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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AİLE BAĞLANTILARI

Elif Sonsuzoğlu
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, esonsuzoglu@gmail.com

Aile bağlantıları vergi sistemimizde kimi zaman mükellef lehine pozitif ayrımcılık yapmak,
kimi zaman da mükellef aleyhine vergi kayıplarını engellemek için çeşitli vergi yasalarında
yer almıştır. Mükellef lehine Gelir Vergisi’nde ticari kazançta, indirilmeyecek giderlerde aile
fertlerine yapılan ödemeler, ücrette, asgari geçim indirimi, serbest meslek kazancında ve
ücrette, engellilik indirimi, gayrimenkul sermaye iradında, emsal kira bedeli esası, beyanname
üzerinden yapılacak eğitim ve sağlık harcamaları, Kurumlar Vergisi’nde transfer fiyatlaması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü sermaye faizi, Veraset İntikal Vergisi’nde istisnalar
ve indirimli vergi oranı, düzenlemelerinde yer alırken, mükellef aleyhine olmak üzere, Gelir
ve Kurumlar Vergisi’nde kanunen kabul edilmeyecek giderlerde aile bağlantıları yasa
metinlerine girmiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda, bazı kamu görevlilerinin aile fertlerinin
vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşması yasaklanmıştır. Kimi zaman eş çocuk, kimi
zaman eş küçük çocuk, kimi zaman kardeş, kimi zaman 3.dereceye kadar alt soy üst soy ve
sıhri hısımlar aile olarak değerlendirilmiş, kimi zaman da, nişanlılar evlilik bağı bitmiş olsa
bile eski eşler, evlatlık ve evlat edinen kapsama dâhil tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı vergi
mevzuatındaki düzenlemelerde yer alan aile kavramının farklılıklarının incelenmesi, konuluş
amaçlarının değerlendirilmesi ve eşitlik adalet kriterleri açısından yorumlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler:
Vergi, Aile Bağlantıları, Türk Vergi Sistemi
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TÜRKİYE’DEKİ İŞ KANUNUNLARINDA İŞÇİNİN İŞYERİNDE REHABİLİTE EDİLMESİ
HUSUSUNUN İNCELENMESİ

İdil YILDIRIM ARI
İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, Öğr.Gör.,idilyildirim@arel.edu.tr

İşçiler, geçirdikleri rahatsızlık sonrasında işe geri dönüş noktasında birçok sıkıntı ile karşılaşmaktadır.
İşverenlerin, rahatsızlık geçiren işçi ile çalışmaya devam etmeyi kabul etmeleri söz konusu olduğunda
işçilerin rehabilitasyonuna ilişkin izlenmesi gereken bir yol haritası olmaması durumunda işçiler
işyerinde yapmakla yükümlü oldukları görevleri yerine getirmeleri esnasında verimli çalışamamakta
ve bu durum işçilerin iş gücü piyasası dışında kalmalarına neden olmaktadır. Geçirdiği rahatsızlık
sonrasında işyerine işe başlayan işçilerin çalışma sahasında aktif olarak yer almadan önce, işyerinde
rehabilite edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanununda rehabilite edilenlerin iş
kanunu kapsamında sayılmayacağını düzenlenmesinin dışında özel olarak bu hususa yer verilmemiştir.
Bu durumda hastalık veya kaza sonucu çalışma kabiliyetinde kayıp veya azalma olanların tedavilerinin
sonunda işe alıştırılmaları için özel merkez veya yerlerde rehabilite edilmeleri, her ne kadar iş kanunu
kapsamının dışında yer almakla beraber çalışma hayatında önemli bir yere sahiptir. Kaldı ki
Türkiye'nin de kabul ettiği 159 numaralı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesinde
bir yandan ayrımcılık yasağı düzenlenirken bir yandan da mesleki rehabilitasyon aracılığı ile geçirdiği
kaza sonucunda sakat kalmış bireylerin açık iş pozisyonlarında istihdam edilmesinin önemine
değinilmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de geçirdiği iş kazası ya da rahatsızlık sonrasında bireylerin tekrar
istihdam edilebilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılması için yapılan çalışmalar, diğer ülkeler ile
karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler:
İşçi, İşveren, Mesleki Rehabilitasyon, İş Kazası
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İŞYERİNDE ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDELERLE BAĞLANTILI HUSUSLARIN
İNCELENMESİ

