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17 İZMİR ALAN GEZİSİ: İZMİR KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI, DOĞA TARİHİ MÜZESİ, 

BOTANİK BAHÇESİ 

Gülcan Çetin 
18 

MANYAS KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI ALAN GEZİSİ YANSIMALARI 

Ezgi Ersoy & Gülcan Çetin 
19 

KANSER ÖĞRENCİLERE NE ÇAĞRIŞTIRIYOR? BİR KİT ÇALIŞMASI 

Cemre Atay Çankaya & Gülcan Çetin 

20 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROKARYOT VE ÖKARYOT KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLİŞSEL 

YAPILARI: KİT 

Sekvan YİMEZ & Zekai PEHLEVAN 

21 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN 

BELİRLENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
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UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

Esra AYTAÇ & Gülcan ÇETİN 

23 ÖĞRENCİLERİN YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ HAKKINDAKİ BİLİŞSEL 

YAPILARI 

Mustafa SOLMAZ 
24 

DİJİTAL TOPLUM VE ZYGMUNT BAUMAN’IN SOSYAL TEORİSİ 

G.BOTABAYEV & N.TOKSANBAYEVA 

26 ОҚЫТУШЫНЫҢ АРНАЙЫ ҚАБİЛЕТİН ДАМЫТУҒА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫҢ  ƏСЕРİН ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЭКСПЕРИМЕНТТİК   ТАЛДАУ 

Ali Eren DEMİR 
27 

ÇEMİŞGEZEK’TEKİ ALEVİ KÖYLERİ VE OCAKLARI 

Meryem Berrin BULUT 

28 MANEVİ BAĞLANMA BİÇİMLERİ (YAKINLIK, BENLİK MODELLERİ VE AYRILMA 

PROTESTOSU): KADIN VE ERKEKLER BİRBİRİNDEN FARKLILAŞIYOR MU? 

 Sertaç Zobu & Melek Yurdakul 

29 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR: HAVAYOLU 

TAŞIMACILIĞINDA BİR UYGULAMA 

Emek ASLI CİNEL 
31 

KÜRESEL PARA POLİTİKALARININ İŞLERLİĞİ VE ALTERNATİF POLİTİKALAR 

Burak ERCOŞKUN & Emrah KONURALP 

32 GÖÇ VE GÖÇÜN ETKİLERİ KARŞISINDA MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM 

İLİŞKİSİ: RESLOG PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

Burak ERCOŞKUN & Emrah KONURALP 

34 EKONOMİK KRİZLER İLE SERMAYE BİRİKİM MODELLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK 

İLİŞKİSİ: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ 

Yunus EMRE KARATAŞ 

36 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VERİLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN 

BAĞLANIM ANALİZLERİNİN YAPILMASI 

Serdal SEVEN & Ferahim YEŞİLYURT & Zeynep Deniz SEVEN 

37  6 YAŞTAN 19 YAŞA UTANGAÇ ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞ VE BAĞLANMA 

DURUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK İNCELENMESİ   

Zeynep Deniz SEVEN & Serdal SEVEN 

39  EBEVEYNLERİN 3 YAŞ ÇOCUKLARIYLA SANAT AKTİVİTESİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Еремеев Александр  
41 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСТВА 

Melek AKDOĞAN GEDİK 
42 

CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME VE KAMU HARCAMALARI POLİTİKASI 
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BERAWIRDKIRINA HIN BIWÊJÊN KURDÎ Û TIRKÎ YÊN TÊKILÎ HIN 

EZAYÊN ÎNSAN 

Dr. Zafer Açar 

zafer13acar65@gmail.com  

 

KURTE 

Biwêj wekî îfadeyên watedar ên ziman, hem di axaftinê û hem jî di nivîsê de bikarbar in 

û rêyek in meriv pê dikare mebesta xwe baştir diyar bike û bi peyvekê çend peyvan an jî bi çend 

peyvan meseleyekê vebêje.  

Îja dema merî biwêjên zimanan, xusûsen jî zimanên cîran an jî zimanên kontaktê, dide 

ber hev tê dertê ku hevparî hene di hin biwêjan de; carna bi awayekî şiklî, carna bi awayekî 

wateyî û carna jî bi herdu awayan. Wekî wê; ji bo ku kurdî û tirkî du zimanên cîran in û kar li 

hev kirine/kontakta wan çêbûye, di van herdu zimanan de biwêjên hevwate balê dikişînin ser 

xwe.  

Di vê gotara xwe de em ê ji van biwêjên hevpar an jî nêzîk ên têkilî hin ezayên însan 

pêşkeş bikin, ji herdu zimanan nimûneyan bidin û wan berawird bikin. Bi vê em dixwazin nîşan 

bidin ku di zimanan de hevpariya biwêjan heye û ziman cuda bin jî pêdivî û teşeyên axaftin û 

xweîfadekirinê yên însanên zimancuda wekî hev an jî nêzî hev in. 

Peyvên Sereke: Biwêj, Biwêjên Hevpar, Biwêjên Têkilî Hin Ezayên Însan 

    

ÖZET 

Bir dilde anlamlı ifadeler olarak deyimler, hem yazıda hem de konuşmada kullanışlıdırlar 

ve bu ifadelerle bazen bir kelimeyle birkaç kelimeyi bazen de birkaç kelimeyle bir meseleyi 

anlatabilme imkânı sağlamaktadırlar.  

Böylelikle farklı dillerdeki deyimleri karşılaştırdığımızda özellikle de komşu diller ya da 

etkileşim içinde olan dillerde, ortak deyimlerle karşılaşırız ki bu deyimlerdeki ortaklık; bazen 

şekil yönüyle, bazen anlamsal olarak, kimi zaman da her iki yönden de karşımıza çıkmaktadır. 

Bundan dolayı, Kürtçe ve Türkçe komşu ve etkileşim içinde olan diller olarak bu ortak veya 

benzer deyimler konusunda dikkat çekmektedirler.   

Bu çalışmamızda bu ortak veya benzer deyimlerden insan azalarıyla alaklı olanlarından 

bazılarını paylaşacağız ve bu deyimleri her iki dilden örnekler vermek suretiyle 

karşılaştıracağız. Bununla, dilleri farklı olsa bile insanların benzer ifadeler kullanabileceğini 

deyimler üzerinden göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, Ortak Deyimler, İnsan Azalarıyla Alakalı Bazı Deyimler 

mailto:zafer13acar65@gmail.com
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DENGSAZIYA KURMANCÎ Û PIRSYARA NÎŞANKIRINA DENGÊN DERÎ 

ALFABEYA STANDART A LATÎNÎ 

Dr. Zafer AÇAR 

zafer13acar65@gmail.com  

 

KURTE  

 Di zimanê kurdî de yek ji niqaşa herî girîng di derbarê dengsaziyê de, nîşankirina dengan 

û tîpan e ku hê jî ev niqaş didome. Digel bikaranîna alfabeyên cuda, bikaranîna dengan di nivîsê 

de pirsiyarek e û bi tesbîtkirina dengên deverî ev pirsiyar û raberiya ser wan dê berdewam bikin. 

 Di kurmancî de dengên standart ên nîşankirî, yên heyî lê bêtîp û yên deverî ku bi 

lêkolînên ser devokan dertên der; dê dengên kurmancî, awayê nîşankirin û tîpandina wan diyar 

bikin û dê sînorê dengsaziya kurmancî nîşan bidin.  

Me jî di vê xebata xwe de bal kişand ser heşt dengên kurmancî yên derî alfabeya latînî; 

me li ser nîşankirina wan ji hin xebatên berê mînak nîşan dan û me bixwe jî ew bi hin nîşanan 

diyar kirin. Herwiha armanceke vê xebatê jî ew e ku; dixwaze giringiya sazkirina alfabeyeke 

dengan nîşan bide. 

 Peyvên Sereke: Dengsazî, Dengsaziya Kurmancî, Nîşankirina Dengan     

 

 

ÖZET 

 Kürt dilinde fonetik alanında önemli tartışma konularından biri de seslerin ve harflerin 

işaretlenmesi konusudur ve bu tartışma devam etmektedir. Farklı alfabelerin kullanılmasının 

yanında, yazıda seslerin kullanılması sorunu yöresel seslerin tespitiyle bir sorun ve tartışma 

olarak devam edecektir. 

Kurmanci Kürtçesinde işaretlenmiş standart sesler, var olan ama harflendirilmemiş 

sesler ve araştırmalarla ortaya çıkacak sesler; Kurmanci sesleri, işaretlendirme ve harflendirme 

biçimlerini gösterecek ve Kurmancinin fonetiğinin sınırlarını belirleyeceklerdir.  

Biz de bu çalışmamızda Kürtçe (kurmancî) alfabede yer almayan sekiz tane sese dikkat 

çektik; bu seslerin işaretlenmesi konusunda daha önce yapılan çalışmalardan örnekler sunduk 

ayrıca işaretleme konusunda kendi tesbitlerimizi de belirttik. Diğer taraftan bu çalışmanın bir 

amacı da bir ses alfabesini tesbit etmenin önemine dikkat çekmektir. 

 Anahtar Kelimeler: Ses Bilgisi, Kurmancinin Fonetiği, Seslerin İşaretlenmesi  

 

 

mailto:zafer13acar65@gmail.com
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DAVID HUME’UN YAPAY ADALET ANLAYIŞI 

 

Nazan Yeşilkaya 

Şırnak Üniversitesi 

ÖZET 

Etik olduğu kadar politik bir muhteviyatı da barındıran adalet nosyonu, geçmişten günümüze 

değin güncelliğini koruyan ve siyaset felsefesinin temelini inşa eden kavramların neredeyse en 

vazgeçilmezidir. Felsefe tarihi boyunca birçok filozof ve teorisyen tarafından farklı dönemlerde farklı 

anlamlarda incelenen adalet kavramı genel olarak toplu biçimde yaşam sürmenin zorunlu koşulu olarak 

değerlendirilmiştir. Bu hususta sözleşme fikrini yadsıyan ve empirist bir çizgide yer alarak dikkat çeken 

David Hume; adaleti doğal bir erdem olarak değerlendirmeyen bir tutum içinde olur. Bireyin haz ve acı 

haricinde başka doğal duygu durumlarının var olmadığını belirten Hume’a göre diğer duygu durumları 

yapaylık arz etmektedir. Öteki duygu durumlarını hazza ve acıya indirgemekten geri durmayan Hume, 

adalet görüşünü bu iki kökensel duygu temelinde değerlendirerek adaletin de doğal olmadığını, yapay 

bir şekilde belirdiğini iddia eder. Bu tutumuyla öne çıkan adalet kavrayışı ve öne sürdüğü politik ve etik 

argümanıyla doğal haklar görüşünü benimsemeyen Hume, sözleşme karşıtı bir tavır içinde yer 

almaktadır. Dolayısıyla, Hume’un adalet sorunsalına yönelik söylemlerinin, yirminci yüz yıl politika ve 

hukuk felsefesinde hala oldukça ehemmiyetli bir konumu temsil ettiği ifade edilebilir. 

