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Teachers' Views on the Application of a Music Lesson for Domestic Goods
Week
Abstract
This study is an application study aimed at introducing the instruments used today, which
were born in Anatolian soil for the music lessons that the classroom teachers have committed, in alı
M Domestic Goods Week.. It is known that in the elementary school level of public schools
affiliated to the Ministry of National Education, class teachers have entered music classes. The study
is considered important in terms of increasing the functionality of these courses and facilitating the
operation of music lessons by classroom teachers. At the same time, this study is important in terms
of addressing four learning areas (listening-singing, musical perception and information, musical
creativity, music culture). The study instruments currently used in Turkey is limited to geography.
These instruments; kaval, sipsi, baglama, zurna, overalls, zucchini kemane, mey, ney, drum, def,
darbuka, spoon, finger cymbal, Black Sea fiddle, oud and law.
The application is aimed to bring a new and different approach to the processing of both
music lessons and life science courses. At the end of the study, 30% of the classroom teachers
expressed their satisfaction about attending music classes, while 95% did not see themselves as
competent. 85% of the classroom teachers stated that they had not encountered the information in
the presentation before. Teachers' Opinions on the Application of a Music Lesson for Domestic
Goods Week were grouped under three themes: Convenience, Benefit and Awareness ”.
Keywords: Domestic Goods Week, Anatolian Instruments, Music Lesson, Classroom Teacher, Music
Culture.
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Yerli Malı Haftası’na Yönelik Bir Müzik Dersi Uygulaması Üzerine Öğretmen
Görüşleri
Özet
Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin işlemiş oldukları müzik dersleri için Anadolu topraklarında
doğmuş, günümüzde kullanılan çalgıların, ‘’Yerli Malı Haftası’’nda tanıtılmasına yönelik bir uygulama
çalışmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul kademesinde, müzik derslerine
sınıf öğretmenlerinin girdiği bilinmektedir. Çalışma, hazırlanmış bir sunu ile, bu derslerin
işlevselliğinin artması ve sınıf öğretmenlerinin müzik dersi işleyişini kolaylaştırması bakımından
önemli görülmektedir. Aynı zamanda, yapılan bu çalışma dört öğrenme alanına (dinleme-söyleme,
müziksel algı ve bilgilenme, müziksel yaratıcılık, müzik kültürü) hitap etmesi bakımından da önem
taşımaktadır. Çalışma, Türkiye coğrafyasında halen kullanılan çalgılarla sınırlıdır. Bu çalgılar; kaval,
sipsi, bağlama, zurna, tulum, kabak kemane, mey, ney, davul, def, darbuka, kaşık, parmak zil,
Karadeniz kemençesi, ud ve kanundur.
Uygulamanın hem müzik dersleri, hem de hayat bilgisi derslerinin işlenişine yönelik yeni ve
farklı bir yaklaşım getirmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın sonucunda, sınıf öğretmenlerinin %30’u
müzik derslerine girme konusunda memnuniyetlerini belirtirken, %95’i kendisini bu konuda yetkin
görmemektedir. Sınıf öğretmenlerinin %85’i sunudaki bilgilerle daha önce karşılaşmadığını
belirtmiştir. Yerli Malı Haftası’na Yönelik Bir Müzik Dersi Uygulaması Üzerine Öğretmen Görüşleri
“Kolaylık, Fayda ve Farkındalık” olmak üzere üç tema altında toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerli Malı Haftası, Anadolu Çalgıları, Müzik Dersi, Sınıf Öğretmeni, Müzik Kültürü.
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Analysis of Alfredo Piatti’s Op. 25 12 Caprice for Cello No.1 In Cello Education
Abstract
This article is about the Alfredo Piatti’s op.25 12 caprice No.1 limited with the researcher’s
and former researchers’ experiences and findings due to the common cello education given at the
conservatories and music performing art faculties in Turkey. It is an imagery study driven field
survey which is a qualitative and content analysis of Piatti caprice no 1. With this research; it is
aimed to contribute to cello training by giving suggestions and performing positions about the no.1
caprice to cellists who will perform or teach to perform this caprice. This study is considerable with
this aspect, too. The right and left acquisition of caprice no. 1 is stated at this article.
In the 1st caprice of 12 caprices, it is concluded that the caprice is a g minor at the A,B,A
form and on the right hand ability of changing strings (%97), right arms’ steady pressure in necessary
parts(%87), on the right hand able to make crescendo decrescendo in swifting (%47), on the left
hand swifting positions (%78).At the conclusion part of the study, there are some suggestions given
to the cello students who will work, perform and progress due to the acquisition of this work.
Keywords: Cello, Violoncello, Cello Education, Piatti, Caprice, Analysis, Caprice Analysis
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Alfredo Piatti Op.25 Viyolonsel İçin 12 Kapris No.1’in Viyolonsel Eğitimi
Açisindan İncelenmesi
Özet
Bu çalışma; Konservatuar viyolonsel eğitiminde yaygın olarak kullanılan Alfredo Piatti Op.
25,12 Kapris No.1 ve araştırmacının tespitleri ve deneyimleri ile sınırlıdır. Çalışma, alan araştırmasına
dayalı betimsel bir çalışma olup Piatti kapris no.1’in içerik analizi yoluyla incelendiği nitel bir
araştırmadır. Bu araştırma ile bu alanda çalışacak bireylere kaprisin çalışılması/ çalıştırılmasına
yönelik fikir vermesi ve çalışma önerileri ile viyolonsel eğitimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Çalışma bu yönüyle de önemli görülmektedir. Çalışmada 1 numaralı kaprisin sağ ve sol kazanımları
ortaya konmuştur.
Çalışmada kitabın 1. kaprisinin A, B, A formunda sol minör bir etüt olduğu ve sağ elde ‘tel
değiştirme’ becerisi (%97), ‘sağ kol basıncını gerekli hariç yerlerde aksansız koruma (%87), ‘sağ elde
acelite decrescendo crescendo yapabilme ‘(%47), sol elde ise ‘pozisyon değiştirme’ becerisi
kazandırma (%78) konularında katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde
edilen kazanımlara yönelik çalışacak, ilerleyecek, kendini geliştirecek öğrencilere kolaylık sağlayacak
öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çello, Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Piatti, Kapris, Kapris Analizi, Tel Değiştirme
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The Comparison of Prospective Music Teachers’ Levels of Hope and
Happiness
Abstract
Hope and happiness, which are concepts of positive psychology, are considerably important
concepts impacting the quality of an individual’s life. The present study aimed to identify and
compare the levels of hope and happiness of newly enrolled, freshman students and those of senior
students, who have been attending school for four years. To this end, the study employed a crosssectional research design, one of the survey research models. The study is limited to the comparison
of freshman and senior students attending the Music Education Department of Gazi University,
Faculty of Education during the 2019-2020 academic year in terms of level of subjective happiness
and situational hope. The findings of the study revealed that there were significant differences
between the freshman and senior students in favor of the former; that is, freshman students’ scores
of situational hope and subjective happiness were significantly higher than those of senior students.
It was also revealed that there were significant differences among prospective teachers’ levels of
hope in terms of their future plans; the prospective teachers whose future plans were to become an
academician had higher levels of hope. On the other hand, though prospective teachers planning to
become academicians were found to have moderately higher levels of happiness, the differences
were not significant. Finally, it was found that there was no significant difference between the
prospective music teachers’ future plans in terms of their year at university, yet it was observed that
while the majority of freshman students (51.4%) preferred the profession of academician, the
majority of senior students (51.4%) preferred the profession of teaching music.
Keywords: Music Teacher Candidate, Hope, Happiness, Positive Psychology, Music Education
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Umut ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırması
Özet
Pozitif psikoloji kavramlarından olan umut ve mutluluk bireyin yaşam kalitesini etkileyen
oldukça önemli kavramlardır. Bu çalışmada, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ile 4 senedir
okumaya devam eden son sınıf öğrencilerinin umut ve mutluluk düzeylerinin saptanması ve
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç bağlamında yapılan araştırma tarama modelinin alt türü
olan kesitsel araştırma modeli niteliğindedir. Çalışma, 2019-2020 öğretim yılında Gazi Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin öznel mutluluk ve
durumsal umut düzeylerinin karşılaştırılması ile sınırlıdır. Araştırmada, birinci sınıf öğrencilerinin
lehine anlamlı farklılık olduğu, yani birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine oranla
durumsal umut ve öznel mutluluk puanlarının daha yüksek olduğu, Öğretmen adaylarının gelecek
planlarına göre umut düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu, gelecek planları akademisyen olan
öğretmen adaylarının umut düzeylerinin daha yüksek olduğu, öğretmen adaylarından gelecek
planlarında akademisyenlik olanların mutluluk düzeylerinin ortalama olarak daha yüksek olduğu fakat
istatistiksel olarak bir farklılık yaratmadığı, müzik bölümü öğretmen adaylarının sınıf düzeylerine göre
gelecek planları arasında anlamlı farklılık olmadığı ancak, birinci sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun
akademisyenlik mesleğini (%51,4), dördüncü sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun (%54,1) ise müzik
öğretmenliğini tercih ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayı, Umut, Mutluluk, Pozitif Psikoloji, Müzik Eğitimi

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS2019), Kas 23-24, 2019
Ankara/ TÜRKİYE | 7

2ndInternational

Congress of Human Studies

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi ISBN: 978-605-9636-82-7

Res. Assist. Sinem Arıcı Kethüda
Gazi University, Gazi Education Faculty, Department Of Fine Arts Education, Ankara, Turkey,
sinemarici@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan
Gazi University, Gazi Education Faculty, Department Of Fine Arts Education, Ankara, Turkey,
s.y.orhan@hotmail.com

The Analysis of the ‘54 Short Etudes’ Method by Rudolf Matz
Abstract
The aim of the present study was to analyze an important source in violoncello education,
specifically the work entitled “54 Short Etudes” by Rudolf Matz, which was not previously analyzed.
The study is significant as it can provide guidance to young violoncellists and violoncello teachers.
The etudes include the learning outcomes of primarily the left hand (position transitions)
and the right hand (bowing). The findings of the analysis revealed that the method was a preparation
for the book titled “25 Etudes” by Rudolf Matz; it consisted of 6 short etudes under each of the 9
main headings. A different learning outcome was addressed under each title which included the
following etudes: “4th position”, “fixed 1st-4th position”, “shifting 1st-4th position”, “open
(upper) 4th position”, “open (upper) 1st position”, “open shifting 1st-4th position”, “open (lower)
1st-4th position”, “open (lower) 4th position in connection to the free string”, “shifting open
(lower) 1st-4th position”. The book includes some basic techniques, namely the left hand pizzicato,
the use of right hand whole and half bow, detaché, legato, staccato, and pizzicato. The etudes book
is written primarily in the tones of Re Major, Fa Major, La Major, Re minor, Sol minor, Do minor,
La flat Major, Do Major, Mi minor, La minor, Si flat Major ve Fa minor. Among the
recommendations of the book is studying the 54 short etudes book along with the Matz 25 Etudes
book.
Keywords: Violoncello, Violoncello Education, Etudes, Rudolf Matz, Analysis
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Rudolf Matz ‘54 Kısa Etüt’ Metodunun Analizi
Özet
Bu çalışmada, viyolonsel eğitiminde önemli bir kaynak olan Rudolf Matz etütlerinden daha
önce analiz edilmemiş 54 kısa etüt kitabının analizi amaçlanmıştır. Çalışma genç viyolonselciler ve
viyolonsel eğitimcilerine rehber olması bakımından önemli görülmektedir.
Etütler, sol el öncelikli olmak üzere (pozisyon geçişi) ve sağ el (yay) kazanımlarını
içermektedir. Analiz sonucunda metodun; Rudolf Matz 25 Etüt kitabına hazırlayıcı nitelikte olduğu,
9 ana başlık altında 6 kısa etütten oluştuğu, her başlığın farklı kazanımlar içerdiği, bu kazanımların “
4.pozisyon”, “1-4.pozisyonda kalıcı”, “1-4.pozisyon geçişli”, “4.pozisyon açık (yukarı) konum”,
“1.pozisyon açık (yukarı) konum”, “1-4.pozisyon geçişli açık konum”, “1-4.pozisyon (aşağı) açık
konum”, “4.pozisyon boş telle ilişkilendirerek (aşağı) açık konum”, “1-4.pozisyon geçişli açık konum
(aşağı)” başlıkları altındaki etütleri içerdiği belirlenmiştir. Kitapta sol el pizzicatosu, sağ elde tam ve
yarım yay kullanımı, detaşe, legato, staccato, pizzicato temel teknikleri yer almaktadır. Etüt kitabında
öncelikli olarak Re Majör, Fa Majör, La Majör, Re minör, Sol minör, Do minör, La bemol Majör, Do
Majör, Mi minör, La minör, Si bemol Majör ve Fa minör tonlarında yazılmıştır. Eğitimcilerin Matz
25 Etüt kitabı ile beraber 54 kısa etüt kitabının çalışılması kitabın önerilerindendir.
Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Etüt, Rudolf Matz, Analiz
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The Progressive Artist of His Age: Kurt Schwitters and the New Artistic
Thought Coming with the Merz Works
Abstract
Kurt Schwitters was born in 1887 in Hannover, Germany. Initially, in his work, the impact
of Expressive, and Synthetic Cubism can be observed. Shortly thereafter, while he adopted Dada
movement’s destructive and anti-aesthetic attitude, he used Dada's freedom and the attention to use
ordinary objects forming the basis of a whole new genre of art and created his own, unique
language.
In this original narration created by the artist, his works such as collage, assemblage, montage
compositions were noteworthy and he used the term Merz to describe the complexity of material,
content, and method in his works. Merz Construction, different from painting and sculpture, moved
towards a new category of art.
This study, which used qualitative research method, purports to analyze the works of Kurt
Schwitters, who questioned the definition of art, broke the limits of art perception and pointed to a
new era by drawing attention to his works and art approach
Keywords: Kurt Schwitters, Merz, Collage, Assemblage, Painting
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Çağının İlerici Sanatçısı Kurt Schwitters ve Merz Yapıtlarıyla Gelen Yeni
Sanatsal Düşünce Üzerine
Özet
Schwitters 1887 yılında Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya gelir. Başlarda
Dışavurumcu, Sentetik Kübizm’in etkileri görülür. Kısa bir süre sonra Dada hareketinin yıkıcı ve
estetiğe karşı tutumunu benimsemekle birlikte, Dada’nın getirdiği özgürlüğü ve olağan nesnelere
yönelttiği ilgiyi yepyeni bir sanat türünün temeli olarak kullanır ve kendine özgü, özgün bir dili
gerçekleştirir.
Sanatçının ulaştığı bu özgün anlatımda yapıtları; kolaj, asamblaj, montaj kompozisyonlarıyla
öne çıkar ve eserlerinde malzeme, içerik, yöntem yaklaşımını tanımlamak için Merz terimini kullanır.
Merz Konstrüksiyonu, resimden ve heykelden farklı, tamamen yeni bir sanat yapıtı kategorisine
doğru gider.
Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu araştırmada, sanatın tanımını sorgulayan, sanat
algısının sınırlarını yıkan, yeni bir çağa işaret eden Kurt Schwitters’in eserlerine ve sanat yaklaşımına
dikkat çekerek tanıtılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurt Schwitters, Merz, Kolaj, Asamblaj, Resim
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The Examination of The Costumes of The “Çalıkuşu” (Goldcrest) Plays Which
Were Performed in State Theatres On Various Periods
Abstract
The costume is very important for a play in conveying the play to the audience. Although the
actor/actress may not be displaying a character at that give moment, the costume he or she wears,
may be sufficient to tell the role or the situation. This aspect of the costume increases the
importance of its design. The costume designers have the duty of undertaking a practice both in
tune with the fashion of the period and the character which the director wants to portray when
realizing the costume of the theater play. The “Çalıkuşu” play – which a historical play- was selected
due to the fact that it was a topic highly worked on by the directors and performed on three
different periods. The study aims to guide costume designers by determining the features of the
costumes in these plays and whether they have periodical differences.
The method of the research is document analysis. The costume analyses of the costumes of
the “Çalıkuşu” plays performed in the 1962-1963, 1974-1975, 2013-2014 seasons of the state
theaters, was performed. The costumes worn in the plays were accessed via the play photographs
included in the Refik Ahmet Sevengil digital library of the State Theaters. The similarities and
differences of the costume designers in terms of the general clothing fashions of the plays periods
was analyzed, and it was determined that the renditions of “Çalıkuşu” were generally in tune with the
fashions of the period and that the costumes of the three renditions were similar.
Keywords: Theatre, Costume Design, Stage, Calıkusu, Character
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Devlet Tiyatrolarında Sahnelenen Çalıkuşu Oyunlarının Kostüm Özelliklerinin
Dönemsel Olarak İncelenmesi
Özet
Kostüm, bir tiyatro oyunu için oyunun seyirciye aktarılmasında büyük rol oynar. Oyuncu, o
anda herhangi bir karakteri sergilemediği halde rolünü veya durumunu kostümüyle anlatmak yeterli
olabilmektedir. Kostümün bu özelliği kostüm tasarımının da önemini artırmaktadır. Kostüm
tasarımcıları tiyatro eserinin kostümlerinin gerçekleşmesinde, dönem modasına ve yönetmenin
çizmek istediği karaktere yönelik bir çalışma yapmak durumundadır. Araştırmada, tarihsel bir oyun
olan Çalıkuşu oyununun üç farklı dönemde gösterimi yönetmenler tarafından çok işlenen bir konu
olması sebebiyle örneklem olarak seçilmiştir. Bu oyunların kostümlerinde yer alan özellikler ve
dönemsel farklılıkların olup olmadığı belirlenerek kostüm tasarımcılarına yol göstermek
hedeflemektedir.
Araştırmanın yöntemi doküman analizi yöntemidir. Bu çalışmada; 1962-1963, 1974-1975,
2013-2014 sezonlarında devlet tiyatrolarında oynanan “Çalıkuşu” oyununun kostüm analizleri
yapılmıştır. Oyunda yer alan kostümlere Devlet Tiyatrolarının Refik Ahmet Sevengil Digital
Kütüphanesinde yer alan oyun fotoğraflarından ulaşılmıştır. Kostüm tasarımcılarının oyunun geçtiği
dönemin genel giysi modasıyla ilgili benzerlikleri ve farklılıkları analiz edilmiştir. Çalıkuşu
temsillerinin genel hatlarıyla geçtiği dönemin modasına uygun olduğu ayrıca üç temsilin
kostümlerinin de birbirine benzediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Kostüm Tasarımı, Sahne, Çalıkuşu, Karakter
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In Search of Truth in the Post-Truth Society; Strategies for Immaterialization in
Contemporary Art
Abstract
At the beginning of the last century, the field that Marcel Duchamp had starts to discuss is
the backbone of today's art. Although the inclusion of everything in the field of art has become an
accepted approach, the relations between the artwork and the object has not ceased in the process
that developed until the mid-1900s. However, just after Minimalist art's understanding of the
simplistic form as much as possible, Conceptual Art movement emerged to show the true power of
art and re-opened art itself as a Post-Duchamp attitude. Because in the stage of making sense of life,
art is stuck in the shadow of material elements, in the formal space, and cannot go beyond its own
reality and cannot create a trajectory of the truth and drifts into an instrumental position. This
approach, which can be called as the de-materialization strategies led by Conceptual Art in the
period from 1970-80s to the present day, continues to exist today and continues to discuss beyond
the art's level of commodity. This approach, which includes performance and body art and video art,
can be seen in the production of artists such as Robret Barry, Marcel Broothers, Michael Asher and
Robert Raushenberg and also in a more contemporary sense can be seen in the production of artists
such as Tom Friedman, Gianni Motti, Maurizio Cattelan, Martin Creed, Maria Eichhorn, Teching
Hsieh. Besides, in 2016, all the artistic approaches to art and culture strikes (see #J20 Art Strike),
which are announced to the whole world in America, are part of these strategies and examples of the
discussion.
Keywords: Post-Truth, Immaterial, Labour, Artwork, Contemporary Art
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Hakikat Sonrası Toplumda Hakikatin Peşinde; Güncel Sanatta
Maddesizleş(tir)me Stratejileri
Özet
Geçtiğimiz yüzyılın başında Marcel Duchamp’ın tartışmaya açtığı saha günümüz sanatının
belkemiğini oluşturmaktadır. Her şeyin sanat alanına dahil edilmesi her ne kadar kabul gören bir
yaklaşım halini alsa da 1900’lerin ortasına kadar gelişen süreçte sanat yapıtının nesneyle var olan
ilişkisi kesilmemiştir. Ancak, özellikle, Minimalist sanatın olabildiğince yalınlaşmış form anlayışının
hemen arkasından Kavramsal Sanat akımı sanatın gerçek gücünü tekrar göstermek üzere ortaya
çıkmış ve Post-Duchamp tavır olarak sanatın kendisini tekrar tartışmaya açmıştır. Çünkü hayatı
anlamlandırma aşamasında sanat, maddi unsurların gölgesinde, biçimsel alanda takılıp kalmakta ve
kendi gerçekliğinin ötesine geçemeyerek hakikate dair izlek oluşturamamakta ve araçsal konuma
sürüklenmektedir. 1970-80’lerden günümüze kadar uzanan süreçte Kavramsal Sanatın başını çektiği
maddesizleş(tir)me stratejileri olarak adlandırılabilecek bu yaklaşım, günümüzde varlığını hala
sürdürmekte ve sanatın meta düzeyinin ötesinde tartışmaya devam etmektedir. Performans ve beden
sanatının, video sanatının da içinde sayılabileceği bu yaklaşımı Robret Barry, Marcel Broothers,
Michael Asher, Robert Raushenberg gibi sanatçılarda görmek mümkün olduğu kadar güncel anlamda
Tom Friedman, Gianni Motti, Maurizio Cattelan, Martin Creed, Maria Eichhorn, Teching Hsieh gibi
sanatçıların pratiklerinde, 2016 yılında Amerika’daki tüm dünyaya duyurulan sanat ve kültür grevine
(bkz. #J20 Art Strike) kadar tüm sanatsal yaklaşımlarda bu stratejilerin parçaları ve tartışmanın
örnekleri görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hakikat Sonrası, Maddesiz, Emek, Sanat Yapıtı, Güncel Sanat
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Body as an Alternative Forming Method in Art
Abstract
Art, which is one of the most important activities of human beings, is also in a position to
make sense of human life, direct it and help humans better perceive it. Sculpture, which is one of the
oldest branches of plastic arts, is directly involved in human life with its three-dimensional structure
and may even oftentimes intervene in it. It is necessary to make room in our world and in the places
where we live for art. This intervention is usually shaped with durable and solid materials. However,
artists have developed and continue to develop these suggestions with very different forms,
meanings, methods and materials. The human body is one of them.
In this study, shaping methods in art and especially in sculpture are discussed, which is one
of the most important branches of plastic arts. The artist’s own body or that of the model is
sometimes transformed into a sculpture by the interventions of the artist. This phenomenon
manifests itself in various ways presented by the artists. With a detailed literature review, the subject
will be explained based on selected samples and the studies will be introduced within this
framework.
Keywords: Sculpture, Painting, Art, Form, Body
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Sanatta Alternatif Biçimlendirme Yöntemi Olarak Beden
Özet
İnsanın en önemli faaliyetlerinden biri olan sanat yine insan hayatını anlamlandıran,
yönlendiren, algılamalarına yardım eden konumdadır. Plastik sanatların en eski dallarından biri olan
heykel de üç boyutlu yapısıyla insan yaşamına direk katılır belki de müdahale eder. Bizim dünyamızda
ve yaşadığımız mekanlarda ona da yer açmak gerekmektedir. Bu müdahale genelde kalıcı ve dayanıklı
malzemelerle şekil bulmuştur. Ancak sanatçılar, çok farklı biçim, anlam, yöntem ve malzemeyle bu
önerileri daha da geliştirmişlerdir ve geliştirmeye devam etmektedirler. İşte insan bedeni de
bunlardan birdir.
Bu çalışmada sanatta biçimlendirme yöntemleri ele alınmış olup özellikle plastik sanatların en
önemli dallarından heykelde sanatçının kendi bedeni ya da modelinin üzerinde yaptığı müdahalelerle
adeta bir heykele dönüştürmesi üzerinde durulacaktır. Çok sayıda örneğine rastlanan bu konu
sanatçılar tarafından farklı şekillerde ele aldıkları görülür. Detaylı bir kaynak taramasıyla birlikle
seçilen örnekler üzerinden konu anlatımı yapılacak ve bu düşünceyle ele alınmış çalışmalar
tanıtılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Resim, Sanat, Biçim, Beden
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Claude Monet: As a Talented Painter and Blah Personality
Abstract
French painter Claude Monet is an important person wherefore he is among the founders of
Empressionism art movement as well as one of most notable painters in nineteenth century. His
paintings were begun exhibiting from 1874 in Paris and his first abroad exhibitionwas held in 1903
in Venice. Name of the painter, who was 86 years old as passed away, is well known across the
World, todays. His artworks can be seen in more than fifty museums. However it is impossible to
say same words on his moral and social aspect although his reputable career as a painter.
Interpreting some facts, which were not enrolled enough in art history texts, unfortunatelly, would
make a new discernment necessary about admiration for this renowned artist and also, it would
provide contribution to consisting some awareness on ontology of art and artist in the general sense.
As this article is calling a response the question of what values that makes an artist privileged and
exclusive are -or what should be- over Claude Monet, would help to take away certain stereotypes, in
other words.
Keywords: Monet, artist, society, humanism, war
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Yetenekli Bir Ressam, Vasat Bir Kişilik Olarak Claude Monet
Özet
Fransız ressam Claude Monet, 19. asrın en tanınmış ressamlarından biri olmasının yanı sıra
İzlenimcilik akımının kurucuları arasında olması nedeniyle ayrıca önemle sahiptir. Tabloları, 1874
yılından itibaren Paris’te sergilenmeye başlamış, sanatçı, yurt dışındaki ilk sergisini Viyana’da 1903
yılında açmıştır. Seksen altı yaşında hayatını kaybeden ressamın adı bugün tüm dünyadan bilinmekte,
eserleri de dünya genelinde, elliden fazla müzede yer almaktadır. Fakat bir ressam olarak son derece
saygın bir kariyere sahip olsa da Monet’nin ahlaki ve toplumsal yönü hakkında aynı saygınlıktan söz
etmek olanaksızdır. Sanat tarihi metinlerinde de ne yazık ki fazlaca yer verilmemiş olan bazı
gerçekleri burada kısaca yorumlamak hem dünyaca ünlü bu ressama karşı duyulan hayranlık
konusunda yeni bir muhakemeyi gerekli hale getirecek hem de genel anlamda, sanat ve sanatçı
ontolojisine dair bazı farkındalıklar oluşmasına katkı sağlayacaktır. Başka bir ifadeyle bu makale, bir
sanatçıyı özel ve ayrıcalıklı kılan değerlerin ne olduğu, ne olması gerektiği sorusuna Claude Monet
örneği üzerinden yanıt ararken kalıplaşmış bazı yargıların ortadan kalmasına da yardım edecektir.
Anahtar Kelimeler: Monet, Sanatçı, Toplum, İnsancılık, Savaş.
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Expert Opinion on the Using the Turkish Music Instrument Works in Viola
Education
Abstract
Turkish music, sound system, curtains, methods, such as shows differences from the tonal
system. People who are educated on the basis of Western music sometimes have difficulties in
recognizing and using these features of Turkish Music.
In our country, viola education is carried out in schools such as conservatories, music
education departments of faculties of education, faculties of fine arts and fine arts high schools. In
viola education, it is seen that most studies and works written in tonal system are used. It is seen that
Turkish Folk Music works are very inadequate and Turkish Art Music works are almost nonexistent.
This study was carried out to use Turkish music instrument works in viola education and to
add to the viola repertoire. For this purpose, five instrument works were selected and adapted for
viola. In order to strengthen the musical expression during this adaptation, bow, finger number,
loudness terms, velocity terms and articulation marks which are not used in Turkish music notes
were added. Similar sentences were moved to different octaves in order to remove the works from a
single order, to reflect the character of the works and to show the performer's mastery of the
instrument. In order to play these adaptations more easily, finger numbers which are deemed
appropriate are written. A separate piano accompaniment was prepared for each piece in order to
perform the works on stage. A structured interview form was prepared to obtain the opinions of
educators and artists in order to determine the usability of the works in viola education. In line with
these opinions, necessary corrections were made and made available for viola training.
Keywords: Music, Music Education, Viola Education, Turkish Music
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Türk Müziği Saz Eserlerinin Viyola Eğitiminde Kullanımına Yönelik Uzman
Görüşleri
Özet
Türk Müziği, ses sistemi, perdeleri, usulleri gibi hususlarda tonal sistemden farklılıklar
göstermektedir. Batı müziği temelli eğitim alan kişiler, Türk Müziği’nin bu özelliklerini tanımakta ve
kullanmakta zaman zaman zorluklar yaşamaktadır.
Ülkemizde viyola eğitimi konservatuvarlar, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümleri,
güzel sanatlar fakülteleri ve güzel sanatlar liseleri gibi okullarda sürdürülmektedir. Viyola eğitiminde
çoğunlukla tonal sistemde yazılmış etüt ve eserlerin kullanıldığı görülmektedir. Viyola eğitiminde
kullanılmak üzere Türk Halk Müziği eserlerinin çok yetersiz, Türk Sanat Müziği eserlerinin ise
neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülmektedir.
Bu araştırma, Türk müziği saz eserlerinin viyola eğitiminde kullanılması ve viyola
repertuvarına eklenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda beş adet saz eseri seçilmiş ve
viyola için uyarlanmıştır. Bu uyarlama esnasında müzikal ifadeyi güçlendirmek için Türk müziği
notalarında kullanılmayan yay, parmak numarası, gürlük terimleri, hız terimleri ve artikülasyon
işaretleri eklenmiştir. Eserleri tek düzelikten çıkartmak, eserlerin karakterini yansıtmak ve icracının
çalgıdaki ustalığını göstermek amacıyla benzer cümleler farklı oktavlara taşınmıştır. Bu uyarlamaların
daha rahat çalınması amacıyla uygun görülen parmak numaraları yazılmıştır. Eserlerin sahnede icra
edilmesi amacıyla her eser için ayrı bir piyano eşliği hazırlanmıştır. Hazırlanan eserlerin viyola
eğitiminde kullanılabilirliğini tespit etmeye yönelik olarak eğitimci ve sanatçıların görüşlerini almak
amacıyla yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu görüşler doğrultusunda gerekli
düzeltmeler yapılmış ve viyola eğitiminde kullanılabilir hale getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Viyola Eğitimi, Türk Müziği
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Interaction of Human, Space and Culture in Rural Areas: A Case of Suvermez
Village
Abstract
Historical environment; human, space, environment and cultural elements that arise as a
result of the interaction of each other, is a multi-year formation. This formation was formed as a
result of the blending of this cultural diversity by forming societal unity by the societies living in
Anatolia, having the effects of different civilizations and Ottoman culture and having different
ethnic origins and religious beliefs. Traditional architecture was created as a result of transferring the
composition to the buildings by using materials and techniques specific to the region. One of the
components affecting the formation of traditional houses in Anatolia; in addition to natural
components such as local material, topography and climate, cultural factors such as humanity,
diversity of belief and lifestyle also differ. Despite the fact that it possesses an improved mixed
culture of tolerant living in more complex beliefs, compared to its near region, with its underground
and aboveground cultural assets, very few documents have been made about it. The scope of the
study was to examine the formation components and properties of Suvermez countryside. The
method of the study is to examine the subject on the basis of literature review, local studies, archival
documents, environmental analysis and on-site observations. Concrete and intangible cultural
heritage elements in Suvermez Village, Derinkuyu district of Nevşehir province were examined in
this context. The aim of this study is to convey the components of the rural fabric, to draw attention
to the values it possesses in the context of the structures and to ensure the realization of these values
by creating awareness by the society and public institutions.
Keywords: Historical Environment, Local Material, Nevşehir, Suvermez, Ethnic Origin, Diversity of Belief,
Religious Tolerance
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Kırsal Alanlarda İnsan, Mekan ve Kültür Etkileşimi: Suvermez Köyü Örneği
Özet
Tarihi çevre; insan, mekan, çevre ve kültür öğelerinin birbiri ile etkileşimi sonucunda ortaya
çıkan, çok yıllık bir oluşumdur. Bu oluşum, Anadolu’da yaşayan, farklı uygarlıkların ve Osmanlı
kültürünün etkilerini taşıyan, farklı etnik köken ve dini inanışa sahip toplumların, bu kültürel
çeşitliliği dil birliği oluşturarak harmanlaması sonucu şekillenmiştir. Oluşturulan kompozisyonun,
yöreye özgü malzemeler ve teknikler kullanılarak, yapılara aktarılması sonucunda ise geleneksel
mimari meydana gelmiştir. Anadolu’da geleneksel evlerin oluşumunu etkileyen bileşenlerden; yöresel
malzeme, topografya ve iklim gibi doğal bileşenler dışında, insan, inanç çeşitliliği ve yaşam biçimi gibi
kültürel etkenler de farklılık göstermektedir. Sahip olduğu yer altı ve yer üstü kültürel varlıklarıyla
adından söz ettiren, yakın bölgesine kıyasla, daha karmaşık inanç çeşitliliğine sahip toplumların
hoşgörü içerisinde yaşamasının getirdiği gelişmiş karma kültüre sahip olmasına rağmen, hakkında çok
az sayıda belgeleme yapılmıştır. Çalışmanın kapsamı, Suvermez kırsalı dokusunun oluşum
bileşenlerini ve özelliklerini incelemektir. Çalışmanın yöntemi ise, literatür taraması, yerel incelemeler,
arşiv belgeleri, çevre analizleri ve yerinde gözlemlere dayanılarak konunun detaylı irdelenmesidir.
Nevşehir ili, Derinkuyu ilçesi, Suvermez Köyü’ndeki somut ve somut olmayan kültürel miras öğeleri
bu kapsamda incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kırsal dokunun, oluşumundaki bileşenleri aktarmak,
yapıların bağlamında sahip olduğu değerlere dikkat çekmek ve bu değerler için toplum ve kamu
kuruluşları tarafından farkındalık oluşturarak gerçek anlamda yaşatılmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Çevre, Yerel Malzeme, Nevşehir, Suvermez, Etnik Köken, İnanç Çeşitliliği, Dinsel
Hoşgörü
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The Structural Characteristics of Rural Life in The Novels 'Sağırdere' And
'Körduman'
Abstract
Villages are social communities in terms of agricultural/ economic production as well as in
terms of religion and social relations. In the 1940s, 81 % of the population in Turkey used to live in
rural areas. This demographic reality of Turkey has found its place in the Turkish literature. One of
these literary forms is the novel.
Novels reflect social reality by materialising it in its 'characters.' Kemal Tahir's work,
Sağırdere, is one of the novels that deals with the villagers in their traditional life the most intensely
among the rural-themed novels of the period. Körduman was written as a sequence to Sağırdere.
The outline of the events that resulted in the tragedy in Körduman were told in Sağırdere.
These novels also have a wealth of material about the structural property of social relations
in rural life in Turkey. For example, what are the tangible reflections of country life? How was Aga
perceived by the peasants in Çankırı and Çorum? What kind of relationship existed between the
peasant and the state, especially in terms of public order and tax? Relationships such as the reflection
of the time the villager spends in the city far from the hometown onto his status in the village life
find their place in these novels.
On the other hand, the novels focus, particularly on the themes of weddings, entertainment,
the relationship between young men and women, traditional behaviors among young men which
are centered around the character of Mustafa. In Sağırdere, attitudes towards young people
constitute the center for traditions.
According to Tahir, what is expected of the novelists who write about the village is to try to
discover the common, united spirit and attitudes of the Turkish nation. If the village can be
identified with the members of the various groups of the peasantry, with the souls of the people, the
Turkish spirit -the Anatolian Turk spirit- can be created in the form of a mosaic.
Keywords: Village, Peasantry, Village Novels, Kemal Tahir, Social Relationship
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‘Sağırdere’ ve ‘Körduman’ Romanlarında Kırsal Yaşamın Yapısal Özellikleri
Özet
Köyler tarımsal/iktisadi üretim bakımından olduğu gibi din ve sosyal ilişkiler bakımından da
başlı başına sosyal birlikteliklerdir. Türkiye 1940’lı yıllarda, yüzde 81’i köylerde yaşayan bir nüfusa
sahiptir. Türkiye’nin bu demografik gerçekliği Türk yazınında da kendine yer bulmuştur. Bu yazınsal
türlerden biri de romanlardır.
Romanlar toplumsal gerçekliği ‘insan’larda somutlayarak yansıtır. Kemal Tahir’in Sağırdere
eseri yazıldığı dönemin köy romanları arasında, köylüyü gelenekler içindeki yaşayışıyla en yoğun
olarak ele alan romanlardan biridir. Körduman da Sağırdere’nin devamı olarak yazılmıştır.
Körduman’da trajediyle sonuçlanan olayların ilk çerçevesi Sağırdere’de çizilmiştir.
Bu romanlar Türkiye’nin kırsal yaşamındaki sosyal ilişkilerin yapısallığı konusunda da zengin
bir malzemeye sahiptir. Örneğin, köylülük olgusunun somuttaki yansımaları nelerdir? Ağalık; Çankırı,
Çorum civarlarında köylü tarafından nasıl algılanmaktadır? Köylünün devletle girmiş olduğu, özellikle
asayiş ve vergi konusunda, nasıl bir ilişki söz konusudur? Köylünün şehirdeki, gurbetteki geçirdiği
sürenin köy hayatındaki statüsüne yansıması gibi ilişki biçimleri bu romanlarda kendine yer bulur.
Diğer yandan romanlarda Mustafa’nın çevresinde ağırlık kazanan düğün, eğlence, delikanlı/genç kız
ilişkileri ve delikanlılar arasındaki gelenekçi davranışlar üzerinde durulur. Sağırdere’de geleneklerle
ilgili merkezi gençlerle ilgili tutumlar oluşturmaktadır.
Tahir’e göre köyü yazan romancılardan beklenilen şey, Türk milletinin müşterek, yani birleşik
ruhunu, davranışlarını keşfetmeye çalışmaktır. Köyü, köylülüğün muhtelif zümrelerine mensup
kişileriyle, kişilerin ruhlarıyla eğer tespit edilebilirse Türk ruhu denilen yani Anadolu Türk’ü ruhu
denilen bu tip, mozayik halinde meydana getirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Köy, Köylülük, Köy Romanları, Kemal Tahir, Sosyal İlişki
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Urban Rights and Healthy City Approach
Abstract
Cities are heterogeneous. It is an attempt to create order in disorder. The disruption of one
of the urban functions, such as the cogs of a gear, can also negatively affect others. Individuals and
cities have mutual rights and responsibilities. The Declaration of urban rights is one of the important
documents in which these rights are stated. Accordingly, the inhabitants of a city have many basic
rights such as security, housing, health, rest, culture, participation. Constitutionally, every citizen has
rights such as health, education and housing. Urban planning aims to be able to make the right
organization for the presentation of these rights in cities. It is appropriate that urban planning
decisions should be equally accessible, balanced and fair. In this way, the continuity of the urban
order can be achieved more easily. One of the approaches that can be used for this is the ’Healthy
City Approach'. The healthy city approach involves planning that is health conscious and takes
effort to develop it. It is a process-oriented approach, not a result. In this study, the healthy urban
approach is discussed in terms of fulfilling the right of an urbanist.
Keywords: City, Urban Planning, Urban Rights, Healthy City Approach
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Kentli Hakları ve Sağlıklı Kent Yaklaşımı
Özet
Kentler farklı niteliklerdeki kullanıcıları nedeniyle düzensizlik içinde düzeni yaratma
çabasındadır. Bir dişlinin çarkları gibi kentsel fonksiyonlardan birinin aksaması diğerlerini de olumsuz
etkileyebilmektedir. Bireylerin ve kentlerin karşılıklı olarak hak ve sorumlulukları mevcuttur. Bu
hakların belirtildiği önemli belgelerden biri ‘Kentli Hakları Deklarasyonu’dur. Buna göre bir kentte
yaşayanların güvenlik, konut, sağlık, dinlenme, kültür, katılım gibi pek çok temel hakkı
bulunmaktadır. Anayasal açıdan da her vatandaşın sağlık, eğitim, barınma gibi haklarının olduğu
bilinmektedir. Kent planlama şehirlerde bu hakların sunulması konusunda doğru organizasyonu
yapabilmeyi hedeflemektedir. Kent planlama kararlarının eşit erişilebilir, dengeli dağılımlı ve adil
olması uygundur. Bu yolla kentsel düzenin devamlılığı daha rahat sağlanabilir. Bunun için
kullanılabilecek yaklaşımlardan biri ’Sağlıklı Kent Yaklaşımı’dır. Sağlıklı kent yaklaşımı sağlık bilincine
sahip ve onun geliştirilmesinde çaba harcayan bir planlamayı içerir. Sonuç değil süreç odaklı bir
yaklaşımdır. Bu çalışmada sağlıklı kent yaklaşımı; bir kentli hakkının yerine getirilmesi açısından ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent planlama, Kentli Hakları, Sağlıklı Kent Yaklaşımı
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Consequences of Distrustfulness Loneliness and Reciprocity
Abstract
Sense of trust is one of the psychological needs of human beings and the basis of positive emotions.
Without a sense of trust, people try to live by anxious, fearful, restless, soul sucking and keep one's
distance from people. Distrustfulness which has the effect of disrupting the solidarity occurs
between human-human, human-society, human-state. The individual and social construction of trust
starts with the family which smallest unit of the society and provides the formation of a sense of
social trust. The lack of trust in the family directs people to their environment outside the family and
makes them the targets of malicious groups and individuals. Distrustfulness has a devastating range
of effects, from manipulation in bilateral relations to participation in terrorist organizations. Failure
to meet the need for trust can push the loneliness that begins from the individual to the society and
transforms the relationships within the society from altruism to reciprocity. This study is a
qualitative research conducted on young people by interview technique and sample group was
formed with maximum diversity. The maximum diversity sample was composed of individuals who
answered "I don't trust anyone”, "I trust everyone around me" and individuals who build trust
based on selective qualities. The number of samples formed by finalizing the answers on repetition
consists of 44 people.
Keywords: Trust, Distrustfulness, Fear, Loneliness, Reciprocity
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Güvensizliğin Sonuçları Yalnızlık ve Mütekabiliyet
Özet
Güven duygusu, insanın psikolojik ihtiyaçlarından olup olumlu duyguların temellendiği bir zemindir.
Güven duygusu olmadan insan, yaşamdan lezzet alamadan, kaygılı, korkulu, huzursuzluk içinde ve
insanlara mesafe koyarak yaşamaya çalışmaktadır. Dayanışmayı bozucu etkisi olan güvensizlik insaninsan, insan-toplum, insan-devlet arasında oluşmaktadır. Güvenin bireysel ve toplumsal inşası
toplumun en küçük birimi olan aile de başlayıp toplumsal güven duygusunun oluşumunu da
sağlamaktadır. Güvenin ailede oluşmaması ise kişileri aile dışındaki çevresine yönlendirmekte ve kötü
niyetli grupların hedefleri haline getirebilmektedir. İkili ilişkilerde manipülasyona uğramaktan terör
örgütlerine katılıma kadar geniş bir yelpazede yıkıcı etkileri olan güven ihtiyacının karşılanmaması
kişilerin hayatlarını altüst edebilmekte, kişiden başlayıp topluma uzanan yalnızlığa itebilmekte ve
toplum içinde ilişkileri diğerkâmlıktan mütekabiliyet biçimine dönüştürmektedir. Bu çalışma gençler
üzerine mülakat tekniğiyle yapılmış nitel bir araştırma olup örneklem grubu maksimum çeşitlilik ile
oluşturulmuştur. Maksimum çeşitlilik örneklemi “Hiç kimseye güvenmem.”, “Çevremdeki herkese
güvenirim.”, cevabını verenler ve seçici niteliklere göre güven oluşturan bireylerden oluşturulmuştur.
Cevapların birbirini tekrarı üzerine sonlandırılmasıyla oluşturulmuş olan örneklem sayısı 44 kişiden
oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güven, Güvensizlik, Korku, Yalnızlık, Mütekabiliyet
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Approaches Towards the Tutor as a Role Model to Learners in the Lecture Hall
a Case Study in Rabat-Morocco
Abstract
The aim behind this paper is to assess the hypothesis about the fact that a teacher ought to
reflect the image of the role model to his or her students in the classroom. Thus, I will attempt to
define particular key words; namely, professional development, teacher development and reflective
teaching. In addition to this, I will deal with the importance of reflective teaching for teachers,
students and the workplace as well as the characteristics of reflective practice while taking into
account four major aspects; namely, ethics of caring, the constructivist approach to teaching, artistic
problem solving and the teachers’ love of teaching. I will also provide a sample of how a role model
teacher should be like. As for the practical part, two different samples of questionnaires will be
designed and handed in to both teachers and students of the Moroccan School of the Sciences of
the Engineer in Rabat.
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Socio-Political Outlook of Rural Life in 'Revenge of the Snakes'
Abstract
Revenge of the Snakes is about the people of Karataş village with 80 homes and Kara
Bayram family. Kara Bayram and his family is a typical family of villagers of the 1950s, and in a sense
they have an imaginary characteristic.
Revenge of the Snakes deals with village life and social relations using political references during the
process of social change in Turkey. In 1958, the work was published by Fakir Baykurt as a novel and
later was adapted to the cinema twice. After being published as a novel, it caused a controversy on
the grounds that it promoted obscenity and communism.
The first film, which was shot by Metin Erksan, was forbidden by the censorship committee of the
1961 Constitution and could only be screened with the special permission of President Cemal
Gürsel.
The second film, which won four awards at the 1986 Antalya Film Festival, was shot by Şerif
Gören. The political message of Gören's film, especially in the final scene, has been interpreted to
the extent that can be described as didactic propaganda.
The novel and the films have two climactic points. Narratives develop by expanding around
these turning points. The first one is the consequences of the division of collective property. The
second is the imaginary narrative of the proposed or controlled social imaginations.
Keywords: Revenge of the Snakes, Social Imagination, Property, Conflict
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‘Yılanların Öcü’nde Kırsal Yaşamın Sosyo-Politik Görünümü
Özet
Yılanların Öcü, 80 evli Karataş köyü halkını ve Kara Bayram ailesini konu edinmiştir. Kara
Bayram ve ailesi, 1950’li yıllardaki köylü ailesinin bir proto-tipidir, bir anlamda imgesellik özelliği söz
konusudur.
Yılanların Öcü, Türkiye’deki toplumsal değişim sürecinde köy yaşamını ve toplumsal
ilişkilerini, siyasal göndermeler üzerinden ele alır. 1958 yılında Fakir Baykurt tarafından roman olarak
yayınlanan eser daha sonra iki defa sinemaya uyarlanmıştır. Roman olarak yayınlandıktan sonra
müstehcenlik ve komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.
İlkini Metin Erksan’ın çektiği film 1961 Anayasasının sansür kuruluna takılmış Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel’in özel izni ile gösterime girebilmiştir.
İkinci çevrim olan ve 1986 Antalya Film Festivalinde dört ödül kazanan film Şerif Gören
tarafından çekilmiştir. Gören’in çektiği filmin, özellikle final sahnesinde, politik mesaj didaktik
propaganda olarak nitelendirilebilecek bir aşamaya kadar taşınmıştır.
Romanın ve filmlerin iki momentum noktası vardır. Anlatılar bu temel hareket noktalarının etrafında
saçaklanarak gelişir. Birincisi kolektif mülkiyetin parçalanmasının ürettiği toplumsal sonuçlar ve
toplumsal çatışmalar alanı; ikincisi ise önerilen veya yönlendirilen toplumsal tasavvurların imgesel
anlatımları.
Anahtar Kelimeler: Yılanların Öcü, Toplumsal Tasavvur, Mülkiyet, Çatışma
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Perception of the City from the Eye of the Visual Disabled: Dialogue in the
Dark Experience
Abstract
The city is not just a physical space. It is a whole of places that are shaped by people's
cultural lives and have a vital cycle. There is a situation where urbanites benefit from or contribute to
this structure. However, it would not be right to say that the connection of all urbanites with the city
could be the same. The disabled are in this disadvantaged group. In some cities, plans are being
made for the disabled. The event called Dialogue in the Dark was held to help healthy individuals
understand the condition of disabled people. The event offers experiences on how visually impaired
individuals perceive the city. In this study, dialogue in the Dark was conducted with 10 children of
primary school age. After the trip, the difficulties of disabled people in urban areas are examined.
First of all, the situation in Turkey and the world is described and examples of successful
applications are given. The basic idea of urban planning should be the organization of equally
accessible services. Therefore, the effectiveness of dialogue in the Dark is an important element in
order to accurately perceive the problems of visually impaired individuals. Increasing activities aimed
at providing empathy to disabled people will be positive for disadvantaged groups.
Keywords: City, Urban Planning, City Approach Without Barriers
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Görme Engellilerin Gözünden Kenti Algılamak:
Karanlıkta Diyalog Deneyimi
Özet
Kent, fiziki bir alan olmanın ötesinde, orada yaşayanların kültürel yapılarının mekâna
yansımasıyla ortaya çıkan, yaşamsal döngüsü olan mekanlar bütünüdür. Bu yapıya katkı sağlamak ve
ondan faydalanmak kentlilerin yaşamının parçasıdır. Ancak, tüm kentlilerin kentle olan bağının aynı
olabileceğini söylemek doğru olmaz. Engelliler bu dezavantajlı gruptadır. Bu durumu iyileştirebilmek
adına bazı kentlerde engellilere yönelik planlamalar yapılmaktadır. Karanlıkta Diyalog adlı etkinlik,
sağlıklı bireylerin engellilerin durumunu anlayabilmesi adına yapılmıştır. Görme engelli bireylerin
kenti nasıl algıladıklarına dair deneyimler sunmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim çağındaki 10 çocukla
yapılan Karanlıkta Diyalog gezisi sonrası; onların ağzından engelli bireylerin kentsel alanlarda
çektikleri zorluklar irdelenmektedir. Öncelikle Türkiye ve dünyadaki durum betimlenmekte; başarılı
uygulamalardan örnekler verilmektedir. Kent planlamanın temel düşüncesi eşit erişilebilir hizmetlerin
organizasyonu olmalıdır. Bu nedenle görme engelli bireylerin sorunlarını doğru algılayabilmek adına
Karanlıkta Diyalog etkinliği önemli bir unsurdur. Engelli bireylere empati sağlamayı amaçlayan
faaliyetlerin artırılması dezavantajlı gruplar için olumlu olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent planlama, Engelsiz Kent Yaklaşımı