İdil YILDIRIM ARI
İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, Öğr.Gör.,idilyildirim@arel.edu.tr

İşçinin bağımlılık yapan maddeleri kullanması, özel yaşamına ilişkin bir husus olarak
değerlendirilmekle beraber, işçinin çalışma performansını ve Kanunlarla veya sözleşmeyle verilen
görevleri yerine getirmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle bağımlılık yapan unsurların
kullanımı işyerinde iş kazasına yol açabilmektedir. Özellikle bireyin iradesini kaybedecek şekilde içki
içmesi, işyerleri açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bağımlılığının etkileri, sadece yapılan iş
üzerinde değil işçinin müşteriler, çalışma arkadaşları ve işvereni üzerinde de olumsuz etkiler
yaratmaktadır. İşçiler örneğin aldıkları alkolün etkisiyle sataşmak, hakaret etmek ya da saldırıda
bulunmak gibi davranışlar göstermeleri durumunda çalışma barışını olumsuz etkileyecek, iç ve dış
müşterilere zarar verecektir. Alkolik, uyuşturucu bağımlısı ya da nikotin bağımlısı işçilerin söz konusu
sorunlarının çözümlenmesi, aksi takdirde işyerinde bulunmalarının sakıncalı sonuçlar doğurması söz
konusu olacağı için işyerinden uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Bu soruna getirilecek çözümlerde işçi
yalnız bırakılmamalı, işçiye varsa bağlı olduğu sendika aracılığı ile eğer bir sendikaya üye değil ise
işyeri tarafından oluşturulacak “İşçi Destek Programları” tarafından yönlendirilerek bağımlılığından
kurtulması, işçinin sağlığına kavuşması, iyileşmesi ve işyerinde üretkenliğinin devamlılığı
sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler:
İşçi, Alkol, Bağımlılık, İşçi Destek Programları
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COST ANALYSIS OF SMALL, MEDIUM, GREAT OPERATIONS IN SOME PUBLIC
HOSPITALS

İsmail SEÇER
Kamil YILMAZ
Ayşegül KAPTANOĞLU
Beykent University, Hospital and Health Administration Department, Istanbul
The purpose of the study is to demonstrate that, using the Activity Based Costing method as a cost
accounting technique in a Public Hospital, closer clinical transaction cost figures can be achieved. In
this way, it is aimed to contribute to health managers in financial planning, performance audit, quality
and development studies. In this study; it is aimed to evaluate the affordability of health expenditures
in Health Application Communcation(HAC) and doctor performance payments by determining the
costs of small, medium and large operations. It was aimed to compare physician performances with
HAC payments, to determine the cost of small, medium and large operations, and determination of
the cost of operating room supplies has created the work objectives. In this study, some public
hospitals have included operations performed in 2016.
This study's method is a cross-sectional, retrospective study. The cost of small, medium and large
operations performed in 2016 for hospitals and this cost is analyzed by income and expenditure. By
the end of 2016; Information was obtained from the Ministry of Health Basic Health Statistics
Module, Hospital Information Management System, Core Resource Management System and Uniform
Accounting System. From related databases; Staff information, warehouse records, operational
statistics, biomedical and clinical engineering records, technical service records, accounting records,
trial balance and balance sheet statistics.
As a result of the analysis of all these data, it is possible for the hospital managers to make a transition
to the profitability of the institution in the following fiscal periods if the cost items are examined in
detail and the costs are reduced and the fugitives coming or going in the market are prevented.
Key Words:
Small, Medium, Large Surgeries, Operating Room, Cost Analysis.
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REPUTATION MANAGEMENT AT GROUND HANDLING INDUSTRY CONTEXT

Dr. Seyhani KOÇ
The Air Logistics Command Inspection and Acceptance Commission Directorate, Kayseri,
seyhani_koc@hotmail.com
Doç. Dr. Vildan DURMAZ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, HUBF, Aviation Management, vkorul@anadolu.edu.tr

