Eskiden sadece hastalandıkları zaman, hastanelere dayalı kurumsal tabanlı tedavi modelinden 
faydalanan hastalar taburculuk sonrası takiplerini aksatmakta ve kısa süre sonra tekrarlayan hastalıkları ne-
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deni ile hastaneye yatışları sıklıkla yapılmaktaydı. Oysa bugün toplum ruh sağlığı merkezleri ile hastanelere 
dayalı kurumsal tabanlı hizmet modelinden, toplum tabanlı ruh sağlığı hizmet modelinde; hastaların kontrole 
gelişi beklenmeden gezici ekiplerle ev ziyaretlerinin yapılması; hastaların kendi mahallinde düzenli takip ve 
tedavilerinin gerçekleştirilerek iyilik hallerinin korunması, atakların önlenerek; hastane yatışlarının azaltılması 
ve rehabilitasyonlarının sağlanmasıyla hastaların topluma yeniden kazandırılması sağlanmaktadır. Hastala-
rın, işlevselliklerini arttırarak, hastaların toplum içinde rehabilite olmasını amaçlayan kurumlar olan TRSM’ 
lere düzenli olarak devam etmelerinin ailelerde ki bakım yükünü de  azaltmada etkili olduğu görülmektedir 
(Donyağı, 2016). Sonuç: Türkiye’de halen hastane temelli ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak yürütülmekte 
olup,  bu hizmetler topluma yönelmeye başlamıştır. Günümüzde hastanelerde saptanan olguların TRSM’lere 
yönlendirildiği denge modeli ile ruh sağlı hizmetleri verilmektedir. Türkiye’de ilk TRSM 2008 yılında Bolu’da 
açılmış, günümüzde bu sayı 106’ya ulaşmıştır. TRSM’ler ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin ve ailelerin 
bilgilendirildiği, ayaktan tedavilerin yapıldığı ve takip edildiği, iyileştirim, ruhsal eğitim, uğraş tedavisi, grup 
veya bireysel tedavi gibi tedavilerin uygulandığı, böylece toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını he-
defleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde hareketli ekiple hastanın yaşadığı yerde 
takibini yapan birimler olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Açılan TRSM’lerinin niteliğinin arttırılması ve 
toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine ilişkin alana özgü sorunların devam ettiği bildirilmektedir (Bilge ve 
ark. 2016). Ruh sağlığı hizmetlerinin etkinliğini sağlayabilmek için  bireylerin ruh sağlığı yönünden korun-
ması, riskli grupların epidemiyolojik çalışmalarla belirlenmesi, erken tanı ve tedavisinin sağlanması; bunların 
dolaylı sonucu olarak, sağlıkta yaşam kalitesinin artırılabilmesi için eğitim ve danışmanlık adımlarından olu-
şan rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması için toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplum Temelli Ruh Sağlığı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Örgütlenme
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SAĞLIK ALANINDA ETKİLİ İLETİŞİM KULLANILMASININ ÖNEMİ

Yüksel CAN ÖZ1,  Rahime AYDIN ER2

1-2 Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanlar arası etkileşimin temelini oluşturan iletişimin, insanın yaşamında önemli bir yeri vardır. 
Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini iletişim yoluyla paylaşarak mutlu olur ve çevrelerindeki bireylerin 
mutluluklarına katkıda bulunurlar. ). Etkili iletişim bireyin benlik değerini, sorun çözme yeteneğini arttıran, 
otonomi kazandıran, kendisi ile olduğu kadar çevresiyle de sağlıklı bir etkileşime girmesine yardım eden 
iletişim biçimidir. İletilen düşünce ve duyguların diğer kişi tarafından olduğu gibi anlaşıldığı iletişimdir. Bu-
rada anlamların yaratılması, ortaklaştırılması ve paylaşılması süreci önemlidir. Etkili iletişim iyi bir dinleyici 
olmak, empati, yan tutmamak, saygıyla ve içtenlikle tepki vermek, kendiliğinden yakın davranmak gibi öğe-
lerden oluşmaktadır (Perrona ve ark. 2015).  Sağlıkta iletişim; hasta, hasta yakını ve sağlık personeli ile oluşan 
iletişimdir. Bu nedenle sağlık alanında ekip üyelerinin başarıları da onların iletişim becerilerine bağlıdır. Hasta 
bakımının kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini geliştirmek için öncelikle ekip üyeleri arasındaki ileti-
şim becerilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Sağlık personelinin hasta ile olan anlaşmazlıklarını aşmasında 
iletişimin rolü çok büyüktür (Parlayan ve ark. 2016). Amaç: Bu bildiride,  sağlık ekibi üyelerinin, hasta ile 
kurulan etkileşimlerinde etkili iletişim öğelerini kullanmalarının önemini içeren çalışmaların incelenerek bir 
bütün halinde ortaya konmasıdır. Kapsam: Etkili iletişimin önemi gibi konulara odaklanılmıştır. Sınırlıklar: 
Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır. Yöntem: Bu çalışma literatür inceleme yöntemi 
kullanılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni gerektirmemektedir. Bulgular: Litera-
türe bakıldığında üzerinde en çok durulan konuların başında hasta bakımında iletişimin önemini vurgulayan 
çalışmalar vardır.   Hasta ile işbirliği yaparak tedavisine katılımını sağlamak için iletişim gereklidir. Sağlık 
personelinin kullanabileceği teknolojik ve bilimsel ilerlemelere karşın “iletişim” hala hastalıkların teşhis ve 
tedavisinde klinik işlemlerin özüdür. Sağlık çalışanlarının ellerindeki en önemli araç “İletişim bilgi ve be-
cerileridir”. Hastaların sağlık personeli ile ilişkilerinin niteliği, kendilerine yapılan yaklaşımdan duydukları 
memnuniyeti güçlü bir biçimde etkiler. Hastalar ile iletişimde dinamik, akıcı, devamlı ve değişken bir süreç 
olan etkili bir iletişim gereklidir (Uyer, 2000). Hasta merkezli etkili iletişimde hastanın bakıma ve verilecek 
olan kararlara katılımının sağlanması ile etiğe uygun bakım sağlanırken, hastanın memnuniyeti, hastalık ve 
tedaviye uyumunu da arttırmaktadır.  İnsanın içinde bulunduğu koşullara ya da duruma göre önemi daha da 
artan iletişim, özellikle insanın her açıdan başkalarına bağımlı olduğu hastalık dönemlerinde çok daha önemli 
boyutlar kazanır. Hasta; hastalığı nedeniyle kendini tehdit altında hissedebilir, hastalığı ve geleceği ile ilgili 
sayısız soruları olabilir; aile içindeki ve toplumdaki konumu ile bağıntılı olarak aile bireylerinin geleceği, işi ve 
işini kaybetme olasılığı ile ilgili çeşitli endişeler taşıyabilir. Sağlıklı/hasta bireyle kurulan kişilerarası ilişkile-
rin önemli bir tedavi aracı olduğunu ve hastalığın gidişini etkilediğini ve bu ilişkinin “ağrı tedavisinde morfin 
kullanılması kadar önemli ve yararlı olabileceğini veya tam aksine açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye benzer 
biçimde kullanılabileceğini” belirtmektedir (Aşçı ve ark. 2015; Uyer, 2000). Yapılan çalışmalar, etkili kişile-
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rarası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirilmesinin hastalar üzerinde olumlu etkiler (hizmetten memnuniyetin 
artması, hastalık ve tedaviye uyum, iyileşme motivasyonunun artması) yarattığını göstermektedir. Hastalık 
ve hastaneye yatma hasta birey ve yakınları için önemli yaşam deneyimlerindendir. Bu süreçte hastaya etkin 
bakım verebilmek, yakınlarına gerekli desteği sağlayabilmek etkin iletişim ve empati becerisi ile olacaktır. 
Sonuç: Hasta ile ilişkide istenilen sonuçlara ulaşmak için; sağlık çalışanları etkili iletişim yöntemleri kullanı-
larak hastaların davranış, duygu ve tutumlarına yönelik yaklaşımda bulunmalı, hasta davranışlarını gözlemeli 
ve değerlendirmeli, ekibin diğer üyeleri ile iletişim kurmalı ve işbirliği yapmalı, kendinin ve davranışlarının 
farkında olmalıdır. Bu hastanın sağlık çalışanına güvenini ve memnuniyetini arttırarak tedaviye direncini azalt-
maya ve daha erken taburculuklarını sağlamaya yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Etkili İletişim, Hasta, Sağlık Ekibi Üyeleri
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CİNSİYET ROLLERİNİN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Yüksel CAN ÖZ1,   İlknur OVALI URAN2

1-2Kocaeli Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

(BU ÇALIŞMA BİLİM KURULU TARAFINDAN SÖZEL ÜÇÜNCÜSÜ SEÇİLMİŞTİR)

Öz: Giriş: Dünyada ve Türkiye’de ruhsal bozukluklar cinsiyetlere göre farklılık göstermekte, kadınlar erkek-
lere göre daha fazla ruhsal bozukluk tanısı konulmaktadır. Türkiye’nin Ruh Sağlığı Profili sonuçları, alkol 
kötüye kullanımının erkeklerde, bunun dışındaki tüm ruhsal bozuklukların kadınlarda daha yüksek olduğunu 
göstermiştir (Buzlu ve ark.2006). Bu nedenle, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve iyileştirimin-
de cinsiyet etkenine duyarlı olmak gerekmektedir.  Amaç:  Bu çalışmanın amacı, kadın ruh sağlığına toplum-
sal cinsiyet rollerinin etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Kadına yüklenen çoklu roller 
gibi konulara odaklanılmıştır. Sınırlıklar: Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve literatür ile sınırlıdır.  Yöntem: 
Bu çalışma literatür inceleme yöntemi kullanılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. Etik kurul ve kurum izni 
gerektirmemektedir. Bulgular: Kadın, aile ve toplum arasında işgücünde önemli görevler üstlenen, sosyal 
hayatta yeri ve önemi büyük olan bireydir. (Elüz, 2011).   Ailede önemli roller üstlenen kadınların ruh sağlığını 
etkileyen birçok etmen vardır. Kadın ruh sağlığını incelerken ele alınması gereken en önemli etmenlerden biri 
de toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumun kadın ve erkek için tasarladığı roller olarak tanımladığımız top-
lumsal cinsiyet rolleri, kadın açısından olumsuz sonuçları görülmektedir. (Dökmen,2003). Geleneksel olarak 
toplum kadınlara, erkeklere yardımcı ve bulundukları durumdan memnun olmalarını, öfke ve kızgınlıklarını 
asla göstermemelerini, gereğinden fazla soru sormamalarını, en önemli görevlerinin ise ev işleri ve çocukla-
rın bakımı olduğunu öğretmektedir. Bu öğretilerin sonucu olarak da kendine güveni olmayan, pasif, karar-
sız, kendini başkaları tarafından verilen kararlara uymak zorunda hisseden ve duygularını gizlemesi gereken, 
çatışmadan kaçınan geleneksel kadın imajı gelişmekte ve bunun sonucunda kadınların ruh sağlığı olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Kadınlar yaşam süreci boyunca, intrauterin yaşamdan başlayarak, çocukluk, ergenlik, 
erişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde,  erkeklere göre daha fazla risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Kadınlar 
şiddet, yoksulluk, aşırı iş yükü gibi olumsuz yaşantılar, öğrenilmiş çaresizlik, güçsüzlük, itaatkâr, fedakâr ve 
pasif olma gibi toplumsal öğretilerle strese daha fazla maruz kalmakta ve psikolojik sorunlar daha yaygın 
görülmektedir (Koyun ve ark.2011). Kültürün ve toplumun kadın cinsiyetine yüklediği çoklu roller annelik, 
çalışan kadın rolü, erken evlilikler ve ergen gebelikler, yoksulluk, şiddet, taciz, tecavüz, namus cinayetleri ve 
daha birçok faktör kadın psikolojisini doğrudan etkilemektedir. Örneğin kadınlar evliliklerinde,  ilişkilerinde, 
doğum, çocuk yetiştirme, boşanma, yaşlanma, eğitim ve iş ilişkileri içinde birçok problemle karşı karşıya ka-
labilmektedir. Kadın, kendisinden beklenen bu rol kalıplarına uymaya çalışırken mutlu olamamaktadır. Düşük 
sosyoekonomik düzeyde ve olumsuz koşullarda yaşama, ev işleri, çocuk bakımı, eşe karşı sorumluluklar gibi 
toplum öğretileri kadınların mutsuz, doyumsuz, ümitsiz, çaresiz, kendini değersiz görme gibi duygular yaşa-
malarına neden olmaktadır. Bu sorunlar kadına olması gerekenden daha fazla görevler yüklemektedir, fiziksel 
ve ruhsal yönden etkilemektedir.  Bu duygular ile kadınlar başta depresyon ve anksiyete bozuklukları olmak 
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üzere birçok rahatsızlığı, ağrıya dayanıksızlık ve somatizasyon bozukluğu gibi durumları daha fazla yaşamak-
tadırlar. Toplumda ruhsal sağlığı bozulan birey sayısının giderek arttığı ve bu konuda özellikle kadınların risk 
altında olduğuna dikkat çekilmektedir. Her dört kadından birinin (%23’ü) depresyon ya da anksiyete tanısı 
almakta olduğu ve bunun erkeklerde görülme oranının (%11) iki katı olduğu bildirilmektedir (Yaşar,2007). 
Kadınlara verilecek ruh sağlığı hizmetlerinde kadınların ruhsal durumlarını değerlendirmeye yönelik hizmet-
ler sağlanmalıdır. Kadına özgü stres alanları sorgulanarak yardım icin üzerinde özellikle durulması gerekmek-
tedir (Türkleş ve ark.2013).  Sonuçlar: Toplumsal cinsiyet rolleri kadın yaşantısını özgürce planlamasında 
zorluklara neden olurken yaşamını daha da stresli hale getirmektedir. Kadınların psikososyal ve ruhsal sağlık 
problemleri, nedenleri, sonuçları ve bu sorunların cinsiyetle olan ilişkisi toplum ruh sağlığında ayrı bir önem 
taşımaktadır ve toplumsal cinsiyet eşitliği ise kadın ruh sağlığında koruyucu ve iyileştirici etki sağlayabilir. 
Kadınların sorunlarla daha etkin baş edebileceği, yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasının engelleneceği ve 
içinde yaşadıkları topluma psikososyal olarak daha fazla uyum gösterebileceği stres ile başa çıkmak için etkin 
eylem planlarına gereksinim duyulmaktadır.  Kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmek için etkin çalış-
malar yapılmalı, ev içi karşılıksız emeğin karşılıksız ve güvencesiz bırakılmaması için uğraşılmalıdır. Kadına 
yönelik istihdam programları arttırılmalı ve teşvik edilmelidir. Kadın ve erkeklerde cinsiyet rollerinin ruhsal 
hastalıkların sıklığı ve oluşturduğu sorunlar üzerineve etkilerine dair geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalarla 
desteklenmelidir. Kadının ruh sağlığı üzerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi olan faktörler belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Ruh Sağlığı
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KANSER TANISININ HASTALARA SÖYLENMESİ KONUSUNDA İLGİLİ TARAFLARIN 
GÖRÜŞLERİ

Elif AŞIKLI1, Rahime AYDIN ER2

1Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik AD Yüksek Lisans Programı,  
Kocaeli / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Tıp etiği tarihinde zarar vermeme ödevi doğrultusunda hastaya zarar vereceği düşünülerek ölümcül 
ve ciddi tanının hastaya söylenilmesinden kaçınılmıştır.1 Zaman içerisinde hastaya kötü olan haberin, ciddi 
tıbbi bilginin söylenmemesi yönündeki eğilim bireye - özerkliğe saygı ilkesinin tıp etiğinin merkezinde yer 
alması, hasta - sağlık çalışanı ilişkisinin güvene temellenmesi, özellikle onkolojik hastalıkların tedavisi ile 
ilgili olumlu gelişmelerin kaydedilmesi, toplumun kanser ve diğer birçok hastalığın nedeni ve tedavisi ile ilgili 
bilgi sahibi olması, hastanın bilgilendirilmesi ve aydınlatılmış onamının alınması ile ilgili yasal düzenlemeler 
nedeniyle yerini hastaya ilgili tüm bilgilerin paylaşılması yönündeki bir eğilime bırakmıştır.2 Kanser, fiziksel 
bir hastalık olmasının yanı sıra, psiko-sosyal sorunların en fazla gözlemlendiği durumlardan biridir. Kanser 
sadece ölümü değil, ölüme ağrı içinde yavaş yavaş yaklaşmayı ve hastalığın gidişine ya da tedaviye bağlı or-
gan kaybını, sakatlanmayı da çağrıştırır3. Bu nedenle kanser tanısı gibi tıbbi bilginin hastaya söylenmesi basit 
bir bilgi vermekten daha zor bir süreçtir. Hastaya kanser tanısının söylenmesine ilişkin uygulamaların;  etnik 
köken, dini inanç, kültür ve yasal düzenlemeler ile sağlık çalışanlarının tutumları nedeniyle farklılık gösterdiği 
belirtilmektedir.4 Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını, Türkiye’de kanser tanısının hastaya söylen-
mesine ilişkin hasta, hasta yakını, hekim, hemşire ve sağlıklı bireylerin görüşlerinin değerlendirildiği ve tam 
metnine ulaşılabilen araştırmalar oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Sınırlı veri tabanları kullanılarak yürütülmesi 
araştırmanın sınırlılığıdır. Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’de hasta, hasta yakını, hekim ve hemşirelerle yapıl-
mış araştırmalar doğrultusunda kanser tanısının hastaya söylenmesine ilişkin ilgili tarafların görüşlerinin belir-
lenmesi, varsa tarafların görüşleri arasındaki farklılıkların ve zaman içerisinde görüşlerdeki değişimin ortaya 
konması amaçlanmıştır. Yöntem: Retrospektif olarak planlanmış tanımlayıcı çalışmada, Eylül 2017 - Şubat 
2018 tarihleri arasında Türk Tıp Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini,  Türk Medline ve Yüksek Öğrenim Kurumu 
Ulusal Tez Merkezi veri tabanları incelenmiştir. Veri tabanlarının incelenmesinde ‘kanser,  aydınlatılmış onam, 
gerçeğin söylenmesi, hastanın bilgilendirilmesi, hasta-sağlık çalışanı ilişkisi, hasta yakını, hekim, hemşire’ 
anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen 11 araştırmanın tümü nite-
liksel olup; araştırma verilerinin toplanmasında anket formu kullanılmıştır. Araştırmaların örneklem grubunu, 
kanser tanılı ve kanser dışında hastalık tanısı olan hastalar, kanseri tanısı alan hastaların birinci derece yakın-
ları, hekim ve hemşireler ile sağlıklı bireyler oluşturmuştur. Kanser hastalarının %64’ünün hastalık tanısını 
bilmek,5 kanser dışında hastalığı olan hastaların %85,3’ünün tedavi edilemez kanser tanısının önce kendisine 
söylenmesini istediği belirlenmiştir.6 Hasta yakınlarının yaklaşık yarısı kanser tanısının yakınına söylenmesi 
gerektiğini belirtmiştir.7-8 Hekimlerin yarıdan fazlasının (%67, %51, %62,5, %72) kanser tanısının hastaya 
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söylenmesi gerektiğini düşündükleri saptanmıştır.4,6,9-10 Hemşireler az oranda (%24,2, %37,2) hastaya tüm doğ-
ruların söylenmesi gerektiğini düşündüklerini ve kanser olduğunu hastaya söylediklerini ifade etmişlerdir.11,12 
Sonuç: Kanser ve kanser dışında hastalık tanılı hastaların, hasta yakınlarının ve hekimlerinde yer aldığı sağ-
lıklı bireylerin çoğu kendilerine kanser tanısının söylenmesini istemektedirler. Hekimler, hasta yakınlarına ve 
hemşirelere göre hastaya kanser tanısının söylenmesini daha fazla tercih etmektedirler. Son yıllarda ülkemizde 
kanser hastalarının hastalıklarıyla ilgili bilgi düzeylerini ve verilen bilgileri yeterli bulma durumlarını değer-
lendiren araştırma sonuçları doğrultunda kanser tanısının hastaya söylenmemesi yönündeki eğilimin değiştiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle hekim ve hemşirelerin iletişimdeki hünerlerini geliştirmelerini ve kanser 
hastalarının bilgilendirilmesine yönelik yaklaşımları bilmelerini sağlayacak eğitim almalarının önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser Tanısı, Gerçeğin Söylenmesi, Hasta, Hasta Yakını, Hekim, Hemşire
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ENDÜSTRİ 4.0 İLE DEĞİŞEN İŞ DÜNYASINDA MUHASEBECİ TANIMI VE EĞİTİMİ