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS2019), Kas 23-24, 2019
Ankara/ TÜRKİYE | 35

2ndInternational

Congress of Human Studies

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi ISBN: 978-605-9636-82-7

Prof. Dr. Rafet Çavusoglu
Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Literature, Archaeology, Van, Turkey,
rcavusoglu@yyu.edu.tr

Phd Student Dilara Demırtaş
Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Literature, Archaeology, Van, Turkey,
dilararas93@gmail.com

Processing Techniques of Bone and Horn/Antler at Urartian Kingdom
Abstract
Urartian Kingdom which was established as the center of the Van Lake Basin between 9-7
BC, one of the raw materials used in the production of artifacts in the is bone and horn. Bone is the
hard organ that forms the roof of human and vertebrate animals. The horn, consists of a spongy
tissue with an inner structure covered with a bony oily keratin layer. Bone and horn have been
preferred as raw material in every period due to being semi-organic, easily accessible material. The
fact that these raw materials are semi-organic has led the craftsman to develop different methods in
processing techniques. Since Palaeolithic the period these techniques have evolved to the present
day. The tools and equipment used in bone and horn processing techniques reflect the
characteristics of the period in which it was produced. Initially, stone tools developed into metal
during the process. It is also possible to see this development in Urartian craftman. In processing
techniques, firstly, the bone and horn are separated from the organic structure. The techniques
developed during this process are still applied in a similar manner. Tools and techniques used in the
processing of bones and horns in the Urartian Kingdom is understood from the traces on the
artifacts. Some of the tools used in processing techniques is flat stones, metal chisels, saws, axes,
knives and drills. According to the artificats desired to be processed with these tool, Urartian
craftsmen have been used cutting, rasping, slicing. These craftsmen produced bones and horn
weaving tools, awls, horse-cheeks, seals and various kinds of beads.
Keywords: Urartian, Bone, Horn, Craft, Processing Techniques
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Urartu Krallığı’nda Kemik ve Boynuz İşleme Teknikleri
Özet
MÖ 9-7. yy arasında Van Gölü Havzası merkez olmak üzere kurulan Urartu Krallığı’nda eser
üretiminde kullanılan ham maddelerden biri de kemik ve boynuzdur. Kemik, insan ve omurgalı
hayvanların çatısını oluşturan sert organlardır. Boynuz, dış kabuğu kemiğimsi yağlı keratin tabaka ile
kaplı, içyapısı süngerimsi bir dokudan oluşmaktadır. Kemik ve boynuz yarı organik, kolay ulaşılabilen
bir madde olması nedeni ile her dönemde hammadde olarak tercih edilmiştir. Bu ham maddelerin
yarı organik olması, zanaatkârların işleme tekniklerinde farklı yöntemler geliştirmesine neden
olmuştur. Paleolitik Dönem’den itibaren bu teknikler günümüze değin gelişerek değişim göstermiştir.
Kemik ve boynuz işleme tekniklerinde kullanılan araç ve gereçler üretildiği dönemin özelliklerini
yansıtmaktadır. Başlangıçta taştan olan aletler süreç içerisinde gelişerek metale dönüşmüştür. Bu
gelişimi Urartulu zanaatkârlarda da görmek mümkündür. İşleme tekniklerinde ilk olarak kemik ve
boynuzun organik yapısından ayrıştırılması söz konusudur. Bu işlemde geliştirilen teknikler hala
benzer şekilde uygulanmaktadır. Urartu Krallığı’nda kemik ve boynuzun işlenmesi sırasında
kullanılan alet ve teknikler; eserler üzerindeki izlerden anlaşılmaktadır. İşleme tekniklerinde kullanılan
aletlerden bazıları; yassı taşlar, metal keskiler, testereler, baltalar, bıçaklar ve matkaplardır. Urartulu
zanaatkârlar bu aletlerle işlenmek istenen esere göre; kesme, yongalama, kıyma-dilme, yassılaştırma
ve oyma gibi farklı teknikleri kullanmışlardır. Söz konusu zanaatkârlar bu tekniklerle kemik ve
boynuzdan dokuma aletleri, bızlar, at gem yanaklıkları, mühürler ve çeşitli türde boncuklar
üretmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Urartu, Kemik, Boynuz, Zanaat, İşleme Tekniği
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Oral Pathology: Dental Caries: Muş Tepeköy Mound
Abstract
Oral pathology analysis, which has a long history in the field of bioarchaeology, is an
important component that reconstructs the lifestyle of ancient people. Analyzes of oral health in
bioarchaeology are usually performed by examining different rates of different dental pathologies.
These studies are commonly analyzed in terms of subdivisions of a population such as sex and age.
If there is a difference in the results, they are reported. Hence, pathological changes seen in all
constituents of the oral cavity are directly associated with the diet. Accordingly, dental pathology
data are frequently used to elucidate the dietary behavior of ancient societies. However, associating
dental pathologies with diet may not be sufficient to enlighten the issue. Other models need to be
taken into consideration along with the diet. In this study, a total of 282 permanent teeth of 13
individuals (9 males, 4 females) who were buried according to Islamic beliefs of the Late Modern
Period were evaluated in Tepeköy Mound. The frequency of dental caries in the examined
individuals is 12.3%. While the incidence of caries is 2.1% in the anterior teeth group, it is 10.2% in
the posterior teeth group. As the ratio of caries between sex differences was 11.22% in females, it is
9.71% in males. It could therefore be said that caries increases with the age rather than the diet. The
frequency of dental caries observed between sex differences was more common in females. In
addition, the rate of caries is higher in young adult females than in young adult males. This is
presumably related to the biological structure of females.
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Oral Patoloji, Diş Çürüğü: Muş Tepeköy Höyük
Özet
Biyoarkeoloji alanında uzun bir geçmişe sahip olan oral patoloji analizleri, antik dönem
insanların yaşam biçiminin rekonstrüksiyonunu yapan önemli bir bileşendir. Biyoarkeolojide ağız
sağlığının analizleri genellikle farklı diş patolojilerinin farklı oranları tartışılarak yapılır. Genellikle, bu
çalışmalar bir popülasyonun alt bölümleri (cinsiyet ve yaş) açısından analiz edilir. Eğer sonuçlarda
varsa bir farklılık bunlar rapor edilir. Nitekim ağız boşluğunu oluşturan tüm birleşenlerde görülen
patolojik değişiklikler doğrudan diyet ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla antik toplumların diyet davranışını
aydınlatmak için diş patolojisi verilerini sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak diş patolojilerini diyetle
ilişkilendirmek tam anlamıyla karşılayamayabilir. Diğer modelleri diyet ile birlikte değerlendirmek
gerek. Bu çalışmada Tepeköy Höyüğü’de Yakın Çağ ait İslami inanışlara göre defnedilmiş 13 bireye
(9 erkek, 4 kadın) ait toplam 282 daimi diş çürük bakımından değerlendirmiştir. İncelenen bireylerde
diş çürüğü sıklığı % 12,3’dür. Diş çürüğü sıklığı ön diş grubunda % 2.1 iken arka diş grubunda
%10,2’dir. Cinsiyetler arasında diş çürüğü oranları ise kadın bireylerde %11,22 iken erkek bireylerde
ise 9,71’dir. Sonuç olarak diş çürüğünün beslenmeden ziyade yaş ile birlikte artığı söylenebilir.
Cinsiyetler arasında gözlenen diş çürüğü sıklığının kadın bireylerde daha sık görülmüştür. Ayrıca genç
erişkin kadın bireylerde diş çürüğünün genç erişkin erkek bireylere göre daha yüksektir. Bu durum
muhtemelen kadın bireylerin biyolojik yapısıyla ilgili olabilir.
Mayıs ayında Ankara’da buluşmak dileğiyle.
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Birds of Prey in The Ancient Near East
Abstract
Many different wing bones of predator birds were found in Zawi Chemi and Shanidar cave
in Near East at BC 10 thousand for the year dated. Finds of hunter birds in Anatolia are also seen in
Çatalhöyük. Findings from these hunting birds are estimated to have been used for a similar
purpose. Birds depictions in Göbeklitepe and Çatalhöyük have an important place in the belief
system of the period. There are depictions of hunting birds such as eagles and falcons on the reliefs,
seals and god statues of the civilizations that have dominated various regions of the Near East. It is
possible to see eagle depictions of this kind in Anatolia on many works in the Assyrian Trade
Colonies and Hittite Periods. The relationship between hunter birds and humans is first seen in the
cylinder seals of the Assyrian Trade Colonies Age. There are also written texts about the eagle in the
Hittite written texts.
Early depictions of the eagle have been began to seen from Obeyd and Uruk period in
Mesopotamia. The eagle is depicted alone or with snakes in Uruk period. Later, the depiction of an
eagle continued to be used in battle scenes in the Neo-Assyrian wall reliefs. The eagle, often
mentioned in the Mesopotamian and Anatolian epics, is an important piece of rituals with its
respected character. It is understood from the written texts and visual art works that hunter birds
are trained and domesticated. In this study, the place of hunting birds in history is mentioned.
Keywords: Hittite, Neo Assyria, Eagle, Hawk, Hunter Birds
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Eski Yakındoğu’da Avcı Kuşlar
Özet
Yakındoğu’da Zawi Çemi ve Şanidar mağarasında MÖ 10 bin yılına tarihlenen çok sayıda
farklı avcı kuşlara ait kanat kemikleri bulunmuştur. Anadolu’da avcı kuşlara ait kalıntılar
Çatalhöyük’te de görülmektedir. Bu avcı kuşlara ait buluntuların, benzer bir amaç için kullanıldığı
tahmin edilmektedir. Göbeklitepe ve Çatalhöyük’te görülen kuş tasvirlerinin, dönemin inanç sistemi
içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Yakındoğu’nun çeşitli bölgelerinde hâkimiyet kurmuş
uygarlıkların, saray kabartmalarında, mühürlerinde ve tanrı heykellerinde kartal ve şahin gibi avcı kuş
tasvirleri görülmektedir. Anadolu’da bu tür örneklerden özellikle kartal betimlemelerini, Asur Ticaret
Kolonileri Çağı’nda ve sonrası Hitit Dönemi’nde çok sayıda eser üzerinde görmek mümkündür. Avcı
kuşlar ile insanlar arasındaki ilişki ilk kez Asur Ticaret Kolonileri Çağı silindir mühürlerinde
görülmektedir. Ayrıca Hitit yazılı metinlerinde kartal ile ilgili açıklayıcı yazılı metinler de
bulunmaktadır.
Mezopotamya’da ise kartal ile ilgili erken tasvirler Obeyd ve Uruk Döneminden itibaren görülmeye
başlamıştır. Uruk Dönemi silindir mühürlerinde kartal tek başına veya yılanla birlikte betimlenmiştir.
Daha sonra, Yeni Asur Dönemi duvar kabartmalarında savaş sahnelerinde kartal tasviri kullanılmaya
devam etmiştir. Mezopotamya ve Anadolu destanlarında sıkça sözü geçen kartal, saygı duyulan
özelliğiyle önemli ritüellerin de birer parçası niteliğindedir. Avcı kuşların eğitildiği ve evcilleştirildiği
yazılı metinlerden ve görsel sanat eserlerinden anlaşılmaktadır. Çalışma içerisinde bu avcı kuşların
tarihsel süreçteki yerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hitit, Yeni Asur, Kartal, Şahın, Avcı Kuşlar
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Trauma Traces on Muş Tepeköy Mound Skeletons, Late Modern Period

Abstract
The aim of this study is to determine the trauma traces seen on the Near Age Muş Tepeköy
Mound skeletons. Trauma refers to the disintegration and destruction of the integrity of bone
structures due to laceration, wounding, incision, fracture, or deformation as a result of the exposure
of any part or all of the body. There are three types of bone traumas. Antemortem trauma is the
osteogenic formation traces occurred on the bones of the individual before death because of various
reasons. Perimortem trauma includes fractures that occur as a result of blows caused by various
reasons from the moment of the event causing death, within the period of the death of the body, to
the period during which the bone loses its elastic and plastic structure. Postmortem trauma is the
damages to the bones during the moving of the skeletons from one place to another (by humans or
animals), burial or removal. In this study, the location, size, shape, symptoms of healing and
infection in the skeletons recovered from the Near Age Muş Tepeköy Mound excavation are
identified and possible causes of occurrence are explained in the light of these findings.
Keywords: Trauma, Tepeköy Mound, Muş, Late Modern Period, Skeleton
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Yakın Çağ Muş Tepeköy Höyük İskeletlerinde Travma İzleri
Özet
Bu çalışmanın amacı, Yakın Çağ Muş Tepeköy Höyük iskeletlerinde görülen travma izlerinin
belirlenmesidir. Travma, vücudun herhangi bir bölgesinin veya tamamının bir etkiye maruz kalması
sonucunda, o bölgedeki yumuşak doku ve kemik dokusunda meydana gelen yaralanma, zedelenme,
örselenme, kesik, kırık veya deformasyon etkisiyle kemik yapıların bütünlüğünün bozulması ve tahrip
olması demektir. Kemik travmaları üçe ayrılır. Antemortem travma, bireyin ölmeden önce
kemiklerinde çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelmiş osteojenik oluşum izleridir. Perimortem
travma ölüme sebebiyet veren olay anından itibaren, bedenin ölüm süreci içerisinde, hatta ölüm
sonrasında kemiğin elastiki ve plastiki yapısını yitirdiği süreye kadar olan zaman dilimi içerisinde,
çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen darbeler sonucu oluşan kırıkları içerir. Postmortem travma,
ölüm zamanı dışında herhangi bir zaman diliminde iskeletlerin bir yerden başka bir yere taşınması
(insanlar veya hayvanlar tarafından), gömülmesi veya bulundukları yerden çıkarılmaları esnasında
kemiklerde meydana gelen hasarlardır. Bu çalışmada, Yakın Çağ Muş Tepeköy Höyük kazısında ele
geçen iskeletlerdeki travma bulgularının yeri, boyutu, şekli, iyileşme ve enfeksiyon belirtisi tespit
edilmekte ve bulgular ışığında muhtemel meydana geliş nedenleri açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Travma, Tepeköy Höyüğü, Muş, Yakın Çağ, İskelet
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Rare Epigenetic Character in Ancient Anatolian Populations Hypodontia: The
Example of Dara Ancient City
Abstract
Hypodontia is generally defined as the developmental absence of one or more teeth in
primary or permanent teeth, with the exception of third molars. Various names such as Hypodontia,
congenital missing teeth, tooth agenesis, tooth deficiency have been made by the researchers to
express the lack of teeth. Hypodontia is one of the most common human teeth developmental
anomalies. Congenital missing teeth is divided into 3 as hypodontia, oligodontia and anadontia
according to the number of missing teeth. Hypontia is the condition of missing 6 or fewer teeth.
The absence of more than 6 teeth is called oligodontia, while the absence of all teeth in the mouth is
defined as anodontia. Congenital missing teeth is a consequence of discomfort occurring in the early
stages of development and requires radiographic, clinical and dental cast examination for its
diagnosis. The incidence of hypodontia varies between 1.6% and 36.5% depending on the
population studied. The teeth most affected by hypodontia are lower second premolar and upper
lateral incisors. While some researchers reported that the incidence of hypodontia was not different
between genders, some researchers reported that female individuals were more common than male
individuals. 20 left half, 24 right half and 27 full maxilla, 33 left half, 24 right half and 30 full
mandible belonging to adult individuals of Late Roman Period Dara Antique City were examined.
The results of the investigations, on 1 full lower mandible, lack of second premolar was detected. As
a result of the examinations, the deficiency of the lower second premolar was detected in one
mandible. Hypodontia was not detected in any of the maxillary. Studies on Hypodontia are mostly
studies on contemporary societies. There are few studies on hypodontia in skeletal populations. In
this context, this study is important for determining the incidence of hypodontia in ancient
Anatolian populations.
Keywords: Hypodontia, Congenital Missing Teeth, Dara Ancient City, Late Roman Period
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Eski Anadolu Toplumlarında Nadir Görülen Epigenetik Karakter Hypodontia:
Dara Antik Kenti Örneği
Özet
Hypodontia genellikle, süt veya daimi dişlerde üçüncü azı dişleri hariç, bir veya daha fazla
dişin gelişimsel yokluğu olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacılar tarafından diş eksikliğini ifade etmek
için Hypodontia, konjenital diş eksikliği, diş agenesizi, diş eksikliği gibi çeşitli adlandırmalar
yapılmıştır. Hypodontia, en yaygın insan dişi gelişimsel anomalilerinden biridir. Kongentinal diş
eksikliği, eksik diş sayısına göre hypodontia, oligodontia ve anadontia olmak üzere 3’e ayrılmaktadır.
Hypontia 6 veya daha az dişin eksik olma durumudur. 6’dan fazla dişin eksik olması oligodontia
olarak adlandırılırken, ağızdaki dişlerin tamamının olmaması ise anodontia olarak tanımlanmaktadır.
Konjential diş eksikliği, gelişimin erken evrelerinde meydana gelen rahatsızlıkların bir sonucudur ve
tanısı için radyografik, klinik ve dental cast muayenesi gerekmektedir. Hypodontinin görüme sıklığı,
çalışılan popülasyona bağlı olarak% 1,6 ile% 36,5 arasında değişmektedir. Hypodontiadan en çok
etkilenen dişler alt ikinci premolar ve üst lateral kesici dişlerdir. Bazı araştırmacılar hypodontia
görülme sıklığında cinsiyetler arasında fark olmadığını bildirirken, bazı araştırmacılar kadın bireylerde
erkek bireylere göre daha fazla görüldüğünü bildirmiştir. Çalışmanın kapsamında Geç Roma
Dönemi’ne tarihlendirilen Dara Antik Kenti toplumuna ait, erişkin bireylere ait 20 adet sol yarım, 24
adet sağ yarım ve 27 tam maksilla incelenirken, 33 adet sol yarım, 24 adet sağ yarım ve 30 adet tam
mandibula incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 1 tam mandibulada alt ikinci premoların
eksikliği tespit edilmiştir. Maksillaların hiç birinde hypodontia tespit edilmemiştir. Hypodontia ile
ilgili çalışmalar çoğunlukla günümüz toplumları üzerine yapılan çalışmalardır. İskelet toplumlarında
hypodontia ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu kapsamda söz konusu çalışma Eski Anadolu
toplumlarında hypodontia sıklığının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hpodontia, Konjenital Diş Eksikliği, Dara Antik Kenti, Geç Roma Dönemi
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Neo Assyrian Queens and The Victory of Queen Libbali-Šarrat
Abstract
The Neo Assyrian Kingdom was an important civilization that reigned in Mesopotamia
between 1000-600 BC. The Assyria was enriched by increasing expeditions during the empire, spoils
of war, and taxes from the vassal kingdoms. In this magnificent life, Assyrian queens are as
important as kings in the empire. The palace reliefs and cuneiform documents of the Neo-Assyrian
Period have been helped us to learn about the lives and politics of the queens.
The first queen known in the Neo-Assyrian period was Mulissu-mukannišat-Nīnua. Queen,
II. Asurnasirpal and III.Salmanasar period is seen as the great queen. One of the important queens
of the period was Naqia, the wife of Sanherib. Esarhaddon mother Naqia is often referred to in the
texts king's mother or mother queen. It appears from the written texts that the queen acted like a
king in some religious political and military events. It appears that the Queen had a military unit. So
much so that he personally took part in the campaign against the threat of Elam. Later, the name of
Queen Liballi-Sharrat, wife of King Asurbanipal, was mentioned in many written texts. One of these
texts is the letter written by Eserhaddon's eldest daughter, Asurbanipal’s sister Šeru-eṭirat, to LiballiSharrat. The lives and political positions of these queens are very important for understanding
Assyrian political life. Generally, it is possible to understand the Mesopotamian Civilizations' view of
women from the chant of Goddess Gula. This study will examine the importance of the Neo
Assyrian queens and especially Queen Liballi-Sharrat within the kingdom.
Keywords: Neo Assyrian, Queen, Liballi-Sharrat, Queenn Mother, Naqia, Semiramis
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Yeni Asur Dönemi Kraliçeleri ve Kraliçe Libbali-Šarrat'in Zaferi
Özet
Yeni Asur Krallığı, yaklaşık olarak MÖ 1000-600 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm
süren önemli bir uygarlıktır. İmparatorluk süresince artan seferler, savaş ganimetleri ve vasal
krallıklardan alınan vergiler sayesinde Asur son derece zenginleşmiştir. Bu ihtişamlı hayat içerisinde,
imparatorlukta krallar kadar Asur kraliçeleri de oldukça önem taşımaktadır. Yeni Asur Dönemi saray
kabartmaları ve çivi yazılı belgeler kraliçelerin yaşamları ve siyasetteki yerleri hakkında bilgi
edinmemize yardımcı olmaktadır.
Yeni Asur Dönemi’nde adı bilinen ilk kraliçe Mulissu-mukannišat-Nīnua’dır. Kraliçe, II.
Asurnasirpal ve III.Salmanasar dönemlerinde büyük kraliçe olarak görülmektedir. Dönemin önemli
kraliçelerden bir tanesi de Sanherib’in eşi Naqia’dır. Eserhaddon’unda annesi olan Naqia, metinlerde
genellikle “kralın annesi” ya da “anne kraliçe” olarak geçmektedir. Yazılı metinlerden anlaşıldığı
kadarıyla, kraliçe bazı dini, siyasi ve askeri olaylarda kral gibi davranmıştır. Kraliçenin ayrıca kendi
askeri birliği bulunduğu da anlaşılmaktadır. Öyle ki bu birlik ile Elam tehdidine karşı yapılan seferde
bizzat yer almıştır. Daha sonraki dönemlerde Kral Asurbanipal’ın karısı Kraliçe Liballi-Sharrat’ın adı
pek çok yazılı metinde geçmektedir. Bu metinlerden biri de Eserhaddon’un büyük kızı,
Asurbanipal’ın ablası Šeru'a-eṭirat’ın, Liballi-Sharrat’a yazdığı mektuptur. Adı geçen kraliçelerin
yaşamları, siyasi konumları Asur siyasi yaşamını anlamamız konusunda oldukça önemlidir. Genel
olarak Mezopotamya Uygarlıkları’nın kadınlara bakışını Tanrıça Gula ilahisinde geçen sözlerden de
anlamak mümkündür. Bu çalışmada Yeni Asur Dönemi kraliçeleri ve özellikle Kraliçe LiballiSharrat’ın krallık içindeki önemi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Asur, Kraliçe, Liballi-Sharrat, Kralın Annesi, Naqia, Semiramis
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Visually Handicapped People’s Road Experiences: İstanbul
Abstract
This study investigates the problems the blind face in their experiences with urban life. The
study is based on the urban transport experiences of the visually handicapped who live and work in
Istanbul. Transport experiences are limited to journeys between home and workplace. The research
for the qualitative study which was conducted within Istanbul began in June 2019 and lasted until
October. 13 male and female visually handicapped people in total were interviewed. Snowball
method was used in the research. People were reached by means of people and the experiences of
people were reached through snowball technique. The impressions and findings obtained from the
journey experiences during commuting were evaluated along with literature review and were
interpreted accordingly. It became apparent in the findings that urban planning had vital importance
for the blind. The findings demonstrated that the structure of streets and roads was very important
for the blind to act independently. Thus, it was found that parked vehicles, underpasses, overpasses,
bridges, roads and bus stops were the elements making life easier or more difficult for the blind.
Keywords: The blind, City, Transport, Obstacles, Istanbul
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An Evaluation on Gender, Women Body and Right To Abortion
Abstract
Sexuality refers to the biological difference between men and women. Gender is a concept
that describes a non-legal hierarchical relationship between men and women. The phenomenon of
gender has a point of view that makes women more worthless than men. The roles assigned to
women and men in gender are reproduced by being accepted as absolute truth.
One of the areas of gender intervention is the female body. In the historical process, the hegemony
established female body is the conflict area of ideas. The right to abortion is one of the debates on
the female body. Abortion, which has moral, religious, cultural and legal dimensions, is handled in
different ways according to countries.
This study examines the right of abortion, which is a right on women's own body, through gender
and the woman body. In this study, the moral, religious and cultural aspects of the right to abortion
and the legal quality in our country will be evaluated.
Keywords: Gender, Women, Right, Rights on Bodily, Right to Abortion
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Toplumsal Cinsiyet, Kadın Bedeni ve Kürtaj Hakkı Üzerine Bir Değerlendirme
Özet
Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığı ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet ise,
kadın ve erkek arasında hukuki olmayan hiyerarşik bir ilişkiyi anlatan bir kavramdır. Toplumsal
cinsiyet olgusu, kadını erkeğe göre daha değersiz gören bir bakış açısına sahiptir. Toplumsal
cinsiyette kadın ve erkeğe biçilen roller, mutlak doğru kabul edilerek yeniden üretilir.
Toplumsal cinsiyetin müdahale alanlarından biri de kadın bedenidir. Tarihsel süreçte
hegemonya kurulan kadın bedeni, fikirlerin çatışma alanıdır. Kürtaj hakkı da kadın bedeni üzerinden
yürütülen tartışma konularından biridir. Ahlaki, dini, kültürel, hukuki boyutları olan kürtaj, ülkelere
göre farklı biçimlerde ele alınmaktadır.
Bu çalışma kadının kendi bedeni üzerinde bir hak olan kürtaj hakkını, toplumsal cinsiyet ve kadın
bedeni üzerinden ele almaktadır. Çalışmada ahlaki, dini ve kültürel yönleri ile kürtaj hakkı ve
ülkemizdeki hukuki niteliği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Hak, BedenÜzerindeki Hak, Kürtaj Hakkı
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Reconstruction in Turkish Public Administration After 1980 From A Gender
Perspective
Abstract
Public administration is not independent from economic, social and political changes, at the
same time it should be able to respond to changes in theese fields. Programmes, workings, activities
carried out to adopt the public administration system to periodical needs are called as reconstruciton
or administrative reforms and started in Tanzimat period come till the present day. In this study,
reconstruction in Turkish public administration after 1980 are evaluated from gender perspective. In
the 1980’s womens’ movement “took into streets” and in the 1990’s started to institutionalization. In
the study, how gender policies take part in reconstruction in 1980 and afterwards are studied by
using document analysis method. In conclusion, in the process of reconstruction in Turkish public
adiminstration, it focused on primarily administrative and financial problems, gender policies are
limited to regulations in local governments and development plans.
Keywords: Reconstruction, Gender, Public Management Reform, Gender Equality, Women in Public
Administration
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Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türk Kamu Yönetiminde 1980 Sonrası
Yeniden Yapılanma Çalışmaları
Özet
Kamu yönetimi, ekonomik, toplumsal, siyasal alanda yaşanan değişme ve gelişmelerden
bağımsız olmamakla birlikte, bu alanlardaki dönüşüme cevap verebilen bir yapıda olmalıdır. Kamu
yönetimi sistemini dönemsel ihtiyaçlara uyumlama çabasıyla yürütülen planlar, çalışmalar, faaliyetleri
ifade eden yeniden yapılanma çalışmaları/ idari reformlar; Türk kamu yönetiminde Tanzimat
döneminden başlayarak, günümüze dek uzanmaktadır. Bu çalışmada, 1980 sonrasında Türk kamu
yönetiminde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, toplumsal cinsiyet perspektifinden ele
alınmıştır. 1980’li yıllarda Türkiye’de kadın hareketinin “sokağa taşınması” ve akabinde 1990’lardan
itibaren kurumsallaşması sürecinde, kamu yönetiminin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarda
toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük politikaların hangi ölçüde yer bulduğu doküman analizi yöntemi
kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında daha çok
yönetsel ve mali sorunlar üzerinde durularak, toplumsal cinsiyete dönük politikaların öncelikli
hedeflenmediği, kalkınma planlarındaki düzenlemeler ve yerel yönetim sistemindeki değişikliklerle
sınırlı kaldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Yapılanma, Toplumsal Cinsiyet, Kamu Yönetiminde Reform, Cinsiyet Eşitliği,
Kamu Yönetiminde Kadın
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Investigation of The Effect of Future Employees Z Generations Loneliness
Occurring with the Use of Social Media on Their Organization
Abstract
It is known that Z Generations, born in after 1995 and later, has a different character than
previous generations. The Z Generation is a growing generation with technology, and lives
worldwide with web, mp3 players, mobile phones, YouTube, IPADs, and media technologies.
İnvidiuals of this generation, also known Digital Generation are engaged in technology and are
constantly engaged with it. Furthermore, this generation is also described as the Facebook
Generation, Digital Natives and iGeneration.
The Z generation as an active users of social media, has taken its place in the working life
and going to constitute the majority of the employees in the following years. One of the concepts
that emerged with the widespread use of social media is the feeling of loneliness. Although the
researching the relationship between Social media and lonelinees has not been much involved in the
literature, they are believe that social media constitutes a feeling of loneliness. Loneliness is
expressed as ‘general dissatisfaction in personal, social or environmental relations’.
In today's societies, the sense of loneliness is also effective in the working life of individuals
and raises the issue of organizational loneliness. Organizational loneliness has been considered as
two sub-dimensions and it is in the form of social loneliness (social friendship) and emotional
loneliness.
In this study, it is aimed to investigate whether the sense of loneliness that emerges with the use of
social media has an effect on organizational loneliness in the working life of the future generation Z
employees.
Keywords: Generation Z, Social Media, Loneliness, Organizational Loneliness, Generation Z Employees
JEL Classfications: J, L, M
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Geleceğin Çalışanları Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanımı ile Ortaya Çıkan
Yalnızlığının Örgütsel Yalnızlığa Etkisinin İncelenmesi
Özet
1995 ve sonrasında doğan Z kuşağının, önceki nesillere göre karakterinin farklı olduğu
bilinmektedir. Z Kuşağı teknoloji ile birlikte büyüyen bir kuşak olup, dünya çapında web, mp3
çalarlar, cep telefonları, YouTube, IPAD'ler, medya teknolojileri ile birlikte yaşamaktadır. “Dijital
Kuşak” olarak da bilinen bu kuşağın bireyleri, teknolojiyle iç içe hatta sürekli onunla meşguldürler.
Bu kuşak ayrıca “Facebook jenerasyonu”, “dijital yerliler” ve ‘iGeneration’ olarak tanımlanırlar.
Sosyal medyanın aktif kullanıcıları olarak bilinen Z Kuşağı günümüzde çalışma hayatında
yerini almış ve ilerleyen yıllarda çalışanların çoğunluğunu oluşturacaktır. Sosyal medyanın
kullanımının yaygınlaşması ile ortaya çıkan kavramlardan biri de yalnızlık duygusudur. Sosyal medya
ve yalnızlık ilişkisi araştırmaları literatürde çok fazla yer almamakla birlikte yapılan çalışmalarda sosyal
medyanın yalnızlık duygusunu oluşturduğu görüşündedirler. Yalnızlık, “kişisel, sosyal ya da çevresel
ilişkilerde genel memnuniyetsizlik” olarak ifade edilmektedir.
Günümüz toplumlarında yalnızlık duygusu bireylerin çalışma hayatında da etkili olup örgütsel
yalnızlık konusunu gündeme getirmektedir. Örgütsel yalnızlık iki alt boyut olarak ele alınmış ve
bunlar sosyal yalnızlık (sosyal arkadaşlık) ve duygusal yalnızlık şeklindedir.
Bu çalışmada sosyal medyanın kullanımı ile ortaya çıkan yalnızlık duygusunun geleceğin çalışanları Z
Kuşağının çalışma hayatında örgütsel yalnızlığa etkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Sosyal Medya, Yalnızlık, Örgütsel Yalnızlık, Z Kuşağı Çalışanları
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Old Ages in Rural Areas
Abstract
Old age, one of the important periods of life, is surrounded by the values of culture in which
one lives. Agedness is an important phenomenon containing the cultural codes about various value
judgements, attitudes and behaviours, daily life relations, differing role patterns and expectations in a
culture. Rural population is getting older due to the migration of young population from rural to
urban areas. In this context, the province of Ardahan is among the provinces with the highest
migration rate each year. When we look at Ardahan province in general, the young population has
almost left the rural area and the rural inhabitants are the elderly. In this study, the ways of
maintaining the lives of the elderly in rural areas and how individuals above 65 years of age define
themselves and old age will be examined. Elderly people are the sources of experience and memory
of societies and cultures. In this context, our data on rural old age is important in terms of showing
the place of rural elderly in culture and society.
Keywords: Agedness, Rural Area, Value, Culture, Cultural Value
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Kırsal Alan Yaşlılığı
Özet
Yaşamın önemli dönemlerinden biri olan yaşlılık, içinde yaşanılan kültürün değerleri
tarafından çevrelenmiştir. Yaşlılık, kültür içindeki çeşitli değer yargılarına, tutum ve davranışlara,
günlük yaşam ilişkilerine, farklı rol kalıplarına ve beklentilere ilişkin kültürel kodları barındıran önemli
bir olgudur. Ülkemizde yaşlı yetişkinlerin büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır. Genç
nüfusun kırsal kesimden kente göç etmesi gibi nedenlerle kırsal kesim giderek yaşlanmaktadır. Bu
bağlamda Ardahan ili her yıl net göç hızıyla en fazla göç veren iller arasında yer almaktadır. Ardahan
ili geneline baktığımızda genç nüfus kırsal alanı neredeyse terk etmiş durumdadır ve Ardahan ili ve
çevresinde kırsal alanda ikamet eden bireyler yaşlılardır. Çalışmamızda, kırsal alanda yaşayan
bireylerin yaşlısının yaşamlarını idame ediş şekilleri, 65 yaş üstü bireylerin kendilerini ve yaşlılığı nasıl
tanımladıkları incelenecektir. Yaşlı insanlar ya da yaş alan insanlar toplumların ve kültürlerin tecrübe
ve hafıza kaynaklarıdır. Bu bağlamda kırsal yaşlılığına ilişkin elde ettiğimiz veriler, kırsal yaşlısının
kültür ve toplum içindeki yerini göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kırsal Alan, Değer, Kültür, Kültürel Değer
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Insiders and Outsiders: Understanding Artvin’s Migration Experience in the
Context of Different Migration Patterns
Abstract
This work aims to understand a city’s migration experience both by tracing the past and by
listening to the promise of the current. Artvin, located in the Eastern Black Sea region, is one of the
most migratory provinces in Turkey on the one hand, and on the other hand it is at the crossroads
of international migrations. For this purpose, the migration experience of the city is shaped on the
basis of those who come to the city and those who leave the city. Insiders point to Artvin’s
experience of internal migration and refer to the migrations from Artvin to major cities, mainly
Istanbul, Ankara and Bursa. Outsiders point to the experience of Exodus from countries in the
former Soviet geography, especially from Georgia to Artvin. This study focuses on the social,
economic and cultural effects of two different migration movements in terms of Artvin. For this
purpose, the study references both quantitative and qualitative research data. While the quantitative
data includes the migration statistics and the demographic characteristics of the city, the qualitative
data include the views of the people of Artvin and their perspectives on the city. In this context, indepth interviews were conducted with 6 people (3 males and 3 females) living in Artvin within the
scope of qualitative research methodology. Based on both quantitative and qualitative data, the
migration experience and migrant profile of the city are analyzed thoroughly. As a result of the field
research, it was understood that insiders migrated to big cities due to economic reasons and spatial
constraints and because of dams, mines and HEPPs. It was concluded that outsiders migrated for
economic reasons, worked as cheap labor in the city they migrated and they were unregistered in the
labor market. Insiders aim to work in elite professions, while outsiders work in second-class jobs
with low wages.
Keywords: Migration, City, Insiders, Outsiders, Artvin

2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 58

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Özbey
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Artvin, Türkiye,
ozbey-kerem@hotmail.com