In todays complex and uncertain business environment corporate reputation influences organizations
outcomes by stakeholders’ behaviours through organizational operations. So management studies gain
interest on corporate reputation nowadays. Ground handling industry as a service industry in their
competitive business environment gives more importance to the value of reputation in strategic
management concept. In this viewpoint corporate reputation provides competitivity to ground handling
corporations. The importance of reputation management is examined in this research as it is correlated
with the success of organizations. The purpose of this study is to build and form reputation at ground
handling corporations. For this aim we first investigate the literature to explain the concept of
reputation and reputation management and put a model for ground handling corporations. Therefore
our study’s primary method is to analyze literature review, ground handling corporations annual
reports then we make an indepth interview in 2018 Turkey with respondents experienced from ground
handling industry. Strong reputation helps corporations long term survival in their competitive
business environment. As a result ground handling corporations sustainability is engaged to wellmanaged reputation. Managers understand that corporate reputation is an important fragile asset, to
create a strong reputation corporations should have communications with their stakeholders so they
focus on the probable risks about reputation and complaints of their stakholders. As a result they have
stakeholders management system across all their service processes in order to have less damage on
their reputation.

Keywords:
Reputation, Reputation Management, Ground Handling
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YEREL YÖNETİMLER VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Sanem BERKÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü

Küreselleşmeyle birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde
merkezi yönetim yanında yerel yönetimlerin sorumluluk alanları genişlemiştir. Devlet vatandaşa en
yakın birimler olan yerel yönetimlerden destek görmekte ve bu durum demokrasinin bir göstergesi
olarak değerlendirilmektedir. Yönetim sistemi içerisindeki yetki ve sorumluluk alanı bulunduğu
ülkenin siyasal, kültürel ve tarihi birikimine bağlı olarak farklılık gösteren yerel yönetimlere ilişkin
mevzuat ve uygulamalar bu değişimin yansımalarını taşımaktadır. Öte yandan yerel yönetimlerin artan
sorumluluklarını yerine getirebilmek için daha fazla yeni yönetim tekniklerinden yararlanma eğilimi
göstermeleri de bu değişimin bir sonucudur. Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerin yeni yönetim
tekniklerinden yararlanmalarının artması yönünde akademik desteğin sağlanması ve sürekli
kılınmasına yardımcı olmaktır. Çalışmada, çalışma sınırları nispetinde yeni yönetim yaklaşımlarına
ilişkin teorik temeller verildikten sonra, yerel yönetimlere bu yaklaşımların kullanılmasının sunacağı
açılımlar değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler:
Küreselleşme, Yerel yönetimler, yeni yönetim yaklaşımları, yerelleşme
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YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİNDE EKİP ÇALIŞMASININ ROLÜ: YEREL
YÖNETİM BİRLİKLERİ
Sanem BERKÜN
Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü
Vildan DURMAZ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, HUBF, Aviation Management, vkorul@anadolu.edu.tr
İnsanların toplu olarak yaşamaya başlamalarından itibaren daha etkin ve daha verimli çalışmalar
ortaya çıkarma çabası, onları gruplar oluşturarak mücadele vermeye yöneltmiştir. İnsanlık tarihi
içinde, yaşam mücadelesinin yanı sıra grup yaşantısı ve grup dayanışması sonucu birçok eser ortaya
çıkarılmış, ekip çalışmasının değerinin anlaşılması kâr amaçlı ve kâr amaçsız tüm örgütleri; ekipler
oluşturarak örgütlerinin sürdürülebilirliğini ve başarısını artırma hedefine yöneltmiştir. Küreselleşme
rüzgârı ile hızla değişen dünyada sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik gelişmelere bağlı
olarak örgütlerde yönetime yeni bakış açıları gelmektedir. Geleneksel yönetim anlayışları yerini
demokratik, katılımcı ve insanı dikkate alan yönetişim anlayışına bırakmakta, çalışanların yönetime
katılımını desteklemektedir. Bu değişim kamu kesimine de yansımakta özellikle kamu hizmetlerinin
kaliteli, etkin ve verimli olarak sunulabilmesi için halka en yakın yönetsel birimler olan yerel
yönetimlere her geçen gün daha fazla görev ve sorumluluk verilmektedir. Keza yerel ve ortak
hizmetlerin nicelik ve nitelik olarak artması ve çeşitlenmesi yerel yönetimlerin imkân ve kabiliyetini
aştığından, yerel yönetimleri bir araya gelmeye zorlamaktadır. Oluşturulan ekiplerle yerel yönetim
birimleri, güçlerini verimli olarak birleştirebilmekte, birbirlerinin çıkarlarına ters düşmeden aralarında
bütünlük sağlayabilmekte ve işlevlerini etkin şekilde yerine getirebilmektedirler.