İlkay EJDER ERTURAN

Düzce Üniversitesi, Çilimli MYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstri 4.0 ile akıllı, birbiriyle bağlantılı ve konuşabilen diye tanımlanan nesneler ticari hayatta 
kullanılmaya başlamıştır. Hızla değişen iş dünyasına uyum sağlamak muhasebe mesleği açısından da kaçınıl-
maz olmaktadır. İşletme verilerini anlaşılır bir dile dönüştürüp sunan ve “işletmenin dili” olarak tanımlanan 
muhasebeyi anlamlı yapan muhasebe meslek üyelerinin eğitimi önemlidir. Geleneksel muhasebe eğitiminden 
çok daha farklı bir anlayış ile Endüstri 4.0 sürecine uyum sağlayacak meslek üyeleri yetiştirmek kaçınılmaz bir 
gerekliliktir. Nesnelerin internetinin yoğun olarak kullanıma başlaması ile birlikte birçok meslek gruplarında 
yeniden yapılanma başlamıştır. Yapılan araştırmalar muhasebe mesleğinin bilgisayarlaşma oranının yüksek 
olacağını göstermektedir: %94 gibi yüksek bir oranda teknoloji kullanımının olanaklı olduğu vurgulanmakta-
dır (World Economic Forum, 2016). Gelecekte, muhasebenin temel fonksiyonları olan kaydetmek, sınıflamak, 
özetlemek ve raporlamak olan işlevleri akıllı makineler tarafından yapılacaktır. Muhasebe meslek üyeleri akıllı 
makinelerin binlerce algoritmayı saniyelerle tarayıp sunduğu verilerin, yorum ve analizini yapacaktır. Akıllı 
(insansı) diye tanımlanan ve her işlem sonrası oluşan hatalarının analizini yaparak öğrenen ve bu hataların bir 
sonraki aşamalarda en aza indirgenmesini sağlayan bu sistemler, ileride muhasebe mesleğini sadece denetim ve 
sistem tasarımı olarak kalmasını sağlayabilir. İşletmenin finansal verilerinin, bilgi kullanıcılarına anlamlı hale 
dönüştürülmesi önem kazanacak ve bu işi yapacak eğitimli personele ihtiyaç duyulacaktır. Amaç: Endüstri 4.0 
ile değişmeye başlayan ve birbiriyle entegre olan ticari hayattaki nesnelerin interneti, akıllı üretim sistemleri, 
akıllı fabrikalar, akıllı makineler, dijital ikiz, karanlık fabrikalar gibi sistemler karşısında muhasebecinin alma-
sı gereken eğitimin niteliğinin araştırılması ve muhasebenin yeni tanımının yapılması amaçlanmaktadır. Kap-
sam: Akıllı teknolojilerle uyumlu bir muhasebe uzmanlık eğitimi, muhasebe ve denetim fonksiyonlarının akıllı 
sistemler içinde yeri senaryolaştırılarak tasarlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, literatür incelemesi ile öğretim 
üyeleri, mali müşavirler ve şirketlerdeki muhasebe bölümündeki yöneticiler ile yapılan görüşmelerden elde 
edilen görüşlerden yararlanılmaktadır. Bulgular: Muhasebe eğitimi veren kurumlar ve muhasebeciler daha 
çok entelektüel bilgi paylaşımı yaparak birlikte çalışmalıdırlar. Teknoloji ile uyum içinde çalışabilecek meslek 
üyeleri yetiştirmek önem taşımaktadır. Muhasebe işlemlerinin tam zamanlı olarak yapılması e-defter sitemine 
uygun olarak yürütülmesi (Can & Merve, 2016, 118-117) ve kayıtlanması siparişle birlikte aynı anda yapıla-
caktır. Muhasebeci profili klasik uygulamanın dışında danışmanlık ve sistem tasarımı olarak dijital dünyada 
yer bulacaktır. Sanal ofisler de muhasebenin temel fonksiyonlarını oluşturan bilim yönünden daha çok analiz 
ve yorumlarla işletmenin geleceğini planlama sürecinde yer alacaktır. Sanal paralardan, karanlık (insansız) 
fabrikalardan, akıllı makine ve üretim sisteminden, robotların etkisinin gittikçe arttığı bir ortamda, geleneksel 
anlamdaki işleviyle muhasebe ve muhasebeci işletmelerin üretim ve satış hızına yetişemeyecektir. Bu nedenle 
sistem, her finansal işlemde kayıtları otomatik ve tam zamanlı olarak yapacak ve muhasebe bilgi sistemine 
yükleyecektir. İşletmelerin değişimi ve akıllı fabrika kavramı; muhasebenin kayıt tutma fonksiyonun akıllı sis-
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temlerle yapılması ve planlanması özellikle; finansal analistleri, yatırım denetçilerini, kredi denetçilerini, mali 
denetçileri, profesyonel yatırımcıları, tüccarları, uluslararası finansal hesap uzmanları ve finansal danışmanları 
etkileyecektir (Slyozka & Nataliye, 2016). Sonuç: Muhasebeci eğitimi temel muhasebe eğitiminin dışında, 
daha çok teknoloji donanımlı olmalıdır. Meslek üyeleri sistem tasarlamalı ve sistemde oluşması olasılıklı hata-
lara çözüm getirebilecek analitik zekâsı yüksek kişiler olmalıdır. Muhasebe eğitimi akıllı sistemin oluşturduğu 
verilerin algoritmalarını anlamlı bilgiye dönüştürerek bilgi kullanıcılarına sunacak bir eğitime sahip olmalıdır. 
Muhasebe meslek üyeleri işletmelerle iç içe çalışmalıdır; sadece kayıt ve vergisel sorunlara değil, daha çok 
analiz, yorum ve geleceğin planlanması konusunda destek verecek bir eğitime sahip olmalıdır. Örneğin daha 
iyi istatistik, matematik ve teknoloji bilgisine sahip olmalıdır. Elde ettiği verileri anlamlı bilgiye dönüştürmeli 
ve danışmanlık hizmeti verebilmelidir. Yakın bir gelecekte, kendi ofis ortamında çalışacak ve işletme içinde 
sanal turlar yaparak sanki işletmenin içindeymiş gibi denetim yapma olanağına sahip olacaktır. Sanal asistanlar 
yardımıyla, arıtılmış gerçeklik (Augmented Reality) kullanarak işletmenin daha önce yaşadığı sorunlar, işlem-
ler, davalar, stok sayımları, depo giriş-çıkışlarını görüntüleyebilecektir. Saydam bir görünürlükte olacak olan 
bu yapıda muhasebeci erişim yetkisi ve gizlilik anlaşması yaparak elde edeceği bir şifre yardımıyla işletme 
bilgilerine sanal ortamda ulaşabilecektir. Akıllı sistemler yardımı ile oluşturulan dijital ikiz, işletmenin sanal 
ortamda var olmasını sağlayacak ve bu sanal ortamda oluşan işletmenin muhasebe verilerini muhasebecinin 
teknoloji bilgisiyle daha rahat ve ofisinden denetleyecektir. Endüstri 4.0 ile birlikte iş dünyasına katma değer 
sağlamaya devam etmek için muhasebe mesleğinin yeni bir ada ve yeni bir rol tanımlamasına ihtiyacı vardır: 
Muhasebe mesleğinin yeni adının finansal (muhasebe) veri bilimciliği olmasını önermekteyim. Veri bilimciliği 
yeni yapılanan bir alandır ve bu alanda Türkiye’de eğitim veren bir üniversite bulunmamaktır. Finansal veri 
bilimcilerin görevi; finansal olaylara konu olan işlemlerin oluşturduğu terabaytlarca veriyi, işletme bilgi siste-
minden bulup, hazırlamak, gelişmiş analizler uygulayarak elde edilen sonuçları bilgi kullanıcıları için anlamlı 
bir hale getirme sürecini geliştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Sistemler, Muhasebeci Eğitimi, Eğitim
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2015 VE 2017 YILLARINA DIŞ TİCARET VERİLERİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye 

Öz: Giriş:  2015 ve 2017 yıllarına ait TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışmada Türkiye’nin dış 
ticaret değişkenlerine ilişkin değerlendirmelerin gerçekleştirildiği bu çalışmada farklı analiz yöntemleri kulla-
nılarak sonuca gidilmiştir. TUİK ile Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığının verileri incelendiğinde 2018 yılı ocak 
ayı ile 2017 yılı ocak ayı arasında ihracat hacminin %10.7 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Bu artış 12 
milyar 457 milyon dolar seviyesindedir. İthalat açısından baktığımızda ise %38 oranında bir artış olduğunu 
görmekteyiz. Bu artış 21 milyon 524 milyon dolar seviyesindedir. Dış ticaret açığının %108.8 olduğu görü-
lürken bunun 9 milyar 67milyon dolar seviyesine yükseldiğini söyleyebiliriz.   2017 yılı ocak ayı verilerine 
baktığımızda ise bu oranın %72.1  ve 2018 yılı ocak ayı oranının ise 57.9’a düştüğünü görmekteyiz. Avrupa 
Birliği ihracat oranı 2017 yılı ocak ayında %23.1 iken 2018 yılı ocak ayında bu oran %52.3 olmuştur. 2017 
yılında AB ihracatı 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı AB 
ülkesi ise Almanya olmuştur. Bu oran 2018 yılı ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Sırayla AB ülkelerine olan ihracat miktarları ise 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya yer 
almaktadır. Üçüncü sırada yer alan ihracat yapılan ülke ise 639 milyon dolar ile Irak’tır. Türkiye’nin en fazla 
ithalat yaptığı ülke ise Çin’dir. Çin’den 2018 yılı ocak ayı itibariyle yapılan ithalat miktarına baktığımızda bu 
oranın 2 milyar 176 milyon dolar seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Çin’in ardından sırayla Rusya 2 milyar 
49 milyon dolar, Almanya 1 milyar 629  milyon dolar ve ABD 1 milyar 120 milyon dolarla birbirini izlemiştir. 
Türkiye ileri teknoloji ürünlerinin imalat sanayi içindeki payını %3.3 seviyesinde tutarken, ileri teknoloji ürün-
lerinin ithalatı içindeki seviyesini %13.2 olarak gerçekleştirmiştir. İhracat açısından baktığımızda ileri tekno-
loji ürünleri dış ticaret verileri ISIC Rev 3. Sınıflaması içinde imalat ürünlerini kapsadığını görmekteyiz. Ocak 
ayı ISIC Rev.3 verilerine baktığımızda ise bu oranın %92.4 olduğudur. Orta seviyede teknoloji ürünlerinin 
ihracat payı oranı ise %35.2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin imalat sanayi ürünleri toplam ithalat payına 
baktığımızda ise bu oranın %78.8 olduğudur. Aynı şekilde orta yükseklikteki teknoloji ürünlerine ait pay ise 
%38.2 seviyesindedir. Yöntem ve Analiz: Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Yapılan Korelasyon, Birim kök, Granger nedensellik, Regresyon analizleri sonucunda dış ticaret 
faktörlerinin arasındaki ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Bulgular: Yapılan bi-
rim kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel hipotezin 
kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır 
dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. Temel 
dış ticaret göstergeleri birim kök içermemektedir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, 
bazı olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayı-
sıyla bu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi aranacaktır.  Sonuç:  Temel dış ticaret göstergeleri birim kök 
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içermemektedir.  Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi aranacaktır.  İhracat ve ithalat değişkenleri arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İthalat ile Euro ve Dolar kuru arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 
İhracat ile Euro ve Dolar kuru arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Euro kuru bir birim arttığında İhra-
cat değeri 50257502 birim artmaktadır.  Dolar kuru bir birim arttığında İhracat değeri 60378503 birim artmak-
tadır.  Euro kuru bir birim arttığında İhracat değeri 77276789 birim artmaktadır.  Dolar kuru bir birim arttığında 
İhracat değeri 92460031 birim artmaktadır.  İhracat bir birim arttığında İthalat değeri 1.54 birim artmaktadır. 
Enflasyon bir birim arttığında İhracat değeri 39640 birim artmaktadır.  Enflasyon bir birim arttığında İthalat 
değeri 65343 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Granger Nedensellik Testi, İthalat, İhracat 
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2016 VE 2017 YILLARINA KATI YAKIT VERİLERİNİN FARKLI TEKNİKLERLE ANALİZİ

Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Türkiye ve farklı dünya ülkeleri açısından baktığımızda katı yakıt ihtiyacının giderek talebinin 
arttığını görmekteyiz. Özellikle Türkiye açısından değerlendirdiğimizde özellikle linyit kullanımının demir 
çelik sanayi içerisindeki kullanım oranının yüksek olduğunu görürüz. Bu takip eden katı yakıt türüne baktı-
ğımızda ise taş kömürünün geldiğini gözlemlemekteyiz. Taş kömürünün en yoğun kullandığı alan ise termik 
santrallerdir. Termik santrallerde duyulan taş kömürü ihtiyacının ise giderek artış gösterdiğini söyleyebiliriz. 
2017 yılı aralık ayı itibariyle en fazla katı yakıt üretiminin “linyit” olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Yine 
2017 yılı aralık ayı itibariyle satılabilir düzeydeki katı yakıt miktarlarına baktığımızda  89 bin 124 ton ile taş 
kömürü, 6 milyon 333 bin 780 ton ile linyit olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretim ile teslimat karşılama 
oranlarına baktığımızda ise en düşük oranın taş kömürüne ait olduğunu görmekteyiz. Bu oranın %2.8 sevi-
yesindedir. Üretilen ve teslim edilen taş kömürü ile linyitin termik santrallere yapıldığını ifade edebiliriz. Bu 
iki katı yakıtın termik santrallere yapılan yüzde dağılımına baktığımızda %49.4 oran ile taş kömürü ve %86 
oran ile linyitin teslim edildiğini görmekteyiz. %13.4 taş kömürü kok tesislerine, %5.1 taş kömürü ise demir 
çelik sanayiine teslim edilmiştir. Linyit teslimatlarının diğer sanayi dağılımına baktığımızda ise %7.3 demir 
çelik sanayi dışına ve %97.4’ün ise demir çelik sanayiine teslim edilmiştir.  Yöntem: Bu araştırma Katı Ya-
kıtların Üretim, İthalat, İhracat ve Teslimat değişkenlerine ilişkin 2016-2017 arası Türkiye İstatistik kurumu 
verileri kullanılarak yapılmıştır. Verilerin Analizi: Bu araştırmada Panel veri analizinden faydalanılmıştır. 
Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan Birim kök, Granger 
nedensellik, Cointegration, Covariance ve Regresyon analizleri sonucunda katı yakıt faktörlerinin arasındaki 
ilişkinin varlığı ve birbirlerini nasıl etkiledikleri araştırılmıştır. Bulgular: Yapılan birim kök testlerine göre; 
olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yüksek çıkması sebebiyle temel hipotezin kabul edilebileceği an-
laşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır dolayısıyla ileri 
analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi bir sapmaya neden olmayacaktır. Katı yakıt değişkenleri 
birim kök içermemektedir. Yapılan birim kök testlerine göre; olasılık değerinin 0.05 güven aralığından yük-
sek çıkması sebebiyle temel hipotezin kabul edilebileceği anlaşılmıştır. Değişkenler için ortak olarak yapılan 
birim kök test sonucu olumsuz çıkmıştır dolayısıyla ileri analizlerde bu değişkenlerin kullanılması herhangi 
bir sapmaya neden olmayacaktır. Katı yakıt değişkenleri birim kök içermemektedir. Değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkileri incelendiğinde, bazı olasılık değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin ret 
etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla bu değişkenler arasında nedensellik ilişkisi aranacaktır.  Değişken-
ler arasındaki kovaryans ilişkileri incelendiğinde, değişkenler arasında aşağıdaki gibi ilişki bulunmuştur. Katı 
yakıt değişkenleri için durağanlık analizi yapıldığında, şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan analizdeki olasılık 
değerleri incelendiğinde, tüm olasılık değerlerinin 0.05 sınır değerinden büyük olduğu ve hipotezin kabul 
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edilmesi gerektiği görülmektedir. Buna göre katı yakıt değişkenleri durağandır. Sonuç: Katı yakıt değişkenleri 
birim kök içermemektedir. İhracat ve Üretim değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  Üretim 
ve Teslimat değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İthalat ve İhracat değişkenleri arasında 
nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İhracat ve Teslimat değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi bulunmak-
tadır. İthalat ve üretim arasında negatif ilişki bulunmaktadır. İhracat ve üretim pozitif ilişki bulunmaktadır. 
Teslimat ve üretim arasında negatif ilişki bulunmaktadır. Katı yakıt değişkenleri durağandır. Üretim bir birim 
arttığında, ithalat 28 birim artmaktadır. Üretim bir birim arttığında, ihracat 0.06 birim artmaktadır.  Üretim bir 
birim arttığında, teslimatlar 27 birim artmaktadır

Anahtar Kelimeler: Katı Yakıt, Üretim, Değişken, Karşılaştırma, Nedensellik 
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TÜRKİYE’DE KAMU MUASEBE SİSTEMLERİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Betül Şeyma ALKAN