İçeriden Gidenler ve Dışarıdan Gelenler: Farklı Göç Örüntüleri Bağlamında
Artvin’in Göç Deneyimini Anlamak
Özet
Bu çalışma, bir kentin göç deneyimini hem geçmişin izini sürerek hem de güncelin sözünü
dinleyerek anlamayı amaçlamaktadır. Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin, bir taraftan
Türkiye’de en çok göç veren illerin başında gelmekte ve diğer taraftan da uluslararası göçlerin kavşak
noktasında yer almaktadır. Bu amaçla, kentin göç deneyimi, kente gelenler ile kentten gidenler
temelinde şekillenmektedir. İçeriden gidenler, Artvin’in iç göç deneyimine işaret etmekte ve
Artvin’den başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere büyük kentlere yapılan göçleri ifade
etmektedir. Dışarıdan gelenler ise, eski Sovyet coğrafyasında yer alan ülkelerden, özellikle de
Gürcistan’dan Artvin’e yapılan dış göç deneyimine işaret etmektedir. Bu çalışmada, iki farklı göç
hareketinin Artvin açısından toplumsal, ekonomik ve kültürel etkilerine odaklanılmaktadır. Bu
amaçla, çalışmada, hem nicel hem de nitel araştırma verilerine başvurulmaktadır. Nicel veriler,
Artvin’le ilgili göç istatistiklerini ve kentin demografik yapısını içerirken, nitel veriler, Artvin halkının
göçler hakkındaki görüşlerini ve kentle ilgili bakış açılarını içermektedir. Bu bağlamda, çalışmada,
nitel araştırma yöntemi kapsamında Artvin’de yaşayan 6 kişiyle (3 erkek ve 3 kadın) derinlemesine
mülakatlar yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel verilerden hareketle kentin göç deneyimi ve göçmen
profili etraflıca analiz edilmektedir. Yapılan alan araştırması sonucunda, içeriden gidenlerin ekonomik
nedenlerle ve mekansal kısıtlılık nedeniyle ve barajlar, madenler ve HES’lerden dolayı büyük kentlere
göç ettikleri anlaşılmıştır. Dışarıdan gelenlerin, ekonomik nedenlerle göç ettikleri, göç ettikleri kentte
ucuz işgücü olarak çalıştıkları ve kayıtdışı bir biçimde işgücü piyasasında yer aldıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Içeriden gidenler seçkin mesleklerde çalışmayı hedeflerken, dışarıdan gelenlerin düşük
ücretlerin olduğu ikinci sınıf işlerde çalıştıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kent, İçeriden Gidenler, Dışarıdan Gelenler, Artvin
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Migration, Border and Memory: Example of a Border Town
Abstract
Border is the living of cultural memory in space and human. Memory is the way in which the
relationship between border and migration is reflected in cultural memory. What individuals
remember and forget about the past are symbols of social memory. Borders take place in the
memory of human and society with daily life facts such as acceptance and exclusion from the past,
being, ignoring and being involved. Border and migration are phenomena that deeply affect society
and shape cultural memory. Therefore, the phenomenon of border and migration are important data
sources in memory studies. migration, border and concepts belonging keeps the place in memory of
the people living in Turkey Georgian border. This study was conducted in Posof district, which aims
to reveal how value judgments related to these concepts have been included in daily life and cultural
memory and what kind of experiences have been experienced. Posof, a border district, loses its
young population with internal migration, and the inhabitants of the border village are increasingly
lonely and aged. The social, economic, cultural and political changes and transformations that take
place in Posof's cultural memory are caused by migration and border. In the study based on field
research, in-depth interviews were conducted in the border villages of Posof district.
Keywords: Migration, Border, Cultural Memory, Belonging, Everyday Life
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Göç, Sınır ve Bellek
Bir Sınır Kasabası Örneği
Özet
Sınır, kültürel belleğin mekânda ve insanda yaşanmasıdır, bellek ise sınır ve göç ilişkisinin
kültürel hafızaya yansımış şeklidir. Bireylerin geçmişe yönelik neleri hatırladıkları ve neleri unuttukları
toplumsal belleğe ait göstergelerdir. Sınırlar, geçmişe ait kabullenme ve dışlanma, var olma, yok
sayma, dâhil olma gibi gündelik yaşam gerçekleriyle insan ve toplum hafızasında yer edinirler. Sınır ve
göç, toplumu derinden etkileyen ve kültürel hafızayı biçimlendiren olgulardır. Bu yüzden bellek
çalışmalarında sınır ve göç olgusu önemli veri kaynakları oluştururlar. Türkiye Gürcistan sınır
bölgesinde yaşayan insanların hafızalarında yer alan göç, sınır, aidiyet kavramlarına ilişkin değer
yargılarının gündelik yaşamda ve kültürel hafızada nasıl yer edindiği, ne tür deneyimlerin yaşandığını
ortaya koymak isteyen bu çalışma Posof ilçesinde yürütülmüştür. Bir sınır ilçesi olan Posof, genç
nüfusunu iç göçle birlikte kaybetmekte ve sınır köy sakinleri gittikçe yalnızlaşarak yaş alan bireylerden
oluşmaktadır. Bu yüzden Posof göç ve sınır nedeniyle meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve
siyasal değişim ve dönüşümün kültürel hafızada yer aldığı bir mekân olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alan araştırmasına dayanan çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında Posof’un sınır köylerinde
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yapılan alan araştırması sonucunda, sınır ve göçün bölgede
yaşayanların kültürel hafızalarında nasıl izler bıraktığı ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Sınır, Kültürel Bellek, Aidiyet, Gündelik Yaşam
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Place Gender Inequality in the Context of Women in Politics: Comparing
Turkey and Rwanda
Abstract
Women are seen as a gender figure that is lower than men in various fields including social
life today. This is called gender inequality. Women from politics to business life; more efforts than
men to protect and promote their existence in important fields from education to law. Especially
considering the importance of politics for states in the world, women are trying to get more involved
in the political life dominated by men. The reason of this; Participation in politics is seen as an
indicator of power. In this way, women will become stronger and take a big step towards becoming
equal with men in terms of gender equality in society. In the study, the concept of gender inequality
has been explained and theoretically explained by literature review. examining various data related to
the participation of women in political life in Turkey and Rwanda qualitative and descriptive study
was conducted. Purpose of the study; Can not find a place in many areas due to gender inequality of
women in almost every country in the world, Turkey is compared in terms of political participation
and Rwanda and to investigate. In the results obtained from the study; When it comes to the world
ranking, in Rwanda women rank first in terms of political participation. Rwanda has established
constitutional rules on women's participation in politics and gender equality. In Rwanda, women are
legally required to hold 30% of the seats in parliament. In addition, a Gender Monitoring Office was
established. If a sufficient number of Turkey's parliament and the local has been shown to have
women representatives. Finally, in Turkey's political participation rate of women it is not as high as
Rwandan women.
Keywords: Gender Inequality, Turkey, Rwanda, Women, Politics
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kapsamında Kadının Siyasetteki Yeri: Türkiye
ve Ruanda’nın Karşılaştırılması
Özet
Kadınlar özellikle günümüzde toplumsal yaşam dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda
erkeklerden daha aşağıda yer alan bir cinsiyet figürü olarak görülmektedir. Buna toplumsal cinsiyet
eşitsizliği adı verilmektedir. Kadın siyasetten, iş hayatına; eğitimden hukuka kadar önemli alanlarda
varlığını korumak ve yükselmek için erkeklere oranla daha fazla çaba göstermektedir. Özellikle
siyasetin Dünya’da devletler açısından önemi düşünüldüğünde, erkeklerin baskın oldukları siyasal
hayata kadınlar daha çok dahil olmaya çalışmaktadır. Bunun sebebi; siyasete katılım göstermek güç
göstergesi olarak görülmektedir. Böylece kadınlar daha da güçlenerek, toplumda cinsiyet eşitliği
açısından erkeklerle eşit konuma gelebilmeleri için büyük bir adım atacaklardır. Çalışmada toplumsal
cinsiyet eşitsizliği kavramının literatür taraması yapılarak, teorik açıdan açıklanmıştır. Türkiye ve
Ruanda’daki kadınların siyasal hayata katılımı ile ilgili çeşitli veriler incelenerek nitel ve betimsel bir
çalışma yapılmıştır. Çalışmanın amacı; Dünya’nın hemen hemen her ülkesinde toplumsal cinsiyet
eşitsizliği sebebiyle birçok alanda yer bulamayan kadınların, Türkiye’de ve Ruanda’da siyasete katılım
açısından karşılaştırılmasıdır ve incelenmesidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda; Dünya
sıralamasına bakıldığında, Ruanda’da kadınlar siyasete katılım açısından birinci sırada yer
almaktadırlar. Ruanda Anayasal açıdan kadınların siyasete katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile
ilgili kurallar koymuştur. Ruanda’da kadınlar mecliste yasal olarak %30 oranında yer almak
zorundadırlar. Ayrıca Toplumsal Cinsiyet İzleme ofisi kurulmuştur. Türkiye’nin ise yeterli sayıda
mecliste ve yerelde kadın temsilciye sahip olmadığı görülmüştür. Son olarak kadınların Türkiye’de
siyasete katılım oranı Ruandalı kadınlar kadar yüksek değildir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Türkiye, Ruanda, Kadın, Siyaset
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Reconstruction of Memory with Space: Remains of the Abandoned Village in
Migrant’s Memory
Abstract
There is an important relationship between space as the context of social relations and
memory. Remembrances are protected and shaped by assigning a place to the coexisting groups in
memory. It is not possible to talk about a memory irrelevant of space. Especially in the village
communities that live a life connected with the land, the house and garden/fields, such places are
decisive in remembering and constructing the memory.
In this study, after a spatial break like migration, it is aimed to remember the village
settlement left there and the daily life practices, with the impact of the space. Another aim of the
study is to focus on the issue of abandoned villages in the context of the Balkans and transnational
migration, that discussed in the literature in the context of natural disasters, dam construction,
terrorism, exchange and rural to urban migration. Dedeler Village of Kardzhali Province of Bulgaria
has been preferred as the location to be focused on because of its emigration history over a long
period and the fact that it is completely emptied today. In this context, in-depth interview was
carried out with two women who emigrated from the Dedeler (Dyadovtsi) Village to Turkey in
1970s. During the interviews, the participants were asked to draw a sketch of the village in order to
determine the settlement of the village and to reconstruct the memories scattered in memory in
concrete places.
During the interviews, it was seen that the narratives heard as well as the experiences, the
practices and feelings related to group relations were re-constructed with the space and
chronological leaps. It is understood that spatial elements such as village square-field-trees-house
also play an important role in the expressions of memories.
Keywords: Recall and Space, Immigrant Memory, Village Settlement, Abandoned Village
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Mekânla Hafızanın Yeniden Kurgulanması:
Terk Edilmiş Köyüne Dair Göçmenin Hafızasında Kalanlar
Özet
Hafıza ve toplumsal ilişkilerin bağlamı olarak mekân arasında önemli bir ilişkisellik
mevcuttur. Anılar, birlikte yaşanan gruplara hafızada bir yer tayin edilmesi vasıtasıyla korunur ve
şekillendirilir. Mekândan bağımsız bir bellekten bahsetmek mümkün değildir. Özellikle toprağa bağlı
olarak ev ve bahçe/tarla ile kaynaşmış bir yaşam süren köy topluluklarında, bu gibi mekânlar anının
hatırlanması ve kurgulanmasında belirleyicidir.
Bu çalışmada, göç gibi mekânsal bir kopuşun ardından geride bırakılan köy yerleşimi ve
oradaki yaşama dair gündelik pratiklerin mekânın etkisiyle hatırlanması amaçlanmaktadır. Çalışmanın
bir diğer amacı ise alan yazında daha çok doğal afetler, baraj yapımı, terör, mübadele ve kırdan kente
göç gibi konularla birlikte işlenen terk edilmiş köyler mevzusunun, Balkanlar ve ulus-aşırı göçler
bağlamında ele alınmasıdır. Çalışmada odaklanılacak mekânın seçiminde, uzun bir süreçte göç
vermesi ve günümüzde tamamen boşalmış olması nedeniyle Bulgaristan’ın Kırcaali ili Dedeler Köyü
tercih edilmiştir. Bu kapsamda, Dedeler Köyü’nden 1970’li yıllarda Türkiye’ye göç etmiş iki kadınla
derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Hem köy yerleşiminin tespit edilebilmesi hem de bellekte
dağınık hâldeki anıların somut yerlere oturtularak yeniden kurgulanabilmesi için görüşmeler
esnasında katılımcılara köyün krokisi çizdirilmiştir.
Görüşmelerde, bizzat yaşanılanlar kadar işitilen anlatıların, grup ilişkilerine dair pratiklerle
duyguların, mekânla birlikte yeniden ve kronolojik sıçramalarla kurgulandığı görülmüştür. Köy
meydanı-tarla-ağaçlar-ev gibi mekânsal öğelerin de anıların aktarımında önemli rol oynadıkları
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hatırlama ve Mekân, Göçmen Hafızası, Köy Yerleşimi, Terk Edilmiş Köy
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Expectations on Family Governance Policies
Abstract
It is important to take the necessary measures to eliminate and prevent crises caused by
internal and external factors that cause tensions in the family. Developing a sense of trust among
family members, establishing governance transparency and openness policies and an open
communication environment, and analyzing domestic crises and problems are important for
governance principles. Governance includes flexibility, democratism, pluralism, openness,
accountability and quality of work. Therefore, governance is a process that determines how power is
used, how decisions are taken, and how citizens participate in the governance process. Both
governance and the head of the organization are also defined as people who take risks and turn
them into opportunities and solve problems and make decisions. Transparent management,
accountability, and participation in the family institution constitute the basic structure of good
governance.
It is important to take the necessary measures to eliminate and prevent crises caused by
internal and external factors that cause tensions in the family. Developing a sense of trust among
family members, creating an open and transparent communication environment and analyzing
domestic crises and problems are among the primary objectives. In modern management, it is seen
that good governance is effective in predicting the risks that may occur in the family environment of
the members of the family institution, solving the problems and forming consistency in the
decisions taken.
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Aile’de Yönetişim Politikalarına İlişkin Beklentiler
Özet
Ailedeki gerilimlere neden yol açan ve iç ve dış faktörlere bağlı olarak oluşan krizlerin
giderilmesi ve önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Aile üyeleri arasında
güven duygusunun geliştirilmesi, yönetişim şeffaflık ve açıklık politikalarının ve açık bir iletişim
ortamının oluşturulması ve aile içi kriz ve sorunların analiz edilmesi yönetişim ilkeleri açısından önem
taşımaktadır. Yönetişim, esneklik, demokratiklik, çoğulculuk, açıklık, hesap verme ve yapılan işin
kalite unsurlarını barındırmaktadır. Dolayısıyla yönetişim, gücün nasıl kullanıldığını, kararların nasıl
alındığını ve vatandaşların yönetim sürecine nasıl katıldığını belirleyen bir süreçtir. Yönetişim de de
de kurumun başındaki kişiler veya yöneticiler aynı zamanda riskleri de göze alarak, onları fırsatlara
çeviren isabetli olarak sorun çözen ve karar veren kişi olarak da tanımlanmaktadır. Aile kurumunda
da saydam yönetim, hesaplaşabilirlik ve katılımın sağlanması iyi yönetişimin oluşmasının temel
yapısını oluşturmaktadır.
Ailedeki gerilimlere neden yol açan ve iç ve dış faktörlere bağlı olarak oluşan krizlerin
giderilmesi ve önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Aile üyeleri arasında
güven duygusunun geliştirilmesi, açık ve şeffaf bir iletişim ortamının oluşturulması ve aile içi kriz ve
sorunların analiz edilmesi birinci planda yer almaktadır. Modern yönetimde de aile kurumunda yer
alan üyelerin aile ortamında meydana gelebilecek riskleri tahmin edebilen, sorunları çözen ve alınan
kararlarda tutarlılıkların oluşumunda iyi yönetişimin etkili olduğu görülmektedir.
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European Events Between 1958-78 Preparing the European Monetary System
Abstract
With the European Monetary Union (EMU), which was officially established in 1999 and
put into practice in 2002, the world is witnessing for the first time a great international monetary
alliance of the 19 developed countries with a common central bank, common currency (Euro) and
common monetary policy, with a population of 340 million and an income of 12.2 trillion dollar on
an area of 2.7 million square kilometers. Although the EMU started in 1992 with the Maastricht
Treaty, the events that prepared the birth of the system were particularly intense between 1958-78.
The subject of this study is to chronologically examine the European events that coincided with this
period and prepare the the European Monetary System and to make some conclusions about today.
In this context; after briefly explaining the adventure of the world monetary system from 1870s to
1957, the developments from the Rome Agreement to the Hague Peak, Werner report, Smithsonian
agreement, the snake in the tunnel, oil crisis and the adoption of the European Currency in 1975 and
the decisions of Copenhagen, Bremen and Brussels in 1978 will be examined. Consequently, an
analysis will be made on the similarities and differences between what was expected at that time and
what is happening today.
Keywords: European Monetary System, European Monetary Union, Euro, Werner report, Snake in the
Tunnel
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Avrupa Para Sistemini Hazırlayan 1958-78 Avrupa Olayları
Özet
Avrupa Para Sistemi (APS), dünya para sistemi tarihinde görülen en önemli olaylardan
biridir. Zira 1999’da resmi olarak kurulan ve 2002 yılında hayata geçirilen Avrupa Para Birliği (APB)
ile dünya ilk defa yaklaşık 2,7 milyon kilometre kare alanda 340 milyon nüfusa ve 12,2 triyon dolarlık
gelire sahip gelişmiş 19 ülkenin ortak merkez bankası, ortak para birimi (Euro) ve ortak para
politikası ile hareket ettiği büyük bir uluslararası birlikteliğe şahitlik ediyor. APB her ne kadar 1992
yılında Maastricht Antlaşması ile karara bağlansa başlasa da sistemin doğuşunu hazırlayan olaylar
özellikle 1958-78 arasında yoğunlaşmıştır. Bu çalışmanın konusu da tam olarak bu döneme denk
düşen ve APS’ni hazırlayan Avrupa olayları kronolojik olarak incelemek ve bugüne dair bazı
çıkarımlarda bulunmaktır. Bu çerçevede; önce dünya para sisteminin 1870’lerden 1957’ye kadar
geçirdiği serüven kısaca anlatıldıktan sonra, Roma Anlaşmasından Lahey Doruğuna kadarki
gelişmeler (1957-69), Werner raporu, 1971 krizi ve Smithsonian anlaşması, tüneldeki yılan, 1973-74
petrol krizi ve sonrasındaki gelişmeler ve 1975’te Avrupa Para Birimi’nin kabulü ile 1978’de
Kopenhag, Bremen ve Brüksel kararları incelenecektir. Sonuçta, o tarihlerde beklenenler ile bugün
gerçekleşenler arasında benzerlikler ve farklılıklar üzerinde bir analiz yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Para Sistemi, Avrupa Para Birliği, Euro, Werner Raporu, Tüneldeki Yılan
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Future of Western Balkans after Brexit: Waiting Room of Enlargement and
Current Dynamics
Abstract
The United Kingdom’s (UK) decision to leave (Brexit) the European Union (EU) is to bring
about a new process that will affect the future of the Western Balkans taking part in the EU’s
enlargement perspective and the political stance of the three main actors of the continent, the UK,
Germany and France. The UK’s foreign policy towards the Western Balkans, as the UK will
officially lose its decision-making position in the EU if the Brexit process is completed, will still
interact with the Western Balkans Strategy of the new 27 members structured Union, where
Germany and France will be at the core. Taking into account the differences in the existing political
approaches of Germany and France to the region, the distinctive character of current dynamics
comes to the forefront in this controversial geography, which resembles the waiting room of
enlargement. While the Western Balkan geography in the enlargement perspective is conditioned by
economic, political and institutional transformations on the basis of Europeanization and common
future, it is possible that the integration process of the region to the Union may be in abeyance if
Germany and France cannot determine a common strategy, as they are the locomotive of the Union.
Within this possibility, having the feeling of frustration and exclusion in the Western Balkan
countries will give opportunities both the Russian Federation and the People’s Republic of China to
expand their political influence in the region. In brief, the EU is facing a new challenge while getting
rid of the shadow of Brexit which has fallen into European integration as well as on the basis of
both deepening practice and enlargement policies covering the Western Balkans. In addition, Brexit
brings serious opportunities both for the fate of the Western Balkans and the re-acceleration of EU
integration dynamics.
Keywords: Brexit, Western Balkans, European Integration, EU Enlargement, Europeanization
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Brexit Sonrası Batı Balkanlar’ın Geleceği: Genişlemenin Bekleme Odası ve
Güncel Dinamikler
Özet
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı (Brexit), AB’nin genişleme
perspektifinde yer alan Batı Balkanlar coğrafyasının geleceğini ve kıtanın üç başat aktörü olan Birleşik
Krallık, Almanya ve Fransa’nın bu konuya dair politik duruşlarını etkileyecek yeni bir sürece kapı
aralamıştır. Brexit sürecinin tamamlanması halinde AB’deki karar alıcı pozisyonunu resmi anlamda
yitirecek olan Birleşik Krallık’ın Batı Balkanlar’a yönelik dış politikası, Almanya ve Fransa’nın
merkezinde yer alacağı 27 üyeli yeni yapının Batı Balkanlar Stratejisi ile karşılıklı ve sürekli bir
etkileşim halinde olacaktır. Almanya ve Fransa’nın bölgeye yönelik mevcut politik yaklaşım
farklılıkları da dikkate alındığında, genişlemenin bekleme odasını andıran bu ihtilaflı coğrafya
üzerinde güncel dinamiklerin belirleyici niteliği ön plana çıkmaktadır. Genişleme perspektifinde yer
alan Batı Balkan coğrafyası, Avrupalılaşma ve ortak gelecek zemininde ekonomik, siyasal ve kurumsal
dönüşümler ile koşullandırılırken, Birliğin lokomotifi konumunda olan Almanya ve Fransa’nın gerçek
manada ortak bir strateji belirleyememesi halinde bölgenin Birliğe entegrasyon sürecinin gecikmesi
olasıdır. Bu olasılık dâhilinde, Batı Balkan ülkelerinde yaşanacak hayal kırıklığı ve dışlanmışlık
hissiyatı, gerek Rusya Federasyonu gerekse Çin Halk Cumhuriyeti’nin bölgedeki siyasi nüfuzunu
genişletmesine olanak tanıyacaktır. Özetle, Avrupa bütünleşmesine düşen Brexit gölgesinin ortadan
kaldırılması yolunda ve gerek derinleşme pratiği gerekse Batı Balkanlar’ı kapsayan genişleme
politikaları temelinde AB, yeni bir zorluk ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte Brexit, Batı Balkanlar’ın
geleceği ve AB bütünleşme dinamiklerinin yeniden hız kazanması adına önemli fırsatları da
beraberinde getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Brexit, Batı Balkanlar, Avrupa Bütünleşmesi, AB Genişlemesi, Avrupalılaşma
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Ideology and the Perception of West, in the Democracy-Identity Problematic in
Turkey
Abstract
In the relationship between democracy and identity, the exclusionary practices of identity
affect democracy negatively, while the non-interiorization of democracy effects on the exclusionary
practices of identity. In the case of a previously minor identity becoming majority, this relationship
may also lead to an understanding where democracy becomes reduced to identity. Resulting from
this observation, this paper analyses the relationship between identity and democracy through the
explanations that the domestic factors provide, especially as concerns ideology. This paper therefore
provides that from a context of the Justice and Development Party’s non-secure position towards
Kemalism to its establishing its hegemony over this ideology, three conclusions may be drawn as
concerns identity versus democracy problematic: the prioritization of democracy over identity before
2007, followed by the prioritization of identity over democracy after 2007 which will result finally in
the perception of democracy as reduced to identity. With these predictions, this paper is an effort to
analyze the processes of the democracy and identity problematic in Turkey in relation to ideology as
a domestic factor and to the prevailing perception of West, as an international factor. Through this
end, the dilemmas of the Turkish socio-political context, will also emerge.
Keywords: Democracy, Identity, Ideology, the West, Turkey
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Human Rights and Liberty: A Debate Over Liberty and Rights From the Past to
Present
Abstract
The only country that was founded on the discourse of freedom is the USA. The result of
discourse of freedom as a legendary, the USA has attracted many artists and scientists to its lands.
All these scientists contributed significantly to the development of the United States. The United
States is one of the countries that have made positive contributions to the international human
rights field. For example, on June 12, 1776, at the beginning of the Virginia Constitution, “Bill of
Rights" comprises the first positive legal law text that historically guaranteed human rights. Since its
establishment, the United States has aimed to be a universal nation that unites many people of
different ethnic backgrounds under the umbrella of equal partnership and freedom with its federal
political structure different from Spain, Britain, France etc. The Atlantic Charter was a statement
issued on 14 August 1941 that included the four freedoms of American President Roosevelt which
were freedom from fear, freedom from want, freedom of speach and freedom of worship. Thus, the
Atlantic Declaration is an important milestone in the establishment of the United Nations and
Human Rights. Finally, United States contributed expanding the liberalism by supporting human and
political rights proggression. The US does not think the same idea about human rights today as it did
in the past. Face Book Ceo, Mark Zuckerberg who is the man with total control over the world’s
largest communications platform still hasn’t fulfilled his promises to reform.
Keyword: Liberty, Human Rights, Political Rights, Democracy, Free From Fear
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İnsan Hakları ve Özgürlük Nereden Nereye Bir Öngörü
Özet
Özgürlükler ülkesi olarak efsaneleşen ve özgürlük bilinciyle kurulan tek ülke ABD’ye, bu ünü
sayesinde ülkelerindeki katı rejimden yâda politik baskılardan kaçan birçok bilim insanı ve sanatçı göç
ederek gelişimine büyük katkı verdi. 12 Haziran 1776 yılında Virginia anayasasının başındaki “Bill of
Rights (haklar bildirisi) tarihsel olarak insan haklarının güvenceye alındığı ilk pozitif hukuk metnidir
ve ABD’nin insan hakları alanında yaptığı önemli katkılardandır. Farklı etnik kökenlerden hakları eşit
ortaklık, demokrasi, özgürlük ile kendi kaderini tayin etme gibi anti-emperyalist söylemle birleştiren
ülkenin bu tavrı ekonomik ve siyasal gelişimini destekler nitelikteydi. ABD başkanı Roosevelt, 5
Ocak 1941 tarihli ünlü söylevinde, “söz ve ifade özgürlüğü”, “ibadet özgürlüğü”, “yoksulluktan
kurtulma özgürlüğü” ve “korkmadan yaşama özgürlüğü” olmak üzere dört özgürlük kavramını
uluslararası topluma beyan etti. 14 ağustos 1941 de Atlantik demeci ile insan hakları düşüncesi
Amerikan ve İngiliz devletinin uzlaşısı ile ilk defa uluslararası hukuka yansımıştır. Ancak ABD,
bugün insan hakları hususunda geçmişte durduğu noktada değildir. Katılaşan göç politikası, pek çok
insanın kişisel verilerini politik amaçlarla kullanan bir şirketin, esasen, insanların siyasal hakların
kullanımını zihinsel yönlendirme yöntemiyle etkilemesi sonrası açılan dava sürecinde yaşananlar gibi.
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The Effect of Perceived Travel Constraints on the Intention of People with
Disabilities to Travel by Air
Abstract
According to the World Health Organization, 15% of the world's population is disabled. The right to
travel is one of the basic human rights. However, due to travel constraints, many disabled individuals may
give up their intention to travel. Therefore, in this study, the effect of air travel constraints on the intention of
individuals with disabilities to travel was searched.
Within the scope of the research; a questionnaire consisting of perceived travel constraints, learned
helplessness and intention to travel by airline to individuals in different disability groups was applied within
the framework of quantitative research. The questionnaire also included questions such as age, gender,
educational and income status, type and level of disability in order to find out the demographic characteristics
and disability status of people with disabilities. In order to test the research model, T-test, One-way ANOVA
and Regression analyses were applied. In addition, in order to support quantitative research, a focus group
study of qualitative research methods was conducted. According to the analysis results; there was a positive
relationship between perceived travel constraint and learned helplessness. In addition, a negative relationship
was found between learned helplessness and the intention of people with disabilities to travel by airline. In
line with the information obtained, suggestions were made to related persons and organizations in order to
increase the travel intention of disabled people.
Keywords: Airline, Disabled Passenger, Travel İntention, Perceived Travel Constraints, Learned Helplesness
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Algılanan Seyahat Kısıtlarının Engelli Bireylerin Havayolu ile Seyahat Etme
Niyetine Etkisi
Özet
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya nüfusunun % 15’i engellilerden oluşmaktadır. Seyahat etme
hakkı, temel insan haklarından birisidir. Ancak seyahat ile ilgili kısıtlar nedeniyle, birçok engelli birey, seyahat
etme niyetinden vazgeçebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, havayolu ile ilgili seyahat kısıtlarının, engelli
bireylerin seyahat etme niyetine olan etkisi araştırılmıştır.
Araştırma kapsamında, farklı engel gruplarında yer alan bireylere; algılanan seyahat kısıtı, öğrenilmiş
çaresizlik ve havayolu ile seyahat etme niyeti boyutlarından oluşan anket, nicel araştırma çerçevesinde
uygulanmıştır. Ankette ayrıca, engellilerin demografik özelliklerini ve engel durumlarını öğrenmek amacıyla
yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu, engel türü ve düzeyi gibi sorular da yer almıştır. Araştırma modelini test
etmek amacıyla, T-test, One-way ANOVA ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. İlaveten nicel araştırmayı
desteklemek için, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre;
algılanan seyahat kısıtı ile öğrenilmiş çaresizlik arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğrenilmiş
çaresizlik ile engellilerin havayolu ile seyahat etme niyeti arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen
bilgiler doğrultusunda, engellilerin seyahat etme niyetini arttırmak için, ilgili kişi ve kuruluşlara önerilerde
bulunulmuştur.
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The Examination of the History Textbooks in Terms of Cartographic Design
Abstract
Maps used to explain historical events are the most important tools for improving the
perception of space in students. By using maps, historical events, ie time, are associated with space.
However, since maps that are not prepared correctly cause misconceptions in the perception of
space, maps in textbooks should be prepared in accordance with cartographic design. The aim of
this study is to reveal the cartographic features of the maps in the history textbooks that are
published in different periods. The study was designed according to the descriptive research method.
The data of the research was obtained by scanning the 9th, 10th, 11th and 12th grade history
textbooks that were approved by the Ministry of Education and published in Turkey in different
time periods, in compliance with document examination techniques. In this study, firstly,
cartographic design features are explained in general and maps in high school history textbooks are
examined in terms of cartographic design. As a result of this study, it was found that some maps do
not have basic features such as scale and legends, some maps contain incorrect information and the
titles are incorrect. As a result, when history textbooks published in different periods were examined
in terms of cartographic design, it was determined that most of the maps used in these textbooks
were not designed in accordance with cartographic features.
Keywords: History Textbooks, Space Perception, Cartographic Design, Map
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Tarih Ders Kitaplarındaki Haritaların Kartografik Tasarım Açısından
İncelenmesi
Özet
Tarihi olayların açıklanmasında kullanılan haritalar öğrencilerde mekan algısının geliştirilmesi
için en önemli araçlardır. Haritalar kullanılarak tarihi olaylar, yani zaman mekânla
ilişkilendirilmektedir. Ancak doğru şekilde hazırlanmayan haritaların mekan algısında yanılgılara yol
açması söz konusu olduğundan özellikle ders kitaplarındaki haritaların kartografik tasarıma uygun
hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırmada, farklı dönemlerde basılan tarih ders kitaplarında yer alan
haritaların kartografik özelliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma, betimsel araştırma
yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylanarak farklı yıllarda yayınlanmış lise düzeyindeki 9, 10, 11 ve 12. sınıf tarih ders kitaplarının
doküman inceleme tekniğine uygun olarak taranması sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak
kartografik tasarım özellikleri genel olarak açıklanmış ve lise tarih ders kitaplarında yer alan haritalar
kartografik tasarım açısından incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda bazı haritalarda ölçek, lejant gibi
temel özelliklerin olmadığı, bazı haritalarda hatalı bilgilerin bulunduğu, başlıklarının yanlış olduğu
görülmüştür. Sonuç olarak farklı dönemlerde basılan tarih ders kitapları kartografik tasarım açısından
incelendiğinde, bu ders kitaplarında kullanılan haritaların çoğunun kartografik özelliklere uygun
tasarlanmadığı belirlenmiştir.
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To Create Sacred Settlements Using “Flour” and “Reed” in Ancient
Mesopotamian Religion
Abstract
Any person with any religious faith arranges his whole life according to the rules and rituals
that are determined in the direction of his belief. In order to perform the rituals encompassing the
actions required by the faith, he is also in need of the sacred places where the rituals can be
practiced. In order to worship, show their respect to the “sacred” and perform rituals people have
been constructing sacred structures called “temple” for centuries. Except these constructed temples
especially in some ancient societies, special ritual places were created outside the temples for the
implementation of rituals, and these places became direct sanctuaries as a place of contact with the
'sacred'. In this sense, while mentioning the sacred places in ancient Mesopotamian Civilization,
which had a very significant position among the ancient civilizations, it should not be limited to the
temples called “Ziggurat”. Ancient Mesopotamian societies created sacred settlements which could
differ according to the aim of the rituals by using some objects such as “flour” or “reed”. These
settlements were separated from the noncelestial area and became sacred places temporarily. The
purpose of this study is to examine how effective flour and reed used in daily life were in creating
sacred places in ancient Mesopotamian religion in terms of the relationship with rituals.
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Eski Mezopotamya Dininde “Un” ve “Kamış” ile Kutsal Mekan Oluşturmak
Özet
Dini inancı olan bir kimse, yaşamının büyük bir bölümünü, dininin gerektirdiği yasalara,
kurallara ve ritüellere göre düzenler. İnancının gerektirdiği eylemleri kapsayan ritüelleri
gerçekleştirmek için de ritüelin uygulandığı kutsal mekanlara ihtiyaç duyar. İnsanoğlu asırlardır ibadet
etmek, inandıkları ‘kutsal’ varlığa hürmetlerini sunmak ve ritüel uygulamak için “tapınak” adı verilen
kutsal yapılar inşa etmektedirler. Özellikle eskiçağ toplumlarında ritüellerin uygulanması için
tapınaklar haricinde özel ritüel mekanlar oluşturulurdu ve bu mekanlar ‘kutsal’ olan ile temasa geçme
yeri olarak doğrudan kutsal mekan haline gelirlerdi. Bu bağlamda, eskiçağ medeniyetleri arasında
oldukça önemli bir yere sahip olan Eski Mezopotamya medeniyetinin de kutsal alanlarından
bahsederken bu alanları sadece ‘Ziggurat’ adı verilen tapınaklarla sınırlandırmamak gerekir. Eski
Mezopotamya toplumları ritüelin amacına göre değişiklik göstermekle birlikte ‘un’ ve ‘kamış’ gibi
belirli nesneleri kullanarak ritüel alanlar oluşturmuşlardır ve bu alanlar kutsal dışı alandan ayrılarak
geçici de olsa kutsal mekan haline gelmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, günlük hayatta kullanılan un ve
kamışın Eski Mezopotamya dininde nasıl kutsal mekan oluşturmada etkili olduğunu ritüeller
bağlantısıyla incelemektir.
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Safety Approaches in Blockchain Technology and Merkle Tree
Abstract
Blockchain technology is often called crypto coins. In recent years, many studies examine the use of
blockchain technology in many different fields beyond crypto currencies. This technology works
with a distributed architecture. This is an important factor which explains the incraesed attention
paid to this technology. Another factor is the new security approach stemming from this technology.
Block chain technology uses a distributed architecture system instead of the traditional central data
usage model. The unique architecture of distributed architecture also has its own unique security
approaches. In this study, security approaches and Merkle tree structure of blockchain technology,
which acts as a big book, to protect data are examined.
Keywords: Block Chain, Merkle Tree, Cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum
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Blok Zinciri Teknolojisinde Güvenlik Yaklaşımları ve Merkle Ağacı
Özet
Blok zinciri teknolojisinin adı sıklıkla kripto paralarla birlikte anılır. Günümüzde blok zinciri
teknolojisinin kripto paraların ötesinde çok farklı alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Bu teknolojinin dikkat çekmesi ve yayılmasında dağıtık bir mimari ile çalışması
etkenlerden biridir. Diğer bir etken ise getirdiği yeni güvenlik yaklaşımlarıdır. Blok zinciri teknolojisi
geleneksel merkezi veri kullanım modeli yerine dağıtık mimariyi kullanır. Dağıtık mimarinin kendine
has yapısında yine kendine özgün güvenlik yaklaşımları bulunmaktadır. Bu çalışmada büyük bir
defter olarak işlem yapan blok zinciri teknolojisinin verileri korumaya yönelik güvenlik yaklaşımları
ve Merkle ağacı yapısı incelenmektedir.
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The Relation Between Sensation and Reality in Epicurean Doctrine
Abstract
Epicureanism is certainly one of the most important philosophical thought in Helenistic
Philosophy. Epicurus, the founder of the school, has been criticized for establishing his
philosophical system on a quite different understanding from other schools active in his period. For
him pleasure is a virtue leading human being into happiness, or the knowledge of the truth can be
acquired by sensations. This paper discusses the philospher’s controversial theory of knowledge, its
relation to reality and its inconsistencies. This study also reveals how can the reliability of the
sensations be achived from the true general notions appeared in human mind by the philosopher’s
causationism principle.
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Epikuros’un Öğretisinde Duyum-Gerçeklik İlişkisi
Özet
Helenistik Felsefe’nin önemli akımlarından bir tanesi hiç kuşkusuz Epikurosçuluktur. Okulun
kurucusu Epikuros, felsefi sistemini kendi döneminde faaliyet gösteren diğer okullardan oldukça
farklı bir anlayış üzerine kurduğundan dolayı sürekli eleştirilmektedir. Örneğin, zevk insanı mutluluğa
götüren bir erdemdir. Ya da, gerçeğin bilgisi, duyumlarla elde edilebilmektedir. Bu konuşma,
Epikuros’un tartışma yaratan bilgi teorisini ve bu teorinin gerçeklikle olan bağını ve bu teori sonucu
ortaya çıkan tutarsızlıkları irdelemektedir. Çalışma, filozofun evrensel nedensellik ilkesini öne
sürerek, duyumların insan zihninde ortaya çıkarttığı genel kavramların doğru bilgiyi bize nasıl verdiği
açıklaması üzerine yoğunlaşarak duyumların bu anlamda nasıl güvenilir sayılabildikleri ortaya
koyulacaktır.
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The Deep “Anger” in Sophocles’ Ajax
Abstract
Ajax, son of Telamon, king of Salamis, was described in Homer as one of the great heroes
among the Achaeans and second to Achilles in bravery, strength and physical ability in the Trojan
War. He was notable for his superhuman strength, courage and proud spirit. He was known as the
“bulwark of the Achaeans”. Sophocles’ Ajax dealt with the fall of the Greek hero Ajax and the tragic
poet portrayed the hero as a man who was unable to recognize his limitations. Ajax’s character flaw
leaded to his tragic suicide: When Achilles died, his armors were awarded to Odysseus and not to
himself. Ajax felt so insulted that he wanted to take revenge on Atreides and to kill them. Ajax was
out of his mind with anger. Athena’s intervention prevented Ajax from carrying out his plan. Ajax,
maddened by Athena, slaughtered a bunch of sheeps believing that he killed his enemies, Atreides.
When he realized what he had done after finishing slaughter, he was full of shame and despair so he
killed himself by falling on his sword. The arrogance and deep anger of Ajax transformed the greatspirited hero into a tragic hero.
Keywords: Sophocles, Ajax, Tragedy, Anger, Arrogance
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Sophokles’in Aias Adlı Oyununda “Öfke”
Özet
Aias, Ilias’ta Troya Savaşı’nda sayısız savaşçıyla tek başına mücadele eden, Akhaların
Akhilleus’tan sonra ikinci büyük kahramanı ve en erdemli yiğitlerden biri olarak karşımıza çıkar.
“Akhaların kalesi” diye anılan Aias, Homeros’un insanüstü güçlere sahip, gururlu ve yüce ruhlu
kahramanıdır. Sophokles’in kaleminde ise, duygularına hâkim olamamasının bir sonucu olarak acı
çeker, utanır, öfkelenir, felaketlere maruz kalır. Sophokles’in Aias adlı oyunu, nihayetinde bir insan
olan ve şanını koruyamayan bu yüce kahramanın trajedisidir: Aias, Akhilleus ölünce Akhilleus’un
silahları kendisine verilmediği için hakarete uğramıştır. Bu onur meselesiyle gelişen utanç ve öfke
duygusu, Aias’ta öç alma duygusuna dönüşür. Atreusoğulları’nı ve Odysseus’u öldürmek isterken
Athena’nın müdahalesiyle aklını yitirir ve hayvan sürülerini boğazlar. Kendine geldiğinde, yaptığı
çılgınlıkların farkına varır, utanç duygusuyla çaresiz bir duruma düşer. Bu çaresizlik içerisinde
onurunu kurtarmak için kılıcının üzerine atılarak kendini öldürür. Aias’ın, Akhilleus’un silahlarını
kendisinin hak ettiğine inandığından, kibre kapılarak duygularına yenik düşmesi ve öfke nöbetine
tutulması, yüce ruhlu kahramanı trajik bir duruma düşürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sophokles, Aias, Tragedya, Öfke, Kibir
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Sex Migration: The Challenges of the Booming Enterprise Between Nigeria and
Europe
Abstract
Sex work, in different places, shifts boundaries between the formal and informal, between
being official and unofficial. Nigerian sex workers are present in almost every city of Western
Europe.The paper explains the upsurge of the multi-billion dollar enterprise, having built massive
networks in Nigeria, other African countries and Europe. Currently, aside Europe, there are between
10,000 to 20,000 Nigerian sex workers in Italy. The paper offers insight on how and why the dawn
of the so-called Arab Spring in the early 2011, has continued to be symbolic; engendered normative
and institutional change in migration for sex work. The period crystallized, ushered in
unprecedented quick-running machinery for Nigerian sex workers to have their enterprise plied
abroad, via Sahara," the largest hot desert" and Mediterranean,"the most trafficked Sea. It discusses
the future dynamic potential and cross-cutting impacts of the emerging, but bigger group. We
explores the roles of officers at all stages of the movements. And the web of networks connecting
countries together with the source, Nigeria, transit and destination, Libya, and the dreamed host
continent, Europe. Constituting a transnational social space facilitating trafficking flows.
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Galba and Otho in Plutarch and Suetonius
Abstract
Plutarch, one of the most prominent Greek writers under the Principate, had a work, De
Vita Caesarum (Lives of the Caesars). This work included the biographies of the Roman emperors
from Augustus to Vitellius. However, the two lives still extant, those of Galba and Otho as originally
a part of the series. Suetonius, Plutarch’s near contemporary, had also a work De Vita Duodecim
Caesarum (Lives of the Twelve Caesars). It was a series of twelve biographies of Julius Caesar and
first eleven emperors of the Roman empire. The Caesars of both Plutarch and Suetonius were
collections of biographies of the Roman emperors. Our main focus in this study, Galba and Otho
were the emperors who reigned for a short while. Despite the brief period of their ruling, the year
68/9 AD was a chaotic and complex period in the history of the Roman empire. The political
weakness of Galba and Otho led to the corruption of military discipline and brief period of civil
wars. In this study, Plutarch’s and Suetonius’ narratives about the stories of the Roman emperors
and the events dealing with Caesars are examined comparatively. Their narrative methods and
evaluations seem to be different.
Keywords: Plutarch, Suetonius, Imperial Biography, Galba, Otho
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Plutarkhos ve Suetonius’un Anlatılarında Galba ile Otho
Özet
Roma İmparatorluk Çağı Hellen Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olan
Plutarkhos’un, Augustus’tan başlayarak Vitellius’la son bulan sekiz Roma imparatorunun yaşam
öykülerini anlattığı De Vita Caesarum adlı bir yapıtı bulunmaktadır. Bu yapıt bir bütün olarak
günümüze ulaşmamış olmakla birlikte, yalnızca Galba ve Otho elimizdedir. Plutarkhos’un çağdaşı
Suetonius’un da, Iulius Caesar’dan başlayarak Domitianus’la son bulan on iki imparatorun yaşamını
anlattığı De Vita Duodecim Caesarum adlı yapıtı bulunmaktadır. Her iki yazarın da yapıtı, Roma
imparatorlarının yaşam öykülerini ele alan imparatorluk serisidir. Plutarkhos ve Suetonius’un
imparatorluk serilerinin bir parçası olarak bu çalışmada odaklandığımız Galba ile Otho,
hükümdarlıkları çok kısa sürmüş imparatorlardır. Kısa hükümdarlıklarına rağmen, M.S. 68/9 yılı
Roma İmparatorluğu için kaotik bir yıl olmuştur. Bunun sebebi, birbiri peşi sıra tahta çıkmış olan
Galba ile Otho’nun kötü yönetimlerinin ve zayıf otoritelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan askerî
yozlaşma ve iç savaşlardır. Bu çalışmada, Galba ile Otho’nun kişilikleri ve dönemlerine ilişkin
olguların Plutarkhos ve Suetonius tarafından aktarımı karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İki
yazarın aktarımlarındaki seçicilikleri, anlatım tarzları ve değerlendirmeleri birbirinden farklıdır.
Anahtar Kelimeler: Plutarkhos, Suetonius, İmparatorluk Biyografisi, Galba, Otho
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An Evaluation of the Future of Public Administration and Data Privacy in the
Context of Artificial Intelligence
Abstract
The First Industrial Revolution led to a comprehensive transformation in the production systems.
This transformation has affected and transformed not only the economic system but also the social, cultural
and political systems that worked in coordination and in complement with this system. This process has
affected the individual level to the regional and global levels. In 2011, Industry 4.0 was brought to the agenda
of the world public opinion. The use of artificial intelligence has been on the agenda of countries claiming
that it may affect production systems holistically. In this context, all production processes are considered to
be controlled through multiple network interactions and different dimensions and the results are discussed
among scientists. The change and transformation experienced in the production process has also reflected
itself in the understanding of management throughout history. Undoubtedly, the changing character of the
individual and society should be considered with the developments in the field of management. As a result of
these developments predicted in technology, it may be foreseen that billions of equipment of public and
private sector and civil society around the world will be connected. This change and transformation have
made concepts such as data mining and big data analysis significant for public administration and it also
reveals a differentiated understanding in the process of social services. In this study, reflections of Industrial
Revolutions on public administration are discussed in terms of the effects of the rise of artificial intelligence
on the individual and society and privacy of personal data. This study is important as it examines the privacy
and protection of data, which is one of the most recent discussion topics, from the standpoint of public
administration. Purpose of this study is to investigate data security which is an important threat perception
for both individuals and society. In this study, public administration practices based on personal data are
examined in order to increase efficiency and productivity in service delivery, the reflections of artificial
intelligence technology on data privacy constitute the limits of the study. Qualitative method was preferred in
the study; literature review and technical and analytical reports of global institutions and organizations were
utilized. At the same time, findings obtained by SWOT Analysis were analyzed and the study was concluded
with the suggestions.
Keywords: Public Administration, Public Policy, Industry Revolution, Industry 4.0, Artificial Intelligence
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Yapay Zekâ Bağlamında Kamu Yönetiminin Geleceği ve Veri Mahremiyeti
Üzerine Bir Değerlendirme
Özet
İlk Endüstri Devrimi ile üretim sisteminde yaşanan kapsamlı dönüşüm, sadece ekonomik sistemi
değil aynı zamanda bu sistemle de eşgüdüm halinde ve tamamlayıcı olarak çalışan; sosyal, kültürel ve siyasal
sistemleri de olanca gücüyle etkilemiş ve dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, toplumu oluşturan bireysel
düzlemden başlayarak bölgesel ve küresel düzleme kadar kendini olabildiğince hissettirmiştir. 2011 yılıyla
birlikte dünya kamuoyunun gündemine getirilen Endüstri 4.0 olgusu, yapay zekâ aracılığı ile üretim
sistemlerini bütünleşik ve kapsamlı olarak etkileyeceği iddiası ile ülkelerin ajandasındaki yerini almaya
başlamıştır. Bu bağlamda çoklu ağ etkileşimleri üzerinden tüm üretim süreçlerinin tek merkezden kontrol
edilmesinin gerektiği gibi konular bilim insanları arasında farklı boyutları ve sonuçları ile tartışılmaya
başlamıştır. Üretim sürecinde yaşanan değişim ve dönüşümün tarihsel süreç içerisinde yönetim anlayışına da
yansımaları olmuştur. Şüphesiz yönetim anlayışında yaşanan bu gelişmeleri birey ve toplumun farklılaşması ile
birlikte düşünmek gerekir. Teknolojide öngörülen bu gelişmelerin sonucunda dünya genelinde kamu ve özel
sektör ile sivil toplumun milyarlarca donanımın birbirine bağlanması öngörü dahilindedir. Yaşanacak bu
değişim ve dönüşüm veri madenciliği, büyük veri analizi gibi kavramları kamu yönetimi için anlamlı hale
getirirken, toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde farklılaşan bir anlayışı da göz önüne sermektedir.
Bu çalışmada Endüstri Devrimleri ile kamu yönetimi paradigmasında yaşanan değişimlerin ve günümüzde
yapay zekânın yükselişinin birey ve topluma olan yansımaları, kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti açısından
ele alınmaktadır. En güncel tartışmalar arasında yer alan verilerin gizliliği ve korunması meselesinin kamu
yönetimi açısından incelenmesi çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmada kamu yönetiminin geleceğinin
yapay zekâ, birey ve toplum açısından en önemli tehdit algılarından biri olan veri gizliliği ve mahremiyeti
konusunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Kamu yönetiminin hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği
arttırmak adına kişisel verilere dayanan uygulamaların incelendiği bu çalışmada, disiplinin hizmet sunumunda
yararlandığı/yararlanacağı yapay zekâ teknolojisinin veri mahremiyetine olan yansımaları çalışmanın sınırlarını
oluşturmaktadır. Kalitatif yöntem çalışmada tercih edilmiş; literatür taraması ve küresel ölçekteki kurum ve
kuruluşların teknik ve analitik raporlarından yararlanılmıştır. Aynı zamanda SWOT Analizi ile elde edilen
bulgular analiz edilmiş ve bu bağlamda getirilen önerilerle çalışma sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Kamu Politikası, Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, Yapay Zekâ
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A Theoretical Analysis of Robert Dahl's Pluralist Democracy
Abstract
Considered one of the leading theorists of contemporary political science and thought,
Robert Dahl has been renowned for his studies, particularly on pluralist democracy, in international
academic circles. According to him, politics is the permanent and lasting totality of relations between
people, which includes the phenomena of authority, power and sovereignty. Since the phenomenon
of power is a universal phenomenon that is not limited within the framework of state organization
and exists in all societies, defining it within the framework of political power relations will also mean
emphasizing the universal aspect of politics. This study did not aim to deal with all aspects of Dahl's
political thought. The main problematic of this study was limited to the theoretical analyses
developed by Dahl between 1953 and 1980 on the concept of pluralist democracy. Within this cope,
his system analysis, political analysis, characteristics of political system, influence relation, differences
between systems, impact and conflict level differences were examined under separate headings, and
then the concepts of democracy and polyarchy were discussed. The theoretical analyses made by
Robert Dahl on the concept of democracy pose four fundamental questions: What is democracy?
Why should we accept democracy? What political institutions are needed for democracy? What
conditions support democracy? Thus, we see that Dahl seeks to find answers to the abovementioned questions in order to make the concept of pluralist democracy functional, which he
attempted to develop with a view to solving the problems that arise in the relations between the
state and society. Finally, this study focused on the relationship between the concept of polyarchy
developed by Dahl and the market economy.
Keywords: Pluralist Democracy, Polyarchy, State, Justice, Power, Sovereignty
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Robert Dahl’ın Çoğulcu Demokrasi Düşüncesinin Kuramsal Çözümlemesi
Özet
Çağdaş siyaset biliminin ve düşüncesinin önde gelen teorisyenlerinden biri olarak kabul
edilen Robert Dahll, uluslararası akademik çevrelerde, özellikle de çoğulcu demokrasi konusundaki
çalışmalarıyla ün kazanmıştır. O’na göre siyaset, insanlar arasındaki otorite, iktidar ve egemenlik
olgularını içeren ilişkilerin sürekli ve kalıcı bütünüdür. İktidar olgusu, devlet örgütlenmesi
çerçevesinde sınırlanmayan ve toplumların tümünde var olan evrensel bir olgu olduğuna göre, siyasal
iktidar ilişkileri çerçevesinden hareket ederek tanımlamak siyasetin de evrenselliğini vurgulamak
anlamına gelecektir. Bu çalışma Dall’ın siyasal düşüncesini tüm yönleriyle ele alan bir çalışma değildir.
Bu çalışmaya konu olan temel sorunsal, Dahll’ın 1953 ve 1980 yılları arasında çoğulcu demokrasi
kavramına ilişkin geliştirdiği kuramsal çözümlemelerle sınırlandırılmıştır. Hedeflenen bu çerçevede
O’nun sistem analizi, siyasi analizi, siyasal sistemin özellikleri, nüfuz (influence) ilişkisi, sistemler
arasındaki farklılıklar, etki ve çatışma düzeyindeki farklılıklar şeklinde belirtilen üst başlıklar altında
inceledikten sonra demokrasi ve poliarşi kavramı ele alınmaktadır. Robert Dahll’ın demokrasi
kavramına yönelik geliştirdiği kuramsal çözümlemelerine bakıldığında dört temel soru yöneltiyor:
Demokrasi nedir? Neden Demokrasiyi kabul etmeliyiz? Demokrasi için hangi politik kurumlar
gerekir? Hangi koşullar demokrasiyi destekler? Böylece Dahll, devlet toplum arasındaki ilişkilerde
ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik geliştirmeye çalıştığı çoğulcu demokrasi kavramını işlevsel
kılmak için yukarıda belirtilen sorulara yanıt bulmaya çalıştığını görüyoruz. Son olarak bu çalışmada
Dahll’ın geliştirdiği Poliarşi kavramı ile piyasa ekonomisi arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çoğulcu Demokrasi, Poliarşi, Devlet, Adalet, İktidar, Egemenlik
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A View of the Principle of Proportionality in the Light of the Decisions of the
Supreme Court of the United States and the European Court of Human Rights
Abstract
Recognition and protection of fundamental rights and freedoms is an important need for
individuals and an essential condition for a democratic administration. Apart from recognition of
fundamental rights and freedoms, their limitation must also be in accordance with the constitutional
requirements. Thus, a full protection against arbitrary limitation of fundamental rights and freedoms
for individuals would be ensured. Otherwise, individuals would bear the worry that their rights and
freedoms will be arbitrarily limited by the legislature. Therefore, each state clearly specify in which
cases the fundamental rights and freedoms would be limited in the constitutional regulations, and
provide an assurance for its citizens on protecting their rights.
In limiting the rights and freedoms, the principle of proportionality appears as a criterion.
The principle of proportionality prevents from breaching the proportion for achieving the purpose
of limitation, and limiting the freedoms excessively and arbitrarily. The principle of proportionality is
determinant on which level to limit the rights and freedoms for achieving the purpose pursued with
limitation. The difference of the principle of proportionality from other assurances is that it has a
function of directing the legislature on how to limit the rights and freedoms.
The principle of proportionality consists of three sub-principles: "Suitability" refers to the
addressed means being suitable for the pursued purpose, "necessity" refers to the addressed action
being necessary in terms of the desired purpose, and "proportionality" refers to the proportion
needed to be between the addressed means and the purpose desired to be achieved. In the light of
these explanations, the principle of proportionality can be describes as the means addressed in
limitation being suitable for realising the goal of limitation, such goal being necessary in terms of the
purpose of limitation, and the means and purpose not being in an inordinate proportion (Sağlam,
1982:114).
Keywords: Fundamental Rights and Freedoms, Limitation, Principle of Proportionality, ECHR Decisions,
Suitable Legal Method
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Constitutional Law Dimension of the Right to a Fair Trial
Abstract
The right to a fair trial is a set of rights and principles that reflect the fundamental values of a
democratic society contingent upon the rule of law. The right to a fair trial is one of the fundamental
guarantees the state grants to the individuals. The right to a fair trial can be defined in general terms
as an honest and fair trial in which claims are asserted and defenses are pleaded on an equal and
mutual basis, without paying regards to any actual or legal differences between the parties to the
dispute. By the virtue of the importance of this right, it has been considered as an independent
fundamental right in international and national legislator regulations.
The right to a fair trial in Turkish law has been regulated as an independent fundamental
right under the title of the right to legal remedies in article 36 of the constitution with the
constitutional amendment made in 2001. The concept of the rule of law in article 2 of the 1982
Constitution obliges this fundamental right and the rights and principles that occupy the content of
this right to become a part of the legal system. The right to a fair trial consists of several principles
and rights: the right to litigate, right to a detailed ruling, freedom from self-incrimination, right to
appear in court, right to be presumed innocent until proven guilty, right to be tried in an
independent and impartial tribunal for a reasonable time, the right to an interpreter…
Keywords: State of Law, Right to Legal Remedies, Right to a Fair Trial, Aspects of the right to a Fair Trial,
Constitutional Court
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Differentiation of Advertising Channels in Consumer Purchasing Behavior by
Geographic Regions
Abstract
Today, businesses are resorting to advertising, which is an element of the promotion mix in
order to market their goods and services. The purpose of advertising is to market goods or services
to the consumer. Advertising is one of the leading tools that drive consumer behavior. Because
when the consumer needs any goods or services, they will be informed, persuaded and reminded by
advertising. Advertising reaches consumers through different advertising channels. Television,
newspapers, radio, magazines, outdoors and the Internet are among these media. Advertising
channels vary from consumer to consumer. According to the characteristics of the target audience,
businesses benefit from these advertising channels. The company that wants to sell its product
throughout the country and the advertising medium that the business will use in a certain region will
be different. The effect of advertising channels also varies from person to person, region to region.
Businesses should pay attention to these in choosing advertising media and determine which
medium can best reach the consumer. In the study, 1000 consumers in 81 provinces in Turkey were
surveyed face-to-face and in line with these surveys, it was determined whether advertising media
differed in consumer purchasing behavior by geographic allocation.
Keywords: Advertising, Consumer, Geograpical Region
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Tüketici Satın Alma Davranışında Reklam Mecralarının Etkisinin Coğrafi
Bölgelere Göre Farklılaşması
Özet
Günümüzde işletmeler mal ve hizmetlerini pazarlayabilmek için tutundurma karmasının bir
öğesi olan reklama başvurmaktadırlar. Reklamda amaç tüketiciye mal ya da hizmeti
pazarlayabilmektir. Tüketici davranışlarına yön veren araçların başında reklam gelmektedir. Çünkü
tüketici herhangi bir mal ya da hizmete ihtiyaç duyduğunda reklam sayesinde bilgilendirilecek, ikna
edilecek ve hatırlatmalarda bulunulacaktır. Reklam tüketicilere farklı reklam mecraları sayesinde
ulaşmaktadır. Televizyon, gazete, radyo, dergi, açıkhava ve internet bu mecraların başında
gelmektedir. Reklam mecraları tüketiciden tüketiciye farklılık göstermektedir. Hedef kitlenin
özelliklerine göre işletmeler bu reklam mecralarından yararlanırlar. Ülke genelinde ürününü satmak
isteyen işletme ile belli bir bölgede ürününü satmak isteyen işletmenin kullanacakları reklam mecrası
farklı olacaktır. Reklam mecralarının etkisi de kişiden kişiye, bölgeden bölgeye farklılıklar
göstermektedir. İşletmeler reklam mecrası seçiminde bunlara dikkat etmeli ve tüketiciye en iyi şekilde
hangi mecra aracılığıyla ulaşabileceğini tespit etmelidir. Çalışmada Türkiye’de 81 ilde 1000 tüketiciye
yüzyüze anket uygulanmış ve bu anketler doğrultusunda reklam mecralarının tüketicinin satın alma
davranışında coğrafi bölgelere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Tüketici, Coğrafi Bölge
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Local Credit Rating Agencies: Benefits and Challenges
Abstract
Credit Rating Agencies (CRAs) have been at the center of harsh discussions since 2008
global financial crisis. Standard & Poor's, Moody's, and Fitch Group (Big Three) failed to warn of
the risks posed by especially mortgage-backed securities considered to be the trigger of 2008 worldwide financial crisis. Aforementioned failure of the Big Three has caused their existence to be
questioned. They have been accused of being slow, inaccurate, biased, unfair and politicized. They
have been fined billions of dollars by the US and EU authorities for overvaluing the ratings. India,
Russia and Turkey also criticized them for being subjective, unfair and politicized. BRICS (Brazil,
Russia, India, China, South Africa) countries proposed to set up an alternative credit rating agency.
Turkey supported BRICS’ initiative and also declared to set up its own local and national CRA. In
this work, the feasibility of local CRA will mainly be discussed. Throughout the work; first,
background information will be given, then, major problems with CRAs and international reactions
to CRAs will be presented, after that, whether setting up a local and national CRA would meet
expectations will be discussed by presenting possible benefits and challenges, finally a conclusion
will be made based on author’s findings.
Keywords: Credit Rating Agencies, CRAs, Rating, Local CRA, Global Financial Crisis
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Disabled Employees and Their Job Related Risks
Abstract
Individuals being affected by attitudes and environmental conditions resulted from the loss
of function due to any congenital or subsequent development may limit their social lives. One of the
most basic ways of ensuring the participation of these individuals who have functional impairment
and defined as disabled in social life is to ensure their participation in working life. However, the rate
of being out of working life of these people having disabilities is 2.5 times higher than non-disabled
people. According to the Disability and Aging Research conducted by Statistical Institute of Turkey
(TUIK) in 2016 that 35.2% of the population aged over 15 living in Turkey have different functional
deficits. These functional losses are vision, hearing, learning and understanding difficulties or
orthopedic difficulty. Therefore, special occupational health and safety measures should be taken in
cases where disabled people may encounter work-related risks in working life. This situation is seen
as an extra burden by employers and makes it difficult to employ disabled people. In this study, the
general axis of occupational health and safety measures, which will vary according to the type of
disability, is examined and evaluated in terms of legal legislation.
Keywords: Disability, Disabled People, Working Life, Work Related Risks
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Engelli Çalışanlar ve İşe Bağlı Riskleri
Özet
Bireylerin doğuştan gelen ya da sonradan gelişen herhangi bir nedenle fonksiyon kaybı
yaşaması sonucu tutum ve çevre koşullarından etkilenmesi sosyal hayatını sınırlayabilmektedir.
Fonksiyon kaybı yaşayan ve toplumda engelli olarak tanımlanan bu bireylerin sosyal yaşama
katılımlarını sağlamanın en temel yollarından biri çalışma yaşamına katılımlarının sağlanmasıdır.
Ancak engelli bireylerin engelli olmayanlara kıyasla çalışma yaşamı dışında kalma oranı 2,5 kat daha
fazladır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan Engellilik ve Yaşlılık Araştırması 2016
yılı sonuçlarına göre Türkiye genelinde 15 yaş üzeri nüfusun %35,2’si farklı fonksiyon kayıpları
yaşamaktadır. Yaşanan fonksiyon kayıpları; görme, işitme, öğrenme ve anlama güçlüğü ya da
ortopedik güçlük şeklinde sıralanabilir. Engelli bireylerin çalışma yaşamında işe bağlı riskler nedeni ile
karşılaşabilecekleri durumlar için özel iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Bu
durumu işverenler tarafından ekstra yük olarak görülmekte ve engelli istihdamını zorlaştırmaktadır.
Bu çalışmada engellilik türüne göre farklılık gösterecek olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin genel
ekseni yasal mevzuat açısından incelenerek değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engellilik, Engelli Bireyler, Çalışma Yaşamı, İşe bağlı Riskler
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Evaluation of Information Management in Industrial Enterprices
Abstract
Information and information (knowledge) management is the most valuable means of
protection and increase of the market shares of enterprises, entrance into new markets and
competition. In order for that to take place and reach their goals and objectives with the new
information that they gather, businesses need to secure cooperation among various business units,
build a harmonious and effective working environment and contribute to the increase of the
business’ competitive power. This way, an advantage can be created for the business and the chances
of being successful in competition can be taken higher.
Here, the first and unique meaning of information and information (knowledge)
management is still being used today but the information management process has changed. The
costs carry a special meaning in relation with the detection and application of information
management projects and the meaning of “How can information be reached with value?” is a central
point and is naturally closely related with measurement and measuribility problems.
In information management the measurement of costs is easier than the determination of a
quantitative value for benefit. The measurement of the benefit brings difficulties because benefit is
not a concrete value. As known, from an economic perspective, benefit is the sum of the time
period for and degree of the fulfillment of human requirements that a product or service carries and
is not a concrete value. For this reason, a cautious determination, follow and analysis of the factors
or components that will determine the measurement that will be used during the measurement
process is compulsory, necessary.
Keywords: Information (Knowledge), Information (Knowledge) Management, Business-Company
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Endüstri Teşebbüslerinde Bilgi Yönetiminin Önemi ve Yönetim Açisindan
Değerlendirilmesi
Özet
Bilgi ve bilgi yönetimi; teşebbüslerin pazar paylarının korunması, arttırılması, yeni pazarlara
girilmesi ve en önemlisi rekabet edebilmenin en değerli aracıdır. Bunun için teşebbüslerin elde
ettikleri yeni bilgilerle, hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için, teşebbüs bölümleri arasında işbirliği
sağlanmalı, uyumlu ve verimli bir iş ortamı oluşturulmalı ve birlikte hareket edilerek teşebbüsün
rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlamaları zorunludur. Böylece teşebbüs için bir avantaj
yaratılabilir ve rekabette başarı şansı arttırılabilir.
Burada bilgi ve bilgi yönetiminin yaygın bir kullanım alanına sahip ilk ve kendisine özgü
anlamı günümüzde de kullanımını sürdürmekle birlikte, bilgi yönetim süreci değişmiştir. Bilgi
yönetimi projelerinin tanımlanması ve uygulanması ile ilgili olarak maliyetlerin özel anlam taşıdıkları
ve özellikle; “Bir bilgiye değeriyle nasıl erişilebilir?” sorusunun haiz olduğu anlam çok merkezi bir
konu olup; doğal olarak ta ölçme ve ölçülebilirlik sorunları ile yakın ilişkilidir.
Bilgi yönetiminde maliyetlerin ölçülmesi faydanın sayısal değerinin belirlenmesine nazaran
daha kolaydır. Faydanın değerinin ölçülmesi faydanın somut bir değer olmaması nedeniyle güçlükler
yaratmaktadır. Bilindiği gibi, ekonomik açıdan fayda bir mamul-ürün ya da hizmetin taşıdığı insan
gereksinimlerinin karşılanma süresi ve derecesinin toplamı olup; somut bir değer değildir. Bu nedenle
de ölçümleme süresince kullanılacak faktörlerin ya da ölçümlemeyi belirleyecek unsurların çok
dikkatli bir biçimde belirlenmesi, izlenmesi ve analizi zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Teşebbüs-İşletme
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Accountability of Teachers Leading to Absenteeism and Low Efficiency: The
Case of Pakistan
Abstract
The aim of this study is to determine the quality of teachers in Pakistani educational
institutions and to prepare a compilation study on the accountability of teachers who lead to
absenteeism and low productivity. Qualitative research technique was used in the study. The public
schools of the Ministry of Education in Pakistan were taken as the target population of the study.
The findings revealed that, among the states, Sindh province was the leader in teacher certification
and licensing practices, while a road map was developed in the Punjab region. It is also realized that
Azad Jammu and Kashmir (AJK) established the Teacher Certification and Licensing Authority in
2011 but it was never implemented. One of the main reasons for this is that the accountability
system in AJK schools is consistently weak in a qualified teacher training mechanism. Other
important factors include favoritisms, indifference, and corruption in recruiting and evaluating
teachers and less motivation to achieve successful results. Because the poor implementation of the
dynamic education policies and evaluation mechanisms can lead to negative results. Teachers, who
are not professionally sound, may be inadequate to solve their professional and social problems.
There are less educational opportunities for teachers at primary level at the AJK. The current
primary education curriculum in Pakistan is outdated and has been found to fail to meet national
and international standards as it does not meet the needs of students. It was also observed that
students could not think critically, analyze or be creative. It is clear from the findings that parents are
not satisfied with the quality of education in state primary schools.
Keywords: Teachers, Pakistani Educational Institutions, Productive Students, Dynamic Educational Policies
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A Model Which Illustrates the Stalking and Survellience Impacts of a Virtual
Organizastion
Abstract
This study is based on the phenomena of virtual organizations, stalking and survellience,
digital immigrants and digital natives that coexist with digital transformations. The objectives of the
study are: 1) to develop a model by researching stalking and survellience on Instagram as a virtual
organization, 2) to investigate the possibility of Instagram as a new place of existence for digital
immigrants and digital indigenous people.
In this context, four hypotheses on new visual media, new relationships, information
learning and the effects of commitment on stalking and survellience. In addition, a hypothesis has
been developed on the effect of stalking and survellience on the new field of existence. A model was
developed for testing hypotheses. Analyses are made via the method of Partial Least Squares (PLS)
which is included in Structural Equation Modelling. All of the hypotheses are verified at the
conclusion of the study.
Keywords: Virtual organizations, Stalking and Survellience, Digital immigrants, Digital natives, Instagram,
PLS
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Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model
Özet
Dijital dönüşümlerle birlikte varlık gösteren sanal organizasyonlar, izleme ve izlenme, dijital
göçmenler ve dijital yerliler olgularından yola çıkan çalışmanın amaçları: 1) sanal organizasyon olarak
Instagram’da izleme ve izlenmeyi araştırarak bir model geliştirmek, 2) sanal organizasyon olarak
Instagram’ın dijital göçmenler ve dijital yerliler için yeni var olma alanı olabilirliğini araştırmaktır.
Bu bağlamda, yeni görsel medya, yeni ilişkiler, bilgi öğrenme ve bağlılığın izleme ve izlenmeye
etkileri üzerine dört hipotez, bunlara ek olarak da izleme ve izlenmenin yeni var olma alanına etkisi
üzerine bir hipotez geliştirilmiştir. Hipotezlerin test edilmesi için bir model oluşturulmuştur. Yapısal
Eşitlik Modellemesi içerisinde yer alan Partial Least Squares (PLS) yöntemiyle analizler yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda tüm hipotezler doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal organizasyonlar, İzleme ve izlenme, Dijital göçmenler, Dijital yerliler, Instagram,
PLS
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An Integrated Solution Proposal for Supplier Selection Problems: Data
Envelopment Analysis and Global Criterion Method
Abstract
One of the problems in the supply chain is the supplier selection process. There are many
criteria in supplier selection such as cost, quality, developing technology as well as distribution
performance, flexibility due to increased competition, innovativeness, and customer services. On the
other hand, the criteria used in supplier selection differ due to the sectoral differences and the
different characteristics of the enterprises. For this reason, enterprises determine the criteria of
supplier selection according to their methods and workflows. In this study, an integrated method is
proposed for supplier selection problems using Data Envelopment Analysis and Global Criterion
Method. The most important feature of Data Envelopment Analysis considered an extension of
Linear Programming is that it is used to determine the relative effectiveness of the decision points
when there are many input-output variables. The Global Criterion Method is a method within the
classification of Multi-Objective Decision Making methods that do not require preference
information, and it minimizes deviation from ideal points. The efficiency of the suppliers operating
abroad and in Turkey is determined by Data Envelopment Analysis based on four input variables
and one output variable using the proposed integrated method. Then, the quantities to be purchased
from suppliers based on the criteria of lead time, product quality, service performance percentage,
and product unit price from these effective companies were determined using the Global Criterion
Method.
Keywords: Data Envelopment Analysis, Global Criterion Method, Supplier Selection Criteria
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Tedarikçi Seçim Problemleri İçin Bir Entegre Çözümü Önerisi: Veri Zarflama
Analizi ve Global Kriter Yöntem
Özet
Tedarik zincirinde karşılaşılan problemlerden bir tanesi tedarikçi seçim sürecidir. Tedarikçi
seçiminde fiyat, kalite ve dağıtım performansının yanında gelişen teknoloji ve artan rekabetten dolayı
esneklik, yenilikçilik ve müşteri hizmetleri gibi birçok kriter mevcuttur. Diğer yandan sektörel
farklılıklar ve firmaların değişik özelliklerinden dolayı tedarikçi seçiminde kullanılan kriterler
farklılaşmaktadır. Bu sebeple, işletmeler tedarikçi seçim kriterlerini kendi yöntem ve iş akışlarına göre
belirlemektedir. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi ve Global Kriter Yöntem kullanılarak tedarikçi
seçim problemleri için entegre bir yöntem önerilmiştir. Doğrusal Programlamanın uzantısı olarak
kabul edilen Veri Zarflama Analizinin en önemli özelliği çok sayıdaki girdi-çıktı değişkenlerinin
olduğu durumlarda karar noktalarının göreceli etkinliklerini belirlemede kullanılmaktadır. Global
Kriter Yöntem ise Çok Amaçlı Karar Verme yöntemlerinin tercih bilgilerine ihtiyaç duyulmayan
sınıflandırması içerisinde bir yöntem olup, ideal noktalardan sapmayı minimize yapmaktadır.
Önerilen entegre yöntem kullanılarak, bir işletmenin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren
tedarikçilerinin etkinliği dört girdi değişkeni ve bir çıktı değişkenine bağlı olarak Veri Zarflama
Analizi kullanılarak belirlenmiştir. Daha sonra bu etkin firmalardan tedarik süresi, ürün kalitesi, servis
başarım yüzdesi ve ürün birim fiyatı kriterlerine göre tedarikçilerden satın alınacak miktarlar Global
Kriter Yöntem kullanılarak belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: Global Kriter Yöntem, Tedarikçi Seçim Kriterleri, Veri Zarflama Analizi
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Efficient Use of Country Resources: The Role of Leadership
Abstract
"The great leader is a great servant"(Ken Melrose)
Leadership has positive effects on innovation in an organization, society or a country. The
term of leadership is complex to define. It is the fact that leadership has substantial influence on all
strategic management processes. Particularly, leadership supports to determine both the vision and
mission of every type of the organizations, small, medium and large since it enables the organization
to perform operative strategies in order to accomplish that vision and mission. The aim of this
survey is to find out the efficient use of country resources: the role of leadership by reviewing the
existing literature. Leader is the one who is able to formulate and implement successful strategies,
perform and serve as a linkage between parts of an organization. With having successful leadership
skills great strategies can be formulated and implemented perfectly. Leader is the one who can make
effective plans in order to meet the requirements of changes, forecast the need of the organization,
decide what to do, where to do and how to do as well. Hence, this study highlights the role and
importance of leadership for using of country resources efficiently. The results of this survey show
that as human resource, leadership is most important resource for a country to use its resources
proficiently.
Keywords: Leadership, Country Resources, Human Resources, Innovation
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A Discussion About Green Cost and Green Profit / Loss Concepts in the
Context of Green Management Approach
Abstract
Environmental pollution, climate change and economic crises on a global scale adversely
affect societies in many areas and prompt them to plunge into a quest. In this process, concepts
such as green management, green economy, green technology have emerged and they have become
a part of sustainable development. Sustainability is to improve the quality of human life by
preserving the natural environment and natural resources as well as by preserving the right to use
future generations. To want to live in a green and clean world, ensuring environmental sustainability
and the social responsibilities of the enterprises to the society and the environment cause the
enterprises to revise their plans and expectations for the future and all their activities in an
environmentally sensitive manner. All this process requires enterprises to adopt a green management
approach as a modern management system of today.
Green management approach is based on the principle of environmental protection and
economic growth, businesses with environmental sense of responsibility to operate. The aim of
green management approach is that to organize enterprises in the aims, functions, organizational
structure and production processes.
The aim of the study is to emphasize the necessity of the subject of environmental costs in
order to be able to evaluate the damages given to the natural environment in the process of
globalization in social, cultural and economic structure both in micro and macro level. In this
context, consideration of environmental factors in cost and profit / loss analysis, measurable effects
of the use of environmental resources as in “green cost” and “green profit / loss” concepts were
discussed.
Keywords: Green Management, Green Production, Green Economics, Green Cost, Green Profit / Loss.
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Yeşil Yönetim Anlayışı Bağlamında İşletmelerde Yeşil Maliyet ve Yeşil
Kâr/Zarar Kavramları Üzerine Bir Tartışma
Özet
Küresel ölçekteki çevre kirliği, iklim değişikliği ve ekonomik krizler toplumları birçok alanda
olumsuz etkileyerek arayışlara yöneltmektedir. Bu süreçte “yeşil yönetim”, “yeşil ekonomi”, “yeşil
teknoloji” gibi kavramlar ortaya çıkmış ve sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası haline gelmişlerdir.
Sürdürülebilirlik, doğal çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak ve gelecek kuşakların kullanma hakkını
saklı tutarak, insan yaşamının kalitesinin artırılmasıdır. Yeşil ve temiz bir dünya içerisinde yaşama
isteği, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve işletmelerin topluma ve çevreye karşı taşıdığı sosyal
sorumluluklar, işletmelerin geleceğe yönelik planlarını, beklentilerini ve tüm faaliyetlerini çevreye
duyarlı bir şekilde yeniden gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Tüm bu süreç işletmelerin
günümüzün modern bir yönetim sistemi olarak yeşil yönetim anlayışını benimsemelerini zorunlu
kılmaktadır.
Yeşil yönetim anlayışı, işletmelerin çevresel sorumluluk duygusu ile faaliyette bulunmalarını;
çevrenin korunması ile ekonomik büyüme kavramlarının uzun dönemli ve birlikte düşünülmesi
esasına dayanmaktadır. Yeşil yönetim anlayışının hedefi; işletmelerin amaçlarında, işlevlerinde,
organizasyon yapılarında ve üretim süreçlerinde çevreyi ön plana alacak şekilde faaliyetlerini
düzenlenmesidir.
Çalışmanın amacı, literatür tarama yöntemiyle doğal çevreye verilen zararların küreselleşme sürecinde
sosyal, kültürel ve ekonomik yapı içerisinde değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla çevresel
maliyetler konusunun gerekliliğine vurgu yapmaktır. Bu bağlamda maliyet ve kâr / zarar analizlerinde
çevre faktörlerinin dikkate alınması, çevresel kaynakların kullanımı sonucu doğacak etkilerin “yeşil
maliyet” ve “yeşil kâr/zarar” kavramlarıyla ölçülebilirliği ele alınmıştır.
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Evaluation of Disabled Employment in Clothing Sector with regard to
Occupational Health and Safety
Abstract
Employment policies possess a significant place within countries’ economical and especially social
development policies. As the employment participation rates of individuals are increased, the economical
developments are increased on the one hand and on the other hand improvements in socio-cultural structure
are appeared. Disabled employment issue is one of the most significant challenging factors in employment
policies. Employment of disabled individuals is also important for economical and socio-cultural aspects as
well as being significant both for disabled individuals and their families and the society with regard to
psychology. According to World Health Organization disability is defined as; inability to comply with normal
life requirements as a result of absence or impairment of organs that cause a constant and definite loss of
function and appearance of physical, mental and spiritual features. Nowadays, achievement of disabled people
to labor force is also a prioritized policy in our country as well as all over the world.
At this point, an attention must be paid to clothing sector, which is one of the most significant of
sectors of our country with regard to employment creation. Clothing sector possesses a significant position
with regard to employment as well as in terms of exports, contribution to gross domestic product and
investment policies.
In this context, the legal regulations for disabled employees, the situations that the disabled
employees encountered and the employment opportunities within the clothing sector would be analyzed.
Besides, the results of field work, which has been conducted in big-sized clothing enterprises within İzmir
province and its hinterland, would be evaluated.
Keywords: Employment Policies, Disabled Employment, Clothing Sector, Occupational Health and Safety
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Hazır Giyim Sektöründe Engelli İstihdamının İş Sağlığı ve Güvenliği
Açısından Değerlendirilmesi
Özet
Ülkelerin ekonomik ve özellikle de sosyal kalkınma politikalarında, istihdam politikalarının önemli bir
yeri bulunmaktadır. Bir toplumda bireylerin istihdama katılma oranları arttıkça bir yandan ekonomik
gelişmeler artmakta diğer yandan da sosyo-kültürel yapıdaki iyileşmeler ortaya çıkmaktadır. İstihdam
politikalarında toplumları zorlayan en önemli unsurlardan birisi de engelli bireylerin istihdamı sorunudur.
Engelli bireylerin istihdamı sadece ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan değil aynı zamanda psikolojik açıdan da
hem engelli bireyler ve aileleri hem de toplum açısından önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre
engellilik; bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerden belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü
kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uyamaması olarak
tanımlanmaktadır. Engellilerin günümüz çalışma döneminde işgücüne kazandırılması, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de öncelik verilen politikalar arasındadır.
Bu noktada, ülkemizde istihdam yaratan en önemli sektörlerinden birisi olan hazır giyim sektörüne
bakmak gerekmektedir. Hazır giyim sektörü sadece istihdam açısından değil, ihracat, GSYİH’ya katkı ve
yatırım politikaları açısından da çok önemli bir sektör konumundadır.
Bu bağlamda, bu çalışmada engelli çalışanlarımıza yönelik yasal düzenlemeler, engelli çalışanlarımızın
karşılaştıkları durumlar ve sonuçlar ile hazır giyim sektöründe istihdam olanakları analiz edilecektir. Ayrıca
İzmir ili ve hinterlandında hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde gerçekleştirilen
saha çalışmasının sonuçları da değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İstihdam Politikaları, Engelli İstihdamı, Hazır Giyim Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği
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The Determination of Liquidity Risk Level Using Cluster Analysis in Turkish
Commercial Banks
Abstract
Commercial banks face risks such as liquidity risk, credit risk, market risk, interest rate risk
and operational risk during their operations. One of these important risks is liquidity risk. Liquidity
risk arises from the transformation of short-term deposits, which are the main role of banks, into
long-term loans. Liquidity risk becomes apparent when a bank fails to maintain the balance between
fund inflows and fund outflows. Especially in developing countries where income level is low and
savings deficit and spending level is high, cash/deposit ratio is generally high. This is because the
income-expenditure balance in such economies is impaired and there is a continuous need for
liquidity for all economic units.
The aim of this study is to analyze the level of liquidity risk of commercial banks operating
in the banking industry in Turkey. In this study, the liquidity risk is considered theoretically and the
literature on the factors determining liquidity risk is investigated. Liquidity risk levels of the
commercial banks operating in Turkey are classified using cluster analysis.
Keywords: Liquidity Risk, Commercial Banks, Clustering Analysis
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Türkiye’deki Ticari Bankaların Likidite Riski Düzeylerinin Kümeleme Analizi
ile Belirlenmesi
Özet
Bankalar faaliyetlerini sürdürürken likidite riski, kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski,
operasyonel risk gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlar arasında en önemli risklerden birisi
de likidite riskidir. Likidite riski, bankaların temel rolü olan kısa vadeli mevduatların uzun vadeli
kredilere dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Likidite riski, bir bankanın belli bir dönemde fon
girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar. Özellikle gelir
düzeyinin düşük ve tasarruf açığı ile harcama düzeyinin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde
genel olarak nakit/mevduat oranı yüksek olur. Zira bu tür ekonomilerde gelir-harcama dengesi
bozuktur ve tüm ekonomik birimler için sürekli likidite ihtiyacı duyulur.
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaları likidite
riskine göre değerlendirmektir. Çalışmada, likidite riski teorik olarak ele alınıp likidite riskini
belirleyen faktörler üzerine literatür taranmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların likidite
riski düzeyleri, bazı faktörler dikkate alınarak kümeleme analizi yardımıyla sınıflandırılmıştır.
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The Impact of Energy, Nonenergy, and Precious Metal Indexes on the Inflation
in Turkey: ARDL Approach
Abstract
This study examines the impact of energy, noneneregy and precious metal price indexes on
the inflation rate in Turkey by means of ARDL method of cointegration using the quarterly data
from 1985 to 2019 and the Phillips curve framework. Our empirical results show that there is a
strong cointegrating relationship among the inflation rate, indexes, and output gap, consistent with
the expectations. It seems that energy price index exerts a significant positive impact on the inflation
rate in the long run. However, our results indicate that a change in nonenergy and precious metal
indexes does not have a significant influence on the inflation rate. Moreover, the output gap does
not play an important role in explaining the inflation dynamics in the long run, casting some doubts
on the validity of basic Phillips curve framework during the period examined. Finally, it is important
to note that lagged consumer price index is significant in all estimations.
Keywords: ARDL, Various Price Indexes, Inflation, Cointegration