Bu çalışmanın öncelikli hedefi felsefe tarihinde günümüzden geriye yönelik bakışta David 

Hume’un adalet anlayışının genel bir perspektifini kısaca sunmaktır. Bu amaçla Hume’un adalet teorisi 

ele alınarak, adaletin insan toplumlarında ilk olarak nasıl ortaya çıktığı meselesine değinilecektir. 

Buradan hareketle, adaletin ahlak alanına nasıl temas ettiği hususu incelenecektir. Bir başka ifadeyle, 

adil davranışları ahlaken onaylarken gayri adil davranışları ahlaken kınamamızın sebepleri üzerinde 

durularak adaletin mahiyeti hakkında Hume’un sergilemiş olduğu kavrayış kısaca analiz edilecektir.  Bu 

çalışmanın önemi, Hume’un adalet konusu hakkında görüşlerinin özünü ihtiva etmesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adalet, Yapay Düzen, David Hume. 
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FÜZULİNİN "LEYLİ VƏ MƏCNUN" POEMASINDA İŞLƏNMİŞ 

ANTROPONİM VƏ TOPONİMLƏR 

 

Aynurə ƏLİYEVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ÖZET 

Azərbaycan-türk şeirinin görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd Füzuli Şərq xalqlarının 

ədəbiyyatına güclü təsir göstərən dahi bir sənətkardır. Xaqani, Nizami, Rumi, Nəsimi, Yunis 

Əmrə, Nəvai kimi ölməz şairlər arasında layiqli yer tutan Füzulinin şeirimizdə yeri çox 

yüksəkdir.Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin heç birində Füzulidən sonra onun səviyyəsində şair 

yetişməmişdir. 

Şairə ən çox şöhrət qazandıran əsərləri ana dilində yazdığı qəzəlləri və "Leyli və Məcnun" 

poemasıdır. Dahi şairimizin bu poeması bədii dəyərinə görə qiymətsizdir. Əsərin dilindəki 

xüsusi sözlərin araşdırılması poemanın oxucular tərəfindən daha yaxşı anlaşılması və 

klassiklərimizin əsərlərinin dilinin öyrənilməsi baxımından aktualdır. 

M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsəri onomastik vahidlərlə zəngindir. Məsələn: 

Nə Hind, nə Fars, nə Xorasan, 

Nə Rumü Əcəm, nə Şamü Şirvan; 

Şad etmiş idi Əbunüvası 

Haruni-xəlifənin ətası; 

Olmuşdu Nəvayi-süxəndan 

Mənzuri-şəhənşəhi-Xorasan; 

Əbr istehsanü bərq kinə, 

         Şahənşəhi - Məkkəvü Mədinə.               

Göründüyü kimi şair nümunə göstərdiyimiz birinci beytində yeddi, digər beytlərində isə 

iki onomastik vahid işlətmişdir. Bu misalların sayını istənilən qədər artırmaq mümkündür.  

M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında işlənmiş onomastik vahidləri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1. Antroponimlər. Məs.; Leyli, Məcnun, İsa, Nizami,  Sultan Süleyman, Xızr, Zeyd, Nofəl 

və s. 

2. Toponimlər. Məs.; Bağdad, Bəsrə, Məkkə, Mədinə, Xorasan, Kəbə və sairə.  

3. Etnonimlər: Məs.; türk, ərəb, fars və s.  

4. Fitonomlər: Məs.; nərgiz, lalə, reyhan, zənbəq, xaşxaş və s. 
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5. Kosmonimlər: Məs.; Bəhram, Ütarid, Zöhrə, Mərrix, Ay və s. 

6. Zoonimlər: Məs.; Aslan, qaplan, bülbül və s. 

Poemada işlənmiş antroponimlər içərisində tarixi şəxsiyyət adları, dini və əfsanəvi adlara 

təsadüf edilir: 

                     Müzəffər daima Sultan Süleyman xani adildir 

Ki, hər kim tabeyi-fərmanı olmaz-namüsəlmandır; 

Xəlqə verib intizari-məqdəm, 

Ol dəm gəldi ki, gəldi Adəm; 

                                       İqbalın olub qərini-xurşid, 

Ögrətdi Məsihə rəsmi-təcrid; 

Carubi-gərdi-rəhgüzərin bali-Cəbrəil 

Taqi-rəvəqü dərgəhin eyvani-kibriya... 

Biz Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında işlənmiş bəzi antroponim və 

toponimlərin elmi izahını verməyə çalışacayıq. 

 

Açar sözlər: onomastika, antroponim, toponim, poema 
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ƏDƏBİ DİLDƏ ARXAİKLƏŞMİŞ SİFƏTLƏR QƏRBİ AZƏRBAYCAN 

ŞİVƏLƏRİNDƏ 

Sevinc Sadıqova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ÖZET 

Azərbaycan xalqının əzəli yaşayış məskənlərindən olan Qərbi Azərbaycan (indiki 

Ermənistan) ərazisində bu gün bir nəfər də olsun azəri türkü qalmamışdır. Mərhələlərlə həyata 

keçirilən və 1988-ci ildə başa çatan deportasiya nəticəsində İrəvan, Göyçə, Dağ Borçalısı, 

Ağbaba, Dərələyəz, Zəngəzur mahallarının aborigen əhalisi olan azərbaycan türkləri minilliklər 

boyunca yaşadıqları dədə-baba torpaqlarından zorla qovulduqdan sonra Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrində məskunlaşmışlar. Bu proses nəticəsində kompakt yaşayışdan məhrum olduqlarına 

görə onların dialekt-şivə xüsusiyyətləri getdikcə neytrallaşır. Halbuki Qərbi Azərbaycan dialekt 

və şivələri zəngin leksik və qrammatik xüsusiyyətlərə malikdir, Azərbaycan dilinin ən qədim 

dövrlərinin izlərini özündə yaşatmaqdadır ki, bunların da tədqiqi Azərbaycan dilinin tarixinin 

öyrənilməsi baxımından müstəsna dərəcədə əhəmiyyətlidir. 

Qərbi Azərbaycan şivələrində bir sıra leksik vahidlər vardır ki, bunlar tarixən ədəbi dildə 

də işlək olmuş, sonradan arxaikləşərək ədəbi dildən çıxmış, lakin şivələrdə mühafizə 

olunmuşdur. Bu yazımızda Qərbi Azərbaycan şivələrində işlənən, ədəbi dildə arxaikləşmiş 

sifətləri nəzərdən keçirəcəyik. 

Qərbi Azərbaycan şivələrində işlənən mağmın, eyi, qolay, gürbüz və b. sifətlər müasir 

ədəbi dildə işlək deyil, lakin XIII-XVIII əsrlərə aid ədəbi-bədii dil nümunələrində tez-tez rast 

gəlinir. Məsələn: 

Ey könül, sənsən məni məğbun edən, 

Natəvanü xəstəvü məhzun edən. (Həqiri) 

Aşiqindir zahid, əmma canə qıymır vəqti-kar, 

İyü xəyalı özgəvü sevdayi-bazar özgədür. (Kişvəri) 

Andan əvvəl anı kim, yad qılduq idi, 

Ol mənidən qolay nicat oldı imdi. (Qul Əli) 

İgin gürbüzlər idi ol ərənlər, 

Oları qan qaşanırdı görənlər. 

Həzər eyləyəlim biz ol yağıdan, 

Bənəm gürbüz yağıları dağıdan. (Dastani-Əhməd Hərami) 
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Bu leksik vahidlər qədim dövrlərdən başlayaraq təqribən XVIII əsrə qədər ədəbi 

dildə - “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında, “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında, Qazi 

Bürhanəddinin, Qul Əlinin, İmadəddin Nəsiminin, Kişvərinin, Şah İsmayıl Xətayinin, 

Məhəmməd Füzulinin, Qövsi Təbrizinin və digər söz sənətkarlarının yaradıcılığında işlənmiş, 

tədricən arxaikləşərək ədəbi dildən çıxmış, Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində, 

həmçinin Qərbi Azərbaycan şivələrində qalmışdır. Bu leksik vahidlərin tədqiqi Azərbaycan 

dilinin tarixi, ədəbi dil tarixi, tarixi və təsviri dialektologiya, tarixi leksikologiya kimi sahələrin 

öyrənilməsi üçün zəngin material verir. 

 

Açar sözlər: dialekt, arxaizm, sifət, ədəbi dil, Azərbaycan dili. 
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TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN INSTAGRAM’DAKİ YANSIMALARI 

Hatice Duran OKUR  

Doç. Dr. Yaşar KAYA 

İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla ortaya çıkan sosyal medya küresel çapta 

yayın olarak kullanılmakta ve bireylerin gündelik hayatında oldukça önemli bir yer 

kaplamaktadır. Zaman ve mekândan bağımsız olarak ilişki kurmaya imkân sağlayan sosyal 

medya ağları sanal alan üzerinde kendine has ritüellere ve dijital kültüre sahip olsa da gündelik 

hayattan tamamen kopuk değildir. Bu mecralar gündelik hayatla karşılıklı bir etkileşim 

içindedir. Diğer bir deyişle gündelik hayattaki ilişki ve etkileşimler sosyal medyada bireylerin 

paylaşımları ve ilişkileri üzerinde etkili olurken, sosyal medyadaki ilişki ve etkileşimler de 

gündelik hayata olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilecek pek çok açıdan etki 

etmektedir. Bu doğrultuda gündelik hayata nüfuz etmiş olan tüketim kültürü, gündelik hayatın 

uzantısı olarak ele alınan sosyal medyada bireylerin paylaşımlarına yansımaktadır. 