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Küreselleşmenin etkisiyle rekabet anlayışının özel sektörde etkinliğinin yanısıra kamu sektörü-
nünde ilkeleri arasında yerini almış ve pek çok ülkeyi kamu yönetimi sistemlerinde reform çalışmalarına yön-
lendirmiştir.  Kamu yönetimine ilişkin reform çalışmaları kapsamında en önemlisi kamu muhasebe sistem-
lerinin yeniden yapılandırılmasıdır. Kamu yönetiminde muhasebe kilit rol oynamaktadır. Kamu muhasebesi, 
hükümetlerin mali politikalarına ilişkin işlemlerini kayıt altına alır ve raporlar. Bu sebeple, kamu muhasebesi 
mali şeffaflık ve hesapverebilirliğin temel unsurudur. Çünkü kamu muhasebe sistemi, hem kamuoyuna hesap 
verme yükümlülüğü altında kamu yöneticilerinin doğru kararlar almasına yardımcı olmak, hem de kamu kay-
naklarının kullanımına ilişkin kamu mali yönetiminde şeffaflığın temelini oluşturmak açısından büyük önem 
taşır. Kamu muhasebe sistemlerinin en temel özelliği nakit esaslı muhasebe sistemleri olmalarıdır. Çok uzun 
yıllar kamu muhasebe sistemleri,  bütçelerle verilen ödenekleri, buralardan yapılan harcamaları, harcamaların 
finansman kaynağı için toplanan gelirleri ve ihtiyaç duyulan diğer bilgileri kapsayan, esasını ise gelirlerin tah-
sil edildiğinde, harcamaların ödendiğinde kaydını oluşturan, nakit esasına dayanmaktaydı. Dolayısıyla, nakit 
esaslı muhasebe sistemi kamu muhasebesinin başlangıç noktasıdır. Ancak, bütçe merkezli nakit esaslı kayıt 
yöntemi zamanla kamu yönetiminin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş ve kamu muhasebesi alanında yeni 
arayışlar içerisine girilmiştir. Muhasebe sistemlerinin nakit esasına dayanması, kamuda muhasebe birliğinin 
olmaması, kapsam itibariyle dar olması, hesaplarda sınıflandırmanın yetersiz olması, detaylı varlık ve kaynak 
dağılımının izlenememesi, raporlama ve sonuç üretmeye elverişli olmaması, kamu yönetimi sistemlerinde 
yasal düzenleme ve uygulamaları zorunlu kılmıştır.  Bu doğrultuda, Türkiye’de kamu yönetimi reformları 
kapsamında kamu mali yönetim sistemlerini yeniden yapılandırmak amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenle-
melerden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu muhasebesi alanında köklü değişiklikler 
getirmiştir. Bu değişikliklerin başında kamu muhasebesinde nakit esaslı muhasebe sisteminden tahakkuk esaslı 
muhasebe sistemine geçilmesi gelmektedir. 5018 sayılı kanuna istinaden muhasebeyle ilgili yapılan ikincil 
düzey düzenlemeler kapsamında tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilebilmesi amacıyla, 2003 yılında 
genel yönetime dahil kamu idareleri için muhasebe ve raporlama standartlarını ve çerçeve hesap planını ortaya 
koyan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği, 2005 yılında çerçeve hesap planına uygun olarak, tam tahakkuk 
esasına dayalı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği yayımlanmıştır. Tahakkuk esası, ekonomik olaylara 
ilişkin işlemlere ait nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmaksızın ait oldukları yılda muhasebeleştiril-
mesi esasına dayanır. Nakit esası ise, gelirlerin nakden tahsil edildiğinde, giderlerin ise ödendiğinde, başka bir 
ifadeyle nakit girişi ve çıkışı gerçekleştiğinde muhasebeleştirilmesi esasına dayanır. Böylece, bütçe işlemleri 
açısından nakit esasına göre yapılan kayıtlar, faaliyetler açısından ise tahakkuk esasına göre kayıt yapılmaya 
başlanmıştır. Bu doğrultuda geçmişten günümüze, kamu muhasebe sistemleri başlangıç noktasında nakit esas-
lı muhasebenin, diğer ucunda ise tahakkuk esaslı muhasebenin yer aldığı bir düzlem söz konusudur. Bu iki 
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uygulamanın arasında ise uyarlanmış nakit esaslı muhasebe sistemi ve uyarlanmış tahakkuk esaslı muhasebe 
sistemi yer almaktadır. Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ile birlikte kapsamlı mali tablolar üretilmeye baş-
lanmış ve kamu mali yönetiminde finansal raporlama önem kazanmıştır. Amaç: Bu çalışmada,  Türkiye’de 
geçmişten günümüze kamu muhasebe sistemlerinin kavramsal olarak ele alınması, günümüz kamu muhasebe 
sisteminin gerekliliklerinin ortaya konulması ve sağladığı katkıların incelenmesi amaçlanmaktadır. Kapsam: 
Kamu muhasebe sistemlerinin incelenmesinde, yasal düzenlemelerden özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu hükümleri dikkate alınmıştır. Yöntem: Çalışma literatür taramasına dayanmaktadır. 
Kamu muhasebe sistemleri yasal düzenlemeler kapsamında incelenmiş, mevcut uygulamanın değerlendiril-
mesi yapılmıştır. Kısıtlar: Çalışma literatür taraması ile sınırlı tutulmuştur. Mevcut uygulamaların değerlen-
dirilmesinde yasal mevzuatlar temel alınmıştır. Örnek kurum incelemeleri veya çalışmaya özgü bir alan araş-
tırması yapılmamıştır. Bulgular: Nakit esaslı muhasebe sistemi sadece bütçe uygulama sonuçları kapsamında 
muhasebe dışı işlemlerle hazırlanabilen cetveller şeklinde bilgiler üretmektedir. Böylece, raporlamaya uygun 
hesap planı olmayıp bilanço, faaliyet sonuçları tablosu gibi kamu kesimi dahilinde mali tablolar düzenlene-
memektedir. Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminin uygulanması ile birlikte, kamu sektörü için hazırlanan ve 
kamuoyunun bilgisine sunulan kapsamlı mali tablolar düzenlenmeye başlanmıştır. Bilanço, Faaliyet  Sonuçları 
tablosu, Nakit akım tablosu ve Kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik ayrıma göre bütçe uygulama 
sonuçları tabloları yeni sistemin çıktılarıdır. Bu tablolarla birlikte,  kamu muhasebe sisteminde düzenlenen 
mali raporlar birleştirilecek,  ve nakit bilgilerin haricinde varlık ve kaynak dağılımına ilişkin bilgiler  sunula-
caktır. Sonuç: Kamu muhasebe sistemlerinin başlangıç noktası olan nakit esaslı  muhasebe sistemi kamu mali 
yönetimi reformları kapsamında günümüz tahakkuk esaslı muhasebe sistemine yerini bırakmıştır. 5018 sayılı 
kanunun getirdiği düzenlemelerden biri olan tahakkuk esaslı muhasebe sistemi, yöneticiler ve kamuoyunun 
ihtiyaçlarına uygun detaylı bilgi üretilmesi, detaylı mali raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılma-
sına temel olacak ve karar ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak, bütçe gelir ve giderleri-
nin nakit, tüm mali işlemlerin tahakkuk easına göre kaydedilmesine zemin hazırlayacak niteliktedir. Böylece, 
kamu muhasebe sistemi temelini girdi odakli değil sonuç odaklı muhasebe sistemine dayandırması açısından 
etkin bir rol oynayabilecektir. Bu doğrultuda, mevcut uygulanan muhasebe sistemi kamu mali yönetiminde 
kendisine yüklenen rolü, fonksiyonları kapsamında gereği gibi yerine getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Muhasebe Sistemleri, Nakit Esaslı Muhasebe Sistemi, Tahakkuk Esaslı Muhasebe 
Sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
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MUHASEBE STANDARTLARI ve VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN MADDİ DURAN 
VARLIKLARIN FİNANSAL TABLOLARA YANSITILMASI

Betül Şeyma ALKAN

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Öz:  Giriş:  Ülkemizde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, işletmelerin fi-
nansal tablolarını muhasebe ve raporlama standartlarına uyumlu olarak hazırlaması zorunlu kılınmıştır. An-
cak ülkemizde halen muhasebe uygulamalarında vergi kanunu düzenlemelerinin önemli etkisi görülmektedir. 
Standart uygulamaları,  vergi uygulamalarından farklı olarak mali tabloların değerlenmesi ve sunulması açı-
sından gerçeğe uygun değerlemeyi esas alan uygulamalardır. Böylece muhasebe anlayışını tümüyle değiştir-
mekte, özellikle finansal raporlama süreç ve sonuçlarını önemli ölçüde etkilemekte ve bilgi kullanıcılarına 
karar verme sürecinde daha doğru ve güvenilir bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda güvenilirlik, doğru ölçüm 
ve muhasebeleştirmeyi gerektirir. Maddi duran varlıklar, özellikle üretim işletmeleri  başta olmak üzere bir çok 
işletme açısından önemli bir varlık kalemidir. Varlıklar, işletmelerin sahip oldukları değerlerdir. Duran varlık-
lar; bir faaliyet döneminden daha uzun süre için, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzere kullanılmak 
amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde satılması veya tüketilmesi ön-
görülmeyen varlıklardır. Maddi duran varlıklar ise, işletmelerin faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla edinilen 
ve bir faaliyet dönemini aşan süreyle yararlanılması düşünülen, fiziki yapıya sahip varlıklardır. Maddi duran 
varlıklar; arazi ve arsalar, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar ile 
diğer maddi duran varlıklardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıklar, bir işletmede toplam varlıkların önemli 
bir bölümünü oluştururlar. Finansal durum tablosunda önemli bir yer tutması sebebiyle maddi duran varlıkla-
rın nasıl değerlendirileceği, finansal tablolara nasıl yansıtılacağı ve değerinin nasıl tespit edileceği mali tablo 
kullanıcıları açısından önem taşımaktadır. Vergi kanunları ve muhasebe standardı hükümlülerine göre maddi 
duran varlıklar  ayrı düzenlemelere sahiptir.  Bunun sebebi düzenleme yapanların farklı amaçlar taşımasıdır. 
Finansal tabloların gerçeğe uygun,  doğru ve güvenilir şekilde hazırlanmasını amaçlayan  muhasebe standart-
ları ile  finansal tablolardan hareketle mali karı belirleyerek üzerinden vergi almayı amaçlayan vergi kanunları, 
farklı uygulamalar getirilebilmektedir. Muhasebe standartlarının geliştirilmesinin esas dayanağı ise uluslarara-
sı düzenlemelerdir. Bu doğrultuda 6102 sayılı kanun kapsamında bulunan işletmeler kanun muhasebe standart-
larına uygun kayıt tutmak ve mali tablo düzenlemek zorunda kalırken, diğer taraftan da başta vergi kanunlarını 
dikkate alarak, mali karın, doğru olarak belirlenmesine yönelik muhasebe işlemlerini yapmak ve mali tablo 
düzenlemek zorundadırlar. Bu iki farklı uygulama yükümlülüğü, özellikle muhasebe uygulayıcı ve kullanıcı-
larına ilave iş yükü getirmektedir. Dolayısıyla, uygulama farklılıklarının ortaya çıkarılması yönünde yapılacak 
tüm inceleme ve çalışmalar tüm muhasebe kullanıcı ve uygulayıcıların yararına olacaktır. Bu çalışmanın amacı 
da; maddi duran varlıklara ait değerleme hükümlerinin vergi ve muhasebe uygulamaları açısından karşılaştı-
rılmalı olarak incelenmesidir.  Amaç:  Maddi Duran Varlıkların  finansal tablolara yansıtılması ile ilgili Vergi 
Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları’na ilişkin düzenlemelerin incelenmesi, karşılaştırmalı olarak 
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sunularak farklılıkların örnekler verilerek açıklanması amaçlanmaktadır. Kapsam: Maddi duran varlıkların 
değerlemesinde, Türk vergi mevzuatı düzenlemeleri incelenirken, özellikle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
değerleme hükümleri dikkate alınmıştır. Muhasebe Standardı kapsamında ise 31.12.2005 tarih ve 26040 Sa-
yılı Resmi Gazete de yayımlanan “Maddi Duran Varlıklara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) 
Hakkında Tebliğ” hükümleri karşılaştırmaya konu edilmiştir. Yöntem: Literatür taraması ile ile birlikte, VUK  
hükümleri ve TMS 16 hükümlerine göre farklılıklar örnek muhasebe kayıtları  ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
Kısıtlar: Muhasebe kayıtlarına konu olan örnek uygulamalarda işletmelerin faaliyet konusu ya da sektörü göz 
ardı edilmiştir.  Bulgular: Maddi duran varlıklarda VUK ve TMS 16 uygulamaları birlikte değerlendirildi-
ğinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Varlığın elde edilmesinde vadeli alımlarda borçlanma maliyetlerinin 
dikkate alınıp alınmaması, varlıkların değerlemesinde, varlıkların amortisman oranların, yöntemlerinde ve 
amortisman ayırma hususlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  Sonuç: Maddi duran varlıkların işletme-
ye girişinden itibaren ilk kayda alınması, sonraki dönemlerde ölçümü ve finansal tablolarda gösterimi oldukça 
önemlidir.  Maddi duran varlıkların nasıl yönettildiği ve  finansal tablolara nasıl yansıttıldığı da bu doğrultuda 
önem arzeder.  Muhasebe örnekleri, standartlar ile vergi uygulamaları neticesinde rakamsal farklılıklara ula-
şıldığını göstermektedir. Bu doğrutuda, değerleme hükümlerinde vergi uygulamalarının, Türkiye Muhasebe 
Standartları ile uyumlu hale getirilmesi, ya da vergi mevzuatı kapsamında sadece  vergi matrahını belirlemek 
üzere ek bilgi amaçlı dikkate alınması bilgi kullanıcılarına kolaylık sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Muhasebe Standartları, TMS 16, Vergi Usul Kanunu, Maddi Duran Varlıklar
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EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYONUN DÜZLEM DEĞİŞTİRMESİ: İSKAMBİL KARTLARI

Açelya Betül GÖNÜLLÜ

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü,  
Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: İllüstrasyon, TDK sözlüğüne göre sadece resimleme olarak tanımlanmış olsa da etimolojik olarak 
özünde; betimleme, örnekleme, açıklama, yol gösterme gibi anlamları içermektedir. Bu nedenle özünde bulu-
nan tüm bu anlamları karşılayacak şekilde; basın yayın, botanik, medikal, moda, reklam, tekstil vb. alanlarda 
kullanılmakta ve bu alanların adı ile birlikte tanımlanmaktadır. Örneğin, bitkilerin bilimsel bir yöntem doğrul-
tusunda, illüstratör tarafından yorum katılmadan açıklayıcı bir şekilde çizilmesi, botanik illüstrasyon olarak 
adlandırılır. Editöryal [editorial] illüstrasyon olarak adlandırılan basın yayın illüstrasyonu ise dergi, gazete, 
kitap gibi yazılı metinlerin, -metnin izin verdiği ölçüde- illüstratörün yorumu doğrultusunda betimlenmesi-
dir. Editöryal illüstrasyonun bulunduğu düzlem, metnin bulunabileceği düzlemle aynıdır. Metin ile birlikte 
bulunduğu düzlem, basılı ve elektronik her türlü yayın ortamıdır. Editöryal illüstrasyon, metnin yer almadığı 
düzlemde, metinden bağımsız olarak da bulunabilmektedir. Bu düzlemler ise çeşitlilik göstermekte ve böyle 
olduğunda adlandırma genelleşmektedir. Örneğin editöryal illüstrasyonun kullanıldığı düzlem iskambil kartı 
olduğunda, iskambil kartı illüstrasyonu, deseni ya da tasarımı olarak adlandırılır. Böylece kullanılan editör-
yal illüstrasyon, artık bir başka endüstriyel ürününün tasarım ögesi durumuna getirilmiş olur. İskambil kartı 
arkalı-önlü iki yüzeye sahip olduğu için her iki yüzeye de tasarım yapma imkanı sunmaktadır. İskambil kartı 
tasarımlarının back design/arka tasarım olarak ilk örnekleri, daha çok motif tarzı bezemeler olmuştur. İskambil 
kartlarının, bir oyun aracı olmasının yanında, çok sonraları, bir görsel iletişim nesnesi haline gelmesiyle fark-
lı tasarımlar üretilmiştir. Amaç: Edebiyat eserlerinden yola çıkılarak yapılmış olan editöryal illüstrasyonun, 
iskambil kartları üzerindeki kullanımını araştırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışmada, 
iskambil kartlarına bir tasarım nesnesi olarak yaklaşılmış ve iskambil kartları üzerine tasarlanan edebiyat eseri 
uygulamaları incelenmiştir. Sınırlılıklar: İskambil kartlarında çok çeşitli illüstrasyonlar kullanılmaktadır. Fa-
kat editöryal illüstrasyon kullanılarak yapılanlar, sanatsal bir tasarım mantığı taşıdığı için nadir tasarımlardır. 
Bu nedenle üzerinde araştırma yapılan iskambil örnekleri sayıca azdır. Yöntem: Bu çalışma derleme niteliğin-
de bir çalışmadır. Araştırmanın ana materyallerini; iskambil kartları ve editöryal illüstrasyon üzerine yazılmış 
kaynaklar ile iskambil kartı tasarımlarının görsel kaynakları oluşturmaktadır. Bulgular: Editöryal illüstrasyo-
nun iskambil kartı üzerinde kullanılarak düzlem değiştirmesi, -editöryal niteliği değişmese de- “editöryal” söz-
cüğünün yitimine neden olmaktadır. Böylece editöryal illüstrasyon, başka bir endüstriyel ürünün tasarım ögesi 
haline gelmektedir. İskambillerde kullanılan editöryal illüstrasyonların, klasikleşmiş eserlerden seçilmesi ise 
esas metnin yokluğu nedeni ile bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu iskambiller bir kitabın ya da bir yazarın 
reklamını veya tanıtımını yapmak amacı ile değil, sanatsal bir tasarım amacı ile ortaya çıkmaktadır. Sonuç: 
İskambil kartlarının ortaya çıkış tarihi tam olarak bilinmese de 14. yüzyıldan kalma yazılı kaynaklarda oyun 
kartlarından bahsedilmektedir. Bazı araştırmacılara göre İskambil kartlarının ilk ortaya çıktığı coğrafyanın 
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Avrupa olduğu; bazılarına göre de Çin’den Avrupa’ya ulaştığı öne sürülmektedir. Fakat son araştırmalara göre 
iskambil kartlarının ilk olarak Uzakdoğu’dan İran’a, İran’dan Araplara ve Mısır Memlûklerine, Memlûkler yo-
luyla da İtalya ve İspanya’ya ulaştığı düşünülmektedir (Mahir,  2003: 117). İskambil kartları, bir şans oyunu ya 
da kehanet aracı olmasının yanı sıra, üzerinde kullanılan görseller ile farklı amaçlara hizmet etmektedirler. Bu 
amaç, bir görsel iletişim aracı olarak; özellikle reklam, tanıtım, promosyon ve propagandayı kapsamaktadır. İs-
kambil kartlarında editöryal illüstrasyonun kullanılması ise bir yönüyle, dolaylı olarak tanıtım sağlasa da daha 
çok sanatsal bir tasarım mantığı taşımaktadır. Tanıtım ya da reklam amacının doğrudan olmamasının nedeni, 
kullanılan editöryal illüstrasyonların, bilinen, klasikleşmiş edebiyat eserleri arasından seçilmiş olmasıdır. Bu 
eserlerin herhangi bir reklama ihtiyacı olmadan yerini sağlamlaştırdığı aşikardır. Bilinen eserlerin kullanılma-
sı, metnin yokluğunda bile illüstrasyonun anlaşılır olmasını sağlamaktadır. İlahi Komedya, Aşk ve Gurur, Don 
Quixote, Alice Harikalar Diyarında iskambillere uyarlanan klasikleşmiş eserlerdendir. İskambillerdeki Edi-
töryal illüstrasyon tasarımlarında, sırf iskambiller için tasarlanmış editöryal illüstrasyonlar kullanıldığı gibi, 
metin için önceden çizilmiş olan illüstrasyonlar da iskambil kartlarına uyarlanmıştır. Örneğin; Fransız ressam, 
illüstratör Paul Gustave Doré’nin [1832-1883], Dante Alighieri’nin İlahi Komedya adlı uzun şiirinin İnferno/
Cehennem bölümü için çizdiği  illüstrasyonlar, iskambil kartları için uyarlanırken; aynı eser, Stefano Protino 
tarafından sırf iskambil kartları için yeniden çizilmiştir. Sonuç olarak editöryal illüstrasyon; düzlem değiş-
tirerek, iskambil kartlarında kullanıldığı zaman -eserin adı ve yazar adı iskambillerde yazılı olarak yer alsa 
da- metnin tüm ağırlığını ve anlamını tek başına içinde taşımak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle seçilen yazılı 
eserlerin, bilinen, klasikleşmiş eserlerden seçilmesi, anlamlı olmanın yanında bir gereklilik de arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat Eserleri, Editöryal İllüstrasyon, İllüstrasyon, İskambil Kartları, Tasarım
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BİR PROPAGANDA ARACI OLARAK İSKAMBİL KARTI TASARIMLARI