2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 122

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

Doç. Dr. Taner Turan
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat, Kocaeli, Türkiye,
tturan@gtu.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin Alperen Özer
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat, Kocaeli, Türkiye,
aozer@gtu.edu.tr

Enerji, Enerjidışı ve Kıymetli Maden Fiyat Endekslerinin Türkiye’de
Enflasyona Etkisi: ARDL Yaklaşımı
Özet
Bu çalışma 1985 - 2019 dönemi için üç aylık verileri kullanarak enerji, enerjidışı ve kıymetli
madenler fiyat endekslerinin Türkiye’de enflasyon oranı üzerindeki etkisini Phillips eğrisi
çerçevesinde ARDL eşbütünleşme yöntemi ile incelemektedir. Beklentilere uygun olarak, söz konusu
endekslerle, üretim açığı ve tüketici fiyat endeksi arasında bir eşbütünleşme olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Ampirik bulgularımız enerji fiyat endeksinin uzun vadede enflasyon üzerinde önemli
ve pozitif bir etkide bulunduğunu göstermektedir. Buna karşın enerjidışı ve kıymetli maden
endekslerindeki bir değişikliğin enflasyon oranı üzerinde anlamlı bir etkide bulunmadığı
görülmektedir. Ayrıca, üretim açığının uzun dönemde enflasyonu açıklamada önemli bir rol
oynamadığı, dolayısıyla incelenen dönemde temel Phillips eğrisi yaklaşımının geçerliliği konusunda
bazı kuşkulara yol açtığı anlaşılmaktadır. Son olarak, tüketici fiyat endeksinin gecikmeli değerinin tüm
tahminlerde anlamlı olduğu görülmektedir.
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Symmetric and Asymmetric Influence of Oil Prices on Stock Prices: An
Empirical Application on Airline Industry
Abstract
The air transport sector has reached the position of one of the sectors with the highest
growth rate in the world as a result of the deregulations that started in 1978. This has made closely
monitoring the air transport sector and empirically examining the balances associated with airlines
very important. In this study, airline companies which realize in the airline industry's main activities
and are one of its most important stakeholders will be examined. In this context, the relationship
between oil prices and stock prices of airline companies will be examined. When airline costs are
examined, it is seen that fuel costs are one of the important items within the cost structure of airline
companies. When airline costs are examined, oil is found to be one of the items with the highest
weight within the cost structure of airline companies. It is thus important to examine the effect of oil
prices on the stocks of airline companies. In this study, the relationship between global Brent oil
prices (OP) and the global airline stock index (AI) was examined using Granger causality analysis
and Hatemi-J (2012) asymmetric causality analysis. The empirical findings of the study show that
there is no symmetrical causality relation between the mentioned variables, but there is an
asymmetric causality relation between the shocks.
Keywords: Airline Index, Oil Prices, Granger Causality, Asymmetric Causality
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A New Perspective towards Regions Debate in Geography and a New Concept
Suggestion: Axial Region
Abstract
Having been one of the fundamental concepts of geography, the “region” term was
perceived and used in the context of “Seven Geographical Regions” until 2000s in Turkey. Similarly,
the debate on regions rather focused on the purposes for which the geographical regions of Turkey
were drawn and/or why the borders of such geographical regions included some specific locations,
and especially that it was attempted to overlap the said borders with the administrative borders.
Originally it was suggested during the 1st Geography Congress in 1941 that the geographical borders
were proposed in order to conduct research on the country better and for the geographical attributes
of the country could be taught better. Nevertheless, after especially the 1990s, very significant
criticisms were raised against the division of country into seven geographical regions. The primary
criticism was based on the fact that the geographical region borders matched neither the borders of
physical elements nor the human, and especially, the administrative borders. Furthermore, the range
of criticisms included that there was no example throughout the world that the borders were
determined as such, that the division did not rely on adequate data, and featured even such harsh
criticisms that it was an attempt aimed to divide the country. Some of the criticisms are based on
justified arguments. In fact, regardless of by whom and how it is defined, “region” is one of the
most fundamental concepts of geography. Region is a classification and delimitation of space in
accordance with the purpose. In time, it was differently defined by the experts, and certain regions
were distinguished. The purpose of the present study based on the foregoing is to suggest “axial
region” as a new concept in the light of different approaches and debates regarding region, which is
a very important term for geography. Therefore, the present study compares and contrasts the axial
region term with the definitions made until today, suggesting a new and different perspective
regarding the subject matter.
Keywords: Geography, Region, Axial Region
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Coğrafyada Bölge Tartışmalarına Farklı Bir Bakış ve Yeni Bir Kavram Önerisi:
Eksen Bölge
Özet
Coğrafyanın en temel kavramlarından biri olan “bölge” Türkiye’de 2000’li yıllara kadar “7