Bu sunum görsel içerik temelinde ilişki ve etkileşimlerin kurulduğu, popüler sosyal medya 

ağlarından biri olan Instagram’la sınırlandırılmıştır. 2010 yılında fotoğraf düzenleme 

uygulaması olarak kullanıma sunulan Instagram, kurulduğu günden bu yana yeni özelliklerin 

uygulamaya dâhil edilmesiyle sürekli güncellenmiş, kullanım alanını yaygınlaştırmış ve dünya 

çapında en çok kullanılan popüler sosyal medya ağlarından biri olmuştur. Instagram bireylerin 

kendilerine ait profilleri üzerinden zevklerini, beğenilerini, boş zamanlarını nasıl 

değerlendirdiklerini kimlik ve hayat tarzı olarak görsel içeriklerle diğerlerinin beğenisine 

sundukları, ortak zevkler ve ilgi alanları doğrultusunda ilişki kurdukları, markaları, modayı ve 

moda ikonlarını takip ettikleri, tüketim tercihlerini görünür kıldıkları, tüketim ürünleri hakkında 

konuştukları, olumlu ve olumsuz değerlendirmeler yaptıları, tavsiye alıp verdikleri, bu 

doğrultuda tüketim alışkanlıklarına yön verdikleri bir platformdur. Tüketim kültürü Instagram 

paylaşımlarında sembolik ve gösterge değerlerinden yararlanılan metaların teşhir edilmesiyle 

yoğun olarak hissedilmektedir. Bu bağlamda burada tüketim kültürünün Instagram’daki 

yansımaları ele alınmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Kültürü, Sosyal Medya, Instagram  
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3D SOKAK SANATININ OPTİK İLLİZYONU 

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve YILDIRIM 

Giresun Üniversitesi  

 

     Özet 

     Sokak sanatı, günümüzde galeri ve müzelere girmiş olsa da birincil ve en etkili olarak 

bulunduğu yerler kamusal alanlar ve sokaklardır. Siyasetten bilime ve sanata tüm alanların 

ortak var olma mekânı olan kamusal alanlar sokaklar 3Dsokak sanatının varolduğu 

mekânlardır. Sokak sanatının kamusal alanda varlık göstermesi etkileme gücünü ve alanını 

arttırmıştır. Sanatın ifade alanı olan kamusal alanlar sokakta farkındalık yaratarak, sorgulamayı 

ve eleştirel düşünceyi geliştirmiş , estetik beğeninin de yeni versiyonlarını ortaya çıkarmıştır. 

20. yüzyılın dikkat çeken akımlarından biri ve hemen hemen her alanda yer bulan op art etkisi 

sokaklara da yansımıştır. Mimaride ve sokak sanatında 80’li yıllardan itibaren oldukça popüler 

olan  op art 3D sokak sanatının bir parçası olmuştur. Bu sanatın sokaklara kazandırılmasında 

Edgar Mueller, Julian Beever, Kurt Wenners gibi önemli sanatçılar vardır. 3D art ya da kaldırım 

sanatı  üç boyutlu illüzyonların belirdiği, tuval olarak sokakların kullanıldığı    mekansız, 

sınırsız, zamansız  çizimleri  ile hak ettiği değeri elde etmiştir.Dijital dünyanın ve  teknolojinin 

imkanlarınıda kullanarak  etkisini artırırken  büyülü illizyonlarını serbetçe halkın gözleri önüne 

sermiştir. Bu çalışmada 3D sokak sanatının  anaformik çalışmaları incelenerek optik 

illüzyonlarının etkileri tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Optik sanat , 3D sokak sanatı,Dijital. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE YAS ADETİ VE SIĞITÇI (AĞLAYICI) 

 

Fatma AYHAN 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET 

İnsanoğlunun doğum, barınma, beslenme, giyim, ölüm gibi milyonlarca yıl öncesinden 

günümüze kadar pek çok unsuru izleyip onu ihtiyacına göre şekillendirip biçimlendirerek 

yarattığı kültürü bir devinime göre çıraklık etmiş, onun temel ihtiyaçlarından kaynaklanan bu 

doğal davranışları, insanlık tarihinin kilometre taşı olmuştur. 

Yas geleneği, birçok kültür için ortak ritüellerden biridir. Toplumlarda büyük ölümler sonucu, 

insanlar üzüntülerini sözleriyle, davranışlarıyla ortaya koymaya çalışmışlardır. Şamanizm’in 

etkisiyle Türk kültüründe yas geleneğinde insanların uyması gereken birçok kuralların ortaya 

çıktığını görüyoruz. 

Orta Asya’da Türklerde eskiden ölüler için yuğ (cenaze) törenleri düzenlenirdi ve bu törenlerde 

çeşitli ağıtlar yakmak, özel ağlayıcı kişiler (sığıtçı) getirmek ve bunların yas törenine özgü 

giysiler içinde olmasına dikkat edilerek ölü aşı yapmak gibi adetleri vardır. 

Maddi kültürün önemli ögesi olan giyim, aynı zamanda toplumsal bir içeriğe sahiptir. 

Toplumların giyim kuşamı farklı etmenlere bağlıdır. Toplumsal estetik değerleri, yaş, statü, 

meslek, cinsiyet, dinsel inançları ve uygulamaları, ile çeşitli ritüeller (doğum, evlenme, ölüm, 

yas) vb. gibi birçok etmenler neyin nerede nasıl giyileceğini belirler. Toplumun değer 

yargılarının biçimlendirdiği giyim tarzından farklı giyinemez. Türk toplumu tarih boyunca 

zengin bir giyim kuşam kültürüne sahip olmuştur. 

Bu çalışmada; Türk kültüründe yas adeti ve Orta Asya, Moğolistan Orhun Anıtlarından, 

Költigin anıtında yer alan, Türklerin yuğ törenleri ve bu törenlerdeki sığıtçı (ağlayıcı) kişilerin 

giyim ve ritüelleri, günümüz Anadolu’suna kadar uzanan gelenekleri anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Anadolu, Yuğ, Sığıtçı, Ritüel, Kültür.  
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÖVME 

Fatma AYHAN 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET 

İnsanlık tarihi kişinin istek ve dileklerinin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi ögelerin 

çeşitli şekillerde ilişkilendirilerek verilen bireysel, ruhsal ve toplumsal müdahalelerden 

oluşmaktadır. İnsanoğlunun barınma, beslenme ve giyim gibi temel ihtiyacını milyonlarca yıl 

öncesinden günümüze kadar maddi, manevi pek çok unsuru işleyip onu ihtiyacına göre 

şekillendirip biçimlendirerek yarattığı kültür günümüzde insanlık tarihinin kilometre taşı 

olmuştur. İnsanoğlu her dönemde bir sonraki nesle aktarılan tecrübelerini yerinde saymayıp, 

tıpkı bir bayrak yarışı gibi sürekli aktarımın yapılmasıyla, birlikte geliştirilen teknikler, yeni 

fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını sağlarken, geleneklerini de güncelleyerek günümüze 

yansıtmıştır. Söz öncesi kültürel bellekte oluşan bilgi birikiminin gelecek nesillere 

aktarımındaki sembol ve resimler, alfabenin çıkmasından sonra farklı bir biçimde varlığını 

devam ettirmiştir. Görsel öğeler yalnızca bireyin maddi edinimlerini ve yaşam tecrübelerini 

aktaran unsurlar olmaktan çıkıp, zamanla sihre, bireysel nitelik taşıyan değerlere ve düşünceye 

de değişik anlamlar kazandırmıştır. Türk boylarında damgalardan sonra yazı bulunmuştur. Yazı 

öncesi bir kültürün doğurduğu ve sistemleştirdiği yapı içerisinde anlam kazanan bireyin 

bedenine kazınan işaretler “dövme” sözcük anlamı itibariyle dövme eylemi iğne ve boyayla cilt 

üzerine uygulanan silinmez işaret, yazı resim, antropolojik bir bilim terimi olarak derinin 

tümüyle yok edemeyeceği bir boya maddesinin belli bir desen oluşturacak biçimde deriye 

sokulması işlemidir. 

Bu çalışmada; Dövme ve dövmenin kullanım alanları belirlenecek, Orta Asya Türk 

kurganlarından çıkan iskeletlerin üzerindeki dövme sembolleri ve günümüze gelen örnekleri 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk, kültür, gelenek, dövme, beden, yazı, tarih. 
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JEOMİRAS NİTELİKLİ BİR DOĞAL TAŞ: BAYBURT TAŞI 

 

Dr. Fatma ESEN  

Bingöl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, yakın zamanda tescil alarak Türkiye doğal taş kaynakları içerisinde yerini alan 

“Bayburt Taşı” nın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ticari değeri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bayburt Taşı, bulunduğu bölgede geniş alanda dağılış gösteren, Jura yaşlı metamorfik ve 

karbonatlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelen Eosen yaşlı volkano-sedimanter kayaçların 

içinde tüfit tabakaları şeklinde bulunur. Tüfit tabakaları KD-GB doğrultusunda kuzeybatıya 

doğru 4° ile 20° eğimli olup, birim hacim ağırlığı 23.34 kN/m3, porozitesi %23, donma 

çözünme sonrası ağırlık kaybı %3.03, kuru haldeki tek eksenli basınç dayanımı 72.6 MPa, suya 

doygun haldeki tek eksenli basınç dayanımı 41.89 MPa, eğilme direnci ise 10.1 MPa’dır. Taş 

birbirinden farklı renklerde görülebilir. En yaygın şekilde sarı-beyaz renkli, beyaz zeminde 

yeşil benekli, bazen de sarı ve yeşil dalgalanmalı renklerdedir. Taşın yeşil rengi büyük olasılıkla 

mafik mineral alterasyonundan kaynaklanmaktadır. Bayburt Taşı’nın sertliğinin az ve ince 

taneli olması, kolay işlenmesini sağlamıştır. Bu nedenle işletmelerde genel olarak blok halinde 

çıkartılır. Tüfit içerisinde, ağırlıklı olarak cam parçaları, pomza, plajiyoklaz, sanidin, biyotit 

gibi kristal parçaları ile bu minerallerin bozuşması ile oluşan zeolit, klorit, karbonat ve kil 

mineralleri bulunmaktadır.  

Bayburt İli’nde doğal taş rezervlerinin tespiti için ilk olarak 2005 yılında Bayburt Valiliği, 

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Belediyesi işbirliğinde MTA’ya başvuruda 

bulunulmuştur. MTA tarafından başlatılan aramalar sonucunda ekonomik değeri yüksek olan, 

tahmini blok verimine göre görünür rezervi yaklaşık 2.5 milyon ton; muhtemel rezervi 650 bin 

ton ve mümkün rezervi ise 600 bin ton olarak hesaplanan, 200 milyon metreküp doğal taş tespit 

edilmiştir. Bu rezervler özellikle Top Tepe, Sırataşlar, Gevenli, Konakdağ ve Gümüşdamla 

civarında yoğunlaşır. Doğal taşın ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2017 yılında 

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde ileri teknolojik altyapıya sahip Bayburt Doğal Taş 

Fabrikası kurulmuştur. Bayburt Doğal Taş Fabrikası, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika 

kıtasında bulunan 16 ülkeye ihracat yapmaktadır.  İhracattan, 2017 yılında 68 bin dolar, 2018 

yılında 350 bin dolar ve 2019 yılında 500 bin dolar gelir elde etmiştir.  
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Bayburt Taşı,  Bayburt Belediyesi’nin başvurusuyla 04.07.2019 tarihinde coğrafi işaret 

alarak, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir. Bayburt İli’nin ekonomisi 

büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak İlin sahip olduğu jeolojik geçmişin 

önemli jeomirası olan Bayburt Taşının, ilerleyen yıllarda il ekonomisine ve gelişimine büyük 

katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bayburt Taşı, Doğal Taş, Jeomiras, Bayburt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Munzur Zirvesi            2. Uluslararası  Sosyal Bilimler Kongresi 

   

ÖZET KİTABI          ISBN:   978-605-06766-3-1                 www.munzurkongresi.org            Sayfa | 14 

 إستخدام تكنولوجيا المعلومات وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملينفي قطاع اإلتصاالت

 

Sawsan ABDUL KARIM GHANAWI 

Faculty of Business Administration, Jinan University 
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TÜRKİYE’DE KÜRT-TÜRK ÇİFT DİLLİ ÖĞRENCİLERDE ANA DİL 

BOZUMU 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Süleyman KASAP  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   

 

ÖZET 

Bu çalışmada, baskın dil olan Türkçe’nin Kürtçe üzerindeki etkisini göstermek için beş Kürt-

Türk çift dilli öğrenci tarafından Kürtçe aktarılan bir anlatı analiz edildi. Bu çalışma için seçilen 

öğrencilerden “Tavşan ve Kaplumbağa (Hare and Tortoise) “olarak bilinen ve 14 resimli 

sayfadan oluşan yazısız hikayeyi anlatmaları istendi ve anlatımları kaydedilerek analiz edildi. 