Açelya Betül GÖNÜLLÜ

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü,  
Düzce / Türkiye

Öz: Giriş: Şans oyunlarının en yaygın olarak bilinenlerinden biri şüphesiz iskambil oyunlarıdır. B. Mahir’in 
aktardığına göre İskambil kartlarının ilk olarak Uzakdoğu’da ortaya çıktığı, daha sonra Mısır Memlûkleri 
yoluyla Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir. Memlûk iskambillerinin neredeyse tam bir deste oluşturan tek 
örneği İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Memlûk iskambillerinin varlığı ilk 
olarak L. A. Mayer’in 1939 yılında yayımlanan Mamluk Playing Cards adlı makalesinde gün yüzüne çıkmıştır. 
Ülkemizde ise bu kartların önemine, Metin And’ın 1986 yılında yayımlanan makalesinde dikkat çekilmiştir. 
Bu iskambiller boyut olarak günümüz iskambillerinden daha dar ve uzun bir formda, ortalama 24,5x8,5 cm 
ölçülerindedir. Memluk destesini, günümüz iskambilleri ile kıyasladığımızda, bu destenin salt bir oyun aracı 
olarak tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu kartların tasarımında, bir görsel iletişim kaygısı gözetilmeksizin, bitki 
motifleri ve geometrik şekiller kullanılmıştır. İskambil kartlarının yaygınlaşması sürecinde kartların üzerinde 
kullanılan bezemeler, illüstrasyonlar oldukça çeşitlenmiştir. İskambillerin, yaygın olarak, zengin yoksul de-
meden herkesin elinin altında olma olasılığı, firmaların iskambil kartlarını adeta küçük reklam panoları olarak 
kullanmalarına neden olmuştur. Reklamın yanında propaganda aracı da olan iskambiller, politik illüstrasyonlar 
kullanılarak tasarlanmıştır. Amaç: Bu çalışma, politik propaganda amacı ile tasarlanan iskambil kartlarını ta-
sarımcı bakış açısı ile araştırmak üzere gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışmada iskambil kartları, bir tasa-
rım nesnesi olarak ele alınmıştır. Tasarım konusu olarak, politik propaganda amacı ile yapılmış olan tasarımlar 
seçilmiştir. Bu tasarım örnekleri; Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İspanya, Litvanya 
ve Belçika’dan seçilmiştir. Sınırlılıklar: Araştırmada kullanılan iskambil kartları, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın 
ortalarında üretilmiş olan iskambillere aittir. Seçilen iskambil tasarımları, politik bir bakış açısı ile değil, bir 
görsel iletişim aracı olarak illüstratif yönü ile analiz edilmiştir. Yöntem: : Bu çalışma derleme niteliğinde 
bir çalışmadır. Araştırmanın ana materyallerini; iskambiller konusundaki yazılı kaynaklar ile iskambil kartı 
tasarımlarının görsel kaynakları oluşturmaktadır. Bulgular: Propagandanın en yoğun kullanıldığı dönemler 
savaş dönemleridir ve politik propaganda iskambillerinin genellikle savaş döneminde üretilmiş olduğu göz-
lenmiştir. Politik propaganda söz konusu olduğunda her zaman taraf ve taraf olmayan ayrımı oluşmaktadır. 
Bu nedenle iskambil kartları üzerine politik propaganda amaçlı çizilmiş olan illüstrasyonları da genel olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Bu iskambillerin bir kısmı, “patriotic/vatansever” olarak nitelenen kartlardır. Bu 
türdeki iskambil illüstrasyonları, taraftarına destek olmak adına olumsuz bir yorum katılmadan ve daha çok 
realistik tarzda çizilmiştir. İskambillerin diğer bir kısmı ise “anti/karşıt” bir tutumu yansıtmaktadır. Bu iskam-
biller üzerine, karşıt olduğu görüşü ya da kişiyi hicveden kompozisyonlar, karikatürize edilmiş karakterler ile 
çizilmiştir.  Sonuç: Propaganda, en kısa tanımı ile taraflı bilginin sunulmasıdır. Bu nedenle kitleleri etkileme 
amacı taşımaktadır.  Kitleler söz konusu olduğunda ise politik bakış açıları devreye girmektedir. Bu nedenle 
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propaganda en çok politika alanında kullanılmaktadır. Politik propagandanın kullanıldığı en ünlü tasarım örne-
ği 1917 yılında, James Montgomery Flagg tarafından “I Want You for the U.S. Army” adlı ABD ordusuna asker 
toplamak için yapılmış olan çağrı afişidir. Propaganda içeren illüstrasyonları, afişlerden başka iskambillerde 
de görmek mümkündür. Bu iskambiller daha çok savaş zamanında üretilmiştir. Bunun bir nedeni iskambillerin 
askerler arasında yaygın kullanımıdır. Böylece her iskambil oyununda oyuncular, gönüllü olarak, defalarca 
propaganda içeren görsel bir bombardımana maruz kalmaktadır. Bu iskambiller genellikle iki görüş üzerine 
tasarlanmıştır: Birinci görüşte, tarafını yüceltme amaçlı, olumsuz yorum içermeyen, gerçekçi illüstrasyonlar; 
İkincisinde ise, tarafını yüceltmek için karşı olduğu görüşü yerme mantığı taşıyan, hiciv ve komik unsurlarla 
bezeli illüstrasyonlar kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, İskambil Kartları, Propaganda, Tasarım
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN 
METAFORİK ALGILARI

Cansev KARAKUŞ1, Nihal YİĞİTALP2

1-2Yalova Üniversitesi, Çınarcık Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri  Bölümü,  
Yalova / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanı, diğer canlılardan farklı kılan ve toplumsal bir varlık olmasını sağlayan en önemli özelliği 
öğrenme yeteneğidir. Bireyin yaşamı boyunca gelişimi ve edineceği beceriler öğrenmesinin ürünü olarak orta-
ya çıkmaktadır (Aydın, 2004). Öğrenme, belli bir sürede başlayıp biten bir olay değildir, yaşam boyu sürer ve 
çevreyle etkileşim sonucu gelişir. Birey doğduğu andan itibaren öğrenmeye başlar. Ailede başlayan öğrenme 
daha sonra okulda daha planlı bir şekilde devam eder. Okul öncesi dönemden başlamak üzere örgün eğitim ku-
rumlarında, çocuklardan birçok bilgi öğrenmeleri beklenmektedir. Bu öğrenme sürecinde aktif bir rol oynayan 
yetişkinlerin; kendi öğrenmenin farkında olmaları, onların çocukların öğrenmelerini desteklemeleri açısından 
önemli görülmektedir. Weinstein ve Mayer (l986)’e göre; iyi bir öğretim, öğrenciye nasıl öğrenebileceğini, 
nasıl hatırlayacağını, kendi kendini nasıl güdüleyeceğini ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol edip 
yönlendirebileceğini öğretmeyi kapsar (Akt. Senemoğlu, 1998). Senemoğlu (1998) çocuklara, öğrenme ve ça-
lışma stratejilerinin ilkokuldan başlayarak hatta okul öncesi yıllarda öğretilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bu nedenle öğrenme; çocukluktan yetişkinliğe yaşamın her döneminde hayatımızda olan önemli bir kavram-
dır. Öğrenmenin bilişsel olduğu kadar duyuşsal değişkenlerle, inançlarla olan ilişkisini ortaya koyan araştır-
malar son yıllarda giderek artmaktadır. Bu doğrultuda öğrenmeye yönelik algıların araştırılması da önemli 
görülmektedir. Amaç:  Bu araştırma meslek yüksekokulu çocuk gelişimi önlisans programında öğrenim gö-
ren öğrencilerin öğrenmeye ilişkin sahip oldukları metaforlarını (zihinsel imgeleri) ortaya çıkarmak amacıyla 
yapılmıştır. Çocuk gelişimi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin algıları, bilgi ve deneyimleri önemlidir. Çünkü 
ileride çocukların nasıl öğrendiklerini bilmeleri mesleki gelişimleri açısından önemli olacaktır. Öğrenmeye 
yönelik algıları hem kendi öğrenmelerini hem de çocuk gelişiminde öğrenmenin önemini kavramalarını etki-
leyeceği düşünülmektedir.  Kapsam:  Araştırmada, 2017-2018 bahar yarıyılında bir meslek yüksekokulunun 
çocuk gelişimi bölümünde öğrenim gören 100 öğrenciden veriler toplanmıştır. “Benim için öğrenme……….
gibidir. Çünkü…………………” şeklinde boşluk doldurmalar verilip öğrencilerin tamamlamaları istenmiştir. 
Katılımcıların ürettikleri bu metaforlar bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu çalışma ka-
tılımcıların gönüllülük esası gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini artırmak için toplanan 
veriler ayrıntılı bir şekilde rapor edilerek, görüşülen bireylerden doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2011).Sınırlıklar:  Araştırma tek bir üniversiteden ve 100 öğrenciden toplanan verileri kapsamak-
tadır. Yöntem:  Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim yöntemi tercih edilmiştir. Olgubilim 
(fenemonoloji) çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya 
çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın Problemi: Bu araştırmada 
“ Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi önlisans programında öğrenim gören öğrencilerin öğrenmeye ilişkin 
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sahip oldukları metaforları nasıldır? “ sorusuna yanıt aranmıştır. Bulgular:  Araştırmanın sonucunda toplanan 
veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Öğrenmeye ilişkin metaforlar gruplandırılmış ve uygun alt başlıklar 
altında toplanmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre öğrenmeye dair toplam 10 farklı tema belirlenmiştir. 
Belirlenen temalar adı altında kavramsal kategoriler oluşturulmuştur. Belirlenen temalar “yaparak-yaşayarak, 
görselleştirme, anlamlandırma, bilgi edinme,  ilgili ve meraklı olma, kendini geliştirme, tekrarlama, davranışa 
dönüştürme, günlük yaşamla ilişkilendirme, güvenli iletişim ve sevgi” olmuştur. Kavramsal kategoriler ise  bi-
lişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak belirlenmiştir. Sonuç:  Belirlenen temalar ışığında öğrencilerin çoğunlu-
ğunun “yaparak-yaşayarak öğrenme” ve “meraklı ve ilgili olma” teması adı altında toplandıkları görülmüştür. 
Diğer temalardan “görselleştirme, zihinde canlandırma, bilgi edinme, anlamlandırma,  ilgili ve meraklı olma, 
kendini geliştirmek, tekrarlama, davranışa dönüştürme, günlük yaşamla ilişkilendirme” gibi temalar altında da 
toplanan öğrencilerin cevapları incelemişlerdir. Sonuç olarak çocuk gelişimi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin 
algılarını çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Metaforlar; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak kategoriler al-
tında toplanarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Öğrenme, Metaforik Algı, Çocuk Gelişimi Öğrencileri 
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PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN KAMU YÖNETİMİ ALANINDA UYGULANABİLİRLİĞİ 
SORUNU: TAPU KAYDINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA KAMU 
GÖREVLİLERİNİN ARAŞTIRMA VE TAKDİR YETKİLERİNİN ARTIRILMASININ 

SONUÇLARI

Cengiz SARI

Kocaeli Adliyesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Personel güçlendirme yöntemi özel sektör alanında öteden beri uygulanan ve oldukça başarılı so-
nuçlar elde edilen bir yöntemdir. Bu yöntemin özel sektör alanında sağladığı faydalar hakkında bir çok bilim-
sel çalışma yapılmış, başarılı sonuçlar açıkça ortaya konulmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 
kamu sektöründe de etkinlik ve verimliliğin artırılması, işlerin daha süratli görülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeci-
liğin azaltılması gibi amaçlarla, özel sektör alanında uygulanan başarılı yöntemler kamu sektörü tarafından da 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Özel sektör alanında başarılı bir şekilde uygulanan personel güçlendirme yönte-
mi de aynı şekilde kamu sektörü tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmektedir. Ancak bunun kamu alanına 
ne şekilde ithal edileceği konusunda bazı önyargı ve tereddütler bulunmaktadır. Bazı yazarlar kamu alanında 
personel güçlendirmenin uygulanabilmesinin önünde birçok engel bulunduğunu belirtmektedir. Onlara göre 
kamu alanında personel güçlendirmenin uygulanabilmesi için her şeyden önce kamu yönetiminin kapalı kutu 
olmaktan çıkıp, açık ve şeffaf bir sistem haline gelmesi gerektiği belirtilmektedir. Öte yandan Türk Kamu Yö-
netimi alanındaki gelenekçi yaklaşımın bu yeni yöntemin uygulanması ve bundan faydalı sonuçlar elde edil-
mesi konusunda ciddi bir engel oluşturacağı belirtilmektedir. Tüm bu tartışmalar yaşanırken 2013 yılında Tapu 
Sicil Tüzüğünde yapılan bir değişiklikle, tapu kaydındaki bazı hataların düzeltilmesi konusunda tapu sicil mü-
dürlüğünde görev yapan kamu görevlilerine, Türk Kamu Yönetimi alanında pek de alışık olunmadığı şekilde 
oldukça geniş yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler daha önce mahkemeler tarafından uygulanan araştırma ve karar 
verme yetkilerini kapsamaktadır. Amaç: Tapu sicil müdürlüğü görevlileri daha önce mahkemeler tarafından 
dava yolu ile yapılan bu işi yaklaşık 5 yıldır yürütmektedir. Personel güçlendirme yönteminin kamuda uygu-
lanabilip uygulanamayacağı ve ne ölçüde başaralı olacağının anlaşılabilmesi için tapu sicil müdürlüklerinin 5 
yıllık uygulamaları ve bunların sonuçlarının incelenmesi oldukça yararlı olacaktır. Tespit edilecek bulgular bu-
radaki tecrübelerin diğer kamu kurumlarına da aktarılması hususunda önem arz etmektedir. Kapsam: Bu bildiri 
kapsamında tapu kaydındaki bazı hataların düzeltilmesi konusundaki mahkeme uygulamaları ve son beş yıldır 
yetkilendirilen tapu müdürlüklerinin uygulamaları değerlendirilecektir. Tapu müdürlüklerinin son beş yıldır 
daha önce de kendi ellerinde bulunan işlerle ilgili yetkilerinin artırılması başka bir söyleyişle işin sahibi haline 
getirilmesi ile elde edilen sonuçlar üzerinde durulacaktır. Sınırlılıklar: Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığı 
tarafından bazı istatistiki verilerin tutulduğu ancak tapu sicil müdürlüğü tarafından bu konuda istatistik veriler 
tutulmadığı anlaşılmıştır. Mahkemelerin davaları yürütürken Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen 
usullere göre davaları çözümledikleri halde, tapu memurlarının bu sorunları hangi usulle çözdüklerine ilişkin 
ayrıntılı bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu sebeple her memurun kısmen de olsa kendisine özgü bir usulle 
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çözüm ürettiği görülmektedir. Bu durum da mahkemeler ile tapu dairelerinin kıyaslanmasını zorlaştırmaktadır. 
Yöntem: İlgili mevzuatın incelenmesi, Adalet Bakanlığı istatistikleri incelenerek yeni uygulamanın başarı 
derecesinin gözlemlenmesi, aynı nitelikli mahkeme dosyalarının ve tapu dairesi dosyalarının incelenmesi, iş 
yürütme usulleri, performans, hızlılık ve kırtasiyecilik yönünden kıyaslanacaktır. Bu konuda istatistiki veriler, 
mevzuat ve uygulama dosyalarının incelenmesi yöntemi izlenecektir. Bulgular ve Sonuç: Tapu kaydındaki 
bazı hataların düzeltilmesi görevinin mahkemelere ait olduğu dönemde bu konudaki taleplerin çözümünün 
yıllar aldığı görülmektedir. Bu konuda Adalet Bakanlığının geçmiş tarihli istatistikleri bulunmaktadır. Tabloda 
2016 yılında karara bağlanan 89 talebin 4 yıl veya öncesinde yapıldığı anlaşılmaktadır.  

2012 ve öncesi 2013 2014 2015 2016 Toplam karar

89 120 400 1877 2065 4551

Tablo:   2016 yılında karara bağlanan 4551 tapuda kimlik düzeltme davasının açılış yılları

Tapu müdürlüğü uygulamalarında bu sürecin günlerle hatta bazen saatlerle ifade edilmesi mümkündür. Tapu 
müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin işlerinin sahibi haline getirilmesinin işlere büyük bir sürat kazan-
dırdığı, bunun performanslarını da doğrudan etkilediği anlaşılmaktadır.  Öte yandan tapu müdürlüklerinde 
sorunların büyük bir esneklikle çözüldüğü, katı usul kuralları ile bağlı kalınmadığı, bürokrasi ve kırtasiyeliğin 
en alt düzeye düşürüldüğü diğer kurumlarla yazışmaların neredeyse hiç yapılmadığı, esasen buna gerek de kal-
madığı anlaşılmaktadır. Oysaki mahkemelerin Hukuk Muhakemelerindeki katı usul kuralları ile bağlı olmaları, 
davanın hasımlı olarak görülmesi, itiraz ve temyiz süreçleri taleplerin çözümünün birçok yazışma, dosyalama, 
bürokrasi ve kırtasiyecilikle çözülmesi sonucunun doğurmaktadır.  Yapılan bilimsel çalışmalar gerek özel sek-
tör gerekse kamu sektörü alanında çalışanların kendiişlerinin sahibi haline getirilmelerinin, başka bir deyişle 
güçlendirilmelerinin onların örgütsel adanmışlık ve motivasyonunu da olumlu etkileyeceğini belirtmişlerdir. 
Bu durum karşısında yeni uygulamanın çalışanların motivasyon ve adanmışlıklarını artıracağı sonucuna varıl-
mıştır. Öte yandan yeni uygulama ile mahkemelerin iş yükünün büyük ölçüde azaltıldığı tespit edilmiştir. Bu 
usulün diğer idari konularda da uygulanabileceği, personel güçlendirmenin tıpkı özel sektör alanında olduğu 
gibi kamu sektöründe de başarılı sonuçlar doğurabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Yetki Devri, Bürokrasi ve Kırtasiyecilik, Performans, Yeni Kamu 
Yönetimi
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İKTİSAT BİLİMİNE SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN BİR BAKIŞ: AVUSTURYA 
İKTİSAT OKULU

Serap DURSUN GÜVENBAŞ1, Serdar ÖZER2, Ayhan AYTAÇ3

1Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D., Edirne / Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne / Türkiye

3Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Dünya bir yandan borç̧ kriz, enflasyon, işsizlik gibi sosyal ve ekonomik problemlerle İktisat bili-
minin ilgilenip bu tip sorunları çözmeye çalışmasını bir yandan da bilim olmasının bir sonucu olarak yeni teori 
ve gelişmelere açık,  diğer bilimsel alanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmesini istemektedir. Yüzyıllar 
boyunca birçok iktisadi yaklaşım düzene hâkim olmaya ve denge kurmaya çalışmıştır. Neo -Klasik iktisat da 
bu yaklaşımlardan biridir. Neo- Klasik iktisatta doğal işsizlik oranı, doğal çıktı düzeyi ve doğal faiz oranları 
kavramları dengenin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ekonomik denge kavramı, dünya piyasalarında kısa 
orta ve uzun vadeli dönemler olarak ayrılmaktadır. Birçok iktisadi yaklaşım her bir dönem için farklı çözümler 
getirmeye çalışmıştır. Neo-Klasik yaklaşıma göre kısa dönemde dengesizlik durumu ortaya çıksa dahi uzun 
dönemde piyasaya müdahale edilmeksizin ekonominin tekrar denge düzeyine gelebileceği savunulmaktadır. 
Fakat uzun yıllardır ara ara yaşanan krizler ve bu durumlar karşısındaki çözümsüzlük denge yaklaşımının 
tekrar gözden geçirilmesini ve iktisatçıları yeni teori ve yaklaşımlar üretme yönünde harekete geçirmiştir. 
Bu anlamda, 1980’lerde Neo-Klasik iktisadın temel kavramlarını ve denge yaklaşımlarını eleştirmek üzere 
gerek çıkardıkları dergiler ile gerek yayınladıkları kitap ve makaleler ile yaratıcı ve yenilikçi yeni programlar 
ile adını duyurmaya ve savundukları yaklaşımları kabul ettirmeye çalışan iktisat okullarından söz edebili-
riz. Bu okullardan en önemlilerinden bir tanesi de Avusturya İktisat Okulu’dur.  Avusturya Okulu adını, ilk 
olarak Avusturya’lı iktisatçı Carl Menger’ in 1871 yılında yazdığı ‘Politik İktisadın İlkeleri’ isimli kitabıyla 
duyurmuştur. Avusturya Okulunun kurucusu olan Carl Menger’ in ikinci kitabı ‘Politik İktisat ve Sosyolojinin 
Problemleri’ ile okulun adını uluslararası iktisatçılar arasında ilk defa duyurmuştur. Kendisinin düşüncelerin-
den etkilenen Eugen Böhm-Bawerk ve Friedrich Wieser adlı iki takipçisi ile bir çekirdek kadro oluşturmuştur 
( Prof. Dr. Turan Yay, Piyasa, 2004, Sayı, 11, 1-29). En bilinmiş diğer takipçi ve savunucuları Ludwing von 
Mises ve Friedrich A. Hayek tir. Avusturya İktisat Okulunun tüm savunucuları ve takipçileri şu temel ilkeler 
çerçevesinde toplanmıştır