Coğrafi Bölge” kapsamında algılanmış ve kullanılmıştır. Benzer şekilde bölge konusundaki
tartışmalar da çoğunlukla Türkiye’nin Coğrafi bölgelerinin hangi amaçlarla çizildiği ve/veya coğrafi
bölge sınırlarının neneden nerelerden geçirildiği ve özellikle idari sınırlar ile çakıştırılmaya çalışılması
üzerine yoğunlaşmıştır. İlk olarak 1941 yılındaki 1. Coğrafya Kongresinde 7 coğrafi bölge ülkenin
daha iyi araştırılması ve ülkenin coğrafi özelliklerinin bu şekilde daha kolay öğretilebileceği
gerekçesiyle belirlendiği belirtilmektedir. Ancak özellikle 1990’lı yıllardan sonra Türkiye’nin 7 coğrafi
bölgeye ayrılmasına çok önemli eleştiriler getirilmiştir. Bu eleştirilerin başında coğrafi bölge sınırları
ile hem fiziki unsurların sınırlarının hem de beşeri özellikle idari sınırların çakışmaması gelmektedir.
Ayrıca, dünya üzerinde tam olarak aynı şekilde belirlenen başka bir örneğinin olmaması, ilk olarak
belirlendiği yıllarda yeterli veriye dayanmaması yanında; ülkeyi bölmeye yönelik bir girişim gibi
oldukça sert eleştiriler de yapılmaktadır. Yapılan eleştirilerden özellikle bazıları oldukça haklı
gerekçelere dayandırılmaktadır. Aslında kim tarafından ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın “bölge”
coğrafyanın en temel kavramlarından biridir. Bölge amaca göre mekanın sınıflandırılması ve
sınırlandırılmasıdır. Zaman içinde uzmanlar tarafından farklı şekilde tanımlanmış ve çeşitli bölgeler
ayırt edilmiştir. Belirtilenlerden hareketle bu çalışmanın amacı ise coğrafya için bu kadar önemli olan
bölge kavramına ilişkin olarak farklı yaklaşım ve tartışmalar ışığında yeni bir kavram olarak “eksen
bölge” önerilmektedir. Böylece çalışmada eksen bölgenin şimdiye kadar yapılan tanımlamalar ile
benzer ve farklı yanları tartışılarak konuya yeni ve farklı bir bakış açısı sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Bölge, Eksen Bölge
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Relationship Between Heavy Metal Levels and Mining in Soil
Abstract
Mining activities provide economic benefits to human beings and cause many negative
effects on the environment. Soil, water, air pollution, land degradation, reduction of biodiversity, soil
collapse and increasing health problems are some of the negative impacts of mining activities on the
environment. In this study, ıt is aimed to determine the effects on soil pollution (aluminum and
copper) of mining activities carried out around Orhaneli and Büyükorhan (Bursa). For this purpose,
19 soil samples were taken from the study area by systematic random grid method. Ordinary kriking
method were used to determine, mapping of spatial variation of heavy metals in the study area. In
addition, distance analysis was used to determine the relationship of each heavy metal with the
mines. Pearson Bivariate Correlation analysis was used to reveal how heavy metals in the soil were
affected as they approached or moved away from the mines. As a result, the highest levels of
aluminum and copper were found in areas where chromium and marble quarries are concentrated in
the study area. As a result of distance analysis, a meaningful relationship was found between heavy
metals and mines. For aluminum and copper values below the limit values.
Keywords: Heavy Metals, Büyükorhan, Geographical Information Systems, Mining Activities, Orhaneli, Soil
Pollution
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Topraktaki Ağır Metal Düzeyleri ve Madencilik İlişkisi
Özet
Madencilik faaliyetleri insanoğluna ekonomik açıdan yarar sağlarken çevre üzerinde birçok
olumsuz etkiye neden olmaktadır. Toprak, su, hava kirliliği, arazi degredasyonu, biyoçeşitliliğin
azalması, toprak çökmesi ve sağlık ile ilgili problemlerin artması madencilik faaliyetlerinin çevre
üzerindeki olumsuz etkilerinden birkaçını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Orhaneli ve Büyükorhan
(Bursa) çevresinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin topraktaki ağır metaller (alüminyum ve bakır)
üzerinde olan etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma alanından, sistematik rastgele
karalej yöntemi ile 19 adet toprak örneği alınmıştır. Çalışma alanındaki ağır metallerin mekansal
değişiminin tespit edilmesinde ve haritalanmasında jeoistatistiksel yöntemlerden ordinary kriking
yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca her bir ağır metalin, maden ocakları ile ilişkisini tespit etmek için
mesafe analizinden yararlanılmıştır. Topraktaki ağır metallerin, maden ocaklarına yaklaştıkça ya da
uzaklaştıkça nasıl etkilendiğini ortaya koymak için ise Pearson Bivariate Korelâsyon analizinden
yararlanılmıştır. Sonuç olarak en yüksek alüminyum ve bakır seviyeleri çalışma alanında krom ve
mermer ocaklarının yoğun olduğu alanlarda tespit edilmiştir. Mesafe analizi sonucunda ise ağır
metallerle maden ocakları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Alüminyum ve bakır için belirtilen
sınır değerlerin altında değerler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağır Metaller, Büyükorhan, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Madencilik Faaliyetleri, Orhaneli,
Toprak Kirliliği
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Use of Field Cartograms as a Thematic Mapping Technique in Population
Geography
Abstract
As a type of thematic map, the field cartograms are used to scale the size or distance by a
variable that is different from the size and distance unit of the earth. In other words, each unit on
the basic map is resized in accordance with the predetermined quantitative data, rendering the map
of the spatial distribution of the relevant data. The field cartograms are important tools for
visualization for the purposes of geography teaching and especially for academic geographical
research. The population geography is one of the leading branches of geography in which the field
cartograms are utilized the most. It is important and significant for many reasons to know the spatial
distribution of such attributes of population as age, sex, occupational status, and immigration for the
purposes of population geography studies. In the context thereof, field cartograms are used in order
to research the predetermined population attributes and visualize the spatial distribution in decisionmaking process regarding spaces, spatial plans, and for providing solution to likely spatial problems.
On the other hand, certain cartographic problems arise from providing quantitative spatial
information as regards population with conventional thematic maps. Cartograms may be used to
partly remove the said problems. The purpose of the present study is to assert how the cartograms
as a thematic mapping technique can be used for providing spatial data in studies on population
geography. For the purposes of the study, the spatial distribution of the population of Turkey based
on the results from the Address Based Population Registration System (ADNKS) was mapped by
cartogram technique. It was concluded as a result of the study that field cartograms may be used as
an effective thematic mapping technique in population geography studies.
Keywords: Thematic Map, Cartogram, Field Cartogram, Population Geography, Turkey
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Nüfus Coğrafyasında Bir Tematik Harita Tekniği Olarak Alan
Kartogramlarının Kullanımı
Özet
Bir tematik harita çeşidi olan alan kartogramları, boyut veya mesafenin yeryüzünün boyutu
veya uzaklık birimi dışındaki bir değişkene göre ölçeklendirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bir başka
ifadeyle kullanılan temel harita üzerindeki her bir birim belirlenen nicel veriye göre yeniden
boyutlandırılarak ilgili verinin mekânsal dağılışı haritalandırılmaktadır. Alan kartogramları, coğrafya
eğitimi ve özellikle akademik coğrafya araştırmalarında nicel veriler için önemli bir görselleştirme
aracıdır. Alan kartogramlarının coğrafyada en fazla kullanıldığı alanların başında nüfus coğrafyası
gelmektedir. Nüfus coğrafyası çalışmalarında, nüfusun yaş, cinsiyet, mesleklere göre durumu ve göç
gibi çeşitli özelliklerin mekânsal dağılımının bilinmesi birçok bakımdan önemli ve anlamlıdır. Bu
bağlamda mekana ilişkin kararların alınmasında, mekânsal planlamalarda ve olası mekânsal sorunların
çözümü açısından belirtilen nüfus özelliklerinin araştırılması ve mekânsal dağılışının
görselleştirilmesinde alan kartogramlarından yararlanılmaktadır. Diğer yandan nüfusa ilişkin nicel
mekânsal verilerin geleneksel tematik haritalarla gösteriminde bazı kartografik sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Söz konusu bu sorunların bir kısmını ortadan kaldırabilmek amacıyla alan
kartogramları kullanılabilir. Bu araştırmanın amacı bir tematik haritalama tekniği olan alan
kartogramlarının nüfus coğrafyasıyla ilgili çalışmalarda mekânsal verilerin gösteriminde nasıl
kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Çalışmada 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun mekânsal dağılışı alan kartogramı tekniği ile haritalanmıştır.
Araştırma sonucunda alan kartogramlarının nüfus coğrafyası araştırmalarında etkili bir tematik
haritalama tekniği olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tematik Harita, Kartogram, Alan Kartogramı, Nüfus Coğrafyası, Türkiye
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Open-Ended Questions in Geography Education
Abstract
The developments had emerged in technology, science and education have changed the
human profile needed, fundamentally. Today, we need people who can transfer their knowledge into
their real life, who can make critical thinking, who can cooperate, who can solve problems. We call
these needs as the ‘’Skills of 21. Century’’.
There are quite different opinions on this subject in the literature to define these skills
(Özgüzel, 2018), (Partnership for 21st Century Skills, 2009). After all, most of these opinions
emphasize skills such as creative and critical thinking, problem solving, communicating and
cooperating, commonly. To these skills, there have also been attributions by MEB in curriculums.
To reach the required human profile, it is important to evaluate if people have these skills
and at what degree. Open-ended questions are being considered as the best way to evaluate the
existence of these skills. Because, open-ended questions, classically have huge advantages compared
to completely closed-ended questions. While answering an open-ended question, composing their
own answers makes it possible to answer them originally, differently and from their own points of
view for the students Alkan (2013). Also, open-ended questions gives students a show to solve real
life problems in their own ways. In this study, open-ended questions, the algorithms belog to them,
their types and what qualities they can contribute to improve, have been discussed in the light of
examples developed in geography education.
Keywords: Open-ended Questions, Geography, Measurement, Evaluation, Exams
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Coğrafya Eğitiminde Açık Uçlu Sorular
Özet
Eğitimde, bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmeler 21 yüzyıla ihtiyaç duyulan insan
profilinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Artık sahip olduğu bilgiyi gerçek yaşamına transfer
edebilen, eleştirel düşünebilen, işbirliği yapabilen, problem çözebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyaç “21 yüzyıl becerileri” olarak tanımlanan becerileri doğurmuştur.
Bu becerilerinin neler olduğu konusunda literatürde çok farklı görüşler mevcuttur (Özgüzel,
2018), (Partnership for 21st Century Skills, 2009). Buna karşın yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem
çözme, iletişim ve işbirliği, gibi becerilerde bir ortaklaşma olduğu söylenebilir. Bu becerilere MEB
tarafından öğretim programlarında da atıflar yapılmıştır.
21.Yüzyılın istediği insan profiline ulaşabilmek için bireylerin bu becerilere sahip olup
olmadığı eğer sahipse ne oranda sahip olduğunun ölçülmesi önem kazanmaktadır. Bu becerileri
doğru bir şekilde kestirmek için en iyi ölçme yöntemi açık uçlu sorular olarak görünmektedir. Çünkü
açık uçlu sorular klasik anlamda kapalı uçlu sorulara oranla çok büyük avantajlara sahiptir. Açık uçlu
soruları yanıtlarken öğrencilerin kendi yanıtlarını oluşturmaları, birbirlerinden farklı bireysel yanıtlar
vermelerine ve soruları kendi bakış açılarıyla yanıtlamalarına imkân tanımaktadır (Alkan, 2013).
Ayrıca açık uçlu sorular ile öğrencilere verilecek gerçek yaşam problemlerine özgün çözümler
üretmeleri imkanı da tanınmaktadır. Bu çalışmada açık uçlu sorular, bunlara ait algoritmalar, türleri ve
hangi özelliklerin gelişmesine katkı sağlayacakları coğrafyada geliştirilen örnekler ışığında
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Açık Uçlu Sorular, Coğrafya. Ölçme, Değerlendirme, Sınavlar
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Toxic Effects in Textile Production
Abstract
Textile is an area that includes all the products that people produce to wear and to cover up
everything. People may be exposed to toxic effects in various conditions:
a-During the production of textiles: People may be exposed to toxic effects during the production
of textiles by using pesticides, chlorine bleaches, formaldehyde, carbon sulphide, asbestos, fiber
powders of cotton, linen and so on., sandblasting, some toxic dyestuffs etc.
b- During the use of textiles: People may be exposed to toxic effects during the use of textiles
pesticides, formaldehyde, toxic dyes, heavy metals etc. left on the textiles.
c-Exposure to toxic effects of wastes from textile production: People may be exposed to toxic
effects from waste of textile production such as gas waste including CO2, Cl2, SO2, gas oil, etc. ;
waste waters including heavy metals, pesticides, chlorinated compounds, toxic dyestuffs and so on ;
toxic solid waste including asbestos etc.
d- Exposure to secondary toxic effects in the course of food consumption : People are exposed to
the secondary toxic effects when they are fed on fish, birds, various plants and so on exposed to
toxic effects of air, water, soil wastes from textile production.
In textile production, the aim should be to produce with substances that will not harm
human health and to remove toxic substances from the production chain and to produce with zero
waste.
Keywords: Textile Production, Toxic Effect, Textile Waste, Health Problems İn Textiles, Environment
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Tekstil Üretiminde Toksik Etkiler
Özet
Tekstil insanların örtmek örtünmek amacıyla ürettikleri tüm ürünleri kapsayan bir alandır.
İnsanlar çeşitli koşullarda toxic etkilere maruz kalabilirler:
a-Tekstillerin üretimi esnasında:İnsanlar, pestisid kullanımı, klorlu beyazlatıcıların kullanımı,
formaldehit kullanımı, karbon sülfür kullanımı, asbest, pamuk, keten vb. elyaf tozları, kumlama, bazı
toksik boyarmaddelerden vb. toksik etkilere maruz kalabilirler.
b- Tekstillerin kullanılması esnasında: İnsanlar tekstilleri kullanırken üzerinde kalmış olabilecek
pestisid, formaldehit, toksik boyarmadde, ağır metaller vb. maruz kalabilirler.
c-Tekstil üretimindeki atıkların toksik etkilerine maruz kalma: Tekstil üretiminde havaya co2 , Cl2,
so2 , gaz yağı vb. gaz atıklar; sulara ağır metal, pestisid, klorlu bileşikler, toksik boyarmaddeler vb.
toksik bileşikler; toprağa asbest vb toksik katı atıklar verildiğinde de insanlar toksik etkilere maruz
kalabilirler.
d-Gıda tüketimi esnasında sögonder olarak toksik etkilere maruz kalma: İnsanlar havaya, suya,
toprağa atılan toksik etkiye maruz kalmış balık, kuş, çeşitli bitkiler vb. ile beslendiklerinde sögonder
olarak toksik etkiye maruz kalırlar.
Tekstil üretiminde amaç insan sağlığına zarar vermeyecek maddelerle üretim yapmak ve
toksik maddeleri üretim zincirinden kaldırmak, sıfır atıkla üretim yapmak olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil Üretimi, Toksik Etki, Tekstil Atık, Tekstillerde Sağlık Sorunları, Çevre
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The Relationship Between Percevied Lean Management and Organizational
Stress Levels Among Nurses
Abstract
Although health is a right for every person, it is a service accessible under specific conditions
varying by country.Under market conditions;a high quality, safe, fast and accessible health care
delivery with near-zero error rates and low costs is important for internal and external customer
satisfaction.Lean management focuses on identifying the services that create value for customers,
mapping the value stream, and preventing the waste to ensure a sustainable flow.This study was
conducted to evaluate nurses’ opinions on working conditions for lean management and to
determine the relationship between their perceived lean management and organizational stress
levels.Data was collected in November-2017 after necessary permissions were obtained from both
the hospital where the research was conducted, and the General Secretariat of Public Hospitals
Association to which the hospital was affiliated.The sample consisted of 59 nurses who actively
worked in the hospital and accepted to participate in the study.Data were collected using the lean
management questionnaire and extended Likert type propositions used by Gürer(2017) to examine
participants’ socio-demographic and work-related characteristics, and the Organizational Stress
Scale-Short Version adapted to Turkish by Yıldırım et al. (2011). Data were analyzed using normality
test, Cronbach’s alpha, descriptive statistics, significance test of difference between paired and
multiple groups, and correlation analysis. In conclusion, the physical conditions and workload subdimensions of the lean management questionnaire were found to be positively weakly correlated
with the social support sub-dimension of the organizational stress scale.
Keywords: Lean Management, Lean Philosophy, Organizational Stress, Nurse, Health Care
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Hemşirelerin Yalın Yönetime İlişkin Algı Düzeyi ile Örgütsel Stres Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Özet
Sağlık, her insan için bir hak olmakla birlikte, ülkeden ülkeye değişen koşullarda erişilebilen
bir hizmettir. Piyasacı koşullarda sağlık hizmeti; kalitesi yüksek, güvenli, hızlı, erişilebilir, hata oranın
sıfıra yakın ve maliyetlerin düşük olarak sunulması iç ve dış müşteri memnuniyeti için önemlidir.
Yalın yönetim, müşteri açısından değer yaratan hizmeti tanımlamak, değer akışını haritalandırmak ve
sürdürülebilir bir akışı sağlamak açısından israfı önlemeye odaklanmıştır. Bu çalışma, hemşirelerin
yalın yönetim anlayışına yönelik çalışma koşullarını değerlendirmeleri ve bu algının örgütsel stres
düzeyi ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri Kasım-2017 tarihinde
toplanılmış ve verilerin toplanıldığı hastane ve bağlı olduğu Kamu Hastane Birliği Genel
Sekreterliği’nden kurum izni alınmıştır. Örneklemi, ilgili hastanede aktif olarak çalışan ve çalışmaya
katılmayı kabul eden 59 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı; sosyo-demografik ve işe ilişkin
özellikler, Gürer’in (2017) çalışmasında kullanmış olduğu yalın yönetime ilişkin anket formu ve
genişletilmiş Likert tipi önermeler, Türkçe’ye uyarlaması Yıldırım ve ark. (2011) tarafından yapılan
Kısa Versiyon Örgütsel Stres Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; normallik testi, Cronbach
alfa, tanımlayıcı istatistikler, ikili ve çoklu gruplar arasında farkın anlamlılık testi ve korelasyon analizi
kullanılmıştır. Analiz sonucunda, yalın yönetim anketi fiziki koşullar ve iş yükü alt boyutları ile
örgütsel stres ölçeği sosyal destek düzeyi arasında pozitif yönde zayıf ilişkili olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Yalın Felsefe, Örgütsel Stres, Hemşire, Sağlık Hizmeti
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A Preliminary Study of N250 Event-Related Brain Potential During Face and
Illusory Face
Abstract
The event-related potential (ERP) is the measured brain response that is the direct result of a
specific sensory, cognitive, or motor event. More formally, it is any stereotyped electrophysiological
response to a stimulus. ERPs are measured through electroencephalography (EEG), a non-invasive
procedure that measures the electrical activity of the brain via the use of electrodes. In
neuroscientific studies, face, which faces perception and recognition are essential of social
interaction and represents critical skills acquired early in human life, is used as a visual stimulus. The
aim of this study is to investigate the N250 of ERP components of the face and Illusory face and to
query the underlying causes of this event. 11 healthy volunteers participated in this study. The ERPs'
recording was made in an isolated room. To this end, we recorded EEG activity while participants
performed a facial recognition task in which they had to discriminate between the face and Illusory
face. Mean amplitudes and latencies of the N250 were measured at the Fp1, F3, Fp2 and F4
electrode sites between the 180-270 ms time range. The latency and amplitude of the N250
component were not significantly different in response to faces and Illusory face. Strong and similar
levels of activation were observed in the frontal region in response to all stimuli types. Preliminary
results of the study indicated that N250 activation of the frontal region represents the final stage of
the visual perception important for faces and Illusory face recognition.
Keywords: N250, Face Processing, ERP, Brain, Visual Perception
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A Review of the Location and Importance of Boarding Elementary Schools in
the Olympic Succes Programme
Abstract
The purpose of this study is to examine the status of the boarding secondary schools which
are a part of the education system and which they later closed down in the Olympic achievement
program and how these schools will bring success in sports. Essential considerations are presented
for a long-term success program in sports with a particular emphasis on this program. In this study,
it is aimed to increase the success portfolios by offering new alternative sources to the National
Education and Sports community.
The program follow-up presented in the results for these goals is of great importance for the
development and success of sports in our country and also for achieving the medals in the
Olympics, which is the ultimate goal. The study will address the current state of the Ministry of
Education, the current state of the Ministry of Sports and the current state of other public
institutions. In addition, in this study, evaluation of the Boarding Secondary Schools withdrawn
from the activity under the roof of the Ministry of National Education will be discussed. The
policies that could be followed in order to bring 512.888 students studying in 536 Boarding
Secondary Schools before they were closed in the sports of the country will be evaluated.
Particularly, the fact that the children studying in these schools were between 6-14 years old, which
is the starting age for sports, has a special importance in determining these policies. The study also
includes an examination of how effective in sportive improvement the student profiles studying in
these schools before they were closed down.
This study, formed by using qualitative research design, provides possible solutions on how
Regional Primary Boarding Schools affect the future generations of our country.
Keywords: Sport Policy, Education, Education, Olympic
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Olimpiyat Başarı Programında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nın Yeri ve
Önemi Üzerine Bir İnceleme
Özet
Bu çalışmanın amacı Olimpiyat başarı programında, eğitim sisteminin bir parçası olan ve
sonradan kapatılan Yatılı Orta İlköğretim Okullarının durumunu ele alarak bu okulların sporda
başarıyı nasıl getireceği üzerine bir inceleme yapmaktır. Özellikle bu programda vurgulanacak
noktalarla sporda uzun vadeli bir başarı programı için temel değerlendirmeler sunulmaktadır. Bu
çalışmayla başta Milli Eğitim camiasına ve Spor camiasına yeni alternatif kaynaklar sunarak başarı
portföylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Bu hedefler için sonuçlarda sunulan program takipleri ülkemiz sporunun gelişmesi ve
başarısının artırılmasında ayrıca nihai hedef olan olimpiyatlarda madalyalara ulaşmasında çok büyük
önem arz etmektedir. Çalışmaya Milli Eğitim Bakanlığı mevcut durumu, Spor Bakanlığı mevcut
durumu ve diğer kamu kuruluşlarının mevcut durumları ele alınacaktır. Ayrıca bu çalışmada Milli
Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyetten çekilen Yatılı Ortaöğretim Okullarının değerlendirilmesi ele
alınacaktır. Kapatılmadan önce 536 Yatılı Ortaöğretim Okulunun eğitim gören 512.888 öğrencinin
ülkemiz sporuna kazandırılması amacıyla izlenebilecek politikaların değerlendirmesi yapılacaktır.
Özellikle bu okullarda eğitim gören çocukların sporun başlama yaşı olan 6 -14 yaş arasında olmaları
bu politikaları belirlemede özel bir önem arz etmektedir. Ayrıca kapatılmadan önce bu okullardaki
öğrenci profillerinin sportif gelişimde ne kadar etkili olduğu üzerine bir incelemeyi içermektedir.
Nitel araştırma deseni kullanılarak oluşturulan bu araştırma Yatılı ilköğretim Bölge
Okullarının ülkemizin gelecek nesillerini nasıl etkilediği konusunda çözüm önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Spor Politikası, Eğitim, Öğretim, Olimpiyat
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Dyestuffs Used in Traditional Textile Handicraft Kerchief Printing
Abstract
One of our traditional textile crafts is kerchief printing. Throughout the historical period,
kerchief printing has been used by a hand printing with mold and has been used in various textile
products such as kerchief, cushion, bundle, quilt face, towel etc. Molds of kerchief printing are made
of wood, usually linden, pear wood. Natural dyes such as madder, indigo, chamomile, buckthorn etc.
were used in the past centuries. Today, natural dyes are not used in kerchief printing. Aniline dyes
were invented in the 19th century with the Industrial Revolution and were used in kerchief printing.
They have found a wide range of applications as black and white prints. However, since the aniline
dyes were found to be toxic after the 1980s, they were banned. Nowadays, pigment dyes are used in
kerchief printing. Pigment dyes are the most suitable dye for kerchief printing since they are fixed
with dry temperature of 150 0C only after printing, even with iron and then do not require washing
after fixing treatment. Pigment dyes have also some properties such as low cost, easy to prepare
paste, easy to mix, wide color scale and so on. These kerchiefs can be printed also with a flat film
printing technique as well as with mold printing.
Keywords: Kerchief Printing, Mold Printing, Natural Dyes, Aniline Printing, Pigment Printing
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Geleneksel Tekstil El Sanatı Yazma Baskıcılığında Kullanılan Boyarmaddeler
Özet
Geleneksel tekstil el sanatlarımızdan biri de yazma baskıcılığıdır. Yazma baskı tarihsel süreç
boyunca kalıpla el baskısı olarak sürdürülmüş olup yazma, yastık, bohça, yorgan yüzü, peşkir vb.
çeşitli tekstil ürünlerinde kullanılmıştır. Yazma baskı kalıpları ahşaptan, genellikle ıhlamur, armut
ağacından oyularak hazırlanmıştır. Yazma baskıcılığında geçmiş yüzyıllarda kök boya, indigo,
papatya, cehri vb. doğal boyalar kullanılmıştır. Günümüzde yazma baskıda doğal boyalar
kullanılmamaktadır. 19. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte anilin boyalar icat edilmiş olup yazma
baskıcılığında anilin boyalar da kullanılmıştır. Siyah- beyaz baskılar olarak çok geniş bir kullanım alanı
bulmuştur. Fakat 1980’ lerden sonra, toksik oldukları görüldüğünden dolayı anilin boyalar
yasaklanmıştır. Günümüzde yazma baskıcılığında pigment boyalar kullanılmaktadır. Pigment boyalar
yazma baskı için en uygun boya olup, baskıdan sonra sadece 1500 C kuru sıcaklıkla, ütü ile bile fikse
olmaktadır ve fikse işleminden sonra yıkama gerektirmemektedir. Pigment boyanın ayrıca ekonomik
olması, kolay pat hazırlanabilmesi, kolay karışabilmesi, geniş renk skalası vb. özellikleri de vardır. Bu
yazmalar kalıp baskıyla basılabildiği gibi, günümüzde film baskı şablonu ile de basılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yazma Baskıcılığı, Kalıp Baskı, Doğal Boyalar, Anilin Baskı, Pigment Baskı
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Determining the Perceived Problems of Employees in Health Care Delivery: A
Public Hospital Case
Abstract
Quality management tools should be used to provide qualified, effective and efficient health
care delivery. Improving the system performance is only possible by correctly identifying the
problems and producing the right solutions. This study aimed to determine the problems
encountered by employees of a public hospital in health care delivery and their views on the solution
of these problems. Data was collected in November-2017 after necessary permissions were obtained
from both the hospital where the research was conducted, and the General Secretariat of Public
Hospitals Association to which the hospital was affiliated.The sample consisted of 39 healthcare
workers who actively worked in the hospital, accepted to participate in the study, and responded
adequately to the survey questions.Data were collected using a 5-point Likert type propositions set
which consisted of open-and closed-ended questions about the employees’ socio-demographic
characteristics, the problems they faced in work flow, the solution suggestions to these problems,
and the potential problems they might encounter.The mean age of employees was 33.95±9.98
years,87.2% of them were health care professionals,and 43.6% had bachelor’s degree.In
addition,79.5% of the participants reported to have easy access to patient files,53.8% indicated that
patient appointments were not realized on time,64.1% stated that patients could easily reach the unit
they wanted to go to within the hospital,and 61.5% expressed that direction signs in the hospital
were inadequate.By recognizing that employees play a key role in problem identification and
resolution, and without perceiving feedback from employees as a threat, governance-oriented works
can provide benefits to hospital management.
Keywords: Health Services, Healthcare Professional, Quality Management, Problems, Solution Proposals
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Çalışanların Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Algıladıkları Sorunların
Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Özet
Nitelikli, etkin ve etkili sağlık hizmetinin sunumu için kalite yönetimi araçlarının kullanılması
gerekmektedir. Sistem performansını arttırılabilmesi sorunların doğru tanımlanması ve doğru
çözümler üretilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışma, bir devlet hastanesi çalışanlarının hizmet
sunumu esnasında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri Kasım-2017 tarihinde toplanılmış ve verilerin toplanıldığı
hastane ve bağlı olduğu Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği’nden kurum izni alınmıştır.
Örneklemi, ilgili hastanede aktif olarak çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden ve anket sorularına
yeterli düzeyde yanıt veren 39 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veri toplama aracı; sosyo-demografik
özellikler, çalışanların iş akışı esnasında karşılaştıkları sorunlar, bunlara ilişkin çözüm önerilerine
yönelik açık ve kapalı uçlu sorular ve çalışanların karşılaşma potansiyeli oldukları olası problemlerden
oluşan 5’li likert bir öneri setinden oluşmaktadır. Çalışanların yaş ortalaması 33,95±9,98 yıl, %87,2’si
sağlık çalışanı ve %43,6’sı lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %79,5’i hasta
dosyalarına kolay ulaştıkları, %53,8’i hasta randevularının tam saatinde gerçekleşmediği, %64,1’i
hastaların hastane içerisinde gitmek istedikleri birime kolayca ulaşabildikleri ve %61,5’i kurum
içerisinde yön levhalarının yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Çalışanların sorun belirleme
ve çözüm noktasında kilit role sahip olduğunun farkında olarak, onlardan gelecek geri bildirimleri bir
tehdit şeklinde algılamadan yönetişim odaklı çalışmanın hastane yönetimine kazanımlar getireceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Sağlık Çalışanı, Kalite Yönetimi, Sorunlar, Çözüm Önerileri
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Communication of Persuasion: From Consumer to Loyal Customer
Abstract
Today, it is possible to create customers from consumers by including communication in
every stage of marketing activities. The widespread use of the Internet in every field globalizes
competition and makes it difficult for brands to persuade consumers and create customer loyalty.
Therefore, social influence and persuasion have become very important issues.
In recent years, more creative and impressive practices are needed to attract the attention of
consumers whom exposed to advertising bombardment with complex messages conveyed in an
effort to convince consumers. Consumer responses to messages delivered within the scope of
integrated marketing communication have been tried to be explained by many models (AIDA,
NAIDAS, DAGMAR and Marketing Communication Model) in the past studies. It is necessary to
analyze the reasons underlying the effects of persuasion methods and to understand the psychology
of persuasion in order to stand out from the crowd of the messages directed to turn consumers into
loyal customers and to create the desired effect on the target audience in the communication
process.
In this study, in-depth interviews were conducted with consumers living in Ankara. The
responses of the participants to the messages conveyed through integrated marketing
communication applications were examined, persuasion efforts and their effect levels were tried to
determine by considering the persuasion model stages and persuasion weapons (Response,
Commitment, Consistency, Social Evidence, Enjoyment, Authority, Minority). It is thought that the
research findings will shed light on this area in order to better understand the purchasing decision
processes of consumers.
Keywords: Consumer Behavior, Communication, Marketing Communication, Advertising, Purchasing
Decision Process
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İknanın İletişimi: Tüketiciden Sadık Müşteriye
Özet
Günümüzde tüketicilerden müşteriler yaratmak, iletişimi pazarlama faaliyetlerinin her
aşamasına dâhil etmekle mümkün olabilmektedir. İnternetin her alanda yaygın kullanımı rekabeti
küreselleştirmekte, markaların tüketicileri ikna etmelerini ve müşteri sadakati yaratmalarını her geçen
gün zorlaştırmaktadır. Bu nedenle sosyal etki ve ikna, oldukça önemli konular haline gelmiştir.
Son yıllarda, tüketicileri ikna etme çabasıyla iletilen birbirinden karmaşık mesajlar ile reklam
bombardımanına maruz kalan tüketicilerin ilgisini çekmek için daha yaratıcı ve etkileyici uygulamalara
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında iletilen mesajlara
tüketicilerin verdiği tepkiler geçmiş çalışmalarda birçok model (AIDA, NAIDAS, DAGMAR ve
Pazarlama İletişimi Modeli) ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüketicileri sadık birer müşteriye
dönüştürmek amacıyla yönlendirilen mesajların kalabalığı içerisinden sıyrılarak dikkat çekebilmek ve
iletişim sürecinde hedef kitle üzerinde istenilen etkiyi yaratabilmek için ikna yöntemlerinin yarattığı
etkilerin altında yatan nedenlerin analiz edilmesi ve iknanın psikolojisinin anlaşılması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Ankara ilinde yaşayan tüketicilerle derinlemesine mülakat yapılmıştır.
Katılımcıların bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları ile iletilen mesajlara verdikleri tepkiler
incelenerek, iletilen mesajlarda gerçekleştirilmeye çalışılan ikna çabaları ve bu çabaların etki düzeyleri,
ikna modeli aşamaları ve ikna silahları (Karşılıkta Bulunma, Adanmışlık ve Tutarlılık, Toplumsal
Kanıt, Hoşlanmak, Otorite, Azlık) da dikkate alınarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma
bulgularının tüketicilerin satın alma karar süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından bu alana ışık
tutacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, İletişim, Pazarlama İletişimi, Reklam, Satın Alma Karar Süreci
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Evaluation of TRT Children Channels in Terms of Sports Pedagogy
Abstract
TV is one of the most watched an most influenced mass media in today’s technology.
Especially in the development of children in the first academic period, the effect of children’s
programmes shows a noticeable and striking situation. Furthermore studies show that children are
influenced by a picture they follow in the abstract period. Physiologically, it has been observed in
many cases that children in the 3-6 age group, where the organism develops the fastest, develop
positive or negative behaviors in the mental process and try to learn. In recent years, advertising
films with animation have benefit many of the children’s features. Children look at television screens
as a researcher and give different meaning to the shapes they see. I focuses on the behavior of the
characters that are heroes as points of interest and the movements they emphasize most. In this
period of development, programs suitable for children’s developmental assignments contribute
positively to their development. Researches have stated in many studies that the first steps of success
should be made, especially for pre school children. There are multiple children’s channels in Turkey.
However, it was observed that the TRT children’s channels developed according to the
developmental characteristics of children. In this study, 10 cartoons published as a visual series on
TRT children’s channel were examined. In these cartoons, comparisons were made qualitative by
looking at the modes of the sport theme being processed and the duration of their taking. As a
result cartoon technology today occupies a big place in the lives of children and parents and the
messages given to the audience are carefully followed in this medium. When the establishing a new
sports training system, a more qualified and extensive sports information system can be created by
leveraging this space. A new research area can be created for researchers who will work in this field.
As the system will make learning to lower age groups more enjoyable and desirable, the level of prelearning in children can also benefit from this field. Nowadays, digital animation programs can be
utilized in different areas.
Keywords: Children, Children’s Channels, Cartoons, Animation, Sports, TV effect, Development and
Learning
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TRT Çocuk Kanallarının Spor Pedagojisi Açısından Değerlendirilmesi
Özet
TV günümüz teknolojisinde en çok seyredilen ve en çok etkilenilen kitle iletişim
araçlarındandır. Özellikle ilköğretim dönemi çocukların gelişiminde çocuk programlarının etkisi gözle
görülebilir ve çarpıcı bir durumu göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar çocukların soyut
döneminde izledikleri ve gördükleri bir resmin etkisinde kaldığını göstermektedir. Fizyolojik
organizmanın en hızlı gelişim gösterdiği 3 – 6 yaş grubundaki çocukların gördükleri olumlu ya da
olumsuz davranışları zihinsel süreçte işledikleri, öğrendiklerini denediklerini görmek pek çok vakada
görülmüştür. Son yıllarda animasyonla yapılan reklam filmlerinde reklam verenler çocukların bu
özelliklerinden çokça yararlanmaktadırlar. Çocuklar televizyon ekranlarına bir araştırmacı gözüyle
bakmakta ve gördükleri şekillere farklı anlamlar vermektedirler. İlgi noktası olarak kahraman olan
karakterlerin davranış şekillerinde ve en çok üzerinde vurgu yaptıkları hareketlere odaklanır.
Gelişimin bu döneminde çocukların gelişimsel ödevlerine uygun programlar çocukların gelişimlerine
olumlu katkılar sağlamaktadır. Araştırmacılar, özellikle okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar
yapılmasının, başarının ilk adımlarını getireceği konusunu birçok çalışmada belirtmişlerdir. Türkiye’de
yayında olan birden çok çocuk kanalı bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde özellikle TRT çocuk
kanalı çocukların gelişim özelliklerine göre içerikler geliştirdiği görülmüştür. Bu araştırmada, TRT
Çocuk kanalında görsel dizi olarak yayınlanan 10 çizgi film incelenmiştir. Bunlarda spor temasının
işlenme biçimlerine ve yer alma sürelerine bakılarak karşılaştırmalar nitel olarak yapılmıştır. Sonuç
olarak çizgi film teknolojisi günümüzde çocukların ve ebeveynlerin hayatında büyük bir yer
kaplamakta ve izleyenlere verilen mesajlar bu mecrada dikkatle takip edilmektedir. Yeni bir spor
eğitim sistemi kurulurken bu alandan yararlanarak daha nitelikli ve geniş bir spor bilgi sistemi
oluşturulabilir. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için yeni bir araştırıma alanı oluşturulabilir.
Sistem, daha alt yaş gruplarına öğrenmeyi daha zevkli ve istendik yönde yapacağından çocuklarda ki
ön öğrenme düzeyi de bu alandan daha çok yararlanabilir. Günümüzde farklı alanlarda dijital
animasyon programlarından yararlanılabilmektedir. Gerek eğitimlerde gerekse reklamsal alanlarda
birçok uygulamada farklı disiplinler arası işbirliği kurulabilir.
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Financial Statement Literacy: A Study for Tunceli Munzur University Students
Abstract
Financial literacy, which is referred to as the management of individuals' income and
expenses, appropriations, investments and savings, is a complex process which is of great
importance to both the center and the society. Financial literacy, which is one of the leading
developing financial awareness and saving habits in the society, may be on the agenda all over the
world today. This led to the idea that financial education programs that would improve the level of
financial literacy are necessary. First of all, it is possible to determine the financial literacy levels of
individuals and to ensure that the existing education is more effective. As a result of the related
research conducted at Tunceli Munzur University, the level of financial literacy of the institution in
the university was studied. While trying to determine this level, it was examined whether they were
literate or not. The samples were randomly generated and the data used in the researches were
obtained through a questionnaire. The surveys include demographic information, basic service
economics and finance, centralized service, retirement and insurance, investment, tax and
management, and basic information on issues such as polling questions involved. A significant
relationship between gender and financial literacy was sought in the sample clusters. In addition, the
number of studies in the field. This study and other studies in the field of financial literacy.
Keywords: Finance, Financial Literacy, Accounting, Savings, Entrepreneurship

2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 150

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

Dr. Öğr. Üyesi Zülkif Yalçın
Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Tunceli, Türkiye,
zulkifyalcin@gmail.com

Mehmet Eren Öztürk
Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Tunceli, Türkiye,
mehmeterenozturk@outlook.com