Analizler bütün katılımcıların unuttukları Kürtçe kelime ve yapılar yerine Türkçeden ödünç 

yapı ve kelimeler aldığını göstermiştir. Çalışma dil bozumunun kendini akıcı konuşamama, 

sınırlı kelime kullanımı ve duraksamalı konuşma problemleri ile gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Ayrıca katılımcıların tamamının anlatımları boyunca çok sayıda düzenek değiştirme kullandığı 

görülmüştür. 

 

 Anahtar Kelimeler: Ana dil bozumu, Kürtçe, Türkçe, düzenek değiştirme 
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YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE DİL BENLİĞİ 

                                                                        

    Dr. Öğrt Üyesi Süleyman KASAP  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   

 

ÖZET 

Bu çalışmada dil benliğinin savunma mekanizması, bu savunmanın dil öğrenme 

sürecine olumlu ve olumsuz etkisi, benlik sınır ve bu sınırın kalın ve ince olma durumunun 

ikinci yabancı dil öğrenme sürecine olumlu ve olumsuz etkisi başlıklar altına alınmıştır. Bunun 

yanı sıra dil benliği kavramının yaş ile ilişkisi ve çocuklarla yetişkinler arasındaki farkı 

incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu analizler nihayetinde dil benliğinin, bireyin ve yeni bir 

öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğu tespit edilmiştir. Benlik sınırının ince veya kalın 

olması kişinin duygusal ve bilişsel geçirgenliğini etkilemektedir. Böylece dil öğrenme 

sürecindeki kişilerarası ve grup için etkileşim düzeyi bireylere göre değişiklik göstermektedir. 

Bu durumda benlik sınırı ince olan bireylerin daha iyi duygular içerisinde ikinci yabancı dil 

öğretim sürecine dahil oldukları söylenebilir. Bunun yanı sıra sınırın ince olmasının belirli 

dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar savunma sisteminin zayıf olmasından ve duygusal-

bilişsel filtre hassasiyetinin düşük olmasından kaynaklanan dikkat dağınıklığı veya duygusal 

engel olabileceği gibi bu durum benlik hattı olan bireyleri kalın olan bireylerden daha 

dezavantajlı bir konuma getirmemektedir.  

Son olarak çocukların yeni bir dil öğrenme sürecinde yetişkinlerden daha başarılı 

olmasında dil benliği olgusunun önemi vurgulanmıştır. Çocukların benliği erken yaşta henüz 

gelişmiş değildir. Bu sebeple benlik, yeni bir dil öğrenme aşamasında yetişkinlerde olduğu gibi 

bir tehdit olarak algılanmamaktadır. Böylece çocukların yeni bir dilin felsefesine ve 

karakteristik niteliğine uyum sağlama ihtimalleri daha yüksektir (Dornyei, 2005). 

 

Anahtar Kelimeler: Dilbilim , dil benliği, yabancı Dil,  

 



   Munzur Zirvesi            2. Uluslararası  Sosyal Bilimler Kongresi 

   

ÖZET KİTABI          ISBN:   978-605-06766-3-1                 www.munzurkongresi.org            Sayfa | 17 

İZMİR ALAN GEZİSİ: İZMİR KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI, DOĞA TARİHİ 

MÜZESİ, BOTANİK BAHÇESİ 

 

Doç. Dr. Gülcan Çetin 

Balıkesir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının İzmir’e (İzmir Kuş Cenneti Milli 

Parkı, Doğa Tarihi Müzesi, Botanik Bahçesi) düzenlenen alan gezisi hakkındaki düşüncelerinin 

belirlenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 

Çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi 

Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 38  biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Verilerin toplanmasında açık uçlu beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış anket formu 

kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Verilerin analiz aşamaları 

şunlardır: Kodlama ve ayıklama, örnek kod imajı derleme, kategori oluşturma, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları, nicel veri analizi. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin gezi öncesi 

geziye katılma amaç ve beklentilerinin gezi sonrası geziye katılma amaç ve beklentilerine 

ulaşma düzeylerinin büyük ölçüde karşılandığını görülmüştür. Öğrencilerin gezide en çok 

‘Dersler, Sosyal Aktivite, İzmir Kuş Cenneti, Doğa Tarihi Müzesi, Botanik Bahçesi’ 

kategorileri ile ilgili beklentilerinin karşılandığı gözlenmiştir. Çalışmada, gezi programı ve 

süresi ile ilgili öneriler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alan gezisi, Kuş Cenneti, Doğa Tarihi Müzesi, Botanik Bahçesi, biyoloji 

öğretmen adayları. 
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MANYAS KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI ALAN GEZİSİ YANSIMALARI 

 

Doç. Dr. Gülcan Çetin 

Balıkesir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının Manyas Kuş Cenneti Milli Parkına 

düzenlenen alan gezisi hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 

bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 31  

biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında açık uçlu beş sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz 

edilmiştir. Verilerin analiz aşamaları şunlardır: Kodlama ve ayıklama, örnek kod imajı derleme, 

kategori oluşturma, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, nicel veri analizi. Çalışma sonuçlarına 

göre, gezi başında öğrencilerin geziye katılma amaçları sırasıyla ‘Kuşlar; Biyoçeşitlilik; Sosyal 

Aktivite; Park ve Çevresi; Dersler; Tanıtım Müzesi, Rehber’ kategorilerinde toplanırken, gezi 

sonunda öğrencilerin geziye katılma amaçlarının gerçekleşme düzeyi sırasıyla ‘Kuşlar; Gözlem 

Kulesi, Dürbün; Sosyal Aktivite; Tanıtım Merkezi, Rehber; Dersler; Park ve Çevresi; 

Biyoçeşitlilik; Program, Süre’ kategorilerinde toplanmıştır. Çalışmada, gezinin öğrencilere için 

hem eğitimsel değeri hem de sosyal yönü hakkında katkıları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alan gezisi, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, biyoloji öğretmen adayları. 
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KANSER ÖĞRENCİLERE NE ÇAĞRIŞTIRIYOR? BİR KİT ÇALIŞMASI 

 

Ezgi Ersoy 

(MEB Biyoloji Öğretmeni; Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Balıkesir Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Gülcan Çetin 

Balıkesir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin kanser kavramı ile ilgili bilişsel yapılarını 

belirlenmesidir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 

Çalışma grubu, 2019-2020 yılında Marmara Bölgesinde bulunan bir Meslek Lisesinde öğrenim 

gören 50 9. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Örneklem, uygun örnekleme yöntemine göre 

seçilmiştir. Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Veriler, 

içerik analizi tekniğine göre analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, kanserle ilgili elde 

edilen 262 kelime 8 kategori altında toplanmıştır. Bunlar: ‘Kanserin tedavisi, kanserin çeşitleri, 

kanserin sonuçları, kansere yönelik algılar, kanserin sebepleri, kanserin tanımı, kanserden 

korunma yolları ve kanserin belirtileri’dir. Çalışmada; öğrencilerin kanser kavramıyla ilgili 

bilgilerinin bilimsel bilgiden uzak, yetersiz ve eksik olduğu, ayrıca kanser hakkında olumsuz 

bilgilerinin fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğretim 

programında kanser ile ilgili bölümlere daha fazla önem verilmesi, pek çok öğretim 

kademesinin ders programlarında kanserin tedavisi, korunma yolları, konusunda olumlu 

bilgilere yer verilerek, kanser ile ilgili olumsuz algıların azaltılması, kanser kavramıyla ilgili 

bilgilerin doğru kaynaklardan edinilmesi ve kanser ile ilgili olumlu tutumların artırabilmek için, 

okul dışı öğrenme ve medya ile ilgili çalışmalar planlanması üzerine bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi, Bilişsel Yapı, Orta 

Öğretim 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROKARYOT VE ÖKARYOT KAVRAMLARI İLE 

İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARI: KİT 

 

Cemre Atay Çankaya 

(MEB Biyoloji Öğretmeni; Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Balıkesir Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülcan Çetin 

Balıkesir Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı,lise öğrencilerinin prokaryot ve ökaryot kavramlarıyla ilgili bilişsel 

yapılarının kelime ilişkilendirme testi tekniğine göre tespit edilmesidir. Bu çalışmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2019-2020 

yılında Balıkesir ilindeki bir lisede 9,10,12. Sınıfta öğrenim gören 51 öğrenciden oluşmaktadır. 

Verilerin toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 

içerik analizi tekniğine göre analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre,; prokaryot kavramı 

hakkında elde edilen kelimeler, ‘hücresel yapılar ve organaller; kalıtımla ilgili kavramlar; 

canlılar; hastalık etmenleri, hastalıkla ilgili olabilecek kavramlar; üreme ile ilgili kavramlar’ 

olarak beş kategori altında toplanmıştır. Ökaryot kavramı hakkında elde edilen kelimeler ise, 

‘hücresel yapılar; canlılar; organlar ve sistemler’olarak üç kategori altında toplanmıştır. Buna 

göre, öğrencilerin prokaryot ve ökaryot kavramları arasında tam bir ayrım yapamadıkları ve 

bilişsel yapılarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, öğrencilerin prokaryot 

kavramı ile ilgili daha çok kelime yazabildikleri ve daha çok bilişsel bağlantı sağlayabildikleri 

görülmüştür. Ayrıca, çalışmada öğrencilerin prokaryot ve ökaryot kavramları ile ilgili bilişsel 

yapılarının geliştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Prokaryot, ökaryot, kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı, ortaöğretim 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMASINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

FACTORS AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS' PARTICIPATION IN SPORTS: 

MERSIN UNIVERSITY SAMPLE 

Sekvan YİMEZ 

Mersin Üniversitesi 

Zekai PEHLEVAN 

Mersin Üniversitesi 

Özet 

Çağımızda sanayileşmenin artması, teknoloji ve kentleşmenin ortaya çıkmasıyla insan gücüne 

duyulan ihtiyaç azalmış bunun sonucunda hareketsiz yaşam gerilimi ve stresi meydana getirmiş 

bu da insanları fiziksel aktiviteye, spora yönlendirmiştir. Bu araştırma Mersin Üniversitesinde 

öğrenim gören ve spor yapmayan öğrencileri spor yapmamasını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Mersin Üniversitesinde öğrenim gören beş fakülteden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 

toplam 401 öğrenciden oluşmaktadır. Katılanların %50,1’i kadın (n=201), %49,9’u da erkektir 

(n=200). Araştırmanın amacına ilişkin veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Anket 

Formuyla toplanmıştır. Geliştirilen anket formu iki bölümden ve 15 maddeden oluşmaktadır. 