1. Metodolojik Bireycilik
2. Metodolojik Sübjektivizm
3. Marjinalizm
4. (Azalan Marjinal) 
5. Tüketim ve Üretimin zaman yapısı (F. Maclup dan ,aktaran Kirzner, 1987, Prof. Dr. Turan Yay, Piyasa, 
2004, Sayı, 11, 1-29)
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Okulun metodolojik ilkeleri şu başlıklar altında sıralanabilir. 1)Sübjektivizm, 2)Metodolojik Bireycilik, 3)
Amaçlanmayan Sonuçlar, Spontane Kurumlar, Bilgi ve Zamanın Önemi (Kazım Sarıçoban, Hukuk ve İktisat 
Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No 1, 2012). Amaç: Bu araştırma Avusturya İktisat Okulunun diğer iktisat okul-
larından farklılıklarını ve okulun tarihçesini, savunucularını, genel ilkelerini ve metodolojik görüşlerini ortaya 
koymak amacıyla iktisat biliminin sosyolojik ve psikolojik unsurlardan etkilendiği gerçeğini vurgulamak için 
gerçekleştirilmiştir. İktisadi olaylar her ne kadar matematiksel yaklaşımlar analizler ve tahminler ile ölçüle-
bilmeye çalışılmasına rağmen, dünyanı dört bir yanında farklı kültürler, farklı sosyolojik olaylar, farklı adet, 
örf ve gelenekler matematiksel ölçümün yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Zira aynı ekonomik problemin 
cereyan ettiği bir ülkede uygulanan ekonomi politikaları ve politika araçları aynı soruna sahip bir başka ülkede 
aynı derecede etkin olamamaktadır. Özellikle standart IMF stabilizasyon politikalarının başarısızlığının altında 
da ülkeler arası sosyolojik ve psikolojik farklılıkların neden olduğu düşünülmektedir. Kapsam: Çalışmanın 
kapsamı iktisat bilimine sosyolojik ve psikolojik yönden hitap etmesidir. Çalışmanın kapsamı sınırlar başlığı 
altında çerçeve içerisine alınmıştır. Sınırlıklar: Kapsamda belirtildiği üzere çalışma ekonomi biliminin ma-
tematiksel boyut ile değil insan ve toplum yapısıyla olan ilgisi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede gerek 
literatür gerekse çalışma iktisat biliminin sosyal alana etkisine odaklanmıştır. Matematiksel eğilimler sınır 
dışında tutulmuş Avusturya Okulu’nun majinalist ve psikolojik temelli araştırmaları ele alınmıştır. Yöntem: 
Araştırmada kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, yazılı ve görsel kaynaklardan faydalanılmıştır. Ayrıca 
günümüz temsilcilerinden Mises Enstitüsü yayınlarından da faydalanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Avus-
turya Okulu, iktisat biliminin gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Öncelikle değer olgusuna tüketici kökenli 
yaklaşmaktadır yani ortaya çıkacak olan faydanın oranına göre girdilere değer yüklenir ve girdilerin değeri 
belirlenir kısacası fayda üretim sürecini ve değer fiyatlamasını belirler. Diğer bir katkısı marjinal fayda/mali-
yet analizidir. Fiyatların ve maliyetlerin son birim sınırında belirlendiği bu analiz günümüz mikro iktisadının 
temelini oluşturmaktadır. Son olarak sübjektif değer teorisi ile değerlerin, esas olarak tüketicilerin istek ve 
arzularına göre belirlendiğini savunur. Yani mal ve hizmetlerin ölçülebilir objektif bir değerinin olmadığını, 
değerin özünde sübjektif bir nitelik taşıdığını ve değerin tüketicilerin mal ve hizmetlerden yararlanmaları 
sırasında elde ettikleri tatmin düzeyine bağlı olduğu görüşü benimser. (Kazım Sarıçoban, Hukuk ve İktisat 
Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No 1, 2012). Sonuç olarak iktisatta sürekli tümdengelim bir yaklaşımla bakıldı-
ğında insan faktörünün önemli sosyolojik ve psikolojik davranışların iktisadi yapıyı tamamen etkileyeceği ve 
özellikle değer olgusunu tekrar şekillendireceği ve tümdengelim değil tümevarım bir yaklaşımla değerlendi-
rilmesi daha iyi olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avusturya Okulu, Marjinal Fayda, Marjinalist Devrim, Subjektif Değer 
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TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ 
UYGULANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

Serdar ÖZER1, Serap DURSUN GÜVENBAŞ2, Ayhan AYTAÇ3

1Trakya Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne / Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D., Edirne / Türkiye

3Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: Endüstriyel Simbiyoz, çevreye duyarlı üretim çalışmaları doğrultusunda günden güne önem ka-
zanmaktadır. Endüstriyel simbiyoz ile ilgili yapılan çalışmalarda temiz üretim amaçlarının ilk sırada yer aldığı 
rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanı sıra işletmeler, artan rekabet koşulları ve küreselleşen dünyada, rakipleri-
nin bir adım ötesinde olmak amacıyla da endüstriyel simbiyoz konularında çalışmalar yapmaktadır. Litera-
türde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanan 
endüstriyel simbiyoz, işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir yapıda bir araya getirmektedir. Her türlü 
işletme varlığının kaynaklarının paylaşımının gerçekleştirildiği endüstriyel simbiyoz, ar-ge, inovasyon, küme-
lenme faaliyetleri ile birlikte bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Sahip 
olduğu sanayi yapısı ile endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaşma potansiyeli yüksek olan Trakya 
Bölgesi’nde öne çıkan sektörler, firma sayısı ve istihdam açısından incelenecek olunursa; Edirne ilinde gıda 
ürünleri imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve ekipman hariç), ağaç, ağaç ürünleri ve mantar 
ürünleri imalatı (mobilya hariç), maden ve taş ocakçılığı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatı 
ve tekstil ürünleri ve giyim eşyası imalatı sektörlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Kırklareli İlinde; 
gıda ürünleri imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), diğer metalik olmayan 
mineral ürünlerinin imalatı, fabrikasyon metal ürünlerin imalatı ve tekstil ürünleri ve giyim eşyası imalatı 
ön plana çıkan sektörlerdir. Diğer taraftan Tekirdağ ilinde ise; gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri ve giyim 
eşyası imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı ve madencilik ve taş ocakçılığı öne çıkan sektörlerdir. Amaç: Trakya Bölgesi sahip olduğu 
sanayi sektörleri ile endüstriyel simbiyozun uygulanarak öne çıkabileceği potansiyel bir bölge olarak dikkat 
çekmektedir. Bu çalışmada, Trakya bölgesinde sektörel yapı incelenirken, bölgede yer alan her üç ilde, öne 
çıkan sanayi sektörleri incelenmesi ve bu doğrultuda endüstriyel simbiyoz uygulanmasına yönelik öneriler-
de bulunulması amaçlanmaktadır. Kapsam: Yapılan bu çalışmada Trakya Bölgesindeki Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ illerinde  faaliyette bulunan sektörler ve dağılımları incelenmiş, önde gelen sektörler analiz edilerek 
bölgenin simbiyoz uygulamalarına yönelik öneriler getirilmiştir. Çalışmada öncelikle endüstriyel simbiyoz 
literatürü incelenmiş yapılan inceleme sonucunda elde edilen anahtar kelimeler Trakya Bölgesindeki Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ illeri üzerinde yorumlanmıştır. Çalışma kavramsal bir çalışma olup TUİK, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Odalar ve bölgede bulunan OSB ler gibi ikincil veri kay-
naklarından faydalanılarak desteklenmiştir. Bulgular: Ayçiçeği, pirinç ve buğday üretiminde önemli bir yere 
sahip olan Trakya Bölgesi ‘nde tarımsal üretimin yapısı gereği ciddi miktarda atık oluşmaktadır. Bu atıkların 
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büyük çoğunluğunun ekonomik bir değere dönüşmediği ve endüstriyel simbiyoz için potansiyel oluşturdu 
belirlenmiştir. Endüstriyel katı atık miktarı üretim ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının uygulanmasındaki 
en önemli parametrelerden biridir. Bölge genelinde etkin olarak gerçekleştirilen tarım, hayvancılık ve orman 
ürünleri üretimi agro-endüstriyel simbiyoz olarak da tanımlanan uygulama alanının genişletilmesinde önemli 
rol oynayacaktır. Sonuç: Çalışma çerçevesinde yapılan literatür analizinin de desteği ile endüstriyel simbi-
yoza hem bölge ekonomisinin hem de ülke ekonomisinin çok ihtiyacı olduğu görülmektedir. Özellikle tarım, 
hayvancılık ve orman ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelerde bu üretim kollarının atıklarının değerlendi-
rilmesi, ekonomiye kazandırılması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi için bertaraf edilmesinde çalışmalar 
yapılarak endüstriyel simbiyozun uygulama alanlarının arttırılması gerekmektedir. Dolayısıyla bölge ekono-
misinin lokomotifi olan tarım, hayvancılık ve orman ürünleri sektörlerine yönelik çalışmalar yapılması ve bu 
doğrultuda politikalar oluşturulması bölgedeki endüstriyel simbiyoz uygulamalarının genişletilmesine katkı 
sağlayacaktır. Ekonomide girdiler sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel atıkların başka sektörlerde girdi 
olarak kullanılabilmesi ekonominin sürdürülebilir bir şekilde gelişimine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Simbiyoz, Trakya, Agro-Endüstri
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SPİNOZA VE DESCARTES’DE RUH VE BEDEN

Dönüş SARITAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışmada Spinoza ve Descartes’in ruh ve beden konusundaki görüşlerine yer verilecektir. Spi-
noza ve Descartes’in ruh ve beden konusundaki görüşleri birbirinden taban tabana farklılık göstermektedir. 
Spinoza’ya göre ruh ve beden yani töz tek ve Tanrı’da bulunurken, Descartes’e göre töz birbirinden tamamen 
iki farklı cevherdir ve insanda bulunurlar. Bu cevherlerin birbiriyle nasıl etkileşimde bulundukları tartışma 
yaratmakta ve Descartes’in savunması eksik kalmaktadır. Uzlaştıkları tek nokta ruh ve bedeni tanımlamala-
rıdır. İkisine göre de ruh düşünebilen fakat yer kaplamayan, beden düşünemeyen ve yer kaplayan bir tözdür. 
Spinoza’ya göre tek töz olan Tanrı bölünemezken, Descartes’e göre ruh bölünebilir. İnsan, diğer her şeyde 
olduğu gibi, iki yönüyle vardır. Yayılım özniteliğinde içerilmesi dolayısıyla Tanrı’da olan bir beden iken, dü-
şünce özniteliğinde içerilmesi bakımından Tanrı’da olan bir zihindir. Fakat düşünce veya yayılım özniteliğiyle 
idrak edilse de, yayılan töz ile düşünen töz, bir ve aynı töze karşılık gelmektedir.  Buna göre Spinoza’ya göre 
düşünen töz yani ruh ile yayılan töz yani beden bir ve aynı tözdür. Bu noktada Spinoza monisttir. Descartes 
de tıpkı Spinoza’nın söylediği gibi kişinin ruh ve bedenden birleşik bir varlık olduğunu dile getirir. Fakat 
Descartes’e göre bu birleşim, birbiriyle karışmayan iki tözün bir araya gelmesi ile oluşur. Descartes bu iki 
sonlu tözün birleşiminin özlerini muhafaza etmeleri anlamına geldiğini öne sürer.  Bu bakımdan Descartes 
düalisttir. Descartes’e göre ruh ve beden, birbirinden farklı, ancak aynı anda var olan iki tözdür. Ruhun ana 
niteliği düşünmek iken, bedenin esas niteliği yer kaplamaktır. Yani beden yer kaplar, fakat düşünemez; ruh ise 
düşünebilir fakat yer kaplayamaz. Descartes birbiri ile karışmayan bu iki tözün bir araya gelmesini savunarak, 
kendisini düalizmde göstermektedir. Ancak düalizm bazı münakaşalara neden olmuştur. Sorunların başında 
iki tözün birbirleriyle nasıl iletişime geçeceği veya birinin öbürü üzerinde üstünlük kurup kuramayacağı gelir. 
Descartes’e göre, ruh ve madde arasındaki etkileşim beynin arkasında bulunan kozalaksı bez ismindeki bir 
bölgede gerçekleşir. Fakat onun açıklaması var olan güçlüğü çözmeye yetmemektedir. Bunun sebebi kozalaksı 
bezin beyinde yer alması, yani maddenin parçası olmasıdır.  Her iki töz de beyinde bulunur. Bunları harekete 
geçirecek olan yine beynin arkasındaki bir bezdir. Descartes aşkın bir varlığı devreye sokmaz, yine insanı, 
maddeyi devreye sokar. Descartes’in insana yaklaşımı mekaniktir. Ruh ve beden arasındaki ilişki pilli bir 
bebek ya da kurulu bir saat gibi mi işlemektedir? Spinoza’nın buna yanıtı hayır olacaktır. Ona göre doğanın 
parçası olan madde, tek başına varlığını sürdüremez, ancak sürekli doğada içerilen diğer maddelerle etkileşim-
dedir. İnsan bedeni birçok parçadan oluşur. Bu parçalar arasında sürekli etkileşim mevcuttur. Bu etkileşimde 
varlığını sürdürmeye çalışan beden, pek çok cismin etkisine maruz kalmakta ve bu cisimlere etki etmektedir. 
Zihnin özünü oluşturan şey fikir olduğu için, bedenin etkilediği/etkilendiği cisimlerin fikirleri, insan zihninde 
mecburi olarak bulunmaktadır.  Buna göre fikirlerle zihin, bedeni bilebilir ve tek töz vardır, o da Tanrı’dır. 
İnsanın zihni Tanrı’da içerilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Spinoza ve Descartes’in ruh ve beden ko-
nusundaki görüşlerinin farklılığını karşılaştırmalı olarak göstermektir. Kapsam: Araştırmada çağdaş kuram 
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veya disiplinlerle karşılaştırma yapılmasına girişilmeyecektir. İki filozofun görüşleri karşılaştırmalı olarak ir-
delenecektir. Bulgular:  Descartes’in yaklaşımı Spinoza’nın yaklaşımına göre materyalist kalmakta ve birta-
kım sorunları cevapsız bırakmaktadır.  Sonuç: Spinoza’ya göre ruh ve beden Tanrı’nın yayılım özniteliğinin 
ifadesidirler ve birbirini tamamlayan tek bir cevherdirler. Tek töz ise Tanrıdır. Tek cevher Tanrı olduğuna göre 
tek bir Tanrı vardır. Var olanlar ise Tanrı’nın varlığının parçalarıdırlar. Bu bakımdan Spinoza monisttir ve 
monist olmakla, Descartes’den ayrılır. Bunun yanı sıra Spinoza’ya göre, iki farklı töz zorunluluktan dolayı 
bir aradadırlar. Descartes ise Spinoza’nın aksine düalisttir ve iki farklı töz Spinoza’nın düşündüğünden farklı 
olarak zorunluluktan dolayı değil, özgür şekilde varlığını sürdürür. Ona göre ruh ve beden birbirinden ayrı ayrı 
iki tözdür, etkileşimde bulunmaları konusunda Descartes’in net bir açıklama yapamaması birtakım sorulara, 
tartışmalara sebep olmuştur. Ona göre ruh ve beden beynin arkasındaki kozalaksı bir bez sayesinde etkileşimde 
bulunurlar. Fakat bu bez de bedende bulunur, yani maddede. Bunların birbiriyle nasıl etkileşimde olacağı tar-
tışmalıdır. İkisinin uzlaştıkları konu ise beden ve ruhu tarif etme biçimleridir. İkisine göre de ruh, düşünebilen, 
uzamlı olarak beden ise yer kaplayandır. Fakat ruh ve beden tanımı Descartes’de insanlar için, Spinoza’da ise 
Tanrı için kullanılmıştır. Spinoza’ya göre insanlar Tanrı’nın birer parçasıdırlar. Bunlar tek başına var olamaz-
lar, var olmak için başka bir varlığa yani Tanrıya ihtiyaçları vardır. Tanrı ise var olmak için başka bir varlığa 
muhtaç olmayandır, bağımsız ve hürdür. Descartes’e göre ruh yalnızca insanda vardır. Onun bu yaklaşımı 
oldukça materyalisttir. Spinoza’ya göre ise düşünce Tanrının sonsuz sıfatlarındandır. Tanrı’nın olmadığı bir 
alem kargaşa ve kaos içinde olacaktır. Bu bakımdan Descartes’in öğretileri Spinoza’ya göre eksik kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Descartes, Spinoza, Ruh, Beden, Töz 
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ÖLÜM SONRASI HAYATA DAİR YAKLAŞIMLARDAN OLAN RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ VE 
BEDENLERİN TEKRAR DİRİLMESİ KONUSUNDA FİLOZOFLARIN GÖRÜŞLERİ