Yerel yönetim

birlikleri, genel görevli yerel yönetim birimleri yanında “ikincil konumlu” kuruluşlar olmaları, bu
birliklerinin önemi artmaktadır. Çalışmanın temel amacı; yerel yönetim birliklerinin Türkiye’deki
gelişim sürecini değerlendirmek ve ekip çalışmasının etkinliğe etkisi açısından uygulamada
karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Bu kapsamda öncelikle örgütlerde ekip çalışmasına dair teorik
bilgiler aktarılmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde yerel yönetim birliklerinin Türkiye’deki
gelişimi ve örgütsel işlevsellikleri ile hukuki özellikleri açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ise yerel
yönetim birliklerinde etkinliğe ulaşmak için uygulamada karşılaşılan sorunlar yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği ile ortaya koyularak çözüm önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Ekip Çalışması, Yerel Yönetim, Yerel Yönetim Birlikleri
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HOW LATEST TECHNOLOGY LEADS TO SATISFY PASSENGER EXPECTATIONS:
PRE-FLIGHT TRAVEL EXPERIENCE AT TERMINALS
Ali Ceyhun CAM
Akdeniz Üniversitesi SBMYO, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, accam@akdeniz.edu.tr
Vildan DURMAZ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, HUBF, Aviation Management, vkorul@anadolu.edu.tr

The demand for air transportation continues to increase incrementally in a characterized manner every
15 years from the 1970s to the present. In the development of air transportation that is global because
of its structure, the terminals that have been privatized have become very influential, and the terminals
have turned from being stops (stations) and transformed into the wellness centers. Even if this
transformation has brought some requirements together, it has been a priority to increase and improve
the passenger experience. At this point, digital-based solutions have led the field. Because, digitalbased solutions not only meet the passenger expectations very well, they also increase efficiency in
terms of operational and cost. Today, as the airport, which invests in digital technology, is few, it
seems that this number is increasing in certain areas day by day. However, while this kind of progress
has been made in the sector, it has been seen that in the academic literature, airport digital technologies
or digital passenger solutions are inadequate. In this study, it has been tried to contribute to this deficit
in the academy and to portray future passenger experiences through this and similar studies,
considering the currency of the issue and even the speed of change in digital technology. In this
context, in the first part, the period of change in the airports has been examined; the effects of
commercialization, privatization and globalization on airports and operations of them have been
mentioned. As a result, it is emphasized that expectations of 20 years ago and expectations of today
are not the same. In the second part, it is emphasized what is meant by being digital-based and its pros
on the basis of technology-based airport or smart airport concepts. In the third part, how and what
future passenger experiences might be are explained through examples; the systems such as
biometrics, Internet of Things, Big data, artificial intelligence, robotics, wearable technology and
virtual reality and augmented reality and their applicability have been mentioned. In the last part, all
these things told are portrayed through the imaginary passenger (Afina) created by using data sources
and current applications, and the process of a passenger has been designed from workplace to board
the plane. As a result, it is predicted that all stakeholders in aviation, especially airport and airline
operators, will be able to reach a common point in data sharing and provide a personalized and
trouble-free travel experience when they manage the data correctly.
Key Words:
Passenger Satisfaction, Technology, Smart Terminals
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OTTOMAN ECONOMY AND ITS INSTITUTIONS IN 19TH-CENTURY İSTANBUL

Başak ERGÜDER
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, berguder@istanbul.edu.tr

The Ottoman Economy in 19th-Century was constituted a debt economy which money and public
policies were affected by debt administration institutions providing the integration of World economy.
In this study, it is aimed to analyze the economic institutions of Ottoman economy in 19th-Century
Istanbul. In this study, 19th-Century Istanbul with its institutions as banks, Treasure and Ottoman
Public Debt Administration (OPDA) will be analyzed focusing on public policy in Ottoman Empire.
İstanbul, as a financial center of Ottoman Empire had played a crucial role in Ottoman economy
during the first globalization process in 19th Century. During the first globalization process, it was
possible that Ottoman economy’s integration to World economy thanks to Galata Banks and its
relationship with Ottoman’s treasure in terms of public debt. 19th Century-İstanbul with its banking
system and public domestic debt in terms of financial model of Ottoman economy will be discussed in
the study. The financial institutions, bankers, merchants, banks will be analyzed in terms of the
relation of state and businessmen. Addition to this, the banking system and state economic policies
which led first globalization process to develop in Ottoman Economy will be examined in the study.
The institutions which shaped the Ottoman economy as OPDA, Treasure, and Ottoman Tobacco
Regime Administration will be analyzed in the period of 1854-1908 which is the period of Ottoman
economy’s integration to World economy. In this study, the effects of 1840 Money Reform and
Kaime’s -bond- issue on Ottoman economy will be examined regarding the centralization of public
finance and establishment of Ottoman Public Debt Administration (OPDA).