Veriler yüz yüze toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans (f) 

ve yüzdelik (%) değerler kullanılmış ve sıralama yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

araştırmaya katılan öğrencilerinin spor yapmasını engelleyen faktörler; birinci sırada; şimdiye 

kadar hep ertelediğinden dolayı, ikinci sırada ders yoğunluğundan dolayı vakit bulamadığını 

belirtmişlerdir. Üçüncü sırada ise üniversite öncesi alışkanlık edinmediği için spora 

katılmadığını belirtmişlerdir. Son üç sırada ise spor yapmak için istediği spor branşının 

olmadığını, spor etkinliklerinin nerede yapıldığını bilmediğini ve ailesinin derslerini olumsuz 

etkileyeceğini düşündüğü için spora katılmadıklarını belirtmişlerdir. Geleceğin teminatı olan 

gençler spora katılımın artırılması için Üniversitelerde erteleme kavramı ile ilgili seminerler 

konferanslar verilmelidir. Üniversitelerin amacı sadece bilgiyi üretmek ve yaymak 

olmamalıdır, aynı zamanda bu bilgilerin Üniversite kampüsleri içerisinde uygulayarak topluma 

rol model olmalıdır. Tüm öğrencilerin şartları göz önüne alınarak spor faaliyetlerinin ücretleri 

minimuma indirilmeli, kampüs içinde stantlar kurularak öğrenciler spor hakkında gerekli 

bilgilendirme yapılmalı, gelen istekler doğrultusunda spor salonlarının çalışma saatleri 
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öğrencilere uygun ayarlanmalıdır. Üniversitelerde sportif faaliyetler çoğaltılmalı ve spor 

aktiviteler dersi de seçmeli ders olarak verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Spora katılmama nedenleri, Üniversite öğrencileri 

Abstract 

With the increase in industrialization, technology and urbanization in our era, the need for 

humanpower has decreased, and as a result, it has created sedentary life tension and stress, 

which has led people to physical activity and sports. This research was carried out to determine 

the factors behind students’ not doing sports. The sample of the study consists of a total of 401 

students selected by random sampling method from five faculties studying at Mersin University 

in the 2019-2020 academic year. 50.1% of the participants are women (n = 201) and 49.9% are 

men (n = 200). The data was collected through the Questionnaire Form developed by the 

researchers. The questionnaire consists of two parts and 15 items. The data were collected face 

to face. The data were analysed through frequency (f) and percentage (%) values from 

descriptive statistics, and sequencing was performed. The research revealed that among the 

factors that prevented the students participating in the study from doing sports, the first factor 

was that students always delayed doing sports, and the second factor that students did not find 

time to do sports due to the intensity of the lessons. The third factor behind students’ not doing 

sports is that they did not develop habit of doing sport in the pre-university period.  The last 

three factors affecting students’ not doing sport are non-existence of the sport branch that 

students would like to do, insufficient information as to where sport activities are held, and the 

opinion of family members on the negative effects of doing sport on academic performance. 

Seminars on the concept of procrastination at universities should be provided in order to 

increase the participation of young people who are the guarantee of the future. Universities 

should not only aim to produce and disseminate information, but they should also be a role 

model for society by applying information within university campuses. Considering the 

conditions of all students, the fees of sports activities should be minimized, students should be 

informed about sports through stands inside the campus, and the working hours of the sports 

halls should be adjusted according to the requests of students. Sports activities should be 

increased at universities and sports activities should be provided as elective courses. 

Keywords: Sports, Reasons for not participating in sports, University students 
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ÖĞRENCİLERİN YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ 

HAKKINDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI 

 

Esra AYTAÇ 

Balıkesir Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülcan ÇETİN 

Balıkesir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin yenilenebilir ve yenilenemez enerji hakkındaki bilişsel 

yapılarının belirlenmesidir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Balıkesir’deki bir Özel 

Öğretim Kursu’nda öğrenim gören 44 mezun sınıfı öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler, 

yenilenebilir ve yenilenemez enerji hakkındaki bağımsız kelime ilişkilendirme testi ile 

toplanmıştır. Veriler, betimsel ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmada; öğrencilerin yenilenebilir ve yenilenemez enerji hakkında yazdıkları kelimeler, 

dörder kategori altında toplanmıştır. Bunlar: Enerji kaynakları, enerji kaynaklarına örnekler, 

enerji çeşitleri ve enerji bağlantısıdır. Öğrencilerin yenilenebilir enerji ile ilgili olarak kelime 

yazmada daha iyi oldukları görülürken, yenilenemez enerji kavramı ile ilgili kelime yazmada 

zorluk çektikleri gözlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynakları arasında tam olarak ayrım yapamadıkları, bu kavramlarla ilgili zihinlerinde 

karışıklık olduğu ve öğrencilerin yenilenemez enerji kavramını açıklamada yeterli düzeyde 

başarılı olmadıkları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Yenilenemez Enerji, Bağımsız Kelime 

İlişkilendirme Testi,  Bilişsel Yapı, Ortaöğretim 
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DİJİTAL TOPLUM VE ZYGMUNT BAUMAN’IN SOSYAL TEORİSİ 

DIGITAL SOCIETY AND SOCIAL THEORY OF ZYGMUNT BAUMAN 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa SOLMAZ  

İnönü Üniversitesi  

Öz 

Dijital olarak adlandırılan iletişim araçlarının neler olduğu, onların gelişim tarihinin nasıl bir 

seyir izlediği araştırmanın amacını oluşturmamaktadır. Bizim amacımız dijital dünyanın 

sosyolojisini yapmaktır. Bu noktada da Bauman’ın görüşleri sınıflandırılarak toplumsal ilişkiler 

ve kurumlar dahilinde verilmeye çalışılmıştır. Bauman’ın eserlerine ve benzer şeylerden 

bahseden araştırmacıların metinlerine, yine Bauman’ın görüşlerini desteklemeleri için müracaat 

edilmiştir. Dolayısıyla kullandığımız metodoloji, doküman incelemesi yöntemi olmuştur. 

Teknolojik gelişmeye direnmenin toplumları geri bıraktığı, bundan dolayı da onunla 

uzlaşmamız gerektiği anlaşılmıştır. Sağlıklı uzlaşının ise teknolojik gelişmeleri olumlarken ya 

da karşı çıkarken merkeze almamız gereken ilkelerin tesis edilmesiyle mümkün olacağı 

düşüncesine varılmıştır. Teknolojik gelişmeler konusunda “diğer canlı varlıklarla birlikte 

insanın sağlığının” ve “bütün canlıların eylemselliklerinin, insan için ise özgürlüğünün ya da 

iradi özerkliğinin” aşılmaması gereken iki ilke olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dijital toplum, dijital ekonomi, dijital gözetim, dijital aşk, Bauman 

Abstract 

The purpose of the research is not what tools called digital  are and how history of their 

development has follow a course. Our aim is to make the sociology of the digital world. At this 

point, Bauman's opinions were classified and tried to be given within social relations and 

institutions. Bauman's works and the texts of the researchers who talked about similar things 

were also applied to support Bauman's views. Therefore, the methodology we used has been 

the document review method. It has been understood that resisting to technological 

development has left societies behind, and therefore we have to compromise with it. The idea 

is that a healthy compromise will be possible by establishing the principles that we need to take 

into the center while affirming or opposing technological developments. Concerning 
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technological developments, it has been concluded that “human health together with other 

living beings” and “the actualities of all living things, especially freedom or voluntary 

autonomy for human beings” should not be exceeded. 

Keywords: Digital society, digital economy, digital surveillance, digital love, Bauman 
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ОҚЫТУШЫНЫҢ АРНАЙЫ ҚАБİЛЕТİН ДАМЫТУҒА 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚТЫҢ  ƏСЕРİН ТЕОРИЯЛЫҚ ЖƏНЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТТİК   ТАЛДАУ 

G.BOTABAYEV 

SILK WAY Халықаралық университеті, Шымкент, Қазақстан 

PROF. DR. N.TOKSANBAYEVA 

Казақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 
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ÇEMİŞGEZEK’TEKİ ALEVİ KÖYLERİ VE OCAKLARI 

 

 

Ali Eren DEMİR 

Munzur Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Tunceli’ye bağlı Çemişgezek ilçesinde bulunan Alevi köylerindeki ocaklar, 

aşiretler ve inanç ritüellerinin betimsel bir çerçevesi sunulmuştur. Çemişgezek’e bağlı bulanan 

tamamı Alevi olan 9 köyde, 6 ocak tespit edilmiştir. Bu ocaklar ve bağlı olduğu aşiretler 

arasındaki sosyal örüntülerden hareketle, Alevi ocaklarının dağılımı ve birbiri ile sosyo kültürel 

ve inançsal ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. 

Katılımcılarla Alevilik, ocak ve ritüeller hakkında sorular sorulmuştur. Görüşmelerde 

önemsenen husus ortamın ve aktarıcıların doğallığının sağlanmış olmasıdır. 

 Anahtar Kelimeler : Çemişgezek, Alevilik, Ocak, İnanç Ritüelleri 
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MANEVİ BAĞLANMA BİÇİMLERİ (YAKINLIK, BENLİK MODELLERİ VE 

AYRILMA PROTESTOSU): KADIN VE ERKEKLER BİRBİRİNDEN 

FARKLILAŞIYOR MU? 