Dönüş SARITAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara/ Türkiye

Öz: Giriş: Konuya geçmeden evvel öncelikle ölüm, ölümsüzlük, mead ve eskatoloji kavramlarının tanımına 
yer verilecektir. Daha sonra ölüm ve ölüme ilişkin metafizik yaklaşımlardan bahsedilecek ve ardından bu 
yaklaşımlardan olan ölümsüzlük problemi üzerinde durulacaktır. Ölüm sonrası hayat ruhani mi olacak yoksa 
cismani şekilde tekrar dirilme ile mi olacak? Öncelikle ruhun ölümsüz olduğunu ve ölüm sonrası hayatın ruha-
ni şekilde olacağını söyleyen filozofların düşüncelerine ve ardından ölüm sonrası hayatın ruhani değil cismani 
olacağını ve kişinin tekrar dirileceğini belirten filozofların düşüncelerine yer verilecektir. Ruhun ölümsüzlüğü 
düşüncesine göre insan ruh ve beden olan iki ayrı cevherden oluşmaktadır. Ölüm sadece beden için geçerlidir 
ve ölümsüz olan ruhtur. Buna göre, insanlar bedenleriyle özdeşleştirilmemelidir; çünkü onlar öldükten sonra 
bedensiz bir şekilde yaşamaya devam edeceklerdir. Bu anlayışı benimseyenlere örnek olarak Descartes ve 
Platon verilebilir. Platon ruhun hakikate düşünce yoluyla ulaştığını savunmaktadır. Ruhun, bedenin azaları 
olmadığı zaman daha iyi düşündüğünü dile getirir. Tenin akılla beraber olunca hakikate erişilemeyeceğini 
savunmaktadır. Yani ten, ruh için bir tutsaklıktır. Ona göre ruh ancak bedenden kurtulunca yani öldükten son-
ra hakikate, gerçek bilgiye erişecektir. Bu da ancak ruhun bedenden kurtulmasıyla mümkün görünmektedir. 
Descartes ise kişilik özelliklerinin ruhta gizli olduğunu, bedenin tutsaklık olduğunu dile getirir. Ölümsüzlük, 
ruh beden ayrımını getirdiği ve Tanrı’nın lütfuyla yeniden yaratmasına gerek bırakmadan, ruhun var olma 
kapasitesini kendi içinde barındırdığı için Hıristiyanlık tarafından pagan bir doktrin olarak görülmüştür. Ger-
çekten de ruhun ölümsüz olduğu ve ilahi bir müdahaleye gerek kalmadan bedenin ölümünden sonra varlığına 
devam edeceğini söylemek, insanın ölümlü olduğunu ilan eden dini metinlerle çelişiyor görünmektedir. Bu 
sebeple de insanın ruh ve beden bütünlüğünü savunduğu ve insanın varlığını bütünüyle ilahi inayete bağladığı 
için yeniden dirilme doktrini, dinler tarafından genel kabul görmüştür. Dirilme doktrini İslam İnancında da 
kabul gören bir inançtır. Buna göre ruh ve beden birdir ve birlikte haşrolacak yani dirilecektir. Düalist olan 
ruhun ölümsüzlüğüne karşı monist bir tavırdır dirilme doktrini düşüncesi. Düalizmin yarattığı güçlüğü, tekrar 
dirilme inancı gidermektedir. Çünkü düalizme göre ruh, Tanrı’nın yardımı olmadan varlığını sürdürecektir. 
Ancak bu görüşe göre Tanrı’nın varlığı unutulmaktadır. Güçlük de bu noktada ortaya çıkmaktadır. İslam inan-
cında Kuran, nefsin öleceğinden, nefsin yaşayacağından, yine nefsin cennete yahut cehenneme gideceğinden 
bahseder. Buradaki nefs, filozofların düşünen nefsi değil, bütünüyle kişidir. Kuran, düalist insan kavramına 
iltifat etmemektedir. İnsan, bedeniyle ve Allah’ın nefh ettiği ruh ile bir bütündür. Bu bakımdan ruhun ölüm-
süzlüğü düşüncesi beraberinde birtakım problemleri getirmektedir. Bu düşünce sorgulanmalıdır. Amaç:  Bu 
çalışma ruhun ölümsüzlüğü ile bedenlerin tekrar diriltilmesi meselelerini irdelemeyi, bu meselelerden ruhun 
ölümsüzlüğü düşüncesinin tutarsızlığını göstermeyi ve bu konu hakkında filozofların görüşlerini aktarmayı 
amaçlar.  Kapsam:  Yapılan bu çalışma ölüm sonrası hayata ilişkin görüşlerden ruhun ölümsüzlüğü ile beden-
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lerin tekrar diriltilmesi konularını kapsamına alır. Bu çalışma nitel bir din felsefesi çalışmasıdır. Bu çalışmada 
çağdaş kuram veya disiplinlerle karşılaştırma yapılmaya girişilmeyecektir. Kendimizi ölümsüzlük problemini 
irdelemekle sınırlandıracağız. Bulgular: Ruhun ölümsüzlüğü ruh ve beden düalitesi sorununa yol açmakta-
dır. Tekrar dirilme inancı ise bu düalizmin yarattığı güçlüğü çözmektedir. Sonuç:  Ruhun ölümsüz olduğunu 
ve ölümden sonra bedenin tüm işlevlerini yitirip yok olacağını savunan filozoflar arasında Platon, Descartes 
ve Kindi yer almaktadır. İbni Sina ise hem ruhun ölümsüzlüğü görüşünü benimsemiş hem de bedenin tekrar 
diriltileceğinden bahsetmiştir. Bu görüşü de onu İslam inancına yaklaştırmaktadır. İslam inancında da insan-
lar ölümden sonra tekrar diriltileceklerdir. Mevlana ise olaya daha farklı açıdan bakar. Ölümü iradi ve doğal 
olarak ikiye ayırır. Doğal ölümde kişinin elinden hiçbir şey gelmezken, iradi ölümde kişi kendi isteğiyle bu 
dünyada kendini öldürür. Doğal ölümde kişi ebediyete, sonsuzluğa yani ölümsüzlüğe ulaşacaktır. Yani ölüm 
onun için bir son değil yeni bir başlangıçtır. Tekrar dirilme inancı ise düalizmin yarattığı güçlüğü çözmektedir. 
Düalist filozofların benimsediği sadece ruhun ölümsüz olacağı kanısının aksine tekrar bir dirilme olacağı-
nı söyleyen düşünürler ise İbn Meymun, İbn Rüşd ve Amididir. İbn Meymunda durum biraz daha farklıdır. 
Çünkü o sadece iyi kişilerin dirileceğini belirtiyor. Son zamanların modern İngiliz felsefecisi John Hich ise 
bedenli diriliş ile ruhun ölümsüzlüğünü uzlaştırır. Buna göre ahirette yeni, maddi olmayan, kusursuz bedenler 
olacaktır. Ona göre ölüm sonrası hayatın olup olmadığı ya da Tanrı’nın olup olmadığını ancak ölümden sonra 
bilebiliriz. Hıristiyan ve Yahudi inancında da iki farklı zıt görüş varken, genel olarak dirilme konusu üzerinde 
durulmuştur. Hıristiyan inancında Hz. İsa nasıl diriltilmişse, erdemli olanların da diriltilip Hz. İsa ile sonsuz 
bir hayat yaşayacağı düşüncesi vardır.  

Anahtar Kelimeler: Ölüm, Ölümsüzlük, Ruhani, Cismani, Dirilme, Ruh, Beden 
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İŞ SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE 
İŞLEVLERİ

Harun ASLAN1, Tarık TUNCAY2

1-2 Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Giriş: İş sağlığı ve güvenliği küresel ölçekte, bireylerin çalışma yaşamlarında çeşitli nedenlerden dolayı 
yaşayabilecekleri hem fiziksel hem de psikososyal riskler karşısında koruma amaçlı yapılan sistemli ve bi-
limsel çalışmadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili güncel verilere bakıldığında örneğin; AB üyesi 28 ülkede iş 
kazası ve meslek hastalığı nedeniyle asgari dört gün ve daha fazla süre iş yerinde çalışmaktan yoksun olan kişi 
sayısı son istatistiklere göre 3.176.640 kişi olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda iş yerinde ölümcül kaza geçiren 
kişi sayısı da 3.739 kişi olarak saptanmıştır. AB dışında ABD’de ise 4.800.000 kişi iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedeniyle tıbbi tedavi görmüş ve 3.738 kişinin hayatı ise ölümle sonlanmıştır. Türkiye’de ise 2016 yılında 
iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle 1.970 kişi, 2017 yılında ise 2.006 kişi hayatını kaybetmiştir. Verilen 
istatistikler ışığında iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmede makro ölçekte devlet, sendikalar ve yönetimler ön 
plandayken, mikro ölçekte ise yalnızca mühendisler, hekimler, psikologlar ve hemşireler değil aynı zamanda 
sosyal çalışmacılar da önemli roller üstlenmektedir. Birçok gelişmiş ülkede ve Türkiye’de, üniversitelerin dört 
yıllık sosyal hizmet lisans programlarından mezun olup, sosyal hizmet mesleğinin endüstriyel sosyal hizmet 
alt alanında eğitim almış olan profesyoneller endüstriyel sosyal çalışmacı görev tanımı alırlar. İşçilere ve iş-
verenlere sağlık ve güvenlik alanında yardımcı olmak için çeşitli sorumluluklar üstlenmektedirler. Amaç: Bu 
bildirinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmede endüstriyel sosyal çalışmacıların çevresi-içinde-birey 
ve güçlendirme perspektifine dayalı olarak yürüttükleri mesleki rolleri ve işlevleri tartışmaktır. Yöntem: Bu 
çalışma derleme niteliğinde bir çalışmadır. Araştırmanın ana materyalini yazılı kaynaklar, endüstriyel sosyal 
hizmet alanında yazılan makale, rapor, belge ve tezler ile bu konuda çalışan akademisyen görüşleri oluştur-
maktadır. Çalışmada konu ile ilgili olarak yazılı ve basılı kaynaklar taranmış; endüstriyel sosyal hizmet açı-
sından bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik ele alınan çalışmalar incelenerek menfi ve müspet 
yanları tartışma şeklinde ele alınmıştır. Bulgular: İş koşullarının çalışanlarda yaratabileceği hem fiziksel hem 
de psikolojik ve sosyal sorunlara karşın bu gibi olası sorunların mesleki etiyolojisinin tanımlanmasında, kişi 
ve ailesi açısından ortaya çıkabilecek hastalık ve engellilik durumunu kabul etmede ve bununla başetme çaba-
larını geliştirmede, mevcut işlerine devam edemeyecek kişiler için vaka savunuculuğu faaliyetleri yürüterek 
sosyal güvenlik ve koruma haklarının geliştirilmesinde, rehabilite edici hizmetlere erişim ve engellilik sonrası 
ihtiyaç duyulan mesleki eğitim gibi, bireyden topluma doğru genişleyen ölçekte bir dizi rol ve işlev üstlenirler. 
Aynı zamanda bu sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek olan stres konusu özel bir çalışma odağı olarak 
görülmektedir. Zira, çalışanlar açısından stres, kronik solunum yolu rahatsızlıkları, kardiyovasküler hastalık-
lar, depresyon ve hatta kanser dâhil olmak üzere geniş bir fiziksel ve zihinsel bozuklukların gelişimini etki-
lemektedir. Bu anlamda endüstriyel sosyal çalışmacılar iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmede sadece bireyle 
değil aynı zamanda bireyin yakın çevresiyle birlikte biyopsikososyal, kültürel ve tinsel boyutlarıyla bütüncül 
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bir perspektifte çalışmalarını yürütmektedir. Sonuç: Günümüzün endüstriyel ve sağlıkla ilgili iş ortamların-
daki etkili sosyal çalışma uygulamaları, iş örgütlerini etkileyen sosyal, ekonomik ve politik faktörler ve bu 
faktörlerle bağlantılı olarak çalışanların ve onların ailelerinin sağlığı üzerindeki etkilerini anlamaya devam 
etmektedir. Ayrıca endüstriyel sosyal hizmet uzmanlarının bu alandaki diğer meslek elemanlarıyla birlikte 
gerçekleştireceği takım çalışması hem işyerinin güvenliğini desteklemedeki rolünü anlamak için hem de bi-
linçli bir uygulama için çok önemlidir. Bildiride bu boyutlar betimlenecek ve diğer profesyonellerle ilişkiler 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Endüstriyel Sosyal Hizmet Uzmanı
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BİREYSEL VE TOPLUMSAL AFET OLARAK  TAKLİT  VE TAKLİTTEN KURTULUŞ  
YOLLARI: MEVLÂNÂ ÖRNEĞİ

Nuran DÖNER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İslamî İlimler Fakültesi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı, Bilecik / Türkiye

Öz: Giriş: İnsanoğlunun öğrenme süreci içerisinde çocukluktan olgunluğa yürüyüşüne kadar hayatında birçok 
öğrenme yöntemi yer almaktadır. İnsan, öğrenmeye önce taklitle başlar. Taklit, istenen kişi ya da grupların söz, 
davranış veya tavırlarının, başkaları tarafından aynen tekrarlanması demektir. Çocuklukta bir öğrenme yöntemi 
olarak kabul edilse de taklit, bir ömür boyu takip edilecek bir yol değildir. Burada Mevlânâ, taklidin karşısına 
hakikati anlamayı ve içselleştirmeyi koyar. Bu düşüncede Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) en güzel 
örnek olmasını ve model alınmasını teşvik ederken, insanların içinde bulundukları toplumda kendilerinden ön-
cekilerin, onlara bıraktıklarını anlamadan takip etmeleri konusunda da eleştiride bulunmaktadır. Burada model 
almak, şüphesiz taklit etmek değildir. Model alınan kişinin, neyi, ne zaman, hangi şartlarda niçin yaptığını 
anlayarak ona uymakla, körükörüne bağlanmak aynı şey değildir. Model alınan kimsenin bir davranışı yaptığı 
zamandaki amacı tesbit edildiğinde, değişen zaman ve şartlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm bulabilmek için 
yeniden akletmek, anlamak ve tıkanıklığı giderme noktasında “çözüm üretmek”, tabiîdir ki taklidin önüne 
geçecektir. İslâmî gelenekte Hz. Peygamber’in arkadaşları bir başkasının yaptıklarını anlamadan yapmak bir 
yana onlar, okuduklarını içselleştirmedikleri bir ibadette de hayır olmayacağını vurgulamışlardır. Nitekim Hz. 
Ali: “Anlamadan yapılan ibadette, düşünmeden yapılan kıraatte hayır yoktur” demiştir.  İslâm düşüncesinin 
önemli simalarından olan Mevlânâ, (ö.1273 )  “Taklitçi, dere yatağı gibidir. İçinden akıp giden suyu asla iç-
mez. Su, onun içinden akıp gider fakat içenlere nasip olur” derken, aslında hayat kaynağı olan suyun –ki İslamî 
literatürde Kuran’la özdeştir- taklitçiye faydası olmadığını ama “anlamak” isteyen için de âb-ı hayat olacağını 
ifade eder. Mevlânâ’ya göre, kişinin anlayışını perdeleyen taklit, aşılması güç bir dağ gibi görünse de, haki-
katte o, bir saman çöpü gibi hafif ve değersizdir. Mevlânâ, İnsanı taklide götüren nedenlerin, cehalet, gaflet, 
akletmeme, yetersizlik duygusu vb. özellikler olduğunu belirtirken, benlik, kibir, gösteriş arzusu, makam-mev-
ki hırsı, gibi etkenlerin de taklitte ısrara neden olduğunu ifade eder. Mevlânâ için bedenin gıdası olduğu gibi, 
ruhun da gıdası vardır. Ruhun gıdası, öncelikle kendini   “bilme”  ve “anlama” çabasıdır. Mevlânâ “Canında bir 
can var, o canı ara, beden dağında bir mücevher var, o mücevherin madenini ara, ey yürüyüp giden sufî, gücün 
yeterse ara ama aradığını dışarda değil, içinde ara!” derken, bu gerçeğe işaret etmektedir. Yüce Kuran “Sizin 
için kulaklar, gözler ve kalpler yarattık.” , “hâlâ akletmiyor musunuz” buyururken, Allah’ın insana bilmesi, an-
laması için önce kulak, sonra göz, akabinde de kalp verdiğini belirtir. Kulağını vahyin ve peygamberin sesine 
veren, onlardaki hakikati gören insanlarda, “kalbî bir biliş” de meydana gelecektir. Bu aynı zamanda taklitten 
kurtuluşun da en önemli reçetesidir. Amaç: Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde taklidin nedenlerini, taklitten kurtul-
ma yollarını, taklidin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Kapsam: 
Mesnevî’de taklit, taklidin birey ve toplumsal hayata olumsuz etkisi ile ilgili beyitler ve Mesnevî şerhlerindeki 
yorumları içermektedir. Bulgular: Araştırmamızda taklit, bireyde kendini tanıyamama, kabiliyetlerini keşfe-
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dememe ve özgün olamama sonucuna götürürken, toplumda ise taklidin bozulmaya, ayrılık ve çatışmaya se-
bep olduğu, birlik ve beraberliği bozduğu saptanmıştır. Sonuç: Kişilerin ve toplumların huzuru, insanın kendi 
içindeki hazineyi açığa çıkarmasından geçer. Kendisi olmanın yolunu bulan gelişir ve üretir. Taklit, kişinin 
üretken olmasını engellerken, gösterişçi, haset ve kıskanç bir toplumun da önünü açmaktadır. Burada kendini 
“farketme” ve “anlama”, toplumdaki bozulmaları giderecek; doğruluk, merhamet,  adalet ve sevginin, barışın, 
birlik ve beraberliğin kurucusu olacaktır. Taklit insanda bir pranga olduğundan, ondan kurtulan insan da öz-
gürleşecek, Özgürleşen insan da üretecek, üreten insan ve toplum da taklit etme mağlubiyetinden kurtulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, Taklit, Hakikat, Akletmek, Anlamak, Bilmek
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INSTRUCTIONAL ROLE OF SCHOOL PRINCIPALS AND STAFF DEVELOPMENT 
APPROACHES

Nursel YARDİBİ

Ufuk Üniversitesi, İstanbul / Türkiye

Abstract: Introduction: The role of school principals in the training of teachers is crucial in terms of the on-
site observation of the anomalies, the permanent involvement of the school system of the education service 
and the application of theory and practice. Developing teachers while making supervision, making recom-
mendations while criticizing and practicing them when necessary are basic requirements of the instructional 
leadership of school principals. Principals are one of the most important influencing factors to performance of 
teachers. Aim and Scope of the Study: The school manager should know the characteristics and interests of 
the teachers and should use these potentials to the greatest extent in assignment and teamwork. Furthermore, 
perceptions of each teacher should be determined about the teaching profession, and opportunities should be 
provided to teachers based on these perceptions and expectations. In this study, instructional roles and respon-
sibilities of school principals in EU and Turkey are discussed. When group meetings are properly organized, 
they can function as an educational environment and educational tool. Effective meetings organized by school 
principals will positively impact team productivity and communication development in the school. Although 
teachers share sometime within the school, they are somewhat isolated from each other as they work alone in 
the classroom. This isolation can sometimes turn into a destructive competition. The sensitivity of organizing 
and managing meetings effectively help teachers to understand how teachers should behave at meetings and 
how useful and enhancing the meetings are when they are well organized. Well-organized effective meetings 
also give people the chance and the opportunity to express themselves and influence the business process. 
However, the ability to achieve all these benefits depends on managers’ sensitivity and skill development in 
some issues. One of the most important functions of school principals in the school is to take an active role 
in the development of school staff. Findings and Results: Instructional Roles and Responsibilities of School 
Principals in EU and Turkey discussed in the study. Educational issues are more autonomous, coordinate teac-
hers, lead and assess teachers in Belgium. School principals have a wide autonomy in educational matters in 
Denmark, they determine teachers ‘classes and courses, they are responsible for evaluating teachers based on 
classroom observations, and they evaluate class progress by examining students’ work by visiting classes in 
Germany. Educational autonomy of school principals is limited to teaching method in Greece. School princi-
pals are responsible for school work in France. They are the pedagogical leader of the school and responsible 
for program in Finland. School principals and boards of governors are responsible to prepare and implement 
North Ireland Curriculum. On the other hand, school principals are responsible for all about in school in Tur-
key. The effective implementation of educational roles by school principals, the application of the assessment 
approach according to multiple data sources in schools, the development of teacher performance with the sup-
port of the schoolmaster is directly related to the way the schoolmaster manages the school and the personality 
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traits. School principals who choose to use the information that they have against the teacher and who have not 
settled in the school of organizational justice will need more advanced managerial leadership experience and 
leadership training.