Key Words:
Ottoman Economy, Public Debt, Economic Institutions, OPDA.
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1760-1785 YILLARI ARASI RUSYA’DA İNGİLİZ HİKÂYE VE ROMAN ÇEVİRİSİ

Leyla Şener
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, lsener@anadolu.edu.tr

Çeviri faaliyetleri açısından XVIII. Yüzyıl Rusya’da çok önemli bir çağdır. Çeviri faaliyetlerinin hızla
geliştiği, dünya edebiyatından çevirilerin yapıldığı bir dönemdir. Rusya’da İngiliz edebiyatından
çeviriler XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu dönemde
İngilizce eserler ağırlıklı olarak Franzıca ve Almanca’dan çevrilmektedir. Çalışmamızda Rusya’da
Aydınlama dönemi olarak kabul edilen 1760-1785 yılları arası dönemde İngiliz hikâye ve roman
çevirisi üzerinde durduk. Bu çevirileri belli-başlı ikli dönem altında inceledik. 1760’lı-1780’li yılları
kapsayan birinci dönemde Daniel Defoe, Henry Fielding ve Jonathan Swift gibi önde gelen İngiliz
yazarlarının eserleri yer almaktadır. İkinci dönem olarak belirlediğimiz 1880-1885 arası yıllarda ise bir
taraftan dünya edebiyatının önemli eserleri çevrilirken, diğer taraftan kendi ülkesinde fazla iz
bırakmamış birçok hikâye ve roman da çevrilmeye başlanmıştır. Söz konusu yıllarda John
Hawkesworth’un hikâyelerinin yanı sıra Elizabeth Bonnote ve Frances Burney’in romanları Rusça’ya
kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra Frances Sheridan ve James Ridley’in eserleri de çevrilmiştir.
Amacımız 1760-1785 yılları arasında Rusya’da yapılan İngiliz hilaye ve roman çevirilerini ve bunları
Rusçaya kazandıran çevirmenleri tanıtmaktır.
Anahtar Kelimeler:
1760-1785 Yılları Arası, Rusya, İngiliz edebiyatı, Çeviri, Çevirmen.