Mali Tablo Okuryazarlığı: Tunceli Munzur Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik
Bir Araştırma
Özet
Bireylerin gelir ve giderlerinin, yaptıkları yatırımların ve tasarruflarının yönetilmesi olarak
adlandırılan finansal okuryazarlık hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahip olan
karmaşık bir süreçtir. Toplumda finansal bilincin ve tasarruf alışkanlıklarının gelişmesinde önemli
rolü olan finansal okuryazarlık bugün bütün dünyanın gündemindedir çünkü finansal okuryazarlığın
arttığı ülkelerde tasarruf ve girişimcilik oranlarının da yükseldiği görülmüştür. Bu durum ise finansal
okuryazarlık düzeyinin gelişimini sağlayacak finansal eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekli
olduğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Öncelikle bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit
edilmesi verilecek olan eğitimin daha etkili olmasını sağlayacağı düşünülmüş finansal okuryazarlık
kavramı farklı coğrafyalarda, farklı gruplar arasında araştırılmıştır. Bu çalışmada da Tunceli Munzur
Üniversitesi’nde yapılan ilgili araştırmaların incelenmesi neticesinde üniversite öğrencilerinin finansal
okuryazarlık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu düzey belirlenmeye çalışılırken finansal okuryazar olup olmadıkları sadece genel hatları ile incelenmiştir. Örneklemler rastgele oluşturulmuş,
araştırmalarda kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anketlerde demografik bilgiler, temel
düzeyde ekonomi ve finans, bireysel bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, yatırım, vergi ve mevzuat,
faiz gibi konularda temel bilgileri yoklayan sorulara yer verilmiştir. Oluşturulan örneklem
kümelerinde cinsiyet ve finansal okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki aranmıştır. Bunun yanı sıra
öğrenim görülen alanın finansal okuryazarlık seviyesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışma ile
finansal okuryazarlık alanında yapılan diğer çalışmalara katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.
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Factors Affecting Job Satisfaction: A Comparative Research on Publıc and
Private Sector Employees
Abstract
Job satisfaction, which expresses satisfaction with the work that the employees do in their
institutions and the organization itself, is an important concept that motivates employees, connects
them to their institutions, and contributes to their efforts. This study aims to determine the
importance of factors affecting the job satisfaction of nurses working in private and public hospitals.
In this context, a form containing the questions is given to 19 nurses working in public and private
hospitals and they are asked to write the answers to these forms. A content analysis is performed on
the data collected from the participants. As a result of the research, the most important factors that
affect positively the job satisfaction of nurses working in private hospitals are communication
environment and harmonious teamwork. On the other hand, in state hospitals, the most important
factors that affect positively are the good communication environment and the fee they received.
Another result obtained from the study is that the most important factors that negatively affect job
satisfaction of public nurses are night shifts, excess workload, management style, injustice in
promotion, and mobbing, while the most important factor that negatively affects the job satisfaction
of nurses working in private hospitals is insufficient wage.
Keywords: Job Satisfaction, Public Sector, Private Sector, Hospital, Nurse
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İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına
Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Özet
Çalışanların kurumlarında yaptıkları işten ve kurumun kendisinden memnun olmayı ifade
eden iş tatmini çalışanları motive eden, kurumlarına bağlayan ve kurumları için daha fazla çaba
harcamalarına katkı sağlayan önemli bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı özel ve kamu hastanelerinde
çalışan hemşirelerin iş tatminini etkileyen faktörlerin önem derecelerini tespit etmektir. Bu kapsamda
kamu ve özel hastanelerde çalışan 19 hemşireye soruları içeren bir form verilmiş ve bu forma
soruların cevaplarını yazmaları istenmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler içerik analizi ile
incelenmiştir. Araştırma sonucunda özel hastanelerde çalışan hemşirelerin iş tatminlerini olumlu
yönde etkileyen en önemli faktörler iletişim ortamı ve uyumlu ekip çalışması iken devlet
hastanelerinde iletişim ortamının iyi olması ve aldıkları ücretler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan
elde edilen diğer bir sonuç da kamuda çalışan hemşirelerin iş tatminlerini olumsuz etkileyen en
önemli unsurların gece nöbetleri-fazla iş yükü, yönetim tarzı, terfilerde adaletsizlik ve mobing
olurken özel hastanelerde çalışan hemşirelerin iş tatmini olumsuz etkileyen en önemli unsurun
yetersiz ücret olduğunun tespitidir.
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The Role of Perceived Financial Strain and Intergroup Contact in Perceived
Threat in the Context of Syrian Immigrants
Abstract
Today in Turkey, there are ever increasing perceived threat and prejudice towards Syrian
immigrants. It appears to be important to determine the factors underlying intergroup perceived
threat in order to cope with prejudice and discrimination. The main purpose of the current study is
examining the role of perceived individual financial strain and intergroup contact in the individual’s
perceived threat related to out-group. Thus, 255 Turkish undergraduate and graduate students (mean
age=22.75, SD = 4.22; the percentage of female and male participants: 67.5% and 32.5%,
respectively) were asked to complete Intergroup Contact Quantity and Quality Scales, Threat Scale,
which is a questionnaire about attitudes related to the Syrians, and Perceived Financial Strain Scale,
which is related to the individual’s him/herself. We hypothesized that the individuals perceived
more financial strain in their current life would perceive more threat from Syrians. We also
hypothesized that the individuals who had more frequent and better quality social contact with
Syrians would perceive less threat from Syrians. To test the predictors of perceived threat,
hierarchical regression analyses were performed. The main results indicated that contact quality
significantly predicted perceived threat; and also when the contact variables were held constant,
financial strain significantly contributed to the model.
Keywords: Perceived out-group threat, Integrated threat theory, Intergroup contact, Perceived
financial strain, Contact quality
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Suriyeli Mülteciler Bağlamında Algılanan Tehditte Ekonomik Zorluk Algısı ve
Gruplararası Temasın Rolü
Özet
Ülkelerinde yaşanan savaş sonrası Türkiye’ye göç eden Suriyeli bireylere yönelik günümüzde
artan düzeyde bir önyargı ve tehdit algısı mevcuttur. Gruplararası tehdit algısını ortaya çıkaran
faktörlerin belirlenmesi önyargı ve ayrımcılıkla mücadele konusunda önem taşımaktadır. Bu
çalışmanın temel amacı, bireysel ekonomik zorluk algısı ve gruplararası temasın bireyin dış-grup
hakkındaki tehdit algısındaki rolünü araştırmaktır. Çalışma Mersin Üniversitesi’nin çeşitli
fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitim gören ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan gönüllü 172’si
kadın (%67.5), 83’ü erkek (%32.5) toplam 255 öğrenci ile yürütülmüştür (Yaş Ort.=22.75, SS=4.22).
Katılımcılara Suriyelilerle ilgili tutum maddelerini içeren Tehdit Ölçeği, Gruplararası Temas Miktarı
ve Kalitesi Ölçekleri ve bireyin kendisiyle ilgili Algılanan Ekonomik Zorluk Ölçeği uygulanmıştır.
Bireylerin kendi hayatlarıyla ilgili ekonomik zorluk algısı arttıkça Suriyeliler ile ilgili tehdit algısının
artacağı, Suriyelilerle sosyal temas miktarı ve kalitesi arttıkça ise tehdit algısının azalacağı
öngörülmüştür. Tehdit algısının yordayıcılarını test etmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi
yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, temas kalitesi ve miktarının birlikte tehdit algısını
yordadığı ve bu değişkenler kontrol edildiğinde ekonomik zorluk algısının tehdit algısını yordamaya
anlamlı katkı sağladığı görülmektedir. Bu sonuçlar bireylerin algıladığı ekonomik zorlukların,
Suriyelileri tehdit olarak algılamalarında bir risk faktörü oluşturduğunu göstermektedir. Tehdit
algısını azaltma konusunda temas miktarının tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Temas
miktarının aksine kalitesinin tehdit algısını düşürmede araştırmadaki değişkenler arasında en önemli
role sahip olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış-grup tehdit algısı, Bütünleşik tehdit teorisi, Gruplar arası temas, Ekonomik
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Status in Associate Degree for Geriatric, Disabled and Patient Care Programs in
Turkey: Statistics, National Occupational Standards, National Qualifications
and Suggestions
Abstract
Social work plays a leading role in identifying the problems of the disabled and the elderly.
New sectors and programs have been established in the elderliness and disabled field with the
increasing elderly and disabled population in Turkey. Home patient care, geriatric care and disabled
care and rehabilitation are only some of them. Home Health Care Services, which started to become
popular in USA in 1965s, have found its value in Turkey after the year 2000. In Turkey, the first
education program started for geriatric care programs in 2006, home patient care programs in 2009
and disabled care and rehabilitation programs in 2012. For initiation of these education programs,
professionalization desired by the Ministry of Family, Labour and Social Services for meeting the
caregiver need in the geriatric care institutions and organizations has had a motivating effect by
virtue of the "Regulation on the Delivery of Home Care Services in Private Health Institutions and
Organizations" issued by the Ministry of Health in 2005 and the "Directive on Implementation
Procedures and Principles of Home Health Care Services" numbered 3895 in 2010. In order to train
this intermediate personnel group for which a definite job description has not yet been made, a large
number of universities have begun to establish geriatric care programs, home patient care programs
and disabled care and rehabilitation programs and started to graduate students. Due to the rapidly
increasing number of graduates, quality service has gained importance in the disabled and elderly
care sector. Turkey Vocational Qualifications Authority began to develop National Occupational
Standards and National Qualifications of these professions to both facilitate to adaptation between
Turkey Qualifications Framework and European Qualifications Framework and improve care
quality. Given this uncontrolled growth revealed with this study, the present situation and problems
in geriatric care, home patient care and disabled care and rehabilitation education in Turkey have
been tried to be described and evaluated with a social work perspective, and suggestions have been
offered.
Keywords: Geriatric Care, Home Care, Disabled Care and Rehabilitation, Elderlines, Social Work
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Türkiye’de Yaşlı, Engelli ve Hasta Bakım Programları Önlisans Eğitiminde
Durum: İstatistikler, Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikleri ve Öneriler
Özet
Sosyal hizmet engelli ve yaşlıların sorunlarının tespit edilmesinde öncü bir rol üstlenmektedir.
Türkiye’de artan yaşlı ve engelli nüfusla birlikte yaşlılık ve engellilik alanında yeni sektörler ve
programlar açılmıştır. Evde bakım, yaşlı bakım ve engelli bakım ve rehabilitasyon bunlardan sadece
bazılarıdır. 1965’li yıllarda ABD’de yaygınlaşmaya başlayan Evde Sağlık Hizmetleri, Türkiye’de
değerini 2000 yılının sonralarında bulmuştur. Türkiye’de yaşlı bakım programları için ilk eğitim
2006’da, evde hasta bakımı programları için 2009’da ve engelli bakım ve rehabilitasyon bölümleri için
ise 2012’de başlamıştır. Eğitimlerin başlamasında Sağlık Bakanlığı’nın 2005 yılında çıkardığı “Özel
Sağlık Kurum ve Kuruluşları’nda Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ve
2010 yılında 3895 sayılı “Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaşlı bakım kurum ve kuruluşlarında bakım
elemanı ihtiyacını karşılamada profesyonelleşmeye gitmesi motivasyon olmuştur. Henüz net bir
görev tanımı ortaya çıkmayan bu ara personel grubunu yetiştirmek amacıyla kısa süre içinde çok
sayıda üniversitede yaşlı bakım programı, evde hasta bakım programı ve engelli bakım ve
rehabilitasyon programı kurulup öğrenci mezun etmeye başlamıştır. Hızla artan mezun sayıları
nedeniyle, engelli ve yaşlı bakım sektöründe kaliteli hizmet anlayışı önem kazanmıştır. Hem bakım
kalitesini artırmak hem de Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine
uyumunu kolaylaştırmak için Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu bu meslekler için meslek standardı
ve ulusal yeterlilikleri geliştirmeye başlamıştır. Bu çalışma ile ortaya çıkan bu kontrolsüz büyüme
dikkate alınarak Türkiye’deki yaşlı bakım, evde hasta bakımı ve engelli bakım ve rehabilitasyon
eğitiminde mevcut durum ve sorunlar betimlenmeye ve sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilmeye
çalışılmış, öneriler sunulmuştur.
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Telogen Effluvium in Daily Practice: Patient Characteristics, Laboratory
Parameters and Treatment Options
Abstract
Telogen effluvium (TE) is one of the most common diffuse, non-scarring hair loss in
women. Although the prevalence of the disease is high there is limited data on disease
characteristics.
The aim of the was to evaluate patient characteristics, laboratory parameters and treatment
option of patients with TE.
Electronic records of 3028 patients administered to dermatology clinic with TE were
reviewed.
Ninety-two point three percent of the patients were female. The median age was 26 years
(18-73). Serum ferritin level was the most frequently ordered test for TE and 81% of the patients
had low ferritin levels. Thyroid function tests were ordered in 2455 patients and thyroid diseases
were identified in 5.3% of the patients. Serum vitamin B12, vitamin D, folic acid, and zinc level were
also studied in patients and low serum levels were detected in 30.7%, 72.2%, 4.4% and 2.1% of the
patients respectively. Ferritin and vitamin D deficiency were the most common causes of TE in
women and Vitamin B12 deficiency was the most common cause in men. Iron replacement therapy
was the most frequently prescribed treatment followed by Vitamin D therapy.
Identifying general characteristics of TE may help the dermatologist in diagnosis, workup
and treatment
Keywords: Telogen effluvium, Laboratory Parameters, Treatment
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The New Orientalistic Tenets in Gorge Louis Borges Postmodern Fiction
Abstract
My presentation will address the question of fetching the New Orientalistic tenets in Gorge
Louis Borges postmodern fiction, mainly in the Hakim of Merv, the Enigma of Fitzgerald, and
Averroes Search. Our claim in this hypothesis is that Borges in many of his 20th century art fiction
has preoccupied much of his short stories with highly Islamic themes which were inspired from the
theorizations of the early Orientalists and the legacy of the Arabian Nights. Borges fascination with
the western Imagination about Islam is instantly tasted when one ruminates his pictorial
representation of the Islamic civilizational frameworks. Starting with The Aleph, Averroes Search,
and passing by The Zahir, The Approach to Al-Mu’tasim, and ending with The Hakim of Merv, and
the Enigma of Fitzgerald, Borges has established a mosaic of heavily weighed cultural oeuvre that
circumscribed a nation’s heritage. In each of the selected texts, he displays different attitude towards
Islam. The tone of the narrator, in each story that traces an Islamic thematic concern, varies in the
implemented voice; he is on the one hand, the patronizing, uncomprehending, and cynical, and on
the other hand, the sympathetic, and the informative. Therefore, our claim in this presentation stems
from the two following questions: what is the Islam that Borges the new orientalist draws? What are
the new orientalistic aspects in Borges’s selected works? In parallel, our subject matter will be
scrutinized from a postmodern perspective.
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Investigation of the Effects of Experiential Education Activities on Resilience
Level of University Students
Abstract
The study is designed as a quasi-experimental model with control group. The sample of
the study consisted of 160 volunteer students (100 male, 60 female). While the trial group
participates in education based on experiential learning and support participants mentally leaving
comfort zone, the other group continues their normal lives. This practice proceeded two months,
twice a week and each lasting 60-90 minutes.
In order to investigate the resilience characteristics of individuals, 50-items, 8 subscale
Resilience Scale developed by Gürgan (2006) was used.
The aim of this study is to determine the effect of participating the education based
experiential learning which is structured with initiative games on students’ resilience level.
Independent t test and paired t test were used to test the data. As a result of the statistical analyzes, it
was found that education did not make a statistically significant difference in terms of gender
independent variable (p> .05), but there was a statistically significant positive effect in 5 subdimensions (personal power, foresighted, purpose in life, purpose in life, leadership, relationships)
and in total scores (p <.05).
As a result, it is sayable that the training which patterns with games formed on influences
paticipants' resilience level positively.
Keywords: Resilience, Experiential Learning, Resilience Level, Initiative Activities, Comfort Zone
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Yaşantıya Dayalı Eğitim Faaliyetlerinin Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık
Düzeyine Etkilerinin İncelenmesi
Özet
Araştırma kontrol gruplu yarı deneysel model olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi
çalışmaya gönüllü katılan 160 (100 erkek, 60 kadın) öğrenciden oluşmaktadır. Deneme grubu
yaşantısal öğrenmeye dayalı ve katılımcıları zihinsel olarak konfor alanlarından çıkmalarını sağlayacak
kurgulanmış eğitime katılırken diğer grup normal yaşantılarına devam etmişlerdir. Uygulama iki ay
boyunca, haftada iki gün ve her biri 60-90 dakikalık etkinlikler olacak şekilde organize edilmiştir.
Araştırmada bireylerin yılmazlık düzeylerini belirlemek amacıyla Gürgan (2006) tarafından
geliştirilen 50 maddelik, sekiz alt boyutlu likert tipi Yılmazlık Ölçeği kullanılmıştır.
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin katıldığı yaşantısal öğrenme üzerine kurgulanmış oyunlarla
örüntülenmiş eğitimin onların yılmazlık düzeyine etkisinin tespit edilmesidir. Verilerin sınanması için
bağımsız t testi ve eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda,
eğitiminin cinsiyet bağımsız değişkeni açısından bir istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı
(p>.05), ancak 5 alt boyut (güçlü olma, öngörü, amaca ulaşma, lider olma ve iletişim/ilişki kurma) ve
toplam puanlarda katılımcıların yılmazlık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkisinin
olduğu (p<.05) tespit edilmiştir.
Sonuç olarak yaşantısal öğrenme üzerine kurgulanmış oyunlarla oluşturulmuş eğitimin,
katılımcıların yılmazlık düzeyini olumlu etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yılmazlık, Yaşantısal Öğrenme, Yılmazlık Düzeyi, İnsiyatif Etkinlikleri, Konfor Alanı
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Examination of Sustainability Strategies of Businesses Manufacturing Goods
and Services in Sports Industry: The Case of Eskişehir
Abstract
The concept of sustainability, defined as “meeting today's needs without compromising the
ability to meet the needs of future generations”, is one of the most important issues of our time. The
fact that the scientific and environmental threats that humanity should be concerned about become
more and more apparent day by day has led communities to take measures or seek alternative
solutions to these issues. The concept of sustainable production/consumption is one of the key
points that need to be addressed in terms of both measures and alternatives. As one of the most
important industries of today, the sports industry appeals to a wide range of consumers through a
wide range of goods and services offered to consumers. At this point, it is considered important to
look out for sustainable production/consumption and implement sustainability strategies both in
terms of enterprises and also products and services offered to consumers. In this context, the main
purpose of this research is to examine the sustainability strategies of the businesses manufacturing
goods and services in their operations in the sports sector and to present the current situation.
Within the scope of this research, semi-structured interviewing, one of the qualitative research
techniques, was used. The interviews were conducted in Eskişehir with the senior executives of
companies manufacturing goods and services in the sports sector between January 1st and March
10th in 2019, and the current situation was revealed. As a result of the research, it was found that the
awareness levels of the companies regarding sustainability are not sufficient and the strategies
implemented in this direction are also insufficient.
Keywords: Sustainability, Sports, Sustainability in Sports, Sustainable Strategies in Sports
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Spor Endüstrisinde Mal ve Hizmet Üreten İşletmelerin Sürdürülebilirlik
Stratejilerinin İncelenmesi: Eskişehir Örneği
Özet
“Gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeden bugünün
gereksinimlerinin karşılanması” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik kavramı günümüzün en önemli
konularından biri konumdadır. İnsanlığın endişe duyması gereken bilimsel ve çevresel tehditlerin
günden güne daha da belirgin bir hale gelmesi toplumları bu konulara yönelik önlem alma ya da
alternatif çözümler aramaya sevk etmiştir. Sürdürülebilir üretim-tüketim anlayışı gerek önlemler
gerekse de alternatifler kapsamında üzerinde durulması gereken kilit noktalardan biridir. Günümüzün
en önemli endüstrilerin biri olan spor endüstrisi, tüketicilere sunduğu çok çeşitli mal ve hizmetler
aracılığı ile oldukça geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir. Bu noktada hem işletmeler açısından
hem de tüketicilere sunulan ürün ve hizmet açısından sürdürülebilir üretim-tüketimin gözetilmesi ve
sürdürülebilirliğe ilişkin stratejilerin uygulanması önemli görülmektedir. Bu kapsamda bu
araştırmanın temel amacı; spor sektöründe mal ve hizmet üreten işletmelerin faaliyetlerinde
sürdürülebilirliğe ilişkin stratejilerinin incelenmesi ve var olan durumun ortaya konulmasıdır. Nitel
araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırma kapsamında 1
Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir ilinde spor sektöründe mal ve hizmet üreten
firmaların üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve mevcut durum ortaya
konulmuştur. Araştırma sonucunda firmaların sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalık düzeylerinin yeterli
seviyede olmadığı ve bu doğrultuda uygulanan stratejilerin de yetersiz olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Spor, Sporda Sürdürülebilirlik, Sporda Sürdürülebilirlik Stratejileri
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Evaluation of Social Sensitivity Applications: A Qualitative Analysis
Abstract
The concept of social sensitivity can be defined as the relationship with the society, people
and events we live in and awareness of taking responsibility. This awareness of responsibility and
sensitivity acquired at an early age contributes to society by creating positive social behavior
feedback. Social sensitivity practices realized for this purpose gain importance for the individual and
therefore for the society. With this in mind, in this research, it was aimed to determine and evaluate
the opinions of the students participating in social sensitivity practices before and after the
application. The study was conducted by using qualitative research model, situation analysis and
criterion sampling method. The opinions of the students with field experience on social awareness
practices were collected with unstructured open ended questions before and after the eight-week
practices. The collected data were analyzed by content analysis. The results of the research; It has
shown that after the social sensitivity applications, the students' development in the areas of help,
empathy, happiness, spirituality, awareness and continuity were provided and positive results were
obtained. It has been determined that social sensitivity practices reveal and reinforce the positive
emotions of individuals and positive gains are obtained after the applications.
Keywords: Social awareness, Applications, Qualitative, Analysis
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Toplumsal Duyarlılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Analiz
Özet
Toplumsal duyarlılık kavramı, yaşadığımız toplumla, kişilerle ve olaylarla ilişki kurmak ve
sorumluluk alma bilinci şeklinde tanımlanabilir. Erken yaşlarda edinilen bu sorumluluk ve duyarlılık
bilinci pozitif sosyal davranış dönütleri oluşturarak topluma katkı sağlamaktadır. Bu amaçla
gerçekleştirilen toplumsal duyarlılık uygulamaları birey ve dolayısıyla toplum açısından oldukça önem
kazanmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada, toplumsal duyarlılık uygulamalarına katılan
öğrencilerin, uygulamalara katılmadan önceki ve uygulama sonrası görüşlerini belirlemek ve
değerlendirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma modeli, durum analizi ve ölçüt örneklem yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya toplumsal duyarlılık dersi alan 21 üniversite öğrencisi
katılmıştır. Sekiz haftalık uygulamaların öncesinde ve sonrasında toplumsal duyarlılık uygulamalarına
yönelik saha deneyimi olan öğrencilerin yapılandırılmamış açık uçlu soruyla görüşleri toplanmıştır.
Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları; toplumsal duyarlılık
uygulamaları sonrasında öğrencilerin yardım, empati, mutluluk, maneviyat, farkındalık ve devamlılık
konularında gelişimlerinin sağlandığını göstermiş, olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Toplumsal
duyarlılık uygulamalarının bireylerin olumlu duygularını ortaya çıkarttığı ve pekiştirdiği, uygulamalar
sonrası olumlu kazanımlar elde edildiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal duyarlılık, Uygulama, Nitel, Analiz
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Smart Sports Clothes: Examination of Perception of the Use of Wearable
Technological Sports Products
Abstract
Wearable technologies refer to all kinds of objects that individuals put on and that contain
technology. Changes and developments in technology from the past to the present day have affected every
area as well as the design and development of products within the sports industry. Developments in wearable
technologies, as well as information and communication technologies, are not limited to the use of wearable
technologies by professionals in the sports industry and they also allowed them to take part in the daily
activities of individuals. It is stated that approximately 245 million wearable devices will be purchased by
consumers in 2019 and the market volume will reach nearly 42 billion dollars. At this point, it can be said that
wearable technologies have a very important position in the sports industry. Within the framework of this
information, the determination of individuals' perceptions regarding the use of wearable technologies is
valuable both in terms of determining the satisfaction levels of sports consumers and also providing
important clues to manufacturers. In this context, the aim of this study is to examine the perceptions of
individuals about usage of wearable technological sports products. Within the scope of the research which
had a sample of 400 individuals using at least 1 wearable technological sports device, Song et al. (2018)
adapted the questionnaire which allowed understanding of intentions to continue using wearable sports
products into Turkish and used it. As a result of the research, it was determined that individuals intend to
continue using wearable products depending on the perceived benefit, comfort, aesthetics, functionality,
facilitating factors and social comparison.
Keywords: Sports, Wearable Technology, Wearable Sports Technology Products
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Akıllı Spor Kıyafetleri: Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısının
İncelenmesi
Özet
Giyilebilir teknolojiler, bireylerin üzerine giydiği, teknoloji içeren her türlü nesneyi ifade etmektedir.
Geçmişten günümüze teknolojide meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler her alanı etkilediği gibi spor
endüstrisi içerisindeki ürünlerin tasarımı ve gelişimini de doğrudan etkilemiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile
birlikte giyilebilir teknolojilerde yaşanan gelişmeler spor endüstrisi içerisinde giyilebilir teknolojilerin sadece
profesyoneller tarafından kullanımı ile sınırlı kalmamış ve bireylerin günlük aktiviteleri içerisinde yer almasına
da olanak sağlamıştır. 2019 yılında yaklaşık 245 milyon giyilebilir cihazın tüketiciler tarafından satın alınacağı
ve pazar hacminin yaklaşık 42 milyar dolar büyüklüğüne erişeceği ifade edilmektedir. Bu noktada giyilebilir
teknolojilerin spor endüstrisi adına oldukça önemli bir konumda olduğu ifade edilebilir. Bu bilgiler
çerçevesinde bireylerin giyilebilir teknolojilere ilişkin kullanım algılarının belirlenmesi gerek spor tüketicilerinin
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi gerekse de üreticilere önemli ipuçları sağlanması adına değerlidir. Bu
kapsamda bu araştırmanın amacı; bireylerin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine ilişkin kullanım algılarının
incelenmesidir. Örneklemini en az 1 giyilebilir teknolojik spor cihazı kullanan 400 bireyin oluşturduğu
araştırma kapsamında Song ve arkadaşları (2018) tarafından giyilebilir spor ürünleri kullanımına devam etme
niyetlerinin anlaşılmasına olanak sağlayan anket formu Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırma
neticesinde bireylerin algıladıkları yarar, rahatlık, estetik, işlevsellik, kolaylaştırıcı unsurlar ve sosyal
karşılaştırma gibi unsurlara bağlı olarak giyilebilir ürünleri kullanıma devam etme niyetinde oldukları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Giyilebilir Teknoloji, Giyilebilir Spor Teknoloji Ürünleri
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi
Özet
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı düzeylerini
belirlemek ve bazı değişkenlerle olan ilişkisini saptamaktır. Araştırmaya kolayda örneklem yoluyla
seçilen 419 ilköğretim öğrencisi katılmış, veriler Hazar ve Hazar’ın 2017 yılında geliştirdikleri 24
madde ve 4 alt boyuttan oluşan “Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ile toplanmıştır.
Verilerin homojen dağılması sonucunda verilerin analizinde, betimsel istatistikler, bağımsız tek
örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi Anova testi, kullanılmıştır. Araştırmada dijital oyun
bağımlılığı ölçeği için iç güvenirlik katsayısı .92olarak belirlenmiştir. Çalışma bulgularına göre
katılımcıların dijital oyun bağımlılığı düzeyi normal olarak belirlenmiş, cinsiyet ve okul gibi
değişkenlerin dijital oyun bağımlılığını anlamlı şekilde değiştirdiği ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak
öğrencilerin dijital oyuna yönelik bağımlılıklarının normal düzeyde olduğu ve belirli değişkenlerin bu
düzeyi değiştirdiği söylenebilir. Dijital oyun bağımlılığının farklı örneklem grupları üzerinde test
edilmesi ve literatüre katkı sağlanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Beceri, Ortaöğretim, Öğrenci
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Investigation of Sports Consumer’s Purchase Against Different Variables
Abstract
The aim of this study is to investigate the intention of purchasing the sports service purchased by the
sports consumer in terms of different variables in terms of different independent variables.
With the technology, which is one of the most important reasons for the mobilization in the economic, social
and political structures in our lives, it has come along with the regulation of the duties and obligations of the
people and solutions that improve the quality of life.
Thanks to the movement, the individual's free time period has increased and the individual has
turned to various activities in order to fill this free time period efficiently.
Among these activities, sports come first in terms of social importance and it is an important
recreation activity in terms of its content (sports audience and active sports consumers). The expectations of
the sports consumer are constantly changing due to the differentiation of their wishes and needs, as well as
individual socio-economic differences. In order to keep up with the developments in today's rapidly changing
world, to be able to take part in the growing market and to compete with the competitors in the market, it is
necessary to provide customer satisfaction and to predict or shape their tendencies to develop after the
purchase.
In the research, cross-sectional approach from general screening models was adopted. Data were
collected by questionnaire. As the measurement tool, kiler Intent to buy again ”scale, which was formed by
different questionnaires existing in the literature by Eskiler and Altunışık (2015), was used.
The study group of the study consisted of 406 members (186 Women, 220 Men) who were the
customers of a sports center in İzmir.In the statistical stage of the study, independent t test was used to
evaluate gender and marital status independent variables, and one-way analysis of variance (ANOVA) was
used to evaluate variables of education, income level and hall use.As a result of the analyzes, it was found that
gender did not make any difference on the perception of repurchase, marital status, education level and
intended use affect satisfaction level and repurchase perception, and difference of income level affected
perceived value and satisfaction level.
Keywords: Sports Consumer, Purchase Intention, Customer Happıness
2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 172

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

Yeşim Gök
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Spor – Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri, İzmir, Türkiye,
ysmgok@hotmail.com.tr

Doç. Dr. Güçlü Özen
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Spor –Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri, İzmir, Türkiye,
guclu1234@yahoo.com

Spor Tüketicisinin Tekrar Satın Alma Niyetinin Farklı Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Özet
Bu çalışmanın amacı farklı değişkenler açısından spor tüketicisinin satın aldığı spor hizmetini tekrar
satın alma niyetinin farklı bağımsız değişkenler açısından incelenmesidir. Yaşamımızdaki ekonomik, sosyal ve
siyasal yapılarda ki hareketlenmenin en temel nedenlerinden biri olan teknoloji ile birlikte insana düşen görev
ve yükümlülüklerin düzenlenmesi ve yaşam kalitesini geliştirici çözümlerde beraberinde gelmiştir. Oluşan
devinim sayesinde bireye kalan serbest zaman dilimi çoğalmış, birey bu serbest zaman dilimi verimli
doldurmak adına çeşitli aktivitelere yönelmiştir. Bu etkinliklerden arasından toplumsal önem açısından ilk
olarak spor gelmektedir ve içeriği açısından (spor seyircisi ve aktif spor etkinlikleri gerçekleştiren tüketiciler)
önemli bir rekreasyon etkinliği olarak önümüze çıkmaktadır. Spor tüketicisinin de istek ve ihtiyaçlarının
farklılaşmasından aynı zaman da bireysel sosyo- ekonomik farklılıklardan dolayı beklentileri sürekli değişiklik
göstermektedir. Günümüzde hızla değişen dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek, büyüyen pazarda yer
alabilmek ve pazardaki rakiplerle mücadele edebilmek amaçlı müşteri memnuniyetinin sağlanması ve onların
satın alma sonrası gelişecek eğilimlerinin tahmin edilmesini ya da şekillendirilmesini gerekli kılmaktadır.
Araştırmada genel tarama modellerinden kesit alma yaklaşımı benimsenmiştir. Veriler anket yolu ile
toplanmıştır. Ölçüm aracı olarak Eskiler ve Altunışık (2015) tarafından alan yazında var olan farklı anketlerden
oluşturulup, uyarlama çalışması yapılan “Tekrar satın alma niyeti” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, İzmir ilinde spor hizmeti sunan bir merkezin müşterisi olan ve çalışmamıza gönüllü katılan 406 üye
(186 Kadın, 220 Erkek) oluşturmuştur.
Araştırmanın istatistik aşamasında cinsiyet ve medeni durum bağımsız değişkenlerini değerlendirmek
için bağımsız t testi, eğitim, gelir düzeyi ve salonu kullanım amacı değişkenlerini değerlendirmek için tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda cinsiyetin yeniden satın alma algısı üzerinde fark yaratmadığı, medeni
durum, eğitim seviyesi ve kullanım amacının memnuniyet düzeyi ve yeniden satın alma algısını etkilediği, gelir
seviyesi farklılığının algılanan değer ve memnuniyet düzeyini etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor Tüketicisi, Tekrar Satın Alma Niyeti, Müşteri Memnuniyeti
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Slowmosion Video Examination of the Impact of Training on Badminton
Athletes
Abstract
As technology develops, it offers people different opportunities. With the presence of new
developments, countries have made various efforts to increase quality in order to train the manpower
demanded by the future. The importance of knowledge has increased due to these efforts. This increase has
given rise to knowledge societies and changed the way societies live. Advances in technology have affected
education systems as well as in all areas.
The effects have forced institutions within the education system to make use of the computer, which
is the product of scientific and technological developments in education and training applications. The most
important of the basic conditions for athletes to reach the desired level is to have knowledgeable, skillful,
talented and well-trained sports trainers who can practice at all levels. There has also been an increase in the
number of qualified athletes as sports trainers have started to use all areas of technology.
In this study, the learning effects of clear, drive, dunk and drop techniques on two groups of athletes
were compared with the basic hitting techniques of badminton athletes in the top 5 of the world rankings.
The Badminton numbering Test (BNT) developed by the researchers for both groups was pre-tested and the
athletes ' levels were determined. The first group athletes were then tested again by showing the strokes of the
top 5 athletes in the world. The same test was conducted within the second group. But feedback for the
second group was done verbally and with coach corrections.
The differences between technical learning and technique application were analyzed by comparing t
test. Test results the T Test was conducted with the SPSS 21 analysis program depending on the level of
intergroup relationship. According to the results of the analysis, the athletes of the Experimental Group 1
Group 2. There was a statistically significant difference in Clear stroke technique according to the group
control group athletes. Athletes of experiment Group 1 Group 2. There was a statistically significant
difference in the Drive stroke technique compared to the group control group athletes in terms of their
strokes.
As a result, the test for comparing two groups of badminton stroke techniques made according to
the classical slow motion video of athletes monitors and implements learning – teaching methods more than
revealed positive results, with more permanent and practical training in other sports can be done in such a
short time, it is assumed that learning. It is possible to say that trainings, especially with video Slowmotion
programs, affect both learning and learning time.
Keywords: Video Slowmotion, Badminton Technical Teaching, Education in Sport
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Slowmotion Video Antrenmanlarının Badminton Sporcuları Üzerine Etkisinin
İncelenmesi
Özet
Teknoloji geliştikçe insanlara farklı imkânlar sunmaktadır. Ülkeler yeni gelişmelerin varlığı ile geleceğin talep
ettiği insan gücünü yetiştirmek için kaliteyi arttırıcı çeşitli çabalar içerisine girmişlerdir. Bu çabalara bağlı olarak bilginin
önemi artmıştır. Bu artış, bilgi toplumlarını doğurmuş ve toplumların yaşam biçimlerini değiştirmiştir. Teknolojideki
gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim sistemlerini de etkilemiştir. Bu etkiler eğitim sistemi içindeki kurumları, eğitimöğretim uygulamalarında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ürünü olan bilgisayardan yararlanmayı zorunlu kılmıştır.
Sporcuların istenilen düzeye erişmesinin temel şartlarından en önemlisi her düzeyde uygulama yapabilecek bilgili,
becerikli, yetenekli ve iyi eğitilmiş spor eğitimcilerine sahip olmaktır. Spor eğiticileri teknolojinin her alanını kullanmaya
başladıkça nitelikli sporcu sayısında da artış olmuştur.
Bu çalışmada dünya sıralamasında ilk 5 te yer alan badminton sporcularının maçlarından temel vuruş
tekniklerinden clear, drive, smaç, drop tekniklerinin iki sporcu grubu üzerinde öğrenme etkilerinin karşılaştırılması
yapılmıştır. Her iki grup için araştırmacılar tarafından geliştirilen Badminton Numaralandırma Testi (BNT) ön test
yapılarak sporcuların seviyeleri belirlenmiştir. Daha sonra birinci grup sporcularına dünya ilk 5’inde ki sporcuların
vuruşları gösterilerek tekrar test yapılmıştır. Aynı test ikinci grup içinde yapılmıştır. Fakat ikinci grup için geri bildirimler
sözlü olarak ve antrenör düzeltmeleri ile yapılmıştır. İki grup arasında teknik öğrenme ve tekniği uygulama arasındaki
farklar t test karşılaştırması yapılarak analiz edilmiştir.
Test sonuçları SPSS 21 analiz programıyla gruplar arası ilişki düzeyine bağlı olarak T Test yapılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre 1 Grup olan Deney Grubu sporcuları 2. Grup Kontrol grubu sporcularına göre Clear Vuruş tekniğinde;
vuruşları açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur. 1 Grup olan Deney Grubu sporcuları 2. Grup Kontrol
grubu sporcularına göre Drive Vuruş tekniğinde; vuruşları açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur. 1 Grup
olan Deney Grubu sporcuları 2. Grup Kontrol grubu sporcularına göre Smaç Vuruş tekniğinde; vuruşları açısından
istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur. 1 Grup olan Deney Grubu sporcuları 2. Grup Kontrol grubu sporcularına
göre Drop Vuruş tekniğinde; vuruşları açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur.
Sonuç olarak Badminton Vuruş teknikleri Testine göre yapılan iki grup karşılaştırmasında Video Slowmotion
izleyen ve uygulayan sporcuların klasik öğrenme – öğretme yöntemlerine göre daha olumlu sonuçlar ortaya koyduğu,
diğer spor dallarında da bu tür uygulamalı eğitimlerle öğrenme daha kalıcı ve kısa sürede yapılabileceği varsayılmıştır.
Özellikle video Slowmotion programlarıyla yapılan eğitimler hem öğrenmeyi hem de öğrenme süresini etkilediğini
söylemek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Video Slowmotion, Badminton Teknik Öğretimi, Sporda Eğitim – Öğretim
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The Use of Corporate Web Pages of Banks in TRNC as a PR Medium within
the Context of Investor Relations
Abstract
Upon the developments in communication technologies, companies consider their corporate
web sites as an interactive medium where to communicate and inform their stakeholders.
Within this context companies can create an information, participation and sharing
environment that also helps them to save time, place and cost through their corporate web pages in
their relations with their employees, potential employees, customers, competitors, media, finance
environments and investors.
In this study, PR activities of TRNC banks – which are the most important financial
corporations in the country – in their relations with investors is studied. Within this context the
study analyzes websites of top 5 banks of TRNC which are among 50 companies in the tax list of
year 2017. The content and the general design of two TR-based corporate banks’ web pages guides
this study, which was analyzed by quantitative research method.
Keywords: TRNC Banks, PR, Public Relations, Financial Public Relations, Investor Relations, Corporate
Websites
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KKTC Özelinde Bankaların Kurumsal Web Sayfalarının Yatırımcılarla İlişkiler
Bağlamında PR Aracı Olarak Kullanımı
Özet
İletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak günümüzde işletmeler, kurumsal web
sayfalarını paydaşlarıyla iletişim kurma ve faaliyetleriyle ilgili paydaşlarını bilgilendirmede interaktif bir
araç olarak değerlendirmektedirler.
Bu bağlamda işletmeler; kurumsal web sayfaları üzerinden; başta çalışanları ve ileride çalışma
potansiyeli olanlar olmak üzere faaliyet gösterdikleri sektördeki müşteriler, rakipler, medya organları,
finans çevreleri ve yatırımcılarla zamandan, mekândan ve maliyetten tasarruf sağlayan özellikleri
çerçevesinde bilgilendirme, katılım ve paylaşım ortamı yaratabilmektedirler.
Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki önemli finans kuruluşları olan
bankaların özellikle yatırımcılara yönelik PR (public relations – halkla ilişkiler) faaliyetleri kapsamında
kurumsal web sayfalarını nasıl değerlendirdikleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanlığı 2017 yılı kurumsal vergi sıralamasında ilk 50’ye
giren 5 KKTC bankasının web sayfaları içerik ve tasarım boyutuyla incelenmektedir. Kantitatif
araştırma yöntemi ile ele alınan çalışmaya; Türkiye Cumhuriyeti kökenli olan ve KKTC’de faaliyet
gösteren iki kurumsal bankanın internet sayfalarındaki içeriklerinde yer verdikleri kategoriler ve web
sayfalarının genel tasarımları temel teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: KKTC Bankaları, PR, Halkla İlişkiler, Finansal Halkla İlişkiler, Yatırımcılarla İlişkiler,
Kurumsal Web Sayfaları
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Media as tools of Public Diplomacy: Peace Spring Operation through TRT
World News
Abstract
Governments need not only to transfer their national aims and policies, cultural aspects, and
their political stance on political and economical developments and issues to foreign societies but
need to get their support as well. In the context of international relations this process which is
named as public diplomacy creates public opinion on organizing, developing and acting the foreign
policies.
This is the intersection point of communication based public relations, and diplomacy which
is the subject of international relations. Governments aim to inform and persuade other countries
and their publics on about their own foreign policies through public diplomacy. Media play an
important role in this process. In the process of diplomacy governments, which have the role of
source use media and media contents as a channel to express their opinions.
In this study, news on the Cross-border Operation of Turkey – Peace Spring which is the
major agenda of Turkey and the world is studied within the context of diplomacy of Turkey. With
this aim, Tweets of Turkish state channel – TRT World, which serves news in English, on
Operation Peace Spring are analyzed with content analysis method, and the instrumental relation
between media and public diplomacy is aimed to be put forward.
Keywords: Public Diplomacy, Public Relations, TRT World, Operation Peace Spring
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Bir Kamu Diplomasi Aracı Olarak Medya: TRT World Yayınları Üzerinden
Barış Pınarı Harekatı
Özet
Devletler ulusal amaç ve politikalarını, kültürel unsurlarını, politik ve ekonomik gelişmeler
karşısındaki duruşlarını diğer toplumlara aktarma ve bu toplumlardan destek alma ihtiyacı duyarlar.
Uluslararası ilişkiler bağlamında kamu diplomasisi olarak adlandırılan bu süreç dış politikaların
oluşturulması, düzenlenmesi ve bunların yürütülmesi konusunda kamuoyu oluşturulmasını sağlar.
Temelini iletişimin oluşturduğu halkla ilişkiler kavramının uluslararası ilişkilerin konusu
diplomasi ile kesişimi de bu noktadadır. Kamu diplomasisi aracılığıyla devletler diğer ülke ve
toplumlarını kendi dış politikaları ile ilgili olarak bilgilendirme ve ikna çabalarına girerler. Bu süreçte
ise medya önemli bir role sahiptir. Diplomasi sürecinde kaynak konumunda bulunan devletler kendi
görüşlerini ifade etme aracı olarak medya ve medya içeriklerini kullanırlar.
Bu çalışmada, Türkiye’nin ve dünyanın şu anki gündemini oluşturan sınır ötesi operasyonu –
Barış Pınarı Harekatı’nın; Türkiye’nin diplomasi faaliyetleri kapsamında medyada işlenişi ele
alınmaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin devlet kanalı konumunda olan ve İngilizce yayınları ile diğer
ülke ve toplumlarına dönük haber aktaran TRT World’ün Twitter üzerinden yayınladığı Barış Pınarı
temalı haberleri içerik analizi yöntemi ile incelenmekte ve medyanın kamu diplomasisi kavramı ile
araçsal ilişkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Halkla İlişkiler, TRT World, Barış Pınarı Harekatı
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Migration and Refugeess Problem in International Media: Representation of the
Last 60 Years of Refugeess on WPP
Abstract
Migration between borders is a phenomenon that has been going on for centuries and has
various reasons. Since the second half of the 20th century, it has intensified and become the focus of
international politics. Migration and refugees have been a subject that is frequently mentioned in
various forms of media. This study focuses on the theme of migration and refugees in awardwinning photographs from the World Press Photo, a Western organization. In this study, 574
photographs which were awarded in various categories since 1955 have been analyzed quantitatively.
In this context, 62 photographs which are thought to be related to the subject were examined within
the framework of the research questions such as the context of the subject, where and by whom it
was framed, and which media was published on. The study was analyzed quantitatively and
qualitatively, considering that the source of the phenomenon of migration and refugees originating
from millions of people constitutes human dramas such as war and internal turmoil, illness, hunger /
poverty. The source of the phenomenon of migration and refugees that has displaced millions of
people is caused by human dramas such as war and internal unrest, disease, hunger / poverty. Based
on this idea, the study was analyzed quantitatively and qualitatively. In other words, looking at the
background of refugees-related photographs, each photograph is discussed in terms of its context.
When the photographs of the refugees’ subject are taken into qualitative analysis, it is seen that the
prominent images convey narratives about the negative living conditions in refugees’ camps,
nutrition, hygiene, housing problems, epidemics and hope journeys that challenge death. The desire
to reach a country by illegal means, which has become a symbol of refugees in the world and called
as a journey in hope, expresses the dangerous journey of a large number of people over the capacity
of a boat. In the award-winning photographs encoded in the refugees’ category, images about this
issue gain weight. In addition, women and children representations are predominantly included in
migration and refugees’ photographs. An important finding of the study can be expressed as the
transfer of migration and refugees’ activity, which is based on the Middle East, by Western media
professionals from the Western perspective.
Keywords: Migration, Refugees, International Media, WPP
2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 180

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız
Çukurova Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye,
yildizfiliz2000@yahoo.com