Key Words: School Principals, Education, Staff Development
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1945-1960 ARASI 1946, 1950, 1954 ve 1957 GENEL SEÇİMLERİNDE DOĞU’DA DP-CHP 
REKABETİ

Bilal NERGİZ1, Mehmet Ö. ALKAN2

1-2İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Giriş: Bu çalışma 1945-1960 arası Türkiye’de gerçekleştirilen dört genel seçimde, DP ve CHP’nin Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Kürt nüfusun yoğun yaşadığı illerden aldıkları oy oranları üzerinden, 
Devlet ile Doğu halkının ilişkisini konu almaktadır. Devlet ile Doğu arasında o zamana kadar devam eden 
olumsuz durum, çok partili hayatla beraber değişime girecekti. Bu değişim ister istemez Kürtlerin toplumsal ve 
iktisadi hayatını değiştirecekti. Giriş: Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Batı’ya yakınlaşmış, çok 
partili sisteme geçmişti. Partiler için artık her seçmenin oyu önemli hale gelmişti. Türkiye’de 21 Temmuz 1946 
seçimleriyle birlikte, Cumhuriyet sonrası ilk defa tek dereceli çoğunluk esasına dayanan bir seçim yapılacaktı. 
O zamana dek ihmal edilen Doğu, partiler için kilit bir noktadaydı. Kürtlerin eğilimi CHP ve yeni muhalefet 
partisi Demokrat Parti için de önemliydi. Artık Kürtlerin, merkeze daha yakın durduğu gözlemleniyordu. Bu-
nunla birlikte Kürtler, çok partili yaşama geçilmesiyle beraber umutlarını yeni kurulan muhalefet partilerinde 
aramaya başlamışlardı. Zira Kürtlerin önceki yıllarda yaşadığı baskılar çok tazeydi. İçlerinde geçmişteki tek 
parti iktidarına karşı bir tepki vardı. Dolayısıyla yeni kurulan Demokrat Parti onlar için rahatlığı temsil ediyor-
du. Amaç: Bu araştırmadaki amaç, çok partili hayatla birlikte 1946 yılında kurulan Demokrat Parti ile Cumhu-
riyetin kurucu partisi CHP’nin, milletvekili seçimlerinde, Doğu ve Güneydoğu illerinde aldıkları oy oranlarını 
karşılaştırmak ve bunu yaparken partilerin Kürtlerle olan ilişkilerini analiz etmektir. Dolayısıyla Kürtlerin 
yaşadıkları bölgelerin, Devlet politikalarına karşı nasıl tepki gösterdiğini anlatmaktır. Kapsam: Yapılan bu 
araştırma, Türkiye’de Cumhuriyet sonrası çok partili hayata geçişin tarihi olan 1945 ile 27 Mayıs 1960 Askeri 
Darbesi arası dönemi kapsayan 15 yıllık dönem içerisinde, 1946, 1950, 1954 ve 1957 milletvekili genel seçim-
lerinde, en büyük iki parti olan Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri 
için seçim politikalarını ve sonuçlarını içermektedir. Kürtler açısından ise, iktidarlar ile olan ilişkilerinin se-
çim sonuçları aracılığıyla nasıl değiştiğini kapsamaktadır. Bulgular: Doğu’daki büyük toprak sahipleri (ağa) 
seçimler açısından önemliydi. Çünkü bu bölgedeki köyler genelde şahıs veya aile malıydı. Dolayısıyla toprak 
sahibine bağlı yaşayan köylülerin politik tercihleri ağaya bağlıydı. Ağayı ikna eden parti o seçim çevresinde 
tulum oy çıkarabiliyordu. Bu yüzden partiler bu süreçte ağalarla iletişim halindeydiler. Partiler aynı zamanda 
Kürt şeyhleriyle de yakın ilişkilere sahiptiler. Çünkü Doğu’da dini referanslar halkın tercihlerinde etkiliydi. 
Şeyhler müritlerini dini veya sağ görüşlü partileri desteklemeye teşvik ediyordu. Dolayısıyla bunu bilen parti-
ler açıkça dini özgürlükleri savunuyorlardı. Kürtler, 1950 seçimleri öncesi alenen DP’yi destekliyordu. Doğu 
halkı artık siyasette kendilerine gerçekten değer verilmesini istiyordu. Ülkenin diğer kalanı gibi ihtiyaçlarının 
göz önünde olmasını talep ediyorlardı. Doğu Milletvekillerinden artık bölgeleriyle ilgilenmelerini açıkça dile 
getirmekteydiler. CHP ise 1950 seçimlerine kadarki süreçte, Doğu’daki yükselen sesi duymuş ve kayıtsız ka-
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lamayarak “Doğu Kalkınma Planını” devreye sokmuştu. Demokrat Parti ise buna mukabil tek parti döneminde 
sürgün yemiş ünlü ailelerin fertlerinden bazı kişileri milletvekili adayı olarak göstermiştir. DP bu şekilde bir 
adım atarak seçimlerde Kürtlerin oyunu kendine çekmek istiyordu. Sonuç: Demokrat Parti, iktidarının ilk 
yarısında Doğu illerinde daha iyi oy oranları alırken, 1957 seçimlerinde CHP’nin gerisine düşmüştü. DP’yi 
etkileyen şey, ekonomi ile birlikte çeşitli anti-demokratik uygulamalar neticesinde Kürtleri korkutmasıydı. DP 
döneminde artan ulaşım ağının özellikle karayolunun gelişmesi ile birlikte, ülkenin Doğusunda Devlet harca-
malarının arttığını, ekili alanların ve üretimin çoğaldığı, sanayinin büyüdüğü görülmüştür. Bu sayede ülke eko-
nomisinde Doğu’nun payı artmıştır. Aynı şekilde bölgedeki sanayinin de payı artmıştır. Bununla birlikte atılan 
adımların dönemi yaşamış kimselerin ve basının söylemiyle hem yetersiz olduğu hem de popülist politikalar 
içerdiği gözlemlenmiştir. Nihayetinde Kürtler, kültürel anlamda herhangi bir kazanımdan uzak kalmışlardır. 
Fakat Kürtlerin, dönemin göreli özerkliği içerisinde oy potansiyellerinin farkına varılmasıyla Devletle iş yap-
maya başladığı görülmüştür. Bu sayede yeni bir Kürt burjuvazisi oluşmaya başlamıştır. Aynı zamanda yeni 
bir Kürt aydın sınıfı da oluşmaya başlamıştır. Kimi Kürtler gönüllü asimile olmayı seçerken, kimileri hukuk 
içerisinde hak arayışında olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Seçimler, DP, CHP, Kürtler

Yazar Notu: Bu çalışma danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Ö. ALKAN’ın yaptığı, İstanbul Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı’nda hala devam eden Bilal 
NERGİZ’in “1945-1960 Arası Devletin Kürt Politikası ve Kürt Hareketi” başlıklı doktora tez çalışmasından 
türetilmiştir.
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696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN 
KADROYA GEÇİRİLMESİ

Aslıhan KAYIK AYDINALP

İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, Malatya / Türkiye

Öz: Giriş: 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile pek çok alanda düzenlenme yapılmasına rağmen, kamuoyunda daha ziyade alt işveren işçile-
rinin kadroya geçirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname olarak tanınmıştır. Zira Kanun Hükmünde 
Kararname ile 27.6.1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 23 ve 24. maddeler ekle-
nerek, belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 
çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde alt işverenler tarafından 
çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 
hükümler öngörülmüştür. Çalışmamızda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında ilk olarak genel 
bilgi verilip, akabinde iş hukuku açısından önem arz eden, işçilik alacakları konusu incelenecektir. 696 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin e bendi değiştirilmiş 
olup, sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında artık personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılmasının 
önüne geçilmiştir. Alt işverenler tarafından 4.12.2017 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki 
hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında istihdam edilen iş-
çilerin ise şartları taşımaları halinde sürekli işçi kadrosuna ya da işçi statüsüne geçirilecekleri öngörülmüştür. 
Zira bu işçilerin bir kısmı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun istihdam şekillerine ilişkin 4. maddesinin 
d bendi uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilirken, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında 
çalışan işçiler, çalıştıkları kurumun şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmiştir. Dolayısıyla işçilerin istihdam edil-
diği kuruma göre geçici 23 ve 24. maddede yer alan iki temel düzenleme kabul edilmiştir. Bu iki düzenlemede 
de işçilerin bu hükümlerden faydalanabilmeleri için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinde memuriyete kabul için aranan şartların bir kısmı, herhan-
gi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, bu çerçevede 
çalıştırılan işçilerin çalıştırılmalarına ilişkin açtıkları davalardan ya da icra takiplerinden feragat edeceklerine 
dair yazılı beyanda bulunmaları, alt işveren işçisi olarak çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardaki iş sözleşme-
lerinden dolayı geçici 23. madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunma-
yacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak 
beyan etmesidir. Bu şartlardan açılan dava ve icra takiplerinden feragat edeceklerine ve herhangi bir hak ve 
alacak talebinde bulunmayacaklarına ve bu haklarından feragat ettiğine dair sulh sözleşmesi yapmayı kabul 
ettiklerine ilişkin olanlar çalışmamız açısından önem taşımaktadır. Zira 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi-
nin 6. fıkrasında asıl işveren ve alt işveren için öngörülen müteselsil sorumluluk hükmü yer almaktadır. Kanun 
Hükmünde Kararnamede yer alan şart açısından bakıldığında, asıl işverenler için İş Kanunu tarafından öngö-
rülen bu müteselsil sorumluluk hükmü devre dışı bırakılmak istenmiştir. Hiç şüphesiz ki buradaki feragat ve 
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sulhe ilişkin hükümler idare açısından getirilmiş olup, alt işverenlerin sorumlulukları devam edecektir. Kısaca 
Geçici 23 ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasları Düzenleyen Tebliğ olarak isimlendireceği-
miz tebliğde de feragatin, idareye karşı açılan ve açılacak olan dava ya da icra takiplerine ilişkin olduğu vur-
gulanmıştır. Dolayısıyla işçiler ödenmeyen ücret alacakları, fazla çalışma alacakları, hafta tatili ve genel tatil 
ücretleri gibi işçilik alacaklarını alt işverenden talep edebileceklerdir. Ancak daha önce idareye karşı açılan 
dava ve icra takipleri nedeniyle oluşan masraflar işçiler üzerinde bırakılmıştır. Çalışmamız açısından sürekli 
işçi kadrolarına ve işçi statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesi de önem 
arz etmektedir. Kanun Hükmünde Kararname ile işçilerin istihdam süresine ilişkin de bir sınırlama getirilmiş 
bulunmaktadır. Buna göre bu işçilerin istihdam süreleri, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları 
tarihleri geçemeyecektir. 

Anahtar Kelimeler: 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Alt İşveren, Sürekli İşçi, İşçilik Alacakları
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Y KUŞAĞININ MOTİVASYONU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mürşide ÖZGELDİ1, Aylin GENÇ2

1 Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul/ Türkiye

2 Varşova School Of Economıcs, Management and Economics Bölümü Doktora Öğrencisi, Varşova

Öz:  Giriş: Günümüzde iş dünyasında birbirlerinden farklı özelliklere sahip kuşaklar bir arada çalışmaktadır. 
Birbirine yakın zamanlarda doğmuş bireylerin yaşamış oldukları sosyal ve toplumsal olaylar, gelişen teknoloji, 
ekonomik durum onların farklı kişilik özelliklerine sahip olmasına ve iş değerlerinin de değişmesine neden ol-
muştur. Bugün, iş günün büyük bir kısmını oluşturan ve yavaş yavaş yönetici kadrolarına yer almaya başlayan 
Y kuşağı, yüksek özgüven, girişimci, yenilikçi, yaratıcı gibi özellikleri ile önceki kuşaklardan ayrılmaktadır. 
Teknolojinin içinde büyümeleri, çocuk merkezli ailelerde yetişmeleri, eğitim, sosyal olanaklarının çok olması 
gibi hususlar Y kuşağının iletişim şekillerini, sosyalleşmesini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini etkilemiştir.  Do-
layısıyla sahip olduğu özellikler nedeniyle bu kuşak, motivasyon beklentileri ve örgütsel bağlılık açısından 
da önceki kuşaklara göre farklılık gösterebilmektedir. Kendinden önceki kuşaklara göre farklı olan, girişimci, 
yenilikçi, özgüvenli, yaratıcı gibi özellikleri ile dikkat çeken Y kuşağı sosyal, kültürel, politik, ağını yönetmek, 
motive etmek, örgüte bağlılığını sağlamak için ne gibi yol, yöntem, araç ve tekniklere ihtiyaç olduğunun ortaya 
konulmasında yarar vardır. Amaç: Bu araştırma, Y kuşağının motivasyonunu arttıran ve azaltan faktörler ile 
örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmaya 
İstanbul’da kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan toplam 121 kişi katılmıştır. Çalışma yaklaşık 5 ay 
sürmüştür. Sınırlıklar:  Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden sadece İstanbul ilinde Özel ve 
kamu sektöründe çalışan kişilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma verilerini toplamak için anket yön-
temi kullanılmıştır.  Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
durum, kıdem, çalışılan işletme vb ile ilgili bilgilere yönelik sorular, ikinci bölümde 5’li likert ölçekli hangi 
faktörlerin motivasyonu arttırdığı veya azalttığına yönelik 35 ifade bulunmaktadır. Elde edilen verilere göre 
bu ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,922 olarak tespit edilmiştir. Son bölümde ise Allen & Me-
yer tarafından geliştirilen 21 maddeden oluşan “Örgütsel Bağlılık” ölçeği kullanılmıştır.  Sözkonusu ölçeğin 
Cronbach-Alfa katsayısı ise 0,901 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla kullanılan ölçekler yüksek bir güvenirliğe 
sahiptir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Korelasyon 
analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya ka-
tılanlar %52’ kadın, %48’i erkek, %41’i evli, %59’u bekar olup eğitim düzeyleri  %54’ü lisans, %36’ısı lisan-
süstü, %4’ü önlisans ve %6’sı lisedir.  Y kuşağının motivasyonunu arttıran en önemli faktörlerin, “yöneticisi 
ile sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkinin olması”, “kolay iletişim kurabildiği bir ortamda çalışması”, “yöneticisi 
tarafından takdir edilmesi”, “yöneticisine güven duyması”, “kendisine adil ve hakkaniyetli davranılması”, “hu-
zurlu ve eğlenceli bir çalışma ortamı”, “şirkette kendisinin değerli olduğunu hissetmesi” ve “kariyer yolunun 
açık olması” olduğu ortaya çıkmıştır. Motivasyonu çok azaltan faktörler olarak ise  “iş yerindeki belirsizlik”, 
“planların sürekli değişmesi”, “işletmedeki dedikodu ve olumsuz yorumlar”dır.  Araştırmaya katılanların mo-
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tivasyonu ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki (r= .227; p<.01) bulunmuştur. Motivasyon ile 
örgütsel bağlılığın alt boyutlarından biri olan duygusal bağlılık arasında ( r= .263<.01) ve normatif bağlılık 
arasında ( r=,189; p<.05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Devam bağlılığı arasında ise anlamlı biri ilişki bulu-
namamıştır.  Ayrıca çalışmada motivasyon ve örgütsel bağlılığın eğitim, kıdem, cinsiyet ve medeni duruma 
göre değiştiği ortaya çıkmıştır. Sonuç: Çalışmada Y kuşağının motivasyonun ve örgütsel bağlılığın eğitim, kı-
dem, yaş, cinsiyet  ve medeni duruma göre değişmekte olup motivasyonu ile örgütsel bağlılığı arasında düşük 
düzeyde pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Motivasyon ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında 
ilişki bulunmakla birlikte, devam bağlılığı ile anlamlı bir ilişki yoktur. Bu doğrultuda, Y kuşağı çalışanlarına; 
kendilerine değer verildiğini sevildiğini ilgilenildiğini saygı duyulduğunu vb hissettirecek şekilde davranılma-
lı, güven verilmeli, adil ve hakkaniyetli olunmalı, takdir edilmeli, kariyerlerinde ilerleme fırsatları sunulmalı, 
huzurlu eğlenceli kolay iletişim kurulabilecek vb bir iş ortamı yaratılmalı, belirsizlik giderilmeye çalışılmalı,  
etkili planlama yapmalı, işyerinde dedikoduların önüne geçilmeli, sorumluluk verilmeli, kurumu sahiplenmesi 
sağlanmalı, kurumla duygusal bağ kurmasını, bu bağın güçlenmesini sağlayacak davranış ve uygulamalar 
içine girilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, Y Kuşağı

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Mürşide Özgeldi tarafından danışmanlığı yapılan Maltepe Üniver-
sitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü ‘’Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yapılmış  
Aylin Genç’in ‘’Y Kuşağının Motivasyon Beklentileri ve Örgütsel Bağlılığına Yönelik Bir Araştırma’’ konu 
Başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından  türetilmiştir.
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GELİŞİMSEL GECİKMESİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ

Hüsnünur ASLANTÜRK,2 Semra SARUÇ1

1Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli / Türkiye

2Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Eskişehir / Türkiye

Öz: Giriş: Gelişimsel gecikme çocuğun bir ya da birden çok alanda gelişim basamaklarına beklenilen dönem-
de ulaşamaması olarak tanımlanmaktadır. Gelişimsel gecikmesi olan çocuk sahibi olan annelerin özellikleri, 
“gelişimsel gecikme” sürecine etki edebilecek faktörler açısından önemlidir. Bu nedenle ilk çocukluk yılla-
rında annenin tutum ve davranışlarına etki edebilecek her türlü özelliği çocukların gelişimi üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Bu faktörlerden bir tanesi de annenin bağlanma stilidir. Bağlanma bireyin önemli gördüğü 
kişilere yönelik olarak geliştirdiği duygusal bağlar olarak tanımlanmaktadır. Bowlby ve Ainsworth’ün ça-
lışmalarıyla sistematize edilen bağlanma stilleri öncelikle üçlü bir sınıflandırma ile ele alınmış, Bartholo-
mew ve Horowitz (1991) tarafından ise güvenli bağlanma, saplantılı bağlanma, kayıtsız bağlanma ve korkulu 
bağlanma olmak üzere dört farklı stilde ele alınmıştır. Amaç: Bu çalışmada gelişimsel gecikmesi olan 3-6 
yaş çocuğa sahip annelerin bağlanma stillerinin belirlenmesi ve bağlanma stillerinin çeşitli değişkenlere göre 
(medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir meslek, birlikte yaşanılan kişiler, gelir durumu, çocuğun doğum şek-
li, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler) farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması 
amaçlanmaktadır.  Kapsam: Çalışmada Nisan 2015- Ekim 2015 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanesi 
Çocuk Gelişim Ünitesine başvuran Denver II Gelişimsel tarama testi sonucu “anormal” çıkan ve herhangi 
bir engel grubuna dahil olmadığı belirlenen 3-6 yaş 71 çocuğun anneleri ile çalışılmıştır. Sınırlılıklar: Çalış-
ma araştırmacıların ikamet ettiği il olması nedeniyle verilere ulaşım kolaylığı açısından Eskişehir örneğinde 
planlanmıştır. Yöntem: Araştırma tarama modelinde planlanan betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı 
olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Griffin ve Bartholomew tarafından geliş-
tirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılan 7’li likert tipi 
30 maddeden oluşan “İlişki Ölçekleri Anketi” (Relationships Scale Questionnaire) uygulanmıştır. Bulgular: 
Çalışmada evli annelerin saplantılı bağlanma stili puanı boşanmış kadınlardan daha fazladır.   İlişki ölçekleri 
ölçeğinin kayıtsız bağlanma stilinde yaş değişkeni açısından 31 yaş ve üzeri annelerin kayıtsız bağlanma stili 
puanı 22-30 yaş arası annelerden daha fazladır. Katılımcıların doğum şekli değişkeni açısından, ilişki ölçekleri 
puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, sezaryen ile doğum yapan 
annelerin kayıtsız bağlanma stili puanı normal doğum yapan annelerden daha fazladır. Çocuk sayısı 1 olan 
annelerin kayıtsız bağlanma stili puanı 2 çocuğu olan annelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
Köyde/kasabada yaşayan katılımcıların güvenli bağlanma sitili puanı büyükşehirde yaşayanlara göre anlamlı 
düzeyde yüksek bulunmuştur. Büyükşehirde yaşayan katılımcıların korkulu bağlanma stili puanı şehirde ya-
şayanlara göre anlamlı derecede yüksektir. Büyükşehirde yaşayan katılımcıların kayıtsız bağlanma stili puanı 
köyde yaşayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Eğitim değişkeni açısından ise ilköğretim me-
zunu katılımcıların güvenli bağlanma stili puanı üniversite mezunu olan katılımcılara göre anlamlı düzeyde 
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yüksektir. Lise mezunu olan katılımcıların korkulu bağlanma stili puanı ilköğretim mezunu olanlara göre an-
lamlı düzeyde yüksektir. Lise ve üniversite mezunu olan katılımcıların kayıtsız bağlanma stili puanı ilköğretim 
mezunlarına göre anlamlı düzeyde yüksektir. Yine ilköğretim mezunu olanların saplantılı bağlanma stili puanı 
üniversite mezunu olan katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Çocukları, kayınvalide ve 
kayınpeder ile birlikte yaşayan katılımcıların güvenli bağlanma stili puanı eş ve çocukları ile ve çocukları ve 
annesi ile yaşayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yine çocukları ve annesi ile birlikte yaşayan 
katılımcıların kayıtsız bağlanma stili puanı, eşi, çocukları, kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşayan 
katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur . Geliri 5000-8500 arasında olan katılımcıların kor-
kulu bağlanma stili puanının geliri 1200-2500 arası olan katılımcılara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
bulunmuştur. Yine geliri 5000-8500 arası olan katılımcıların kayıtsız bağlanma stili puanı da geliri 1200-2500 
arası olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur . Annelerin mesleği açısından ise ev hanımı olan 
katılımcıların güvenli bağlanma stili puanının hemşire, öğretmen, memur vb. meslek gruplarına göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Hemşire, öğretmen, memur vb. meslek grubu içinde yer alan katılım-
cıların kayıtsız bağlanma stili puanı mesleği kasiyer, işçi, garson vb. olan katılımcılara göre anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur. ine mesleği hemşire, öğretmen, memur vb. olan katılımcıların saplantılı bağlanma stili 
puanı ev hanımlarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda katılımcıların 
sadece yüzde 26,76’lık bölümünün güvenli bağlanma stiline sahip olduğu, kalanların ise korkulu, kayıtsız ya 
da saplantılı bağlanma stiline sahip oldukları görülmüştür. Medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, gelir, 
meslek, birlikte yaşanılan kişiler ve çocuğun doğum şekli değişkenlerinin annenin bağlanma stiline göre farklı-
laştığı, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve çocuğa bakan kişiler gibi değişkenlerin ise annenin bağlanma stiline 
göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel Gecikme, Bağlanma Stilleri, Anne
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CİNSEL ŞİDDET SONRASI SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ

Semra SARUÇ1, Hüsnünur ASLANTÜRK2

1Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Eskişehir / Türkiye

2Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz: Giriş: Okumuş tarafından (2011:47) “İnsanın sosyal hayatta varoluş mekanı” olarak tanımlanan bedenin 
en fazla önem verilen özelliklerinden biri de cinsiyettir (User, 2010). Bedene yönelen en ağır tahakkümlerden 
biri olan şiddet de bu cinsiyet faktöründen etkilenmekte ve kadınlar hayatlarının her döneminde farklı şiddet 
biçimleriyle yüz yüze gelme tehlikesini erkeklere oranla daha yüksek düzeyde yaşamaktadır. Günümüzde ka-
dına yönelik şiddetin tüm formları farklı şekillerde kadını etkilemesine rağmen cinsel şiddet fiziksel, ruhsal, 
duygusal, sosyal ve ekonomik etkileri olması nedeniyle özellikli bir yere sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 
Şiddet ve Sağlık Raporu’nda cinsel şiddet “bireyin rızası olmadan, baskı kullanarak ya da rızasının aranma-
yacağı durumlarda herhangi bir cinsel hareket, girişim, cinsel içerikli sözler ile fiziksel, ruhsal ve sosyal zarar 
görmesi” olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2017:149). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere cinsel saldırı kişiye 
dokunmaktan, sarılmaktan tecavüze kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen bir dizi durumu kapsamaktadır. 
Tecavüz ya da ırza geçme ise cinsel saldırının en uç noktasıdır ve “mağdurun rızası olmadan gerçekleşen 
penetrasyon” olarak tanımlanmaktadır. Cinsel şiddete erkeklere oranla kadınların daha fazla maruz kaldıkları 
bilinmektedir. Bu nedenle cinsel şiddet sonrası müdahale genellikle kadınlar üzerine şekillenmektedir. Cinsel 
şiddete maruz kalan kadınların öncelikle her boyutuyla sağlık hizmetine olan ihtiyacı, sadece fiziksel olarak 
tanı ve tedavi boyutunda değil, cinsel saldırının doğası gereği psikolojik, duygusal, sosyal ve ekonomik an-
lamda sağlığın bileşenlerini de ön plana çıkarıcı müdahalelere duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu bağlamda 
cinsel saldırıya maruz kalan kadınlara yapılan müdahalede tıbbi sosyal hizmet müdahalesinin önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Amaç:  Bu çalışma cinsel şiddet sonrası yapılan tıbbi sosyal hizmet müdahalelerinin incelen-
mesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam:  Bu çalışmanın kapsamını sadece bireysel olarak cinsel saldırıya 
maruz kalan mağdurla değil, ailesiyle, çevresiyle, toplumla bireysel, grup ve toplum düzeyinde yapılandırılan 
tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri oluşturmaktadır.  Bu çerçevede mikro, mezzo ve makro düzey müdahaleler 
ele alınmıştır. Bulgular: Cinsel saldırı mağdurlarıyla mikro düzeyde yapılacak sosyal hizmet uygulamalarında 
mağdurun iyileşme sürecinin hangi aşamasında olduğunu bilmek, uygulama yapacak sosyal hizmet uzmanının 
nereden başlayacağını bilmesi açısından önemlidir. Cinsel saldırı sonrasında iyileşme evresi kriz evresi, kısa 
dönem evre ve uzun dönem ya da bütünleşme evresi olarak üç farklı evrede ele alınmaktadır (Katz, 1993). Kriz 
evresinde cinsel saldırı mağduruna yapılacak müdahale yaşadığı olaydan kaynaklanan acının azaltılması ama-
cıyla ilk yardımın yapılması ve sonrasında eski fonksiyonelliğine tekrar dönmesini sağlamaktır. Cinsel saldırı 
sonrası mezzo düzey müdahaleler grup çalışmalarını oluşturmaktadır. Cinsel saldırı mağdurları ile gerçekleş-
tirilen grup çalışmalarında mağdurun eğitilmesi, güçlendirilmesi ya da saldırının acısından kurtarılarak tedavi 
edilmesi amaçlanabilir. Cinsel saldırı sonrası müdahalede grup çalışmalarının kullanılması ile birlikte mağ-
durların suçluluk, utanma, öfke gibi duygularının grup ortamında paylaşılmasına olanak sağladığı için önemli 
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bir sosyal hizmet uygulaması olarak ön plana çıkmaktadır. Cinsel saldırı sonrası makro düzey müdahaleler ise 
politika geliştirmeyi ve toplumsal farkındalıkları geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu çerçevede sosyal hizmet mü-
dahalesi topluma yönelik farkındalık çalışmalarını yürütmek ya da cinsel saldırı ile ilgili proje geliştirme sü-
reçlerinde etkin rol almak olarak sıralanabilir. Sonuç: Bu bağlamda sonuç olarak cinsel şiddet mağduruyla bire 
bir yapılan mikro düzeyde sosyal hizmet müdahalenin yanında, grup ortamında ve toplumsal düzeyde yapılan 
sosyal hizmet müdahalelerinin bir bütün olarak sağlık alanında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu nedenle bu 
uygulamayı gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarının cinsel saldırıyla, ilgili mevzuatla ve diğer kurum ve ku-
ruluşların verdiği hizmetlere hâkim olması, danışmanlık, arabuluculuk, hak savunuculuğu, harekete geçiricilik 
gibi rollerinin ön planda tutması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Şiddet, Kadın, Sosyal Hizmet Müdahalesi
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 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

Hüsnünur ASLANTÜRK, Nur Feyzal KESEN2, Serap DAŞBAŞ3 

1Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kocaeli / Türkiye

2-3Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Giriş: Aile ilk çocukluk yıllarında temel ihtiyaçlarının karşılandığı toplumsal kurum olarak dikkat çek-
mektedir. Temel ihtiyaçlar içinde bireyin diğer kişilerle yakın ilişki kurma ihtiyacı, ait olma ihtiyacı önemli 
bir yere sahiptir ve ihtiyaçların doyuma ulaşmasında aile ve ebeveynler merkezi bir konumda yer almaktadır. 
Aidiyet kavramsal olarak bireylerin asgari düzeyde de olsa süren, pozitif ve önemli bireyler arası ilişkilerini 
kurmak ve devam ettirmek için ihtiyaç duyulan bir yayılma dürtüsü olarak tanımlanmakta ve bu ihtiyacın 
doyurulması birey için psikolojik doyum sağlamaktadır (Baumeister ve Leary, 1995). Aileye karşı hissedilen 
aidiyet ve bu aidiyet ilişkisinin niteliği, bireyin gelecek hayatındaki yakın ilişkilerini doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilemektedir. Ailesine karşı yüksek düzeyde aidiyet hisseden, kendisini ailesinin bir parçası olarak 
gören birey, diğer toplumsal kurumlara karşı aidiyet geliştirme konusunda daha avantajlıdır. Aidiyetin bireyin 
yaşamındaki koruyucu etkileri vardır ve genel olarak yüksek aidiyet hissine sahip olmanın bireyi psikolojik, 
sosyal ve duygusal olarak koruduğu fikrine dayanmaktadır (Hill, 2009; Mclaren ve ark, 2007; Van Orden ve 
ark 2010). Amaç:  Çalışmanın genel amacı üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin çeşitli değişkenler açısın-
dan incelenmesidir. İncelenen değişkenler cinsiyet, aile yapısı, ebeveynlerin birlikte yaşama durumu (boşanma 
ya da ayrı yaşama), annenin çalışma durumu, ebeveynlerin eğitim durumu, aile üyelerinin katılımcılara za-
man ayırma durumu, katılımcıların anne ve babalarının ebeveynlik rollerini yerine getirme durumlarıyla ilgili 
görüşleri olarak belirlenmiştir. Kapsam:  Çalışma grubu Selçuk Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında öğrenim gören öğrencilerden oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilen 2722 kişiden oluşmaktadır.  
Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Konya Selçuk Üniversitesi’nde 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören üniversite öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Bu çalışmada aile 
aidiyeti ve belirlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla genel tarama modelinin bir türü 
olan ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 
ve Mavili ve ark (2014) tarafından geliştirilen Aile Aidiyeti Ölçeği kullanılarak toplanmış ve toplanan veriler 
SPSS Programı ile analiz edilmiştir. Bulgular:  Çalışma sonucunda kadın üniversite öğrencilerinin, aile aidi-
yetlerinin erkeklerden; anne babası birlikte yaşayanların ebeveynleri boşanmış ya da ayrı yaşayanlardan daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Çekirdek aileye sahip olanların aile aidiyetinin geniş aileye sahip olanlara göre 
daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca ebeveynlerinin anne-babalık rolünü yerine getirdiğini düşünenlerin 
aile aidiyeti düşünmeyenlere göre, annesi çalışanların çalışmayanlara göre aile aidiyeti daha yüksek bulun-
muştur. Aynı zamanda ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe katılımcıların aile aidiyetinin yükseldiği ve 
aile üyeleri içinde annesi tarafından kendisine zaman ayırılanların aile aidiyetlerinin (baba ve kardeşleri ile 
paylaşımda olanlara göre) en yüksek olduğu görülmüştür.  Sonuç:  Genel olarak değerlendirildiğinde çalış-
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ma kapsamında incelenen değişkenlerin aile aidiyetini etkilediği görülmüştür. Özellikle toplumsal cinsiyetin 
aile kurumuna yansımaları göz önünde bulundurulduğunda kadın öğrencilerin ailelerine daha yüksek aidiyet 
hissetmesi, kadınlara genel olarak sunulan bireyselleşme olanaklarının erkeklere göre daha düşük olması ile 
ilişkili olarak ele alınabilir. Ayrıca boşanma ya da ayrı yaşamanın aile aidiyeti üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğu ve anne ve babası birlikte yaşayan üniversite öğrencilerinin ailelerine karşı daha yüksek düzeyde aidi-
yet hissettiği ile ilgili sonuç boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri ve sahip olunan aile yapısının önemini 
göstermektedir. Son olarak katılımcıların anne ve babalarının ebeveynlik rollerini yerine getirmeleriyle aile ai-
diyeti arasındaki ilişkinin varlığı, toplumsal cinsiyete ilişkin rollerin günlük yaşamdaki önemine ilişkin önemli 
bir veri olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile Aidiyeti, Üniversite Öğrencileri
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME AÇISINDAN DÖNGÜSEL 
İKTİSAT

Duygu Erdoğan YÜCEL1, Ayhan AYTAÇ2

1Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne / Türkiye

2Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Giriş: İktisat biliminin temel kilişe argümanı kıt kaynaklar ve sonsuz insan ihtiyaçları olarak özetlenmek-
tedir. İnsan nüfusunun giderek artması beraberinde endüstrileşmenin hız kazanması yeni ihtiyaçların yepyeni 
mallarla karşılanması özellikle 2000 li yıllarla beraber  uluslararası faizlerde ki düşüş , Çin kaynaklı ucuz üre-
timin devreye girmesi ile birlikte dünyada tüketim çılgınlığının giderek artması , bir yandan doğal kaynaklar 
üzerinde muazzam bir baskı kuraren diğer yandan da endüstriyel ve bireysel atıkların giderek çoğalmasına 
neden olmuştur. Her ne kadar 2005 yılından sonra uluslarası faizler yükselme eğilimine girse de Dünya GSYH 
sındaki artışa bağlı olarak hammadde sorunu ve hammaddeler üzerindeki baskının azaltılmak istenemesi Sü-
rüdürlebilirlik kavramını gündeme taşımıştır. İktisat öğretisinin öncüsü Adam Smith, her ne kadar serbestlik 
yanlısı politikalar önerse dahi kontrolsüz kalkınmaya karşı da uyarmıştır.  Ekonomik kalkınmaya, “adalet 
kurallarının oluşturulması eşlik etmelidir. Toplumsal adalet kuralları oluşturulabildiğinde modern anlamda 
kapitalizmin potansiyel sonuçlarını önlenebilir” diyerek konunun öneminin altını çizmiştir. Amaç: Sürdürü-
lebilir kalkınmaya katkıda bulunmak, uzun yıllardır iş ve hükümet çevresinin stratejik bir hedefi olmuştur; 
Bununla birlikte, bunun en büyük zorluklarından biri de, bu hedefi çevresel ve sosyal faydalar sağlayan bir 
ekonomik modele entegre etmektir. Bu zorluğu gidermek için hükümetler, kaynakların daha iyi yönetilmesi 
ve ürünlerin üretim, tüketim ve imha aşamalarındaki döngülerinin birbirlerine yaklaştırılmasını hedeflemiş-
lerdir. Böylece toplumları daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik politikaları ve girişimleri gittikçe artan 
bir şekilde uygulamaya koymaya başlamışlardır. Bu gelişmeler ise çevresel etkilerin azaltılmasına, ekonomik 
dayanıklılığın arttırılmasına ve yeni iş döngü ve alanlarının yaratılmasına imkan sağlayacaktır. Kapsam: Ça-
lışma sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme açısından alternatif yeni bir üretim döngüsü olan “Döngüsel 
Ekonomi” kavramına yer vermektedir. Özellikle AB komisyon kararları incelendiğinde 2007 yılından itibaren 
üretimde “Döngüsel Ekonomi” anlayışını benimsediği görülmektedir. Yöntem: Çalışma ; yabancı ağırlıklı 
literatür taraması ve örnek olay ve politika uygulamalarından çıkarım sağlamak sureti ile ortaya çıkartılmıştır. 
Araştırmanın Problemi : Endüstrileşme ve bu endüstrileşmenin ortaya koyduğu doğrusal ekonomi olan  “al-
yap-imha et” yaklaşımının , hammadde ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısının artması ve giderek çoğalan 
atık problemi. Araştırmanın Kısıtları: Araştırma hammadde ve doğal kaynak baskısının azaltılması, atıkların 
yeniden değerlendirilmesi ve azaltılması gibi problemlerin  çözümünde “Döngüsel İktisadı” br çözüm önerisi 
olarak kullanmıştır.  Bulgular: Büyüme ve kalkınmada düzenleme eksikliğinin varlığı , sürdürülemez iş sü-
reçleri ve planları , önemli ve hatta bazen geri dönülemez, çevresel ve insani sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 
Örneğin , gaz emisyonları (CFC’ler, sera gazları , kükürt ve azot oksitler, vb.) ile ormansızlaşma, aşırı avlan-
ma, pestisitlerin aşırı kullanımı gibi çevresel ve biyolojik riskleri de gündeme getirmiştir. Sonuç: Döngüsel 
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ekonomi, toplumun yararına olan olumlu gelişmelere odaklanarak büyümeyi yeniden tanımlamayı amaçla-
mıştır.  Ekonomik faaliyeti kademeli olarak sınırlı kaynakların tüketiminden ayırmayı ve atıkların sistemden 
yeniden tasarlanması ilkesine dayanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ile desteklenen döngüsel 
ekonomik model doğal ve sosyal sermayeyi güçlendirici bir özelliğe de sahiptir. Sistem 3 temel prensibe da-
yanmaktadır; bunlar: 

1. Atık ve kirliliği yeniden tasarlayacak üretim modelleri 

2. Ürünleri ve malzemelerin (hammaddelerin) daha uzun süreli kullanımı

3. Doğal sistemleri yeniden  dönüş

Anahtar Kelimeler : Sürdürülebilirlik, Büyüme, Döngüsel İktisat, Doğrusal İktisat, Çevre
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AFFEDİCİLİK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Muammer CENGİL

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Çorum / Türkiye

Öz: Giriş: Hayatımızın olağan akışı içerisinde bizleri psikolojik olarak örseleyen pek çok olumsuzlukla karşı-
laşmaktayız. Yaşamış olduğumuz bu olumsuzluklar nedeniyle ikili ve toplumsal ilişkilerimizde bir takım uyum 
sorunları yaşayabiliriz. Yaşanabilecek bu ve benzeri sorunlarla baş etmede ve öznel iyi oluşumuz üzerinde 
“Affedicilik” önemli bir rol üstlenmektedir. Affedicilik gerek pek çok dini inanışın gerekse felsefenin konusu-
na giren bir olgudur. Gerek dinlerin gerekse felsefi yaklaşımların affetme olgusuna yaklaşımı farklı boyutlarda 
olmuştur. Affetme davranışı diğer pek çok inanç sisteminde olduğu gibi İslam dininin de üzerinde durduğu bir 
konudur. Gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse Hz. Peygamber’in hadislerinde konu ele alındığı gibi Hz. Mevlana 
gibi büyük mutasavvıfların da eserlerinde ifade edilmektedir. Pozitif psikolojinin araştırma konusu içerisine 
giren affetme vb. olumlu insani özelliklere ilgisi yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bilindiği üzere Psi-
kanalitik yaklaşım başta olmak üzere psikoloji ilk zamanlarda daha çok patolojik vak’alar ve olumsuz insan 
davranışları ve bunların tedavisi üzerine odaklanmıştır. Pozitif psikoloji çalışmaları göstermiştir ki affedicilik 
vb. olumlu kişilik özellikleri bireylerin öznel iyi oluşları ve psikolojik sağlıklarını korumaları hususunda onla-
ra oldukça yardımcı olmaktadır. Öznel iyi oluş kısaca insanların yaşamları hakkındaki değerlendirmesi olarak 
tanımlanabilir ve pozitif psikolojik sağlığın yetersiz ama önemli bir boyutu olarak kabul edilmektedir. Biz bu 
çalışmada affedicilik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi ele alacağız. Amaç: Bu araştırma affedicilik ile öznel 
iyi oluş arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede gerek öznel iyi oluş gerekse pozitif psi-
kolojinin bir kavramı olarak literatüre giren affetme hakkında yapılan bilimsel çalışmalara bir katkı sunulmuş 
olacaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Hitit Üniversitesinde Çorum merkezde öğrenim gören 
üniversite öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Çorum merkezde öğrenim gören bu öğrenciler arasın-
dan rastgele yöntemle seçilmiş 500 katılımcı oluşturacaktır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman 
gerektirdiğinden, fakülte ve meslek yüksekokullarında okuyan son sınıf öğrencileriyle sınırlandırılacaktır. Ay-
rıca araştırmamız çalışmanın yapıldığı örneklem grubu, araştırmanın yapıldığı zaman dilimi ve araştırmada 
kullanılan ölçek ve anketlerle sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada Meliha Tuzgöl Dost tarafından geliştirilen “Öz-
nel İyi Oluş Ölçeği” ve Ali Ayten tarafından geliştirilen “Affetme Eğilimi Ölçeği” ve katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş anket formu kullanılacaktır. Öznel İyi Oluş Ölçeği 46 madde-
den oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Affetme Eğilimi Ölçeği ise 18 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir.  
Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanacaktır. Araştırmaya toplam (N=500) birey katılım sağlanacaktır. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilecek olup güvenirlilik ve geçerlilik 
sağlanacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Fak-
tör Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) , Kruskall Wallis 
ve Man Whitney test teknikleri ve ihtiyaç duyulacak diğer istatistiksel araştırma teknikleri kullanılacaktır.. 
Bulgular: Araştırma Hitit Üniversitesindeki fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak olup 
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elde edilecek bulguların Öznel İyi Oluş ile Affedicilik düzeyi arasındaki ilişkiyi test etmeye yönelik bilimsel 
sonuçlar vereceği varsayılmaktadır. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcıların öznel iyi oluş düzeyleri ile affedi-
cilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının alanda yapılan 
bilimsel çalışmalara katsı sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Affedicilik, Öznel İyi Oluş, Üniversite Öğrencileri
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