10

NÖROLOJİK TEDAVİLERDE KULLANILAN BAZI ŞiFALI BiTKiLERİN ADLARI
ÜZERİNE KÖKENBİLİMSEL BİR İNCELEME

Mayagül Ergenekon
İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Rusça Mütercim-Tercümanlık
Anabilim Dalı, İstanbul. mayagul.ergenekon@okan.edu.tr
Dr. Ö.Ü. Nermin Bölükbaşı
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul.
nermin.bolukbasi@okan.edu.tr.
Prof. Dr. Okan Bölükbaşı
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
okan.bolukbasi@okan.edu.tr.
Bu araştırmada, nörolojik tedavilerde kullanılan bazı şifalı bitkilerin dilbilimsel açıdan incelenmesi
konu edilmiştir. Fitonimler (bitki adları) anlambilim ve kökenbilim açısından ele alınmıştır: kökeni,
tarihi ve bu bitkilerden yapılan ilaç formları incelenmiştir. Tıp üzerine yazılan eski metinlerde bu
sözcüklerin kullanımına dair örnekler ortaya konmuştur. Araştırma yöntemi olarak tarihsel
karşılaştırmalı yöntem kullanılmıştır. Sağlık alanında kullanılan şifalı bitki adların kökenbilim
açısından incelenmesi iki yönden önemlidir. Birincisi sağlık ile ilgili sözcükler sağlık meslek örgütünü
doğrudan ilgilendirmektedir. İkincisi, sağlıkla ilgili sözcükler dillerin en eski sözvarlığını
oluşturmaktadır. Sağlıkla ilgili sözcükler, bir dilin zaman içindeki yolculuğu hakkında bize kapsamlı
bilgiler vermektedir. Antik Yunan ve Latin dillerinin ortak kültürel mirası sayesinde hastalıkların ve
şifalı bitkilerin Latince adları uluslararası kabul görmektedir. Ancak her dilde bitkinin kendi özel
adları ve eş anlamları vardır. Türk medikal ve farmakolojik terminolojisinde, geniş bir grup terim,
hastalıkların, bitkilerin ve ilaçların adlarını oluşturmaktadır. Çalışmamızda değinilen fitonimlerin
çoğunun Yunan-Latin kökenleri vardır ve bu sözcüklerin uluslararası kullanımı mevcuttur. Makalede
incelenen fitonimler çoğunlukla Türkçenin İngilizce, Farsca, Arapça, Fransızca, Yunanca ve Latince
gibi dillerle olan ilişkileri sonucu dilimize kazandırılmış sözcüklerden oluşmaktadır. Araştırma konusu
olan nörolojik tedavilerde kullanılan bazı şifalı bitkilerin adları Latince bilimsel, Türkiye Türkçesi ve
halk arasında kullanılan adları olarak verilmiştir. Alanla ilgili terminoloji büyük ölçüde İngilizce
olarak üretilmiş olduğu için, terimlerin İngilizce karşılıkları da parantez içinde verilmiştir. Ayrıca
diğer dillere de başvurulmuştur. Bitkilerin Latince bilimsel adları Uluslararası Bitki, Mantar ve Alg
Adlandırma Yasası (Melborn Yasası) (İnternatıonal Code of Nomenclature of algae, fungi and plant)
dikkate alarak belirlenmiştir. Türk dillerine ait sözlüksel veriler için kaynak gösterilmemiştir. Şifalı
bitkilerin kökenini, yapısını, çevredeki gerçekliğin çeşitli kavramları ile olan bağıntısı incelemek,
dilsel bir malzemedir ve sözlükbilimciler, dilbilimciler, toplumdilbilimciler, hekimler ve tıp
öğrencilerine faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu çalışma ilerde ‘Şifalı bitki terminolojisi ve tarifi’
eğitim kılavuzlarını yazmak için örnek bir çalışmadır ve yararlı bir kaynak oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Dilbilim, Kökenbilim, Fitonim, Bitki Adları, Tıp Terminolojisi.
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FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF CYBERBULLYING AMONG FILIPINO
ADOLESCENTS

Charisse Vitto
Department of Sociology, Sakarya University, charisse.vitto@ogr.sakarya.edu.tr
The internet, which has technologically and socially complex structure, is now widely used all over
the world. The widespread use of internet, electronic mail, web pages, instant messages, video chat
rooms, chat rooms, social networking sites, blogs, and short messages establish a new social
communication which have never been experienced by individuals before. However, it also paved the
way for users to abuse the internet wherein bullying can now be done online or any electronical
means. Online bulling or so called the cyberbullying is commonly present as affecting in adolescent
population. Current researches suggest that cyberbullying occurs mostly in secondary education. This
study aimed to determine the characteristics and frequency of cyberbullying phenomena among
adolescents in the Philippines. Quantitative research design, specifically descriptive method was used
to investigate the phenomena of cyberbullying. Results shown that 47.3% of the respondents claimed
to be victims of cyberbullying while 33.9% of them have done online bullying. Males were more
likely to be bullies and cyberbullies than their female counterparts. In addition, female cyberbully
victims were more likely to inform adults than males. It was found that there was a significant
association between cyberbullying perpetration and cyberbullying victimization which suggest that
cyber victims have the tendency to be cyberbullies and vice versa. Moreover, more than half of the
victims do not report cyberbullying phenomena to adults. Therefore, it is recommended that schools
need to create an action plan to address the awareness and the scope of the cyber bullying problems
at school through student and staff surveys. Parents need to be the ones their kids go to when
something is wrong. However, parents are often the last ones to know about problems. Hence, it is
necessary to have a parents’ discussion to be conducted by school administrators regarding
cyberbullying.
Keywords:
Cyberbullying, Adolescents, Philippines
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UZAKTAN ÇALIŞMA İSTİHDAM BİÇİMİNDE YAŞANABİLECEK SORUNLAR