Doç. Dr. Onur DURSUN
Arş. Gör. Dr. Serkan BULUT
Uluslararası Medyada Göç ve Mülteci Sorunu: Mülteciliğin Son 60 Yılının WPP
Üzerinden Temsili
Özet
Sınırlar arası göç, asırlardır devam eden ve çeşitli nedenleri bulunan bir olgudur. 20. Yüzyılın
ikinci yarısından itibaren ise şiddetlenerek uluslararası politikaların odağına yerleşmiştir. Göç ve
mültecilik, medyanın da çeşitli formlarında sıklıkla yer verilen bir konu olmuştur. Bu çalışma Batı
menşeli bir organizasyon olan World Press Photo kapsamında ödül alan fotoğraflarda göç ve
mültecilik temasının anlatımına odaklanmaktadır. Çalışmada 1955 yılından günümüze çeşitli
kategorilerde ödül alan 574 fotoğraf nicel olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda konuyla ilgili olduğu
düşünülen 62 fotoğraf, konunun bağlamı, nerede ve kim tarafından karelendiği ve hangi medya
kuruluşunda yayımlandığı gibi araştırma soruları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışma
kapsamında milyonlarca insanı yerinden eden göç ve mültecilik olgusunun kaynağını; savaş ve iç
karışıklıklar, hastalık, açlık/yoksulluk gibi insani dramların oluşturduğu düşüncesinden hareketle,
konu bu bağlamda da nicel ve nitel olarak analiz edilmiştir. Başka bir ifadeyle mültecilik konulu
fotoğrafların artalanına bakılarak, her bir fotoğraf bağlamı açısından ele alınmıştır. Küresel bir
problem olan göç ve mültecilik olgusunun WPP çerçevesinde çekilen ödüllü fotoğraflar aracılığıyla
sunumunda Asya ve Afrika coğrafyalarının ağırlıkta olduğu saptanmıştır. Mültecilik konusuna dair
fotoğraflar nitel incelemeye alındığında öne çıkan imgelerin mülteci kamplarındaki olumsuz yaşam
koşulları, beslenme, hijyen, barınmaya dair sorunlar, salgın hastalıklar ve ölüme meydan okuyan umut
yolculuklarına dair anlatılar taşıdığı görülmektedir. Dünyada mültecilik konusunun adeta simgesi
haline gelen ve umuda yolculuk diye adlandırılan, kaçak yollardan bir ülkeye ulaşma isteği, bir botun
kapasitesinin çok üzerindeki sayıda insanın tehlikeli yolculuğunu ifade etmektedir. Mültecilik
kategorisine kodlanan ödüllü fotoğraflarda bu konuya dair imgeler ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca göç
ve mültecilik fotoğraflarında kadın ve çocuk temsilleri de ağırlıklı biçimde yer almaktadır. Çalışmanın
önemli bir bulgusu da, daha çok Ortadoğu merkezli olan göç ve mültecilik hareketliliğinin Batılı
medya profesyonelleri tarafından Batı gözüyle aktarılması şeklinde ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Mültecilik, Uluslararası Medya, WPP
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An Experimental Research on Native Advertising in a Real-Life Setting
Abstract
There is a current debate about the realism problem on experimental advertising researches.
The problem stems from the use of unrealistic advertising stimuli, both in terms of design and
exposure procedures. In many existing studies participants are asked to look at a specific ad and
answer the related questions. It is questionable that this way of forced exposure is appropriate for
real-life media and advertising conditions. As a response to current debates, in this study we
proposed an alternative experimental advertising research design. We published four video ads on
Instagram as sponsored posts of a fictitious brand in a native advertising context. Thus, we
measured the online engagement behaviours within relevant metrics. Then the users who clicked on
the ad were directed to a web site designed for the research. In the landing page, they were informed
about the research and asked to answer the self-report measures. By this means, we collected both
behavioural and self-report data in the line with our research questions and hypotheses. Findings
showed that different advertising narratives had different effects (engagement, attitude etc.) on
consumers. The results also revealed that the advertising stimuli were displayed over a wide
geographical area and the data were obtained from a sample, which has a socio-demographic
diversity.
Keywords: Experiment, Research Design, Native Advertising
This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK, 1002
Project Number: 119K053).
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Analysis of Social Media Shares in Traditional Sports Broadcasting
Abstract
Human beings who are constantly discovering, producing and questioning are also searching
for new technologies. The development of technology has been effective in all areas, while the
emergence of the internet has been effective in people's lives. The use of the internet among new
media is the most common and has become an important tool for achieving desired, desired
content. The internet provides great convenience in terms of reporting news, and one of the most
preferred areas of use of the user has been the desire to receive information from this platform.
While there is one-way communication in traditional media, an interactive communication in social
media has enabled users to move to new environments. Social media, which has made a change in
the media environment, has become a news language in which the reader responds to different
demands and makes him forget the traditional media. With traditional media reporting, the channels
that broadcast their news on the internet also use a different language, but they do not have to
compete in time, such as a broadcast stream, giving longer articles and detailed information about
the news to reveal two different content. In this study, the analysis of how the news in traditional
sports publishing is shared by the same organization in social media will be discussed and the
differences will be discussed.
Keywords: Traditional Journalism, Social Media Journalism, New Media, Television
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Geleneksel Spor Yayıncılığında Sosyal Medya Paylaşımlarının Analizi
Özet
Sürekli keşfetme, üretme ve sorgulama içinde olan insan gelişen teknolojiyle birlikte de yeni
arayışlara geçmektedir. Teknolojinin gelişimi her alanda etkisini gösterirken internetin ortaya çıkışı da
insanların yaşamında etkili olmuştur. Çağımızda teknolojinin gelişmesi kitle iletişim araçlarını
etkileyerek bu araçların biçimsel anlamda değişmesini sağlamıştır. Hem resmi hem de özel sektörde
yaygın olarak kullanılan sosyal medya, müşteri ilişkilerinin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Geleneksel medyanın olanak sağlayamadığı çoklu ortam, zamandan tasarruf ve etkileşim gibi
özellikleri bünyesinde barındıran dijital medya, kurum ve kuruluşların hedef kitlelerini arttırmada ve
mesajlarını iletmede sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel medyanın aksine sosyal medyada
etkileşimli bir iletişimin yer alması kullanıcıların yeni ortamlara yönelmesini sağlamıştır. Habere
ulaşma ortamında değişiklik yaratan sosyal medya haber dili olarak da okuyucunun farklı taleplerine
karşılık vermesiyle geleneksel medyayı unutturacak duruma gelmiştir. Geleneksel medyadaki
habercilikle birlikte aynı zamanda internet üzerinden de haberlerini yayınlayan kanallar farklı bir dil
kullanmakla birlikte yayın akışı gibi zamanla yarışmaları gerekmediğinden haberle ilgili daha uzun
yazılar ve ayrıntılı bilgiler vererek iki farklı içerik ortaya sunmaktadır. Bu çalışma kapsamında
geleneksel spor yayıncılığında yapılan haberlerin aynı kuruluş tarafından sosyal medyada nasıl
paylaşıldığının içerik analizi yapılmış ve farklılıkları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Habercilik, Sosyal Medya Haberciliği, Yeni Medya, Televizyon
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Use of Humor in Healthcare Field: Analysis of Canan Karatay Captions
Abstract
Healthcare field communication has been considered as an important field since its effect
and content validity was understood. Apart from issues like the solution of the communication
problems between healthcare personnel and patients or maintaining a successful interpersonal
communication; informing the public regarding healthcare field are among discussed topics. With
the studies conducted in the field it is determined that the fear factor is the most used one in public
informing message design. It is thought that the intended message will be more effective on the
receivers of the message because of the high stimulation provided by the fear. However, from time
to time fear content used more than necessary cause a reverse effect and irritates the receiver of the
message towards the basic topic of the message. The main aim of this study is to examine the
propagation of health related messages sent via captions which are mentioned as popular culture
texts. The basic purpose of the creators of these captions which emerge as written texts on moving
visuals or only on images is to share their views on a current topic, spread the topic and create an
interaction. However, when these captions are examined in discursive level it can be stated that they
make people think as well as laugh. In this regard, this study aims to analyze Cardiac and Internal
Diseases Professor Canan Karatay’s social media captions, who is a brand in her own field and who
is popular with the media with her speeches, and to reveal the cognitive messages hidden in these
speeches. In this study Elaboration Likelihood Model (ELM), created by Richard Petty and John
Casippo in 1979 is used. Essentially ELM is considered as one of the models that explains the
process of convincing individuals and with ELM it is researched how humour is used in
visual/discursive level as a peripheral way.
This study is important in terms of revealing that humour can be used as an alternative to
fear in order to gain attention of and affect the target population.
Keywords: Healtcare Communication, Humour, Captions, Canan Karatay, Elaboration Likelihood Model
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Sağlık İletişiminde Mizahin Kullanımı: Canan Karatay Capslerinin Analizi
Özet
Sağlık iletişimi etki ve kapsam geçerliliği anlaşıldığından beri çok önemli bir alan olarak
algılanmaktadır. Sağlık personeli ve hastalar arasında yaşanan iletişim problemlerinin çözümü ya da
başarılı bir kişilerarası iletişim sürecinin devamı gibi konuların yanı sıra, sağlık alanında kamuoyunu
doğru bilgilendirmek de bu alanda tartışılan konular arasına girmektedir. Yapılan çalışmalarda sağlık
konulu kamu spotlarında kamuoyunu bilgilendirici mesaj tasarımında çoğunlukla korku faktörünün
kullanıldığı tespit edilmiştir. Korkunun sağladığı yüksek düzeyde uyarılma ile verilmek istenen mesajı
alanlar üzerinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. Ancak zaman zaman yersiz ve gereğinden fazla
kullanılan korku içeriği tam tersi bir etkiye neden olarak iletişim mesajında yer alan temel konuya
mesajı alan kişinin irite olmasıyla da sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı da popüler
kültür metinleri olarak ifade edilen capslerde mizah yoluyla sağlık konulu mesajların yayılımını
incelemektir. Hareketli görseller ya da sadece imaj üzerine yazılı metin olarak ortaya çıkan capslerin
yaratıcılarının temel amacı gündemde yer eden konuya ilişkin bireyin kendi kanısını paylaşıma açmak,
yayılımını sağlamak ve etkileşim oluşturmaktır. Ancak capslerin söylemsel düzeyde incelendiğinde
gülmenin yanı sıra düşündüren imgeler olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda çalışmada sağlık alanında
marka olma özelliği taşıyan ve sürekli söylemleri ile medyada yer eden Kalp ve İç Hastalıkları
Profesörü Canan Karatay'ın internet ortamında yayılan capsleri incelenerek söylemlerin arasına
gizlenen anlamlar ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmada kuramsal düzeyde Richard Petty ve John
Casippo tarafından 1986’da geliştirilen Ayrıntılandırma Olasılığı Modelinden (Elaboration Likelihood
Model (ELM)) faydalanılmıştır. Temelde bireyleri ikna etme sürecini en iyi açıklayan modellerden biri
olarak kabul edilen ELM'de çevresel yol olarak mizahın görsel/söylemsel düzeyde nasıl kullanıldığı
incelenmiştir. Çalışma bu anlamda korku duygusunun alternatifi olarak hedef kitlenin dikkatini
çekme, hedef kitleyi etkileme aracı olarak mizahin da kullanılabileceğini ortaya koymak açısından
önemlidir.
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Modern Women Images in Advertising in the Context of Modernization:
Advertising Posters of 1960s
Abstract
In Turkey, the modernization occurring as a social project initiated significant
transformations in various fields of social structure. The modern approach that emphasizes the
concept of individual has also changed the perception of “woman” defined by traditional roles in the
said period. The restructuring of modern women identity has brought some reflections especially to
some newspapers and magazines. The Turkish woman in the aforementioned newspapers and
journals and poster was included in the profile of modern woman with the information in the topics
like education, expressing oneself, family, fashion and beauty based on the west. In these posters, a
modern woman image was created in every sense. In the process of modernization, women have
had a more important position both in the social and private spheres. Communication tools such as
newspapers and magazines of the period have been effective in representing modern Turkish
women. In this sense, the study aims to examine the images of modern women in advertising
posters of the 1960s, in which the appearance of modernization became apparent. In this context,
the advertising posters of the selected years in order to reveal the images of modern women and will
be analyzed with indicative scientific analysis and the promises of consumption ideology to the
society through modernization project will be analyzed while analyzing the appearance of modern
women images in printed advertising posters.
Keywords: Modernization, Advertising, Women, Semiotics, Image and Women Image, Identity
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Modernleşme Bağlamında Reklamlarda Modern Kadın İmgeleri: 1960’lı Yıllar
Reklam Afişleri
Özet
Türkiye’de toplumsal bir proje olarak meydana gelen modernleşme, toplumsal yapının çeşitli
alanlarında önemli dönüşümler başlatmıştır. Özellikle birey kavramına vurgu yapan modern yaklaşım
söz konusu dönemde geleneksel rollerle tanımlanan “kadın”a yönelik algıyı da değişmiştir. Modern
kadın kimliğinin yapılandırılması ise özellikle çıkan bazı gazete ve dergilere yansımaları beraberinde
getirmiştir. Söz konusu gazete ve dergilerde ve reklam afişlerinde Türk kadını, batı temel alınarak
eğitim, kendini ifade etme, aile, moda ve güzellik gibi konularda verilen bilgiler ile modern kadın
profiline dahil edilmek istenmiştir. Bu afişlerde her anlamda modern bir kadın imajı yaratılmak
istenmiştir. Modernleşme sürecinde kadınlar hem sosyal hem de özel alanda daha önemli bir konuma
sahip olmuşlardır. Dönemin gazete ve dergi gibi iletişim araçları ise çağdaş Türk kadınını temsil
etmede önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu anlamda çalışmada modernleşme görünümlerinin belirgin
hale geldiği 1960’lı yıllardaki reklam afişlerinde modern kadın imgelerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda modern kadın kadın imgelerini ortaya koymaya yönelik olarak seçilen
yıllardaki reklam afişleri gösterge bilimsel analiz ile analiz edilecek ve söz konusu dönemde modern
kadın imgelerinin basılı reklam afişlerindeki görünümleri çözümlenirken tüketim ideolojisinin
toplumda modernleşme projesi üzerinden kadınlara sunduğu vaatler de incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Reklam, Kadın, Göstergebilim, İmge ve Kadın İmgesi Kimlik
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The Effect of Advertising Expenditures on Retail Consumer Interest
Abstract
The interest of consumers towards brands has become an important issue in terms of
branding and sustainability of business. The newly entered brands want to gain a solid place in the
sector by attracting the attention of consumers, while the existing brands wish to gain competitive
advantage by keeping consumers' interest alive. Regardless of the sector, the type of customer or the
market, brands creates value in the mind of customers either the potential or the existing customers.
This enables both the new business that are entering the market and the old ones survive in the stife
competitive market. In recent days busines have realized that consumer-oriented activities are vital
for brands so they give importance to advertising and public relations campaigns and allocates more
budgets for communication activities. In this study, the effect of advertising expenditures of Migros
company, which operates in the retail sector, on consumer interest was tested and evaluated. Data
on consumer interest was obtained from the Google Trends Index and Robust Regression analysis
was performed using these data. It was found that increased advertising expenditures, increased
consumer interest in Migros company. This shows that allocated advertising and communication
budget has a positive effect on consumer interest.
Keywords: Brand Communication, Google Trends Volume Index, Consumer Interest, Advertising
Expenditures, Robust Regression
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Perakende Tüketicilerinin Markaya Yönelik İlgisinde Reklam Harcamalarının
Etkisi
Özet
Tüketicilerin markalara karşı gösterdikleri ilgi işletmelerin markalaşması ve
sürdürülebilirlikleri açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Pazara yeni giren markalar
tüketicilerin ilgisini çekerek sektörde sağlam bir yer edinmek istemekte, hali hazırda var olan markalar
ise tüketicilerin ilgisini canlı tutarak tercih edilme noktasında rekabet avantajı elde etmeyi
arzulamaktadır. Sektör, odaklanılan müşteri türü ve pazar fark etmeksizin markalar yaşamlarını
sürdürebilmek için var olan veya potansiyel tüketicilerinin ilgisine önem vermek ve bu ilgiyi arttırmak
durumundadırlar. Son günlerde tüketici odaklı faaliyetlerin markalar için yaşamsal öneme sahip
olduğunu fark eden işletmeler reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarına önem vererek, iletişim
faaliyetlerine daha fazla bütçe ayırmaya başlamışlardır. Bu çalışmada perakende sektöründe faaliyet
gösteren Migros Ticaret A.Ş’ ye ait reklam harcamalarının tüketicilerin ilgisi üzerindeki etkisi test
edilip değerlendirilmiştir. Tüketicilerin ilgisine ait veriler Google Trends Endeksinden elde edilmiş
olup uygulanan Robust (Dirençli) Regresyon analizi neticesinde artan reklam harcamalarının Migros
Ticaret A.Ş’ ye olan ilgiyi arttırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum reklam ve iletişim çalışmalarına
ayrılan bütçenin tüketici ilgisi üzerinde etkili bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka İletişimi, Google Trends Hacim Endeksi, Tüketici İlgisi, Reklam Harcamaları,
Robust (Dirençli) Regresyon
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How Sustainable are Sustainable Development Goals in Pakistan: Study in
perspective of projects by NGOs related to Reducing Inequalities
Abstract
Purpose – UNSDGs achievement by any country is impossible without inclusion of segments of
societies into social and economic sphere. NGOs are best for implementation projects related to social and
economic inclusion, having grass roots connection with communities. The study is conducted to analyze the
financial factors that influence the projects sustainability in context of various geo political factors in Pakistan.
Methodology - Financial Data from official documents was taken for organizations conducting
projects related to social inclusion and economic inclusion. 10 Organizations in both categories were selected
with track record of continuous projects from 2009-2018. Regression and correlation was examined on
variables of income from donors and own income generation by organizations.
Findings - Projects sustainability is highly dependent on income from donors, either working on
social or economic inclusion. Organizations are not leveraging their assets to generate income and selfsustainability of projects.
Research limitations/implications – The research has been conducted for organizations working on
projects in domains of social and economic inclusion in Pakistan, from 2009-2018 without interruption.
Practical implications - To ensure Agenda 2030 implement, NGOs needs to be understood as
strategic partner by stakeholders. Project financial sustainability is mandatory either through ensuring smooth
funding’s from donor or out of box solution for self-sustainability of projects.
Social implications - This study can be used as a base for comparison of project sustainability related
to other Goals of SDGs, by social sector organization in Pakistan.
Keywords: Social Inclusion, Economic Inclusion, Project Financial Sustainability, UNSDG Implementation, Reducing
Inequalities.

2ndInternational Congress of Human Studies (ICHUS2019), Nov 23-24 2019
Ankara / TURKEY | 192

2.Uluslararası

İnsan Çalışmaları Kongresi
2ndInternational Congress of Human Studies

ISBN: 978-605-9636-82-7

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS2019), Kas 23-24, 2019
Ankara/ TÜRKİYE | 193

2ndInternational

Congress of Human Studies

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi ISBN: 978-605-9636-82-7

Assoc. Prof. Dr. Makbule Başbay
Ege University, Faculty of Education, Department of Educational Science, İzmir, Turkey,
makbule.basbay@ege.edu.tr

Assoc. Prof. Dr. Gülsen Ünver
Ege University, Faculty of Education, Department of Educational Science, İzmir, Turkey,
gulsen.unver@ege.edu.tr

Prof. Dr. Yelda Kağnıcı
Ege University, Faculty of Education, Department of Educational Science, İzmir, Turkey,
yelda.kagnici@ege.edu.tr

Erkan Geçitli
Ministry of National Education, Manisa, Turkey,
erkangecitli01@gmail.com

An Action Research About Career Counseling Education Sensitive to Gender
Equality
Abstract
Since gender perception has a determining role in career development, it is important to
improve counselor candidates’ awareness, knowledge and skills during their bachelor education. The
aim of the present study is to improve counselor candidates’ awareness, knowledge and skills
regarding career counseling services sensitive to gender equality by linking “Gender Equality” (GE)
and “Vocational Guidance and Counseling Practices” (VGCP) courses in the Guidance and
Counseling Bachelor Program (GCBP). The research questions were “Can integrating GE and
CGCP courses improve counselor candidates’ gender equality sensitivity and linking between theory
and practice? and “What are the responses of counselor candidates’ and instructors’ reactions about
action process?”. In the study Technique/Scientific/Cooperative action research model was used.
The data were collected from 26 counselor candidates and four instructors of a GCBP in a state
university by focused group interviews. Conceptualizing GE, expectations and gains from GE
course and linking theory and practice themes were obtained from the content analysis on data. It
was recommended to improve GE awareness, knowledge and skills in other related courses in the
program and institution culture.
Keywords: Gender Equality, Career Counseling, Career Counseling Education, Linking Theory and Practice
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Eğitimi
Üzerine Bir Eylem Araştırması
Özet
Toplumsal cinsiyet algısının kariyer gelişiminde belirleyici bir rolü olduğundan, psikolojik
danışman adaylarının lisans eğitiminde bu konudaki farkındalık, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
önemlidir. Bu çalışmanın da amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programında
yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)” ile “Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Uygulaması (MRPDU)” dersleri arasında bağlantı kurularak öğrencilerin toplumsal cinsiyete duyarlı
kariyer psikolojik danışmanlığı hizmeti için farkındalık, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.
Araştırma soruları “TCE ve MRPDU derslerinin bütünleştirilmesi psikolojik danışman adaylarının
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılıklarını ve bu konuda kuramla uygulama arasında bağlantı
kurmalarını geliştirebilir mi?” ve “Psikolojik danışman adaylarının ve dersleri veren öğretim
elemanlarının
eylem
sürecine
ilişkin
tepkileri
nasıldır?”
şeklindedir.
Çalışmada,
Teknik/Bilimsel/İşbirlikçi eylem araştırması modeli uygulanmıştır. Veriler, bir devlet üniversitesinin
RPD lisans programındaki 26 psikolojik danışman adayı ve dört öğretim üyesinden odak grup
görüşmeleri yapılarak toplanmıştır. Verilerin içerik analizi sonucunda, bulgular TCE’yi
kavramsallaştırma, TCE dersinden beklentiler ve kazanımlar ile kuram-uygulama bağlantısı
temalarına ulaşılmıştır. TCE farkındalık, bilgi ve becerilerinin lisans programının ilgili diğer
derslerinde ve kurum kültürüyle geliştirilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Kariyer Psikolojik
Danışmanlık Eğitimi, Kuram-Uygulama Bağlantısı
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Education and Artificial Intelligence
Abstract
AI serves as a platform to enable a drastic change in the means of social communication It
has been adopted within educational context which includes various leaning and teaching solutions
being tested in various countries. This altering force must be taken under inspection in terms of the
strengths of its applications and the technological restrictions bound with its environment.
Moreover, the challenges faced in human-machine communication and the pedagogical restraints
should be studied in order to determine how all these enable or foster the adoptability of artificial
intelligence in the field of education. This paper gives a condensed exploration on the role and the
applications of AI in education through examples of practice and curriculum. How AI alters the
classroom environment and possibilities of changing the burden and the role of teachers. As AI
supports personalized learning, what regulations and policies is needed to ensure a smooth operation
for the future? Drawing a general picture of AI further implications of its use is discussed in the
context of Turkey.
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Privacy and Education of Privacy for Children: Investigation of Administrators,
Practitioners and Academicians' Perceptions, Attitudes, Expectations and,
Recommendations Towards the Education of Privacy
Abstract
The purpose of this research is; to explain the concept of privacy and the process of privacy
education from different perspectives. Perceptions, attitudes, expectations and suggestions about
privacy education of the related parties, especially managers, experts and academicians were
examined. In this study, firstly, a conceptual framework about privacy and privacy education is given
and the opinions of the managers, experts in the field and academicians who research the subject
directly related to privacy training were included. This study was conducted in 2017-2018 and was
designed as qualitative research. The results of the research have been discussed with the experts of
the field and various suggestions have been made regarding the nature, scope and implementation
process of privacy training. According to the study; It was stated that the concept of “privacy” and
“education of privacy” as sexual education alone would narrow the scope. The concept of “privacy”
should be included in the educational process aiming at the physical, cognitive, affective, cultural,
social, moral and transcendent development of the individual. In addition, it was concluded that the
concept of "privacy" should be dealt with along with issues such as morality, responsibility, self, selfesteem, private sphere and empathy.
Keywords: Privacy, Right to Privacy, Education of Privacy, Sexual Education, Child Protection
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Mahremiyet ve Çocuklar için Mahremiyet Eğitimi: Yönetici, Uzman ve
Akademisyenlerin Mahremiyet Eğitimine Yönelik Algı, Tutum, Beklenti ve
Önerilerinin İncelenmesi
Özet
Bu çalışmanın öncelikli amacı; farklı bakış açılarıyla mahremiyet kavramını ve mahremiyet
eğitimi sürecini açıklamaktır. Çocuklarda mahremiyet duygusunun gelişimi, çocuklara verilecek
mahremiyet eğitiminin nitelikleri, kapsamı ve uygulama sürecini daha kaliteli kılacak gereklilikler;
başta yönetici, uzman ve akademisyenler olmak üzere ilgili tarafların mahremiyet eğitimine yönelik
algı, tutum, beklenti ve önerilerin incelendiği bu çalışmada öncelikle mahremiyet ve mahremiyet
eğitimiyle ilgili kavramsal bir çerçeve ortaya konulmuş, mahremiyet eğitimiyle doğrudan ilgili
yönetici, sahada çalışan uzman ve konuyu araştıran akademisyenlerin görüşlerine yer verilmiştir.
2017-2018 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda
ayrıntılı bir literatür taramasından sonra; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşlarından üst düzey yönetici, uzman ve akademisyenlerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
sonucunda elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz yapılmış ve temalara ulaşılmıştır. Araştırma
sonuçları alan uzmanlarıyla tartışılmış mahremiyet eğitiminin niteliği, kapsamı ve uygulanma süreciyle
ilgili olarak çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda; “mahremiyet”
ve “mahremiyet eğitimi” nin sadece “cinsel eğitim” olarak düşünülmesinin kapsamı daraltacağı;
bireyin fiziksel, bilişsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, ahlaki ve aşkın gelişimini sağlamayı amaçlayan
eğitim-öğretim sürecine dâhil edilmesi gereken “mahremiyet” olgusunun; ahlak, sorumluluk, benlik,
özsaygı, özel alan ve empati gibi konularla birlikte ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Mahremiyet Hakkı, Mahremiyet Eğitimi, Cinsel Eğitim, Çocuğun
Korunması
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Class Management and Classroom Leadership Styles of Teachers
Abstract
Classroom, consisting of a group of people namely teacher and students and having
predetermined specific goals is an open and social system interacting with school management, staff,
parents, other classes and a broad environment out of the school. Considering these characteristics it
is a typical organization to be managed scientifically to reach the objectives of the education system
Being a sub-category of educational management, class management can be divided into
independent factors as; instructional management and people management. In addition according to
the leadership style of the teacher classroom management has been classified as interventionist,
interactionist and non-interventionist where interventionist approach results to present a string
control on the students by the teacher and interactionist and non-interventionist approaches support
students’ autonomy.
This study examines the classroom leadership styles of teachers by using instructional management
and people management factors for class management; interventionist, interactionist and noninterventionist classification for leadership approach. The model of the research is quantitative
descriptive survey. The participants are primary school teachers working in Alanya, Turkey. Data
was collected with Attitudes and Beliefs on Classroom Control Inventory. The findings of the study
presented that teachers are more interventionist in instructional management and more interactionist
in people management.
Keywords: Leadership, Class management, Interventionist, Interactionist, Non-Interventionist
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Test Fairness for Disabled Students
Abstract
The most important element of education is to treat students fairly. Fairness becomes even
more important when it comes to tests and exams.
In this study, it is aimed to present a proposal for test justice to the students with disabilities
in compulsory education age by determining the structure, application environment and application
status of tests applied at national level. For this purpose, case studies were conducted on national
level examinations for compulsory education students. As a result, according to the type of disability
of students in these exams; It was determined that the services such as booklets written in different
points, reader, coder, auditor who speaks the language, additional time, single room, hospital or
home exams, screen reader and screen magnifier software, not using the form or graphic materials in
electronic exams were given. However, it was found that these adaptations differ according to the
exam types.
To increase fairness; the use of computer-based tests to eliminate the dependence on the
reader and / or encoder is recommended to determine the additional durations given by a pre-trial
application, taking into account the number of items and the difficulty of the item.
Keywords: Disabled Student, National Examination, Fairness, Test Fairness, Equality
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Engelli Öğrenciler İçin Test Adaleti
Özet
Eğitimin en önemli ögesi olan öğrencilere adil davranılması eğitimin en
vazgeçilmezlerindendir. Konu testler ve sınavlar olduğunda adillik daha da önem kazanmaktadır. Bu
çalışmada adillik öğrencilerin uygulanan testlerde herhangi bir özelliği bakımından avantajlı ya da
dezavantajlı olmamaları olarak ele alınmaktadır.
Bu bağlamda, bu araştırmada, zorunlu eğitim çağındaki engelli öğrencilere ulusal düzeyde
uygulanan testlerin yapısındaki, uygulamasındaki ve uygulama ortamındaki durumun belirlenmesi ve
test adaleti için önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de, zorunlu
eğitim çağındaki öğrencilere ulusal düzeyde yapılan sınavlar üzerinde durum çalışması yapılmıştır.
Söz konusu sınavlarda öğrencilerin engel türlerine göre; farklı punto yazı karakterinde yazılmış soru
kitapçığı ve cevap kağıdı, okuyucu ve/veya kodlayıcı, işitme dili bilen gözetmen, ek süre, giriş kattaki
salon, tek kişilik salon, hastane ya da evde sınav, elektronik sınavlarda ekran okuyucu ve ekran
büyüteci yazılımı, sınava ilaç, araç-gereç getirebilme izni, şekil ya da grafik içeren maddelerin
kullanılmaması vb. hizmetlerin verildiği belirlenmiştir. Ancak bu uyarlamaların sınav türlerine göre
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
Adilliği arttırmak için; engel türlerine göre testlerin özel eğitim uzmanlarıyla birlikte
uyarlanması, okuyucu ve/veya kodlayıcıya olan bağımlılığının ortadan kaldırılması için bilgisayar
tabanlı testlerin kullanımı, verilen ek sürelerin bir ön deneme uygulamasıyla madde sayısı ve madde
güçlüğü dikkate alınarak belirlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelli Öğrenci, Ulusal Sınav, Adillik, Test Adaleti, Eşitlik
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Testlet Response Theory
Abstract
When the measurement history is examined, it is seen that the tests applied in education and
psychology are developed within the framework of Classical Test Theory (CTT) and Item Response
Theory (IRT). These theories, which focus on the accuracy or inaccuracy of responses to test items,
have some assumptions. It is assumed that the errors are independent in the CTT and that there is
local independence between the IRT. Local independence is the assumption that an individual's
responses to different substances in a test do not interfere with each other and are naturally
independent of each other. However, this assumption may not be met in testlets involving item sets
of common rooted sets of items, such as graphics or text. Academic Personnel and Postgraduate
Education Entrance Exam, Foreign Language Exam etc. applied in Turkey item sets are frequently
used.
In such cases where the assumption of local independence is not met, validity problems
occur in the estimation of ability and item parameters calculated without considering the item sets
and significant problems arise in model-data fit. In addition to these, especially based on nationalscale exam results given selection, placement, level determination, etc. Accurate modeling is
extremely important for the accuracy of decisions. For this reason, this study is a case study. The aim
of this study is to introduce the Testlet Response Theory (TRT) in detail, and to introduce solutions
to “the issue of validity in the context of the testlet in national scale exams in Turkey.”
Keywords: Item Response Theory, Testlet, Testlet Response Theory, National Examination, Local
Independence
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Madde Takımı Tepki Kuramı
Özet
Ölçme tarihi incelendiğinde eğitimde ve psikolojide uygulanan testlerin Klasik Test Kuramı
(KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) çerçevesinde geliştirildiği görülmektedir. Test maddelerine
verilen tepkilerin doğruluğu veya yanlışlığı üzerine odaklanan bu kuramların bazı varsayımları vardır.
KTK’de hataların bağımsız olduğu, MTK’de ise maddeler arasında yerel bağımsızlık olduğu
varsayılmaktadır. Yerel bağımsızlık, bir bireyin bir testteki farklı maddelere vermiş olduğu cevapların
birbirini etkilemediği doğal olarak birbirinden bağımsız olduğu varsayımıdır. Ancak grafik veya metin
gibi ortak köklü madde kümelerinden oluşan madde takımlarının yer aldığı testlerde bu varsayım
karşılanamayabilir. Ülkemizde uygulanan ulusal ölçekli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yabancı Dil Sınavı
(YDS) vb. sınavlarda madde takımları sıklıkla kullanılmaktadır.
Yerel bağımsızlık varsayımının karşılanmadığı bu gibi durumlarda, madde takımları dikkate
alınmadan hesaplanan yetenek ve madde parametreleri kestirimlerinde geçerlik sorunları ve modelveri uyumunda önemli problemler ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra özellikle ulusal ölçekli sınav
sonuçlarına dayalı olarak verilen seçme, yerleştirme, seviye belirleme vb. kararların isabetliliği
açısından doğru modelleme son derece önemlidir. Durum çalışması niteliğindeki bu çalışmanın amacı
Madde Takımı Tepki Kuramı’nın (MTTK) ayrıntılı olarak tanıtılması, alana getirdiği yenilikler ve
avantajları ile “Ülkemizde uygulanan ulusal ölçekli sınavlarda madde takımı bağlamında geçerlik
sorunu”nun tartışılarak çözüm önerilerinin sunulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Madde Tepki Kuramı, Madde Takımı, Madde Takımı Tepki Kuramı, Ulusal Sınavlar,
Yerel Bağımsızlık
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On the Scientific Activity of 17th Century Through Sachaqlizada Mehmed
Efendi’s Works
Abstract
The scientific tradition of a given period cannot be achieved by knowing the actual issues of
each discipline, but also by recognizing the relationship and interaction between the disciplines and
environment of these events. The works of scientists who are engaged in more than one discipline in
terms of providing material for such a wide study are important data. One of the scholars who
participated in the scientific mobilization of the Ottoman state was Muhammad ibn Abi Bakr alMar’ashi, known as Sachaqlizada, who lived between the latter half of the 17th century and the early
18th century. He contributed to the Ottoman scientific movement from outside the capital. In
addition to teaching activities, the scientific mobility, which developed around the madrasas in cities
far from the capital, has manifested itself through original writings, commentaries-annotations and
refusals. Leaving aside their scientific values, these works are the best witnesses on the subjects of
the scientific debates of the period. Some of Sachaqlizada’s works soon became famous and took
their place among the school curricula of 18th-19th centuries. His widely acclaimed works led to
commentary, annotation and translation mobility, while some of his treatises created an activity
through refusals. The fact that some of his works were published shortly after the printing press was
recognized is another proof of his fame.
Keywords: Ottomans, Scientific Mobility, 17th Century, Sachaqlizada, Compilation, Commentary, Refusal,
Translation
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Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Eserleri Üzerinden XVII. Yüzyılın İlmi
Hareketliliğine Dair
Özet
Belirli bir dönemin ilmi geleneği, her bir disiplinin aktüel konularına vakıf olmanın yanı sıra,
disiplinlerin birbiriyle ilişkisi, etkileşimi ve üretildikleri çevreyi tanımakla mümkündür. Böylesine
geniş bir incelemeye malzeme sunması bakımından birden fazla disiplinle meşgul olan ilim
adamlarının eserleri önemli verilerdir. Osmanlı devletinin ilmi hareketliliğine katılmış ilim
adamlarından biri de XVII. yy. ikinci yarısı ile XVIII. yy. başlarında yaşamış olan Saçaklızâde
Mehmed Efendi’dir. Saçaklızâde, dönemin ilmi hareketliliğine farklı disiplinlere ait onlarca eserle
İstanbul dışından katılmış bir ilim adamıdır. Taşra illerinde ekseriyetle medreseler etrafında gelişen
ilmi hareketlilik tedrisin yanı sıra orijinal telif, şerh-haşiye ve reddiye gibi ürünlerle kendini
göstermiştir. İlmi değerlerini bir kenara bırakacak olursak, bu eserler dönemin bilimsel tartışmalarının
yoğunlaştığı konulara dair en iyi tanıklardır. Üretken bir bilim adamı olan Saçaklızâde Mehmed
Efendi’nin telif ettiği eserlerin bir kısmı kısa sürede şöhret kazanarak XVIII-XIX. yüzyıllarda ders
kitabı olarak medrese müfredatında yerini almıştır. Teveccüh gören eserleri şerh, haşiye ve tercüme
hareketliliğine yol açarken bazı risaleleri ise reddiyeler yoluyla bir etkinlik yaratmıştır. Bazı eserlerinin
matbaanın faaliyete girmesinden kısa bir süre sonra basılmış olması da teveccühün bir başka
kanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İlmi Hareketlilik, XVII. Yüzyıl, Saçaklızâde, Telif, Şerh, Reddiye, Tercüme
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Developing A Sewing Operator Training Program for Critical Operations
Affecting Quality in a Garment
Abstract
Training of employees in garment production is generally provided by in-service training
methods. Through these trainings, employees increase their skills and become more competent in
their work. It is known that increasing the ability to do work affects both production quality and
production efficiency. In this study, a sewing operator (machinist) training program has been
developed in order to reduce the defects of sewing operators who is working in a garment company
and increase their productivity. While preparing the program, first of all, 5 of the operations that
affect the quality in the selected garment model were determined and it was aimed to increase the
competencies of the sewing operator in these operations. First of all, theoretical trainings have been
established about these operations and then it has planned to carry out practical training based on
repetition. In practical training, steps to be followed for each operation were specified, points to be
considered when performing the operation were specified and the operation sheets were created. As
a measurement tool in the training program; checklists and sewing operator training level
determination test were applied and the scale was explained.
Keywords: Sewing Operator, Training, Operation, Target
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Bir Giyside Kaliteyi Etkileyen Kritik İşlemler İçin Dikim Operatörü Eğitim
Programi Geliştirme
Özet
Hazır giyim üretiminde çalışanların eğitimi, genelde hizmet içi eğitim yöntemleriyle
sağlanmaktadır. Çalışanlar bu eğitimler sayesinde becerilerini arttırmakta, yaptıkları işlerde daha
yetkin hale gelmektedir. İş yapma becerisinin artmasının hem üretim kalitesine hem de üretim
verimliliğine etki ettiği bilinmektedir. Bu çalışmada, bir hazım giyim firmasında çalışan dikim
operatörlerinin hatalarının azaltılarak verimliliklerinin yükseltilebilmesi amacıyla bir dikim operatörü
(makineci) eğitimi programı geliştirilmiştir. Program hazırlanırken öncelikle seçilen giysi modelinde
kaliteyi en fazla etkileyen işlemlerden 5 tanesi belirlenerek, bu işlemlerde dikim operatörü
yetkinliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu işlemlerle ilgili olarak öncelikle teorik eğitimler
oluşturulmuş, daha sonra tekrara dayalı uygulamalı eğitimin yapılması planlanmıştır. Uygulamalı
eğitimde; her işlem için uyulması gereken adımlar belirtilmiş, işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar belirtilmiş ve işlem yaprakları oluşturulmuştur. Eğitim programında ölçme aracı olarak;
kontrol listeleri ve dikim operatörü eğitimi düzey belirleme testinin uygulanacağı belirtilmiş ve
ölçeğin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dikim Operatörü, Eğitim, İşlem, Hedef
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Migration and Civilization According to Ali Şeriati
Abstract
According to the Iranian thinker Ali Şeriati, the migration in the Qur'an is not only a
historical event known as the migration of the Prophet and his companions from Mecca to Medina,
but a general principle and judgment. As it is understood from the related verses, the emigration is
an important principle of Islam, such as faith and jihad, and its interlocutors are all people who find
truth, reach faith, feel the mission of correcting their communities or saving themselves. There is no
civilization in human history that has not emerged following a migration. Even the first known
civilization, all other civilizations that have developed one after another, belong to immigrants
without exception. According to Şeriati, immigration transforms stationary people into mobile
people; it transforms the human being under the bond of the social, traditional and natural
environment into a free and environment-building man, who changes his living conditions,
dominates the nature, or in other words, makes civilization. According to Şeriati, there are five types
of emigration in the Qur'an. These; individual emigration to protect their beliefs and values, social
emigration for jihad and communal purposes, the emigration for communication, the emigration for
research and investigation, and finally the emigration in which people live in their inner world.
Keywords: Ali Şeriati, Migration, Civilization.
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Ali Şeriati’ye Göre Hicret ve Medeniyet
Özet
İranlı düşünür Ali Şeriati’ye göre Kur’an’da hicret, yalnızca Hz. Peygamber ve onun
ashabının Mekke’den Medine’ye göç etmesi olarak bilinen tarihi bir olay değil, genel bir ilke ve
hüküm olarak ortaya koyulmaktadır. İlgili ayetlerden de anlaşıldığı gibi hicret; İslam’ın, iman ve cihat
ayarında önemli bir ilkesi olup, muhatabı; hakikati bulan, imana ulaşan, toplumlarını ıslah etme veya
kendilerini kurtarma misyonunu hisseden tüm insanlardır. İnsanlık tarihinde bir göçü müteakiben
ortaya çıkmamış hiçbir medeniyet yoktur. Bilinen ilk medeniyet de, tarih boyunca birbiri ardınca
gelişen öteki medeniyetlerin hepsi de istisnasız göçmenlere aittir. Şeriati’ye göre göç, durağan insanı
hareketli insana dönüştürür; sosyal, geleneksel ve doğal çevrenin bağı altındaki insanı, özgür ve
çevresini inşa eden, hayat şartlarını değiştiren, tabiata egemen olan, ya da bir başka deyişle medeniyet
yapan insan haline dönüştürür. Şeriati’ye göre Kur’an’da hicretin beş türünden bahsedilmektedir.
Bunlar; inancını ve değerlerini korumak için yapılan bireysel hicret, cihat için yapılan toplumsal
sorumluluk içeren hicret, tebliğ amaçlı hicret, araştırma-inceleme amaçlı hicret ve nihayet insanın
kendi iç dünyasında yaşadığı deruni hicrettir.
Anahtar Kelimeler: Ali Şeriati, Hicret, Medeniyet.
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Flipped Learning Model in All Aspects
Abstract
As in all fields of education, in the field of teaching / learning foreign languages, “the history
of teaching styles and pedagogical practices has more or less new layers, one of which is the flipped
class method. FLM can be seen as a new application that has been built upon the previous
applications. There has been an increasing interest in the implementation of FLM in recent years,
and this practice brings about many changes. The fact that these changes are obvious will allow less
experimental, more effective but at the same time more realistic professional practice. The aim of
this article is to provide basic and theoretical information about the FLM on the basis of previous
studies and to discuss whether the model can be used especially in the teaching / learning of French
as a foreign language. The article is a review-type article. Within the scope of the article, the history,
definition, basic principles, learning theories (active learning, individualized education, project
learning, group learning) of the FLM, the prerequisites for the implementation of this method in the
French language classes, the tasks for teachers and students, the method's strengths and weaknesses
will be revealed in the light of the data obtained from the studies conducted in Turkey and abroad.
Keywords: Flipped Learning Model, Teaching / Learning of French.
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Tüm Yönleriyle Tersine Çevrilmiş Öğrenme Modeli
Özet
Eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi yabancı dillerin öğretimi/öğrenimi alanında da öğretme
biçimleri ve pedagojik uygulamaların tarihi az ya da çok yeni katmanlardan oluşmuştur, bunlardan
biri de tersine çevrilmiş öğrenme modelidir. TÇÖM daha önceki uygulamaların üzerine eklenen yeni
bir uygulama olarak görülebilir. TÇÖM’ye son yıllarda giderek artan bir ilgi vardır ve bu uygulama
birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. Bunların çok iyi bilinmesi, daha az deneysel, daha
etkili fakat aynı zamanda daha gerçekçi bir mesleki uygulama oluşturmaya izin verecektir.
Bu makalenin amacı, TÇÖM hakkında bu konuda yapılmış çalışmalardan hareketle temel ve
kuramsal bilgiler sunmak ve modelin özellikle yabancı dil Fransızcanın öğretimi/öğreniminde
kullanılıp kullanılamayacağını tartışmaktır. Makale, derleme türünde bir makaledir. Makale
kapsamında, TÇÖM’nin tarihçesi, tanımı, temel prensipleri, dayandığı öğrenme kuramları (aktif
öğrenme, bireyselleştirilmiş eğitim, projeyle öğrenme, grupla öğrenme), bu yöntemi yabancı dil
Fransızca sınıfında uygulamaya geçirebilmek için gerekli ön koşullar, öğretmen ve öğrencilere düşen
görevler, yöntemin olumlu ve olumsuz yanları, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış çalışmalardan elde
edilen veriler ışığında ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tersine Çevrilmiş Öğrenme Modeli, Fransızcanın Öğretimi/Öğrenimi
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Agatha Christie’s Endless Night: Paradise Lost
Abstract
Viewed as a big picture, Agatha Christie’s Endless Night is a setting for the battle of different
forces. Michael Rogers, an unreliable narrator of the novel, tries to create a paradise for himself and
exploits his wife Ellie to attain his aims. However, Michael’s belief in his power to reach his paradise
makes him ignore and underestimate some forces such as superstitions, premonition and even love,
which seem to be uncontrollable by him. This paper will explore Michael’s dealing with the
abovementioned forces and bring forth the process through which he is defeated. Moreover, the
paper will investigate the role of the narration as an element of Michael’s force. Driven by his firm
belief in his powers and his ability to control the reader’s beliefs, Michael narrates his story in a way
that hides his guilt. Yet, some points in the narration reveal Michael’s true identity and show that
even his own narration is uncontrollable. The paper will conclude that in a Bakhtinian sense,
Michael’s crowning, which has been gained by means of a woman’s victimisation, is only a shortterm moment. Michael is defeated by the forces he has always underestimated, the forces that
decrown him and strip him of his powers.
Keywords: Agatha Christie, Bakhtinian crowning/decrowning, Endless Night
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The Universal Unity and a Children's Toy ‘Zumbayllu’ in the Novel Los Rios
Profundos
Abstract
José María Arguedas is a Peruvian writer, considered one of the most important figures in the neoindigenousliterature. He tries to reveal the different cultures in Peruvian society through individual history. In
Peru you can there are two main cultures: the mountains and the coast. These two geographical regions are
different in terms of tradition, tradition and belief, including the perception of the universe. In all his work,
Arguedas is deeply concerned to capture and balance these two worlds without denying that they are both.
Deep Rivers, published in 1958, is his third book. The protagonist of the novel for being a child, we, as a
reader, easily communicate with his childish language and his sensitive world. The narration begins in Cuzco.
And then his father leaves Ernesto as an intern in a religious school in Abancay. In this school Ernesto
contacts the culture of the white man. The rules, norms and values of this society cause Ernesto a deep
spiritual and emotional wound. In this context, our work will be an approach to the restlessness of Ernesto,
and Arguedas too, to strike the balance, communication, integrality and unity between these two different
cultures: indigenous and white, through Ernesto's toy called 'Zumbayllu' which throughout the work becomes
the symbol of universal unity.
Keywords: José María Arguedas, “Deep River”, ‘Zumbaylllu’, Universal Unity, Neo Indigenismo
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Los Rios Profundos Romanında Evrensel Birlik ve Bir Çocuk Oyuncağı
“Zumbayllu”
Özet
José María Arguedas, neo-yerli edebiyatınta en önemli şahsiyetlerden biri olarak kabul
edilen bir Perulu yazardır. Peru toplumundaki farklı kültürleri bireysel tarih aracılığıyla ortaya
koymaya çalışır. Peru'da iki temel kültür hakimdir: dağlar ve sahil. Bu iki coğrafi bölge, evrenin
algılanması dahil, gelenek, görenek ve inanç anlamında birbirinden faklıdır. Bütün çalışmalarında
Arguedad, bu iki dünyayı, ikisinin de varlığnı inkar etmeden anlamak ve dengelemek için büyük bir
endişe duyar. 1958 yılında yayınlanan “Derin Irmaklar” onun üçüncü kitabıdır. Romanın kahramanı
bir çocuk olduğu için, biz de okuyucu olarak kahramanın çocuksu dili ve hassas dünyası ile kolayca
iletişim kurarız. Anlatı Cuzco'da başlar. Sonra babası, Ernesto'yu Abancay'daki bir din okulunda
stajyer olarak bırakır. Bu okulda Ernesto beyaz adamın kültürüyle iletişim kurar. Bu toplumun
kuralları, normları ve değerleri Ernesto'nun derin bir manevi ve duygusal yara almasına neden olur.
Bu bağlamda, çalışmamız, Ernesto, ve Arguedas'ın, huzursuzluğuna ve bu iki farklı kültür arasında, yerli ve beyaz-, roman boyunca evrensel birliğin sembolü haline gelen Ernesto'nun oyuncağı
Zumbayllu aracılığıyla geçekleştirilen, denge iletişim ve birlik kurma çabasına bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler: José María Arguedas, “Derin Irmaklar” ‘Zumbaylllu’, Evrensel Birlik, Neo Indigenismo
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ELF Perceptions of English Major University Students
Abstract
The study was carried out to investigate ELF perceptions of English major students. It was
done in qualitative research design with the participation of 100 students from two departments at a
state university in the Eastern Anatolia Region of Turkey. Fifty students were chosen from each of
English Language Teaching Department and English Language and Literature Department by
means of convenience sampling. A structured interview was applied for data collection. The data
were collected through a questionnaire which included 15 questions about ELF approach. It was
followed by two focus group interviews which included 10 students. After data analysis, six themes
emerged about their ELF perceptions. It was found that the participants had a lack of awareness
about ELF paradigm. Although they had some ideas about the term, these ideas were mainly
incomplete and unilateral. They were typically seen incompetent in ELF. It was suggested that an
extensive course regarding ELF could be presented students in the education program which they
got.
Keywords: English Major Student, ELF, Perception, Prospective Teacher, English Language Teaching
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A Nigh- Forgotten Trade: Farriery
Abstract
By the virtue of being hard and durable, iron has been used for the purposes of protection,
battle, sheltering since the ancient ages. Apart from its importance in everyday life, iron and
ironsmith has a special, sacred place in traditional Turkish culture.
Blacksmith is one of the traditional trades that has a place in material culture and depends on
the use of iron. In this study, we aim to give information about Enver Öztürk; who was born in
1938 to a four-generation long blacksmith family, immigrated to Bursa in age of thirty and still work
as a wanderer blacksmith with his son.
Keywords: Occupational Folklore, Hand Works, Farriery, Master, Bursa
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Bursa’da Kaybolmaya Yüz Tutan Mesleklerden Nalbantlık
Özet
Demir sert ve dayanıklı olduğu için eski çağlardan beri barınma, korunma, savaş aletlerinde
yararlanılan bir madendir. Gündelik yaşantımızın içinde de geniş bir şekilde yer alan demirin ve onu
işleyen demircilerin Türklerin geleneksel kültüründe kutsal bir yeri vardır.
Maddi kültür içinde yer alan ve ham maddesi demire dayanan geleneksel mesleklerden biri de
nalbantlıktır. Biz de bu çalışmamızda 1938 doğumlu olan, dört nesildir bu işi devam ettiren, 30
yaşında Bulgaristan’dan Bursa’ya ailesi ile göç ederek gelen ve halen bu mesleği oğulu ile seyyar
devam ettirmeye çalışan Enver Öztürk ve mesleği nalbantlık hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Meslek Folkloru, El Sanatları, Nalbantlık, Usta, Bursa.
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Slavery and Detention in Franz Kafka's Metamorphosis and Before the Law
Abstract
Franz Kafka is one of the world's most famous writers of Czech origin who wrote his works
in German. The Metamorphosis Story and the parable Before the Law are two of Kafka's best
known works. Written in 1912/1913 and first published in 1915 Die Verwandlung – The
Metamorphosis is Kafka’s most translated work and therefore his best known work in Turkey.
Kafka's Vor dem Gesetz - Before the Law, published in 1915, is one of the author’s most widely
interpreted works in different aspects. This parabola style work that takes part in the chapter Im
Dom – In Dom of Kafka’s novel Der Prozess – The Trial plays a key role in understanding the
novel.
The prominent and most discussed main themes in Kafka's works are captivity, alienation
and loneliness of the individual in the modern world. The family, the society in which the person
lives, the bureaucracy he is exposed to and the business life imposes various duties to the person.
Because of these duties, the person lives like a slave. However, the worst bondage a person has
experienced is the bondage he feels in his own body, because one's physiological structure and one's
consciousness and conscience do not leave him alone. The individual lives in the so-called peace of
mind while he / she performs the duties assigned to him / her in the family, bureaucracy and
society. However, in case of negligence or deviation in any of these tasks, the person is being
penalized as alienation and solitude. In this presentation the focus will be on the way slavery and
imprisonment of a person is dealt in Kafka's two works.
Keywords: German literature, Franz Kafka, Detention, Metamorphosis, The Trial
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Franz Kafka’nın Dönüşüm ve Kanun Önünde Eserlerindeki Kölelik ve
Tutukluluk
Özet
Franz Kafka, eserlerini Almanca kaleme alan Çek asıllı dünyaca ünlü en önemli yazarlardan
biridir. Dönüşüm Öyküsü ve Kanun Önünde meseli, Kafka’nın en çok bilinen iki eseridir.
1912/1913’de yazılan ve ilk olarak 1915 yılında basılan Die Verwandlung - Dönüşüm adlı eser,
Kafka’nın eserleri arasında Türkiye’de de en çok tercüme edilen ve dolayısıyla en çok tanınan eserdir.
Kafka’nın 1915 yılında yayınlanan Vor dem Gesetz - Kanun Önünde meseli, yazarın farklı açılardan
ele alınarak en çok yorumlanan eserlerinden birisidir. Bu eser, Kafka’nın Der Prozess – Dava
romanının Im Dom – Dom’da adlı bölümünde yer alan bu parabol tarzındaki kısa öykü, romanın
anlaşılmasında anahtar rol oynamaktadır.
Kafka’nın eserlerinde öne çıkan ve en çok ele alınan temel konular modern dünyadaki bireyin
esareti, yabancılaşması ve yalnızlığıdır. Kişinin birlikte yaşadığı ailesi, içinde bulunduğu toplum ve
maruz kaldığı bürokrasi ve iş hayatı kişiye çeşitli görevler yüklemektedir. Kendisine yüklenen bu
görevler nedeniyle kişi adeta bir köle gibi yaşamaktadır. Ancak kişinin yaşamış olduğu en kötü esaret,
kendi bedeninde hissettiği esarettir, çünkü kişinin bir yandan fizyolojik yapısı, diğer yandan bilinci ve
vicdanı onu rahat bırakmaz. Birey ailede, bürokraside ve toplumda kendisine verilen görevleri yerine
getirdiği süre zarfında sözde huzur içinde sorunsuz yaşar. Ancak bu görevlerden herhangi birindeki
ihmal veya sapma durumunda kişi yabancılaşma, yalnız kalma şeklinde cezalandırılır. Bu sunumda
Kafka’nın iki eserinde, kişinin içinde bulunduğu kölelik ve tutukluluk halinin nasıl ele alındığı
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alman Edebiyatı, Franz Kafka, Tutukluluk, Die Verwandlung, Der Prozess
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Criminal People in The Stories of Orhan Kemal
Abstract
The concept of crime and justice in Turkish literature are frequently mentioned. In almost
every period of our literature, these two concepts have been questioned by our authors in their
works. Orhan Kemal's stories of guilty people reflect the relationship between literature and law.
Prison life and prisoners have an important place in both his novels and stories. Since the author's
path often passes through the prison, he had the opportunity to get to know the people there and in
his works he talked about them and the reasons that led them to crime.
According to Orhan Kemal, there are no bad people, there are people who worsened by the
conditions. The author is against to blame only the individual for the action taken in the stories
which he deals with the guilty people. Society's processes of pushing people to crime are given in the
natural flow of events. However, the value judgements of the individual which are innate and fed by
the environment in time, direct his actions.
There ara ciriticisms about the corrupt society and the justice system in the many stories of
Orhan Kemal. His stories give insight into the lifestyle and value judgments of society. “72.Koğuş”,
“Revir Meydancısı Yusuf”, “Ekmek, Sabun ve Aşk”, “Çocuk Ali”, “Necati”, “Recep”, “Nurettin
Şadan Bey”, “Santimci”, “Katil”, “Dünyada Harp Vardı” and “Bir Genç Münevver” can be given as
examples of the stories dealing with the types of criminals.
In our study, the reflections of the criminal types in Orhan Kemal's stories will be examined
and the values that push them to crime will be revealed in all aspects.
Keywords: Orhan Kemal, Story, Crime, Human, Society
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Orhan Kemal’in Hikâyelerinde Suçlu İnsanlar
Özet
Türk edebiyatında suç ve adalet kavramı sıkça değinilen konulardır. Edebiyatımızın hemen
her döneminde bu iki kavram yazarlarımız tarafından, eserlerinde sorgulanmıştır. Orhan Kemal’in
suçlu insanları işlediği hikâyeleri edebiyat ve hukukun ilişkisini yansıtır. Gerek romanlarında gerekse
de hikâyelerinde hapishane hayatı ve mahkûmlar önemli yer tutar. Yazarın yolu da sık sık
hapishaneden geçtiği için oradaki insanları yakından tanıma imkânı bulmuş, eserlerinde onlardan ve
onları suça iten sebeplerden bahsetmiştir.
Orhan Kemal’e göre kötü insan yoktur, şartların kötüleştirdiği insan vardır. Yazar suçlu
insanları ele aldığı hikâyelerde yapılan eylemden dolayı yalnızca bireyin suçlanmasına karşıdır.
Toplumun insanı suça itme süreçleri olayların doğal akışı içerisinde verilir. Bununla birlikte bireyin
doğuştan getirdiği ve zamanla çevre tarafından beslenen değer yargıları da onun eylemlerini
yönlendirir.
Orhan Kemal’in birçok hikâyesinde bozuk toplum yapısına ve adalet sistemine eleştiriler
mevcuttur. Onun hikâyeleri, toplumun yaşam tarzı ve değer yargıları hakkında fikir verir. Suçlu insan
tiplerini ele aldığı hikâyelere “72.Koğuş”, “Revir Meydancısı Yusuf”, “Ekmek, Sabun ve Aşk”,
“Çocuk Ali”, “Necati”, “Recep”, “Nurettin Şadan Bey”, “Santimci”, “Katil”, “Dünyada Harp Vardı”
ve “Bir Genç Münevver” başlıklı hikâyeleri örnek gösterilebilir.
Çalışmamızda suçlu insan tiplerinin Orhan Kemal’in hikâyelerindeki yansımaları incelenecek,
onları suça iten değerler bütün yönleriyle ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Kemal, Hikâye, Suç, İnsan, Toplum
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Effective French Grammar Presentation Techniques
Abstract
Since the 1970s, new approaches in language teaching / learning, the roles of students and
teachers in foreign language acquisition, the forms of activity offered to the student and many
studies conducted in the context of the difficulties faced by the student have made significant
improvements in the science of foreign languages. Despite these developments, the place and
importance of grammatical ability, which is one of the main components of language acquisition,
how to acquire it to learners, and which techniques should be taught using grammar subjects are still
debated.
French grammar is a challenge for learners due to the high number of rules and exceptions,
irregularities in action shootings, gender discrimination. In this context, the way the teacher teaches
grammar, the techniques and methods used are important. Many teachers try to teach French
grammar through classical methods and are inadequate in diversifying the techniques they use. From
this point of view, the aim of this study is to introduce twelve different teaching techniques which
can be used to present French grammar rules effectively in foreign language class: using a song text,
use of time line, reading, using a picture, use of real objects, personalising, explaining directly,
practising and presenting, discovering, using a chart, eliciting, comparing L1 and L2. At the end of
the study, suggestions will be made which we think will be useful for the acquisition of French
grammar for both learners and teachers.
Keywords: French Grammar, Effective Techniques
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Etkili Fransızca Dilbilgisi Anlatma Teknikleri
Özet
70’li yıllardan itibaren dil öğretimi/öğreniminde yeni yaklaşımlar, öğrenci ve öğretmenin
yabancı dil edinimindeki rolleri, öğrenciye sunulan etkinlik biçimleri ve öğrencinin karşılaştığı
güçlükler bağlamında yapılan birçok çalışma sayesinde yabancı diller eğitbilimi kayda değer gelişmeler
kaydetmiştir. Bu gelişmelere rağmen, dil ediniminin temel bileşenlerinden biri olan dilbilgisel yetinin
yeri ve önemi, öğrenenlere nasıl edindirileceği, dilbilgisi konularının hangi teknikler kullanılarak
öğretilmesi gerektiği konuları halen tartışılan konulardandır.
Kuralların ve istisnaların çokluğu, eylem çekimlerindeki düzensizlikler, cins ayrımı gibi
konular nedeniyle Fransızcanın dilbilgisi, öğrenenler için güçlük oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
öğretmenin dilbilgisini öğretme biçimi, kullandığı teknik ve yöntemler önem taşımaktadır. Birçok
öğretmen Fransızca dilbilgisini klasik yöntemlerle öğretmeye çalışmakta, kullandığı teknikleri
çeşitlendirmede yetersiz kalmaktadır. Bu saptamadan hareketle, bu çalışmanın amacı, öncelikle,
yabancı dil sınıfında Fransızca dilbilgisi konularının etkili bir biçimde anlatılması için kullanılabilecek
on iki farklı sunum tekniğini olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak tanıtmaktır: Şarkı metni
kullanımı, zaman çizgisi kullanımı, okuma metni kullanımı, resim kullanımı, gerçek nesnelerin
kullanımı, kişiselleştirme, doğrudan açıklama, uygulama ve açıklama, keşfetme, tablo kullanma,
meydana çıkarma, anadil ile öğrenilen dili karşılaştırma. Çalışmanın sonunda, hem öğrenenler hem de
öğretenler için Fransızca dilbilgisi ediniminde yararlı olacağını düşündüğümüz önerilerde
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fransızca Dilbilgisi, Etkili Teknikler
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Daniil Granin's Novel The Bison in the Context of the Relationship Between
History and Literature
Abstract
Literature, because it comprises of every aspect of life, is closely related to the other
disciplines of science. History, which is one of these fields, constantly nourishes literature in terms
of subject and character. While history books give details about historical events and persons in
chronological order, literature considers the same events in a different context by subjectively
analyzing the impact they have on society and culture. From this point of view, reading history from
literary works is important to reveal the sociopsychological aspects of the process.
Over the course of the 20th century, especially in the Soviet world of science, many names
became recognized worldwide. From these names Nikolay Vladimirovich Timofeev-Ressovsky and
Trofim Lysenko, move into the history of science with their work in the field of biology. The
Russian writer Daniil Granin, who is close to the world of science, brings together the two
important biologists in his novel The Bison (Зубр) and interprets the process with his artist
personality.
The first part of this study will address the place and importance of Nikolay Vladimirovich
Timofeev-Ressovsky and Trofim Lysenko in the history of Soviet science. In the second part, Daniil
Granin's novel The Bison is analyzed, comparing the author's fiction and characters with historical
events and persons.
Keywords: History, Literature, Timofeev-Ressovsky, Lysenko, Granin, The Bison
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Tarih ve Edebiyat İlişkisi Bağlamında Daniil Granin’in Avrupa Bizonu
Romanı
Özet
Edebiyat, hayatın her alanını içinde barındırması nedeniyle diğer bilim dallarıyla yakından
ilişkilidir. Bu bilim dallarından biri olan tarih, edebiyatı konu ve karakter bakımından sürekli
beslemektedir. Alanla ilgili hazırlanmış bilimsel kitaplar, tarihi olayları ve kişileri kronolojik bir sıra ile
verirken, edebiyat aynı olayların ve kişilerin toplum üzerindeki etkilerini ortaya çıkarması ve süreci
kişisel olarak yorumlaması bakımında ayrılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tarihi, edebi eserlerden
okumak sürecin sosyopsikolojik yönlerinin ortaya çıkarılması açsısından önemlidir.
20. yüzyıl boyunca Sovyetlerde özellikle bilim dünyasında birçok isim dünya çapında tanınır hale
gelir. Bu isimlerden Nikolay Vladimiroviç Timofeyev-Resovski ve Trofim Lısenko, biyoloji alanında
yaptıkları ile bilim tarihine geçerler. Bilim dünyasına yakın olan Rus yazar Daniil Granin, adı geçen iki
önemli biyoloğu Avrupa Bizonu (Зубр) romanında bir araya getirmekte ve süreci sanatçı kişiliğiyle
yorumlamaktadır.
Bu bildirinin ilk bölümünde Nikolay Vladimiroviç Timofeyev-Resovski ve Trofim
Lısenko’nun Sovyet bilim tarihindeki yerlerine ve önemlerine değinilecektir. İkinci bölümde ise
Daniil Granin’in Avrupa Bizonu romanında aynı süreci ne şekilde ele aldığı, tarihi olay ve kişiler ile
yazarın kurgusunun ve karakterlerinin benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarih, Edebiyat, Timofeyev-Resovski, Lısenko, Granin, Avrupa Bizonu
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Determination of Employees’ Reactions to Abusive Supervision Management
Styles of Hospitality Business Managers Via Decision Tree Method
Abstract
In this study it was intended to determine whether the employees of hospitality businesses
operating in Rize respond to the abusive supervision style by their managers. For this purpose, 393
employees were surveyed and the obtained data were analyzed by decision tree method and a
diagram was formed. In addition, this diagram was analyzed with Waikato Environment for
Knowledge Analysis (WEKA) program. As a result of the analysis, it was found out that the most
effective expression on the employees' response to the abusive supervision style is “My manager
does not allow me to interact with my colleagues”. This tree diagram accurately predicted 337 of 393
employees responding to the abusive supervision styles of managers and it was observed that it
almost reached the accuracy of 86%.
Keywords: Decision Tree Method, WEKA, Abusive Supervision, Hospitality Employees, Rize
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Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin İstismarci Yönetim Tarzlarina Yönelik
İşgören Tepkilerinin Karar Ağaci Yöntemi İle Tespiti
Özet
Bu çalışmada Rize’de hizmet veren konaklama işletmeleri işgörenlerinin istismarcı yönetim
tarzı algılarına karşılık tepki verip vermediklerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda 393 işgörene anket uygulanmış ve elde edilen veriler karar ağacı yöntemi ile analize
tabi tutularak bir diyagram oluşturulmuştur. Ayrıca, bu diyagram Waikato Environment for
Knowledge Analysis (WEKA) programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, istismarcı yönetim
tarzına karşı işgörenlerin tepki durumları üzerinde en etkili durumun ölçekte yer alan “Yöneticim iş
arkadaşlarımla etkileşim halinde olmama izin vermez” ifadesi olduğu belirlenmiştir. Bu ağaç
diyagramı, yöneticilerin istismarcı tarzlarına yönelik tepki veren 393 işgörenin 337’sini doğru tahmin
etmiştir ve yaklaşık olarak %86 doğruluk oranına ulaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Karar Ağacı Yöntemi, WEKA, İstismarcı Yönetim, Konaklama İşletmeleri İşgörenleri,
Rize
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Aristotle, Human, Existence
Abstract
Aristotle’s answer to the question “what is <hu>man?” is habitually believed to be zoon
politikon which is generally translated as “political animal.” However, this traditional interpretation is
problematic. First of all, in the famous passage (1253a7-11), <hu>man is described as “a political
animal in a greater measure than any bee or any gregarious animal,” that is, <hu>man is not zoon
politikon, it is rather zôion mallon politikon. This means that there are other political animals such as
bees, cranes etc. and <hu>man is gradually or relatively more political than these species. Moreover,
since the expression in question does not involve any distinctive [kritikon] feature or a difference
[diaphora], and since what the expression in question involves is a relativity or graduality, it is far from
being an essence [to ti ên einai] or definition of an object or a term. Hence, assuming that Aristotle set
forth a constant human nature with reference to the expression in question which is not liable to
being a definition or a formula of an essence might be fallacious. Aristotle’s major question seems to
be “what does <hu>man make?” or “what is the work/function [ergon] of <hu>man?” Aristotle’s
approach that determines happiness as the horizon for men that it is impossible to decide whether it
is achieved or not before death and that sees <hu>man as the quest for happiness, i.e. living or
doing in the pursuit of happiness, may very well be regarded as the emergence of existentialism. This
humble work traces the possibility of seeing Aristotle the philosopher who planted the seeds of
existentialism in the context of the philosophy of human<ity>.
Keywords: Aristotle, <Hu>man, Essence, Political, Animal, Happiness, Existence
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Aristoteles, İnsan, Varoluş
Özet
Aristoteles’in “insan nedir?” sorusuna verdiği yanıtın zoon politikon olduğu düşünülegelmiş, bu
ifade de genel olarak “politik hayvan” şeklinde tercüme edilmiştir. Ne var ki, bu geleneksel yorum
son derece sıkıntılıdır. Her şeyden önce, Politika kitabındaki ünlü ifadede (1253a7-11) insan
“arılardan ya da sürü hayvanlarından görece daha politik bir hayvan” olarak tarif edilir, yani ilgili pasajda
insan için zoon politikon değil, zôion mallon politikon denir. Bu da, arılar, turnalar… gibi birçok politik
hayvan olduğu, insanın da bunlardan nispeten daha politik olduğu anlamına gelir. Dahası, söz konusu
ifade, ayırt edici [kritikon] olmaktan, kurucu bir farka [diaphora] işaret etmekten ziyade, bir derece
ve/veya bir görelilik belirttiği için, bir nesnenin veya konunun neliğini, ne idüğünü ya da özünü [to ti
ên einai] vermekten uzak görünür. O halde, bir nelik olmaktan uzak olduğu anlaşılan ilgili ifadeden
hareketle, Aristoteles’in sabit bir insan doğasına işaret ettiğini düşünmek de yanıltıcı olabilir.
Aristoteles’in asıl sorusu, “insanın işi nedir?” ya da “insan ne yapar?” şeklindedir. Aristoteles’in
mutluluğu ulaşılıp ulaşılmadığı ölmeden anlaşılamayacak olan bir ufuk olarak belirleyen ve insanı bir
mutluluk arayışı, bu uğurda yaşama, yapıp-etme olarak gören yaklaşımı, varoluşçuluğun tarih
sahnesine çıkışı olarak pekâlâ anlaşılabilir. İşbu mütevazı çalışma, Aristoteles’i insan felsefesi
bağlamında varoluşçuluğun temellerini atan bir filozof olarak görme imkânının izini sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, İnsan, Nelik, Politik, Hayvan, Mutluluk, Varoluş
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The Opportunity of Humanity Ideal, Singularity Topology, Return to Space
Abstract
Kant, in his work titled Groundwork of the Metaphysics of Morals, expresses the existence
of human beings as a tool and a pragmatist attitude by saying that it should be understood and
cognoscibled for a purpose through humanity. This means that it is a duty of responsibility for
human existence. In contrast to Kant, however, a human goal for human existence is nothing but a
civil society ideal that is intended to be opposed to a capitalist economic model. In this state, the
ideal of humanity takes its foundation from being historical. However, while the methodological
point of view is loaded with the sense and willingness of meaning and coexistence, the fact that
human existence exists for the future is ignored. This is one of the most important points separating
human being as a subject and human being as an existing. It is expressed in today's theories that the
human existence for the subject is a competitor in which it cannot be sincere. For the subject, the
human being as an existent in the historicity is an object of consumption but also a consumer.
In spite of the fact that the current emphasis in existence is emphasized and a trans
philosophy is tried to be made in the foreground, the conflicts of the subject which is in the future
towards the future should be understood in order to create harmony between human existence and
the subject. This is one of the reasons that Marx still maintains his righteousness and remains up-todate. From this, Marxist philosophy has a future-oriented content. Because capitalism itself is
designed for the future. In order for the subject to be comprehensible and to revive an ideal of
humanity, it is necessary to make a critical combination of historicality and the subject's future
orientation. However, the subject uses all kinds of theories and scientific studies in this direction and
opens its relation with the human existence which is in an effort of historicity. As a result of this
orientation, the subject carries itself to a new formality and multidimensionality. The subject of this
new effort, which I call the fluid subject, should be prevented from separating itself from the ideal
of humanity and assimilating the moral and historical dimension of this new subject.
Keywords: Fluid Subject, Transcritique, Being, Plus Value, Supreme Human Being.
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İnsanlık İdealinin İmkanı, Tekillik Topolojisi, Mekana Dönüş
Özet
Kant Ahlak Metaziğinin Temellendirilmesi adlı eserinde kendisi açısından insan varlığını bir
araç olarak ve pragmatist bir tavır ile ifade etmenin karşısına, insanlık üzerinden bir amaç
doğrultusunda kavranılması ve anlamlandırılması gerektiğini söylerek çıkar. Bu insan varlığı için bir
ödev sorumluluğu taşıması anlamı taşımaktadır. Oysa Kant’ın aksine insan varlığı için bir insanlık
amacı sadece kapitalist bir ekonomi modelinin karşısında olması istenilen bir sivil toplum idealinden
başka bir şey değildir. Bu hali ile insanlık ideali kendi temelini tarihsel olmaktan almaktadır. Oysa
metodolojik açıdan tarihsel olanda anlam ve birlikte-olma duygusu ve istemi yüklü iken insan
varlığının geleceğe dönük olarak var olduğu gerçekliği göz ardı edilmektedir. Özne olarak insan
varlığı ile bir varolan olarak insan varlığını birbirinden ayıran en önemli noktalardan biri budur.
Gelece dönük olarak özne için insan varlığının tarihsellik duygusu yüklü olan insan varlığını samimi
olamayacağı bir rakip olarak gördüğü günümüz teorilerinde dile getirilmektedir. Özne için tarihsellik
içerisindeki varolan olarak insan varlığı bir tüketim nesnesidir aynı zamanda tüketici olması
gerekendir.
Varoluş açısından her ne kadar yaşanılan şimdi vurgusu ön plana alınıp bir trans felsefe
yapılmaya çalışılsa da insan varlığı ile özne arasında uyum oluşturulması için tarihsellik temelli anlatım
ile geleceğe dönük olma içerisinde olan öznenin çatışkıları anlaşılır hale getirilmelidir. Marx’ın
haklılığını hala koruması ve günümüze değin güncelliğini korumasının sebeplerinden biri budur.
Bundan kaynaklı Marx felsefesi geleceğe dönük bir içerik taşımaktadır. Zira kapitalizmin kendisi
geleceğe dönük olarak kurgulanmaktadır. Öznenin anlaşılır olması ve bir insanlık idealinin
canlandırılması için tarihselliği ve öznenin geleceğe dönüklüğünün birleştirecek bir kritik yapılması
gerekmektedir. Oysa özne geleceğe dönük olarak her türlü teoriyi, bilimsel çalışmayı bu doğrultuda
kullanıp tarihsellik çabası içerisinde olan insan varlığı ile arasını açmaktadır. Bu yönelim sonucunda
özne yeni bir biçimselliğe ve çok boyutluluğa kendisini taşımaktadır. Akışkan özne dediğim bu yeni
çabanın öznesi kendisini insanlık idealinden ayırmasının önüne geçmek ve bu yeni öznenin ahlaki ve
tarihsel olan boyutunu özümsemesini sağlamak günümüz felsefesinin asli görevi olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Akışkan Özne, Transktirik, Varoluş, Artı-değer, Üstün İnsan
2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (ICHUS2019), Kas 23-24, 2019
Ankara/ TÜRKİYE | 235