 

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Berrin BULUT 

 

ÖZET 

Bakım veren (genellikle anne) ve bebek arasındaki ilişkileri inceleyen Bağlanma Kuramı’nın 

romantik ilişkilerde ve artık Tanrı ya da aşkın bir varlık ile birey arasındaki ilişkilerde de 

uygulanabileceği bilinmektedir. Bağlanma Kuramı, genel anlamda bir bireyin yakın 

ilişkilerinin kalitesini anlamak açısından büyük bir öneme sahiptir. Kadın ve erkekler biyolojik 

ve toplumsal cinsiyetleri yönünden bazı alanlarda birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Biyolojik 

açıdan kadın ve erkeklerde salgılanan hormonların ve kromozom yapılarının farklı olduğunu 

biliyoruz. Toplumsal açıdan ise her bir toplum, kültürel ve dini yönelimlerdeki farklılıklardan 

dolayı, kadın ve erkeklere farklı roller yüklemekte ve her bir cinsiyetin bu rollere uygun şekilde 

davranmalarının beklendiği açıktır. Sosyal Rol Kuramı temelinde, bu çalışmanın amacı manevi 

bağlanma biçimleri açısından kadın ve erkeklerin birbirlerinden farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemektir. Bu çalışmaya 105 erkek ve 163 kadın olmak üzere 268 lisans öğrencisi gönüllü 

olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,31 ve yaşa bağlı standart sapma değeri 

2,06’dır (yaş aralığı 18-36). Bu araştırmanın verileri Müslüman Manevi (Tanrı’ya) Bağlanma 

Ölçeği ve kişisel bilgi formu yardımıyla toplanmış ve verileri analiz etmek amacıyla çıkarımsal 

istatistik tekniklerinden bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

SPSS 25 kullanılmıştır. Çalışmada bağlanma üç farklı boyutta ele alınarak incelenmiştir. Bu 

boyutlar: Yakınlık ve Tanrı’nın Olumlu Modeli, Benliğin Olumlu Modeli ve Ayrılma 

Protestosu şeklindedir. Çalışmanın bulgularına göre Yakınlık ve Tanrı’nın olumlu modeli (t= -

2,52, p= ,01; 𝑂𝑟𝑡.𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛= 4,44, 𝑠𝑠𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛= ,68 ve 𝑂𝑟𝑡.𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 = 4,20, 𝑠𝑠𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 =  ,89) ile Benliğin 

Olumlu Modeli (t= -2,55, p= ,01; 𝑂𝑟𝑡.𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛= 4,15, 𝑠𝑠𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛= ,81 ve 𝑂𝑟𝑡.𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 = 3,87, 𝑠𝑠𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 =

,96) boyutları kadın ve erkekler arasında farklılaşırken Ayrılma Protestosu boyutu cinsiyetler 

arasında farklılaşmamaktadır (p >,05). Bulgular sosyal psikoloji literatüre temelinde tartışılmış 

ve ileride yapılacak olan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: bağlanma, Tanrı, psikoloji, cinsiyet. 
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MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR: 

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA BİR UYGULAMA 

 

Sertaç Zobu  

İstanbul Gedik Üniversitesi  

Melek Yurdakul 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Havacılık endüstrisinde, ulusal taşıyıcıların mülkiyeti, kapasite paylaşımı, fiyat kontrolleri ve 

pazara erişim konularında liberalleşme havayolu şirketleri arasında daha fazla rekabete yol 

açmıştır. Tüm havayolu taşıyıcılığı yapan şirketler müşteri memnuniyetinin ve kalite algısının 

önemli olduğunu kabul etmekte ve bununla ilgili düzenlemeler yapmaktadır. Ancak hizmet 

sunumu sırasında bazı hatalar ve şikayetler oluşabilmektedir. Yapılan araştırmalar, bu hata ve 

şikayetlerin kaynağının havayolu şirketi, yolcu veya her ikisi de olabildiğini göstermektedir. 

Şirketlerin, müşterilere sunulan ortalama hizmet kalitesinde bir azalma olduğunda ya da 

şikayetler aldığında bunlara çözüm odaklı yaklaşması gerekmektedir. 

Müşteriler, havayolu seyahatlerinde nelerin yanlış gittiğinin farkında olabilmektedirler. Kötü 

hava koşulları, mekanik sorunlar, havaalanı gecikmeleri ve rezervasyon sorunlarının hoş 

olmayan bir deneyime neden olduğu söylenebilir. Bunun yanında, havayolu şirketlerinde en sık 

rastlanan şikayetler; personelin bilgisizliği, uçak rötarları, kredi kartından fazla ücret tahsil 

edilmesi, firmada çalışanların kabalığı, uçak değişikliğidir. Havayolları, verimliliklerini 

maksimize etmek için uçuşlara fazladan rezervasyon yapabilmekte ve bu durumda bazı yolcular 

zorunlu olarak bir sonraki uçuşa aktarılabilmektedir. Hasarlı veya yanlış yönlendirilmiş bagaj 

ve zayıf müşteri hizmetleri olasılığı her zaman vardır. 

Literatürde özellikle havayolu müşterilerinin sadakati, memnuniyet veya memnuniyetsizliğini 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve müşteri gözünden, havayolu sektöründe bulunan 

firmaların müşteri ilişkileri yönetimine yaklaşımının saptanması çokça açıklanmıştır. Bu 

nedenle bu çalışmada havayolu şirketlerine gelen şikayetler analiz edilip, müşteri şikayetlerinin 

çözüme ulaştırma yolları değerlendirilmiştir. Araştırmanın özgünlüğü daha önce bu konuyu 

havayolu acenteleri üzerinden yapan bir çalışmaya rastlanılmamış olmasıdır. Bu kapsamda; 
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şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım ve şikayetlerin ulaşma biçimleri boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve hipotezleri test etmek amacı ile regresyon 

analizi yapılmıştır. Yapılan analiz ve testler sonucunda, şikayet türleri, çözüm odaklı yaklaşım 

ve şikayetlerin ulaşma biçimleri boyutları arasında, pozitif ve anlamlı ilişki bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Bu çalışmada havayolu taşımacılığında müşteri şikayetleri ve çözüm odaklı yaklaşımlar 

araştırılmıştır. Çalışmada birincil verilerden faydalanılarak bu doğrultuda anket yöntemi 

uygulanmıştır. Ölçeklerin yer aldığı anket formları önceden hazırlanmış ve çalışmada 

araştırılan havayolu acentelerine online uygulanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul ilinde yer alan 

havayolu acentelerinden rassal olarak seçilen 400 havayolu acentesine anket çalışması 

yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Şikayet, Çözüm, Şikayet Yönetimi, Hizmet Sektörü 

.  
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KÜRESEL PARA POLİTİKALARININ İŞLERLİĞİ VE ALTERNATİF 

POLİTİKALAR 

Emek ASLI CİNEL 

Giresun Üniversitesi 

ÖZET 

2008 küresel krizinden sonra yürürlüğe giren geleneksel olmayan para politikaları, gelişmiş 

ülkeler için kısa vadeli çözümler sunsa da son zamanda dünya ekonomisinde daha da 

şiddetlenen ekonomik durgunluk ve çöküntüyü engelleyememiştir. Bu durum, para 

politikasının etkisizliği ve alternatif politika tartışmalarını tetiklemiştir.  

Son dönemde özellikle Amerika ve İngiltere’de vergi taksitlerini dondurma, bedava internet 

hizmeti sunma, vergi kesintileri, yeşil enerji yatırımlarından söz edilmektedir. Bu bağlamda, 

kamu harcamalarında artış kaçınılmaz olmaktadır. Ortaya çıkan bu değişim, modern para teorisi 

olarak tanımlanan ve para, harcama ve ekonomiye farklı bir boyut kazandıran düşünce şeklinin 

oluşmasına yol açmaktadır. Teori Amerika, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi dünya genelinde 

parasal üstünlüğü olan gelişmiş ülkelerin harcamalarının gelirlerinden bağımsız olduğunu öne 

sürmektedir. Hükümetler kendi para birimleriyle borçlandıklarında harcama yapmak amacıyla 

vergi gelirlerine veya borçlanmaya gereksinim duymadan para basma yoluyla gelir elde 

edebilmektedirler. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve bilgi çağının başlamasıyla birlikte 

hükümetlerin piyasaya sürdükleri ölçüde para harcayabilecekleri modern para teorisinin özünü 

oluşturmaktadır. Bir hükümet kendi ulusal parasını özgür bir şekilde basma yetkisini elinde 

bulundurmuyorsa ancak o zaman ekonomik anlamda çöküntüye uğrayabilmektedir. Geleneksel 

para politikaları ise hükümet harcamalarının borçlanmayı ciddi anlamda artırarak enflasyonu 

yükselteceği inancındadır. Enflasyon kontrolden çıkıp, merkez bankasına olan güven azalırsa 

temel makroekonomik göstergelerde oluşacak olan sorunların giderilmesi geleneksel para 

politikaları savunucularına göre oldukça zor olacaktır. 

Çalışmanın konusunu küresel kriz sonrası dünya genelinde uygulanmakta olan para 

politikalarının günümüz şartları altındaki geçerliliği oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada ana 

akım ekonomi teorileri ve bu teorilere alternatif olarak ortaya çıkan modern para teorisine yer 

verilmiş, ekonomi politikalarının küresel anlamda geçerli olup olmadığı tartışılmış, 

uygulanabilecek olan diğer alternatif politikalarla ilgili önerilerde bulunulmuştur.      

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Küresel Kriz, Enflasyon. 
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GÖÇ VE GÖÇÜN ETKİLERİ KARŞISINDA MERKEZİ YÖNETİM-YEREL 

YÖNETİM İLİŞKİSİ: RESLOG PROJESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

CENTRAL GOVERNMENT-LOCAL ADMINISTRATION RELATIONSHIP AGAINST 

THE IMPACTS OF MIGRATION AND MIGRATION: AN ASSESSMENT THROUGH 

THE RESLOG PROJECT 

 

Öğr. Gör. Burak ERCOŞKUN 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KONURALP 

Iğdır Üniversitesi 

ÖZ 

Dünya şu anda rekor düzeyde insanın yerinden edilmesine tanık olmaktadır. 2018 yılı sonu 

itibariyle Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yerinden edilmiş insan sayısı 70,8 milyon, 

mülteci sayısı 25,9 milyon, sığınmacı sayısı ise 3,5 milyondur. Çeşitli nedenlerden dolayı 

bireylerin ya da toplulukların gönüllü veya zorunlu olarak iki mekân arasındaki yer değiştirme 

süreci olarak tanımlanan göç, aynı zamanda hem bu hareketi gerçekleştiren bireyler/topluluklar 

için hem de bu bireylerin/toplulukların hedef olarak seçtikleri ülkeler için birçok zorluğu 

beraberinde getirmektedir. Başka bir ifadeyle sosyolojik bir olgu olan bu hareketlilik, geçici 

olabildiği gibi kalıcı bir şekilde de gerçekleşebildiğinden bir yönetim sorunu da olabilmektedir. 