İdil YILDIRIM ARI
İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Programı, Öğr.Gör.,idilyildirim@arel.edu.tr

Tele Çalışma Hakkında Avrupa Çerçeve Anlaşmasına göre, iş sözleşmesi kapsamında bilgi
teknolojilerini kullanarak işyerinde ya da genellikle işyeri dışında işin yapılması olarak
tanımlanmaktadır. Bu çalışma biçimine ilişkin olarak hem işçi hem de işverene özgü sorunlar söz
konusudur. Tele çalışanlar arasındaki en büyük memnuniyetsizlik teknolojik nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca çalışanlar yalnızlıktan ve iş arkadaşları ile birlikte çalışamamaktan, normal
çalışanlardan daha fazla çalışmaktan ve iş-aile dengesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu çalışma
türünden şikayetçi olmaktadırlar. İşçi tele çalışma istihdam biçiminde işyerinde çalışan bir işçi ile aynı
teknolojik ekipmana sahip olmadığı için kendisini yetersiz hissetmekte, ayrıca ihtiyaç duyduğu
profesyonel destekten yoksun kalmaktadır. Ev esaslı tele çalışanlar, teknolojiye erişimde ve
oluşabilecek teknik sorunların çözümlenmesinde sıkıntı yaşamaktadır. Tele çalışma modeli kullanılan
iş araçları ve işin klasik işyeri dışında yapılması nedeniyle klasik istihdam modeline göre çalışan
işçinin karşılaşabileceği sağlık sorunlarından farklı yeni sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir.
İşveren açısından ise bilgilerin dışarıya sızmasından şüphe edilmekte ve ağların güvenliğine yönelik
kuşku söz konusu olmaktadır. Ev esaslı tele çalışmada işverenler, çalışmaya uygun ortamı sağlamada,
sorumluluklarını tam olarak yerine getirmekte yetersiz kalabilmektedirler. Örneğin evdeki havanın
kalitesi, yangın tehlikesi, ergonomik tehlikeler, aydınlatma, iş stresi, yaralanma ve hastalık tazminatı
gibi konularda önemli sorunlar söz konusudur. Çalışmada işçi ve işveren açısından söz konusu
sorunlar ele alınacak Türk hukuku ve karşılaştırmalı literatürden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, veri güvenliği, sosyal izolasyon, iş-yaşam dengesi
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ENDÜSTRİ 4.0: ASYA FABRİKALARININ SONU MU? TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN
SORUNLAR

Davuthan GÜNAYDIN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, dhgunaydin@gmail.com

Sanayi devrimleri sürecinin en son aşaması olarak Endüstri 4.0 işyeri organizasyonları, üretim
biçimleri ve işgücünün yapısında önemli değişiklerin olacağına işaret eden, öngörülmesi zor teknolojik
gelişmelerin yaşanacağı bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte üretim yöntemlerinin geçmiş sanayi
devrimlerinden farklı olarak teknolojik gelişmelerden yararlanma şiddeti artmakta, otomatize
olamayacağı varsayılan pek çok görev ve mesleğin birbirleri ile iletişim kurabilen sensörler, 3D baskı
ve yapay zeka uygulamaları ile gerçekleştirilebilme olanağı sağlanmaktadır. Hizmet sektörü açısından
Endüstri 4.0 büyük veri, bulut bilişim sistemleri, çevrim içi pazarlar için analatik teknolojiler gibi
gelişmelerin etkisinde kalırken, sanayi sektörü açısından akıllı fabrikalar, siber- fiziksel sistemler ve
nesnelerin interneti gibi uygulamaları içermektedir. Bu teknolojiler hem sanayi hem de hizmet
sektöründe maliyet optimizasyonu sağlarken, bu teknolojilere sahip işletmeler ve ülkelerin küresel
rekabet gücünü arttırmaktadır. Endüstri 4. 0 ile birlikte işgücünün vasıf ve becerileri ile üretimde
kullanılan emek miktarında önemli değişimlerin olacağı öngörülmektedir. Bu değişim yönünü
belirleyen unsur ise üretimde kullanılan teknolojinin boyutudur. Akıllı fabrikalarda sınırlı sayıda elit
işgücü kullanarak üretim yapmak mümkün olmakta, emeğin gerçekleştirdiği pek çok manuel ve
bilişsel görevler makinalar ile ikame edilebilmektedir. Bu sürecin en önemli etkilerinden biri de daha
önce yeni uluslararası işbölümü çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere yönelen yatırımların (offshore)
tekrar merkez ülkelere dönme (backshore, reshore) olasılığıdır. Yatırımları geri dönüşüne neden
olarak, beklenen maliyet tasarrufu ve verimliliğin sağlanamaması, öngörülmeyen maliyetlerin ortaya
çıkması, ekonomik krizler esnasında keskin talep düşüşleri, maliyetlerin azaltılması, pazarlara yakın
olma isteği, ve teknolojik yenilikler gibi nedenler gösterilmektedir. Türkiye de bugüne kadar küresel
işbölümünde düşük maliyetli işgücü ve coğrafi konumunun sağladığı avantajları kullanarak rekabet
avantajı sağlamaya çalışmaktaydı. Ancak bu yeni süreçte bu avantajlar yeni yatırımları çekebilmek
için yeterli görünmemektedir. İşgücünün vasıf ve becerileri, yatırım teşvikleri, sahip olduğu teknolojik
altyapı, teknolojyi kullanma düzeyi ve eğitim sistemi gibi faktörler yatırımlar için yeni belirleyiciler
olarak ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Endüstri 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, Uluslararası işbölümü, Türkiye
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ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME BECERİLERİNİ ARTIRABİLECEK BİR YÖNTEM:
POMODORO

Sait SÖYLER
Öğretim Görevlisi, Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bir insanın yaşam cetvelinde öğrencilik dönemi yüksek oranda yeni bilgiye maruz kaldığı, özellikle
üniversite öğrencilerinin sadece akademik değil aynı zamanda sosyal uğraşlarla da iç içe olduğu bir
dönemdir. Bu dönemde öğrenciler hem yaşam tarzlarında yaşanan değişiklikler hem de artık mesleki
beceri kazanma noktasında yeni bir sürece girmektedirler. Özellikle günümüz koşullarında öğrenciler
çok çeşitli uyaranlara maruz kaldıkları için dikkatlerini toplamakta ve yüksek konsantrasyonda
çalışmakta zorlanmaktadırlar. Akıllı telefonların da artık cepte taşınan bilgisayarlar haline gelmesi,
anlık iletişimi olanaklı kılması ve bireylerin sıklıkla akıllı telefonlarını kontrol etmek ihtiyacı
hissetmeleri çalışmaya ayırdıkları zamanlarının verimsizleşmesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda bu
çalışmanın amacı öğrencilerin verimli ve yüksek konsantrasyonda çalışmalarını olanaklı kıldığı
düşünülen bir yöntemin irdelenmesidir. Pomodoro yöntemi olarak isimlendirilen yöntemde çalışma
süreleri yirmi beş dakika çalışma ve beş dakika dinlenmeden oluşan bölümlere ayrılmıştır ve her bir
otuz dakikalık dilime bir “pomodoro” denilmektedir. Bu yöntem temel olarak kağıt-kalem ve çalar
saat olmak üzere çok basit malzemeler gerektirmektedir. Öncelikle yapılması gereken işler
sıralanmakta ve her bir iş için kaç pomodoro gerektiği hesaplanmaktadır. Ardından yapılacak ilk iş
için ilk pomodoro başlatılmalı, bu yirmi beş dakikalık süreçte başka hiçbir işle ilgilenilmemelidir.
Pomodoronun bölünmesi durumunda süre yeniden başlatılmalı, süre dolduğunda ise yapılan iş
tamamen bırakılarak beş dakika ara verilmelidir. Her dört pomodornun ardından on beş dakika ile
yarım saat arasında uzun bir dinlenme süresi olmalıdır. En son yapılacak iş ise gün boyunca yapılan
işler için kaç pomodoro ön görüldüğü, kaç pomodoro harcandığı gibi bir kayıt oluşturulmasıdır. Sonuç
olarak bu yönteme adaptasyon sağlanmasının ardından bireyler her bir pomodoro süresini maksimum
verimlilikte kullanabilecek ve öncelikli olan işlerini diğer işlerinden ayırabileceklerdir. Ayrıca her bir
iş için ayırılması gereken sürelere ilişkin daha isabetli tahminler yapılabilmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pomodoro, Zaman Yönetimi, Eğitim, Öğrenme
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