Bu bağlamda birçok değişkenden bahsedilebilir. Örneğin bunlardan bazıları şunlardır: sosyal, 

kültürel ve ekonomik olarak yeni bir yaşamla karşılaşacak olan bireylerin/toplulukların 

beklentileri, göç edilen ülkedeki koşullar, yerel toplumun göç edenlere bakış açısı ve göç alan 

ülkede uygulanan göç politikaları. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek ise merkezi yönetim 

politikalarının yanı sıra yerel yönetimler tarafından da birtakım düzenlemeleri gerekli 

kılmaktadır. Özellikle coğrafi konumundan dolayı sürekli dış göç alan Türkiye gibi ülkelerde 

bütünleşik politikalar daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bölgesel veya uluslararası 

krizler sonucu yaşanabilecek ani ve yoğun göçler karşısında yerel yönetimlerin dayanıklılığın, 

kırılganlığının ya da esnekliğinin sistematik bir biçimde ölçülmesi, değerlendirilmesi ve 

halihazırdaki ya da olası göçler için planlamanın yapılması önemlidir. Buradan hareketle 

çalışmada, bilhassa Suriye iç savaşı sonrası artan göçler karşısında Türkiye’deki yerel 

yönetimlerin kalıcı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir planlama metodolojisi sunan ve yerel düzeye 

odaklanan Reslog Projesi üzerinden merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisi incelenmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Göç, Reslog, Rezilyans, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim 
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ABSTRACT 

The world is currently witnessing record levels of human displacement. According to UN data, 

the number of displaced people in the late 2018 section was 70.8 million, the number of refugees 

was 25.9 million, and the number of refugees was 3.5 million. Migration, which is defined as 

the voluntary or compulsory displacement process of individuals or communities for various 

reasons, also poses many challenges both for individuals/communities performing this 

movement and for the countries that the individuals/communities have chosen as targets. In 

other words, this mobility, which is a sociological phenomenon, can cause a management 

problem since it can be temporary or permanent. In this context, many variables can be 

mentioned. Some of them are expectations of individuals/communities who will encounter a 

new life socially, culturally, and economically; conditions in the immigrant country; the 

perspective of the local community to immigrants; and immigration policies implemented in 

the immigrated country. Overcoming all these problems requires several arrangements by local 

authorities as well as central government policies. Especially in countries such as Turkey, which 

receives continuous foreign migration due to its geographical location, integrated policies are 

becoming more critical. Therefore, it is essential to systematically measure and evaluate the 

resilience, vulnerability, or flexibility of local governments and to plan for current or possible 

migration in the face of sudden and intense migration that may occur as a result of regional or 

international crises. Within this context, especially Syria in the face of increased immigration 

after the civil war of the local governments in Turkey, permanent, sustainable, and 

comprehensive planning methodology offering and local levels, focusing on Reslog project on 

the basis of central government-local government relations was examined.     

Keywords: Migration, Reslog, Rezilyans, Central Government, Local Government 
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EKONOMİK KRİZLER İLE SERMAYE BİRİKİM MODELLERİ 

ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: GÜNEY KORE ÖRNEĞİ 

 

CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC CRISES AND CAPITAL 

ACCUMULATION MODELS: THE EXAMPLE OF SOUTH KOREA 

 

Öğr. Gör. Burak ERCOŞKUN 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KONURALP 

Iğdır Üniversitesi 

 

 

 

ÖZ 

Ekonomik kalkınma, insan yaşamının ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve teknolojik 

yönlerini kapsayan çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Gelişmekte olan bir ülke, hızlı ve sürekli 

ekonomik büyüme elde etmek için karmaşık bir iç ve dış güç kümesinden kaynaklanan birçok 

engelin üstesinden gelmelidir. Ekonomik kalkınma süreci aynı zamanda altyapının 

geliştirilmesi için sermaye gerektirir. Sermaye, teknolojik değişimle birlikte, ekonomik 

kalkınma için tek veya yeterli şart olmasa da gerekli olanlardan biridir. Diğer bir ifadeyle 

ülkelerin ekonomik büyüme performanslarında benimsedikleri sermaye birikim modellerinin 

rolü yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda Güney Kore örneği incelendiğinde 1950-53 

yılları yaşanan savaşın etkisiyle ithal ikameci politikanın benimsendiği, 1960’lardan itibaren 

ise ihracata dayalı kalkınma hamleleriyle hızla gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu süreçte 

birbiri ardına uygulamaya konulan beş yıllık kalkınma programları ile dünya ekonomisinde üst 

sıralara tırmanan Güney Kore’de sermaye birikim süreci, 1997 Asya kriziyle ciddi dönüşümler 

yaşamıştır. Kriz sonrası dönemde, krizle birlikte ortaya çıkan emek-sermaye ilişkisindeki 

çelişkilerin etkilerini bertaraf etmek için sermayenin genel belirlenimleri doğrultusunda çeşitli 

stratejiler izlenmiştir. Güney Kore’nin bu süreçte yaşadığı dönüşümlerin dünya genelinde 

yaşanan dönüşümlerle ilişkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmada Marx’ın sermaye 

birikimi ve kriz analizi esas alınarak Güney Kore’deki sermaye birikiminin değişimi ve 

dönüşümü, yaşanan 1997 Asya krizi üzerinden açıklanıp sermaye birikim modelleri ile krizler 

arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye Birikimi, Kalınma, Ekonomik Kriz, Güney Kore, Chaebol, 

KOBİ 
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ABSTRACT 

Economic development is a versatile and complicated process that covers the economic, social, 

political, cultural, and technological aspects of human life. A developing country must 

overcome many obstacles arising from a complex cluster of internal and external forces to 

achieve rapid and sustained economic growth. The process of economic development also 

requires capital for the development of infrastructure. Capital, along with technological change, 

is one of the necessary, though not the only or sufficient, requirement for economic 

development. In other words, the role of capital accumulation models adopted by countries in 

their economic growth performances is an undeniable reality. In this context, when the example 

of South Korea is analyzed, it is seen that the import substitution policy was adopted with the 

effect of the war between 1950-53, and it has been rapidly developing with export-oriented 

development moves since the 1960s. In this process, the capital accumulation process in South 

Korea, which climbed to the top in the world economy with five-year development programs 

that were implemented one after another, has experienced severe transformations with the 1997 

Asian crisis. In the post-crisis period, various strategies were followed in line with the general 

determinations of capital in order to eliminate the effects of the contradictions in the labor-

capital relationship that emerged with the crisis. It has been observed that the transformations 

that South Korea experienced in this process were related to the transformations that took place 

worldwide. In this context, the change and transformation of capital accumulation in South 

Korea, based on Marx's capital accumulation and crisis analysis, were elaborated through the 

1997 Asian crisis. In this study, the causality relationship between capital accumulation models 

and crises were examined.    

Keywords: Capital Accumulation, Development, Economic Crisis, South Korea, Chaebol, 

SME 
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VERİLERİNDE MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİMLERİN BAĞLANIM ANALİZLERİNİN YAPILMASI1 

 

Yunus EMRE KARATAŞ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

ÖZET 

Belli bir bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapından da etkilenerek söz konusu bölgenin 

sağlık durumu hakkında bilgi sunan indikatörlerin tümü sağlık göstergeleri olarak 

adlandırılmaktadır. Temel sağlık ölçütleri olarak; cinsiyete ve yaşa göre sınıflandırılmış ölüm 

hızları, yaşam süresi gibi bireylere özgü göstergeler kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve fiziki yapısı hakkında bilgi sunan kişi başına düşen hekim, hemşire, 

sağlık personeli sayıları, kişi başına düşen nitelikli ve toplam yatak sayıları, kişi başına düşen 

sağlık tesisi sayısı gibi göstergeler de sağlık gösterge ölçütleri olarak kabul görmüştür. 

Genellikle bir ülke içerisinde bir tam yılda üretilen tüm malların piyasa cinsinden toplam 

değerini ifade eden GSYH; ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Gelişmiş 

ülkelerin; az gelişmiş ya da geri kalmış ülkelere göre GSYH değerinin yüksek olmasından 

kaynaklı sağlık statülerinin daha iyi olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Ülkemizde 

sağlık hizmet sunumunu kamu ve özel sektör gerçekleştirirken bu hizmetlerin finansmanını 

sağlayan ayrı kurumlar bulunmaktadır. Sağlık hizmeti satın alan en büyük kurumun Sosyal 

Güvenlik Kurumu (SGK) olması sebebi ile çalışmamızda makroekonomik göstergelerden olan 

GSYH ile belli bazı sağlık göstergelerinin SGK memnuniyetini ne oranda etkilediğini saptamak 

amaçlanmıştır.  Çalışma için oluşturulan veri seti; SGK memnuniyeti ve makroekonomik 

göstergeler için Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden, sağlık göstergeleri için Sağlık 

Bakanlığı Sağlık İstatistiklerinden derlenmiştir. Çalışma için 2003-2017 arası gözlem yılı 

seçilmiştir. Toplanan veriler; EViews paket programında kısa dönemde büyük ölçüde 

heterojenliğe izin veren Tamamı Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (TDEKK) ile analize 

tabî tutulmuştur. Analiz sonucunda tüm değişkenler için p>0.05 değeri elde edilmiştir. Sonuç 

olarak SGK’dan duyulan memnuniyet ile sağlık göstergeleri ve makroekonomik göstergeler 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Göstergeleri, Memnuniyet 

 
1 Bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Doç. Dr. Metin Dinçer 

danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tez çalışmasının savunma öncesi bilgilerinden üretilmiştir.   
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6 YAŞTAN 19 YAŞA UTANGAÇ ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞ VE 

BAĞLANMA DURUMLARININ BOYLAMSAL OLARAK İNCELENMESİ   

 

Serdal SEVEN 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  

Ferahim YEŞİLYURT 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  

Zeynep Deniz SEVEN 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Çalışma, 6 yaşında utangaçlık düzeyleri yüksek olarak tespit edilen çocukların 6-9 yaş 

utangaçlık kararlılığının ve 19 yaşta bağlanma, problem davranışlarına etkilerinin incelenmesi 

amacıyla boylamsal olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 6, 7 ve 9 yaşta elde edilen 

utangaçlık puanlarındaki değişim tekrarlı ölçümlerde t testi kullanılarak belirlenmiştir. 

Utangaçlık düzeyleri yüksek olan 6 yaş çocuklarının 6  ve 19 yaştaki içselleşmiş ve dışsallaşmış 

davranış ortalamaları yine tekrarlı ölçümlerde t testi Greenhouse-Geisser katsayısı ile 

hesaplanmıştır. Ayrıca 6 ve 19 yaştaki genel grup ve utangaç grup bağlanma ortalamaları 

hesaplanmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu; 2006 yılında utangaçlık düzeyleri hesaplanmış olan 110 

çocuk arasından 2019 yılında ulaşılabilen 26 katılımcıdan utangaçlık düzeyi en yüksek 5 kız ve 

5 erkek oluşturmaktadır.  Araştırmada Tamamlanmamış Bebek Ailesi Hikayeleri Ölçeği 

(TOBAH), Yakın İlişkide Yaşantılar Envanteri, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri- 

Kısa Formu, Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi, Sosyal Beceri Değerlendirme 

Sistemi Öğretmen Formu ve Problem Davranış Bölümü ile yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ve öğrenci bilgi formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. 

 Bulgular sonucunda bütün grupta 6 yaştan 9 yaşa utangaçlık puanlarının anlamlı olarak 

azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Utangaçlık düzeyi yüksek olan grupta 6 yaştan 19 yaşa 

içselleşmiş problem davranışlarda anlamlı bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Ancak 

dışsallaşmış davranışlarda anlamlı bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. Utangaç çocukların genel 

gruba göre 6 yaşta bağlanma puanlarının, 19 yaşta da kaygı puanlarının daha yüksek olduğu 
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görülmüştür. Ayrıca 6 ve 19 yaşında genel gruba göre utangaç çocukların içsel ve dışsal 

problem davranışlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre utangaçlığın 6 

yaştan itibaren azalma gösterdiği, 6 yaşta yüksek düzeyde utangaç olanların içselleşmiş 

problem davranışları devam ettirdikleri ancak dışsallaşmış problem davranışlarının azaldığı 

görülmüştür. Utangaçlığın bağlanma için bir dezavantaj oluşturmadığı ancak 19 yaşta daha 

yüksek kaygıya neden olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler : Utangaçlık, Problem davranış, bağlanma, sosyal beceri  
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EBEVEYNLERİN 3 YAŞ ÇOCUKLARIYLA SANAT AKTİVİTESİNDEKİ 

ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Zeynep Deniz SEVEN 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

Serdal SEVEN 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  

 

ÖZET 

Ebeveyn çocuk etkileşiminin önemli sonuçlarından biri de çocukların yaratıcılıklarının 

desteklenmesi veya engellenmesidir. Öğretmen ve ebeveyn gibi çocukların sanat aktivitelerine 

eşlik eden yetişkinlerin aktivite sürecindeki tepkileri çocukların hem sanatsal hem de duygusal 

durumlarına etki ettiği bilinmektedir. Literatür incelendiğinde ebeveyn çocuk etkileşimi 

sürecinde çocuğun sanatsal gelişimine dair çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 

Çocukların 2 yaşından itibaren kendi planını oluşturabilmesi de dikkate alındığında 3 yaşındaki 

çocukların sanatsal bir aktivitede sanatsal ve duygusal olarak yetişkinler tarafından doğru bir 

biçimde desteklenebilmesi için bu yaş çocuklarının aktivitelerdeki gelişimsel eğilimlerinin 

gözleme dayalı olarak incelenmesi bir gereklilik olarak görülmüştür.  

Bu nitel araştırmada, durum çalışmasının bir türü olan gömülü çoklu durum araştırması 

kullanılmıştır. Bu araştırmada, gömülü çoklu durum araştırması bir sanat aktivitesi sırasındaki 

ebeveyn-çocuk etkileşimindeki temel davranış biçimlerinin tespit edilebilmesi için seçilmiştir. 

Çalışmaya katılan ebeveyn-çocuk çiftleri nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme esas alınarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın katılımcılarını Muş Merkez ilçesinde yaşayan 30-42 ay arası çocukları olan 

25-35 yaş arası 5 anne ve 5 baba ile onların 5 çocuğu toplamda 15 kişi oluşturmaktadır. Aileler 

orta ve düşük gelirli ailelerden seçilmiştir.  

Gözleme dayalı veriler anne çocuk çiftlerinin 10’ar dakikalık oyun etkinliklerinin, 

kamera kayıtları alınarak toplanmıştır. Anne çocuk bilgi formu ise oyun etkinliği sonrası 

görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından doldurulmuştur. 
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Gözlem ile ilgili doğal ortamda yapılandırılmış, çalışmaya katılan bütün ebeveyn- 

çocuk çiftleri için sabit olan bir standart  4 renk aynı özellikteki  oyun hamuru kullanılarak oyun 

etkinliği yapılmıştır. Uygulama süresinin 10 dakikadır.  Oyun hamuru kalıbı kullanılmamıştır. 

Uygulama ebeveyn- çocuk çiftlerinin kendilerini en rahat hissettikleri evlerinde yapılmıştır. 

Gözlem sürecinde araştırmacı da aynı ortamda bulunmuş ancak uygulamaya hiçbir şekilde 

müdahale etmemiştir. Bu araştırmada veriler incelenmiş, kategoriler oluşturularak 

tablolaştırılmış ve bulgular yazılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Gözlem sonucunda elde 

edilecek video kayıtları 2 kodlayıcı tarafından kodlanarak veriler oluşturulmuştur.  

Araştırmanın sonucunda anne ve babaların çocuklarını engelleyici davranışlarının ve 

buna karşılık çocukların olumsuz duygusal tepkilerinin yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. 

Çocuğun planını dikkate almama, gereksiz müdahaleler, çocuğun kararlarını kabul etmeme, 

çocuğun ürününü beğenmeme, çocukla kendini beceri olarak karşılaştırma, çocuğun devam 

ettirdiği ürünü bozma gibi engelleyici ebeveyn davranışları gözlenmiştir. Buna karşılık az da 

olsa rahatlatıcılığı, süreç içinde yerinde müdahale şeklinde destekleyici davranışlar da tespit 

edilmiştir. Araştırmanın en önemli bulgusu 3 yaşındaki bütün çocukların ürün geliştirirken 

sonuç odaklı değil süreç odaklı davranışlar sergilemiş olmalarıdır. Çocuklar bir şeyi onu 

bitirmek için değil onunla oynamak için yapmaktadırlar. Aksine ebeveynlerin aktivite sırasında 

sonuç odaklı tavır takındıkları gözlenmiştir. Oyun sırasında bir ürün bittiğinde çocukların 

onunla oynamalarına izin vermeyip yeni bir ürüne geçmeyi denemişlerdir.  

Bu bulgular ebeveynlerin özellikle 3 yaş çocuklarını gelişimsel olarak yeterince 

anlayamadıklarını göstermektedir. Diğer taraftan çocukların doğal sanatsal eğilimlerinin 

ebeveynlerin olumsuz etkileşimleri ve sonuç odaklı yaklaşımları ile engellendiği sonucuna 

varılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla sanatsal etkinlikler dahilinde süreç odaklı davranmaları 

ve çocukların düşüncelerini ve eylemlerini seçmelerine, temsil etmelerine ve açıklamalarına 

olanak tanıyan açık uçlu aktiviteler düzenlemesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Sanat, Yaratıcılık, Etkileşim, Süreç odaklılık,  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСТВА 

 

Еремеев Александр  

Томский государственный университет 

АННОТАЦИЯ 

Происходящие трансформационные процессы в современной России, направленные на 

модернизацию различных аспектов жизни общества, выдвину™ на первый план вопрос 

о путях развития России и ее будущем. Попытки ответить на него неизбежно обращают 

наше внимание к прошлому опыту _ «Сегодня российский мыслитель находится на 

распутье он вынужден либо эклектично соединять в своего рода компендиуме 

новомодные направления, развиваемые зарубежными коллегами, либо в собственной 

истории и культуре искать момент заброшенного старта Отсюда неизбежность 

переосмысления всего богатого наследия русской философии»' Самобытной частью 

этого культурного наследия является евразийство 

Евразийство - одно из ярких социально-политических учений российской общественной 

мысли XX века, которое активно искало ответы на вопросы о самоидентификации 

Евразийцы утверждали, что никакое изменение политического строя, никакие действия, 

направленные на интеграцию в мировое сообщество, не избавят Российское государство 

от в той или иной степени конфронтации с Западом Данный тезис разделяют и некоторые 

современные западные идеологи Актуальность евразийства косвенно подтверждается и 

повышенным интересом к нему современных западных идеологов. 

Ключевые слова: евразийство, Россия, социологический взгляд 
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CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME VE KAMU HARCAMALARI 

POLİTİKASI 
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Çukurova Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kamu harcamalarının yapılmasında herkese eşitliğin sağlanabilmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrım gözetilmeksizin yapılan kamu harcamalarında kadınların iş 

gücüne katılımı gözetilmeden yapıldığı için etkinsizlik ve gelirlere dahil edilemeyen 

unsurlar ortaya çıkmaktadır. Cinsiyete dayalı kamu harcaması ele alındığında ise 

kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık kastedilmektedir ve kadının iş gücüne katılımını 

artırıcı, aslında iş gücüne dahil olan ama fiyatlanamayan işsizliğe giren, bu sebeple 

bütçeleme anlayışında bir eksikliğe yol açan harcamalardan bahsedilmektedir Bu 

varsayıma göre erkeklerin toplumsal ve ekonomik anlamda zaten bir üstünlüğünün 

varlığı kabul edilmektedir.Burada ana amaç ataerkil toplum yapısına sahip birçok 

ülkede cinsiyet nedenli meydana gelen eşitsizlikleri azaltacak, var olan harcama 

anlayışına göre daha etkin, kalkınmayı sağlayabilecek, etkinsizlik yaratan durumları 

ortadan kaldıracak, kadınları destekleyici  bir kamu harcaması yapısı oluşturmaktır. Her 

ne kadar gelinen yüzyılda kadınların söz haklarının arttığı, bireysel eşitsiziklerin 

azaldığı , refah düzeyinin arttığından bahsedilse de hala dünyanın her yerinde, gelişmiş 

ülkelerde bile ‘’kadınlara uygun’’ meslek dallarından bahsedilmekte ve kadınlar yüksek 

pozisyonlara uygun görülmemekte veya üst pozisyonlara gelseler bile aynı pozisyona 

sahip erkeklerden daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Diğer bir 

nokta ise harcamalar ve gelir dağılımında göz ardı edilen ev hanımı olan kadınların ev 

içerisinde yaptıkları işlerin belirlenememesi ve hanehalkında yarattıkları iş gücünün 

fiyatlanamıyor olmasıdır. Cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı, kamu gelir ve 

harcamalarını cinsiyet perspektifinde ele almakta, bütçe kaynaklarının kadın ve erkekler 

arasındaki dağılımını karşılaştırmaktadır. Cinsiyete duyarlı bütçelemede esas amaç, 

bütçelemede kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır .  Bu çalışmada gelişmiş ve  

gelişmekte olan ülkelerin de dikkate almaya başladığı kalkınmayı sağlamada önemli bir 

etken olan, kadınların iş gücüne katılımı, daha kaliteli çalışma koşulları sağlama, iş 
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hayatında cinsiyete dayalı eşitsizlikleri azaltmaya yönelik yapılan cinsiyete dayalı 

bütçeleme, cinsiyete dayalı kamu harcamalarının değerlendirmesi yapılacaktır. Bu 

amaçla  cinsiyete dayalı kamu harcama türleri ve nasıl yapıldığı açıklanarak, dünya 

genelinde bu alana yönelik uygulamalar, gelişmekte olan ülkelerdeki durum ve 

Türkiye’de ki uygulamalar incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme , Cinsiyete Duyarlı Kamu Harcamaları, 

İngiliz Milletler Topluluğu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