2ndInternational

Congress of Human Studies

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi ISBN: 978-605-9636-82-7

Res. Assist. Ömür Karslı
Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of Literature, Philosophy Department, Van, Turkey
omurkarsli@yyu.edu.tr

Behind the Parrhasius’s Curtain: The Intention of Artist
Abstract
This statement will focus on a famous legend about Parrhasius’s curtain, one of the ancient
Greek painters, to try to determine what the artist's purpose was and why the artist produced art
objects. Because the tradition of aesthetics and philosophy of art often tries to analyze the object of
art, the artist's intention is left behind without being investigated and in this case the answers to what
art is remain incomplete. However, knowing the artist's purpose will also provide important data for
defining the art. In addition, the image of the artist brought from the past also makes it difficult to
understand the purpose of the artist, misleads and offers superficial explanations. Therefore, under a
new perspective, the purpose of the artist must be resolved, shown in integrity, and explained how
the artist's purpose determines the object of art. To this end, we will try to explain the purpose of
the artist in our statement and analyze the process leading to the production of the art object. We
will discuss what it means for the artist to express, create sensibility, appeal, transcendence,
individuality and directness in the process of producing the art object, and try to show its
relationship with each other. Finally, we will draw a holistic picture of the artist's purpose and
explain how this purpose determines the art object and the audience.
Keywords: Artist, Art object, Intention, Express, Sensibility, Appeal, Transcendence, Individuality
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Parrhasius Perdesinin Ardı: Sanatçının Amacı
Özet
Bu bildiride Antik Yunan ressamlarından Parrhasius ile ilgili meşhur bir efsane merkeze
alınarak sanatçının amacının ne olduğu, sanatçının niçin sanat nesnesi ürettiği çözümlenmeye
çalışılacaktır. Estetik ve sanat felsefesi geleneği genellikle sanat nesnesini çözümlemeye çalıştığı için
sanatçının niyeti araştırılmadan geri planda bırakılmakta, bu durumda sanatın ne olduğuna verilen
cevaplar da eksik kalmaktadır. Oysa sanatçının amacının bilinmesi, sanatı tanımlamak yolunda da
önemli veriler sunacaktır. Bunun yanında geçmişten beri getirilen sanatçı imajı da sanatçının amacını
anlamayı güçleştirmekte, yanıltmakta ve yüzeysel açıklamalar sunmaktadır. Bu nedenle yeni bir bakış
altında sanatçının amacı çözümlenmeli, bütünlüklü olarak gösterilmeli ve sanatçının amacının sanat
nesnesini nasıl belirlediği açıklanmalıdır. Bu amaçla biz de bildirimizde sanatçının amacını açıklamaya
çalışacak, sanat nesnesinin üretilmesine giden süreci analiz edeceğiz. Sanatçının, sanat nesnesini
üretme sürecinde ifade etmenin, duyarlılık yaratmanın, itirazın, aşmanın, bireyselliğin ve dolaylılığın
ne anlama geldiğini tartışacak ve birbiriyle ilişkisini göstermeyi deneyeceğiz. Son olarak sanatçının
amacının bütünlüklü bir resmini çizip, bu amacın sanat nesnesini ve alımlayıcıyı nasıl belirlediğini
açıklayacağız.
Anahtar Kelimeler: Sanatçı, Sanat nesnesi, Amaç, İfade, Duyarlılık, İtiraz, Aşma, Öznellik
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Monetary Rate Approach Method to Informal Economy in Turkey
Abstract
Nowadays, informal economy has become moot matter not only in the economic
environment but also in the legal and political spheres. Underground economic activities may be
completely illegal and may include legal structure such as no taxation. The tax exemption and
exceptions made as a result of the applied economic policies trigger the informality in the
psychological sense. Mathematical and econometric approaches have been developed in order to
calculate the informal economy hidden by its structure. In studies conducted, the ratio of informality
to the official economy in some countries exceeds 100% indicates that this issue should be given
more attention. In Turkey, the size of the informal economy is estimated to be between 1.5% and
137.8% as a result of the studies that have been focused on since 1990. The main reason for finding
such a wide range of findings is pattern in which the analysis method used approaches informal
economy. Since the majority of the informal economy is composed of cash transactions, the studies
conducted with monetary methods give more realistic results. Aim of this paper, informal economy
in Turkey during the quarter between 2010 and 2018 was calculated using the monetary rate method
based on Fiege's cash use. According to the results of the study, the informal economy was between
14.08% and 0.21% at the average level of 6.07% over the 34 periods, whereas the general trend is
underground economy decreased.
Keywords: Informal Economy, Monetary Rate Method, Turkey, Tax Exemption
JEL Codes: C02, E60, K14, O17
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Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomiye Parasal Oran Yöntemi Yaklaşımı
Özet
Günümüzde kayıt dışı ekonomi sadece iktisadi çevrede değil hukuki ve siyasi alanda da
tartışılan bir konu haline gelmiştir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler tamamen yasalara aykırı olabileceği
gibi vergilendirilmemiş yani hukuki yapıyı da kapsayabilmektedir. Uygulanan ekonomi politikaları
neticesinde yapılan vergi muafiyeti ve istisnaları kayıt dışılığı psikolojik anlamda tetiklemektedir.
Yapısı itibari ile gizlenen kayıt dışı ekonomiyi hesaplayabilmek adına matematiksel ve ekonometrik
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, kayıt dışılığın bazı ülkelerde resmi ekonomiye oranı
%100’ün üzerinde çıkması, bu konuya daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’de ise 1990’dan itibaren ağırlık verilen çalışmalar neticesinde kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü yaklaşık %1,5 ile %137,8 arasında olduğu tahmin edilmiştir. Bulguların bu denli geniş bir
aralık oluşturmasının temel nedeni ise kullanılan analiz yönteminin, kayıt dışı ekonomiye hangi
açıdan yaklaştığı ile ilgilidir. Kayıt dışı ekonominin büyük bir kısmını nakit işlemler oluşturduğu için
parasal yöntemlerle yapılan çalışmalar daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Bu amaçla çalışmada,
Türkiye’de 2010-2018 yılları arası çeyreklik dönemlerde gerçekleşen kayıt dışı ekonomi, Fiege’nin
nakit para kullanımına dayanan Parasal Oran Yöntemi ile hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucuna 34
dönem boyunca göre kayıt dışı ekonomi %14.08 ile %0.21 arasında ortalama %6,07 seviyesinde
gerçekleşirken genel eğilim kayıt dışı ekonominin azaldığı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Parasal Oran Yöntemi, Türkiye, Vergi Muafiyeti
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A Historical Object to Sovereign Subject to Appeal: Spinoza and Co-Existence
Abstract
Considering the existing studies, it is a problem in philosophy-science studies that it has a
form as a problem, the kindness of the purpose of its form and the difference that is required to be
pointed out as being there in a space. Aristotle tries to explain the relationship between those who
exist and the way they exist through the four principles of reason. Others, except for the teleological
cause, remain in the field of interest of science. Of course, philosophy will have discourses about
these issues. However, the teleological cause is something that can only be interpreted with a
philosophical effort. This will be purely a mental activity and will be different from being a mental
activity of a scientific endeavor. It involves a state of anxiety that raises questions about why it exists,
and not just it, and produces a problem of being. And still existing, and existing to this concern by
arguing that a continuous formation is constantly changing in viewing the subject as a problem of
their presence in the existing ones other that separates a mind-body dichotomy puts into. Now the
problem is not a short-lived-being debate, but rather a discussion in which the subject has
established his own existence. An objective reason will now be the possibility of the subject's own
existence and produce the basis for its superiority among other beings. For the subject who
perceives and makes sense of what exists, the issue will become a problem of knowledge. This will
produce a worldview in which only the subject will sanctify himself. However, what is sanctified is
no longer a body or a physical one, but rather a mental one. This progress, which creates an anxiety
and a distress of existence, is also a problem for Spinoza. The main problem of Spinoza is that the
subject who designs and attaches value to the human being is now valued with everything itself. The
purpose of this study is to discuss how the human being expressed as the subject should have a
content according to Spinoza.
Keywords: Being, Subject, Body, Space, Co-Existence
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Egemen Özne’ye Tarihsel Bir İtiraz: Spinoza ve Birlikte Olma
Özet
Varolana yönelik incelemeler göz önüne alındığında bir problem olarak onun bir forma sahip
olması, formunu oluşturan gayenin ne’liği ve bir mekan içerisinde öylece orada olarak işaret edilmesi
için gerekli olan farklılığın belirlenmesi felsefe-bilim çalışmalarında sorun olarak karşımıza sürekli
çıkmaktadır. Aristoteles varolanlar arasındaki ilişki ve varolma biçimini dört neden ilkesi üzerinden
açıklamaya çalışır. Ereksel neden hariç diğerleri bilimin ilgi alanı içinde kalmaktadır. Elbette
felsefenin de bu konular hakkında söylemleri bulunacaktır. Oysa ereksel neden ancak felsefi bir çaba
ile yorumlanabilecek bir şeydir. Bu salt zihinsel bir aktivite olacaktır ve bilimsel bir çabanın zihinsel
bir aktivitesi olmaktan daha farklı olacaktır. O varolanın neden bir şey değil de öylece o olduğuna
dair soru sorduran ve bir varlık problemi üreten bir kaygı durumu içermektedir. Varolan hareketsiz
ve bir olarak mı olduğu yoksa bir sürekli oluşum içinde sürekli değişen mi olduğu tartışması ile bu
kaygı problem olarak varolanı inceleyen özneyi kendi varlığını diğer varolanlardan ayıran bir zihinbeden ikilemi içerisine sokmaktadır. Artık problem kısaca varolan-varlık tartışması değil özne’nin
kendi varlığını kurduğu bir tartışmaya dönmektedir. Ereksel bir neden artık öznenin kendi varlığına
dair bir imkan olacak ve diğer varolanlar arasında üstünlük oluşturmasının temellerini üretecektir.
Varolanı algılayan ve anlamlandıran özne için mesele bilgi problemi haline gelecektir. Bu ise sadece
öznenin kendisini kutsallaştıracağı bir dünya görüşü üretecektir. Oysa kutsallaşan artık bir beden ya
da fiziksel olan değildir, aksine zihinsel olandır. Bir kaygı ve varolma sıkıntısı oluşturan bu ilerleyiş
Spinoza için de bir problem olmaktadır. İnsan için artık her şeyin kendisi ile değerli olduğu bir
tasarımlayan ve değer yükleyen özne, Spinoza’nın asıl problemi olmaktadır. Bu çalışmadaki amaç
özne olarak ifade edilen insan varlığının Spinoza’ya göre nasıl bir içeriği olması gerektiğini
tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Varlık, Özne, Beden, Mekan, Birlikte-Olma
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Philosophy as Parasitic Architecture: Structure and Fiction in Philosophy
According to the Idea of Ayhan Bıçak
Abstract
Our aim in this statement is to systematized and present the understanding of philosophy of
Ayhan Bıçak, who embodies his thoughts on Turkish thought, philosophy of history and philosophy
itself with many books. Because this philosophy worth discussing both criticisms of other
understandings of philosophy and with the scope and vision brought by its structure. In order to
better evaluate this philosophy, we will try to explain Bıçak's understanding of philosophy by using
an analogy with parasitic architecture by drawing inspiration from parasitic architectural structures,
which we have frequently seen examples of on different grounds recently. According to the idea of
Ayhan Bıçak, the aim of philosophy is to criticize the information it has obtained from different
disciplines, to reach the basic principles of the discipline it questions and to establish its own
subjective structure based on these principles. According to Bıçak, philosophy should maintain its
metaphysical nature in the sense of Aristotelian and the philosopher should arrive at the principles
of the discipline he is interested in and create his own map of thought. On the other hand, according
to Bıçak the philosopher should not only discuss problems in the context of the past and present
but should also make predictions about the future of the problem. Accordingly the philosopher
should be able to propose his own model as a solution to the problems facing society. In this
context Bıçak draws attention to the necessity of a new conception of philosophy. In our statement
we will explain the structure and fiction of philosophy in the thinking of Ayhan Bıçak and discuss
the views of Bıçak.
Keywords: Ayhan Bıçak, Philosophy, Parasitic architecture, Structure, Fiction, Method, Criticism, Principle,
Future
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Parazit Mimari Olarak Felsefe: Ayhan Bıçak Düşüncesine Göre Felsefede Yapı
ve Kurgu
Özet
Bu bildiride amacımız, Türk düşüncesi, tarih felsefesi ve felsefenin kendisi üzerine
düşüncelerini birçok kitap ile somutlaştıran Ayhan Bıçak’ın felsefe anlayışını sistematize ederek
sunmaktır. Çünkü bu felsefe anlayışı, hem diğer felsefe anlayışlarına eleştirileri hem de yapısının
getirdiği kapsam ve vizyon ile tartışmaya değer nitelikler içermektedir. Bu felsefe anlayışını daha iyi
değerlendirebilmek için, son dönemde farklı gerekçelerle örneklerine sıkça rastladığımız parazit
mimari yapılardan ilham alarak Bıçak’ın felsefe anlayışını parazit mimari ile analoji kurarak açıklamayı
deneyeceğiz. Ayhan Bıçak düşüncesine göre felsefenin amacı, farklı disiplinlerden edindiği bilgilere
dayanarak, bu bilgileri eleştirmek, sorguladığı disiplinin temel ilkelerine varmak ve bu ilkelerden yola
çıkarak kendi öznel yapısını kurmaktır. Bıçak’a göre felsefe, Aristotelesçi anlamında metafizik
niteliğini korumalı, filozof ilgilendiği disiplinin ilkelerine vararak kendi düşünce haritasını
oluşturmalıdır. Öte yandan Bıçak’a göre filozof, sorunları sadece geçmiş ve bugün bağlamında
tartışmamalı, sorunun geleceğine dair öngörülerde de bulunmalıdır. Buna göre de filozof, toplumun
önünde giderek karşılaşılan sorunlara kendi modelini çözüm olarak önerebilmelidir. Bu bağlamda
felsefe anlayışını oluşturan Bıçak, yeni bir felsefe kavrayışının gerekliliğine dikkat çeker. Biz de
bildirimizde Ayhan Bıçak düşüncesinde felsefenin nasıl bir yapıya ve kurguya sahip olduğunu
açıklayacak ve Bıçak’ın görüşlerini tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Ayhan Bıçak, Felsefe, Parazit mimari, Yapı, Kurgu, Yöntem, Eleştiri, İlke, Gelecek
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Statistical Investigation of the Differences of Financial Well-Being and Intention
to Quit in Terms of Demographic Characteristics: An Application on
Employees of Hospitality Businesses
Abstract
The way the employees manage their financial situation and that they have a sense of
financial confidence and the extent they feel pleased with this situation are effective on their
intention to stay working in the same business and fulfilling their duties and responsibilities in the
enterprise properly. It is stated that financial well-being is the result of the satisfaction of financial
situation. If financial well-being is evaluated negatively by employees, it is believed that this situation
may lead to the intention of employees to leave their jobs and this situation is thought to have an
effect on demographic characteristics. In this study, it was aimed to identify the financial well-being
state (current and future financial situation) of the employees of accommodation establishments
operating in Antalya and to determine as to whether there is a difference in the demographic
characteristics (gender, age, education, etc.) of the employees' intention to quit and if there are, it
was intended to figure out among which groups the differences exist. For this purpose, 419
employees were surveyed and the data obtained were evaluated with statistical analysis methods. As
a result of the study, it was determined that there are significant differences between demographic
characteristics of employees of hospitality businesses and age, marital status, education level,
monthly income, financial well-being dimensions and intention to quit.
Keywords: Financial Well-Being, Intention to Quit, Employees of Hospitality Business, Statistical Analysis
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Finansal İyilik Hali ve İşten Ayrılma Niyetinin Demografik Özellikler
Açısından Farklılıklarının İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi: Konaklama
İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama
Özet
İşgörenlerin finansal durumlarını yönetebilmeleri, finansal olarak güven hissiyatı içerisinde
olmaları, bu durumdan memnuniyet duymaları, işlerine devam etmeleri ve işletme içerisindeki görev
ve sorumluluklarını layıkı ile yerine getirmelerinde etkili olabilmektedir. Finansal durumun
memnuniyet getirmesi sonucu finansal iyilik halinin oluştuğu ifade edilmektedir. Finansal iyilik
halinin negatif değerlendirilmesi durumunda işgörenlerin işlerinden ayrılma niyeti eğilimine sebep
verebileceği ve bu durum üzerinde de demografik özelliklerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu
çalışmada Antalya’da faaliyet gösteren konaklama işletmeleri işgörenlerinin finansal iyilik halleri
(mevcut ve gelecekteki finansal durum) ve işten ayrılma niyetlerinin demografik özellikler (cinsiyet,
yaş, eğitim vb.) açısından bir farklılık olup olmadığının ve var olan farklılıkların hangi gruplar
arasında olduğunu tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 419 işgörene anket
uygulanarak ve elde edinilen veriler istatistiksek analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma
sonucunda konaklama işletmeleri işgörenlerinin demografik özellikleri yaş, medeni durum, eğitim
durumu, aylık gelirleri ile finansal iyilik hali boyutları ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı
farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal İyilik Hali, İşten Ayrılma Niyeti, Konaklama İşletmeleri İşgörenleri, İstatistiksel
Analiz
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Fast Moving Product Packaging and Consumer Purchase Decision of
Consumer Goods of Selected Companies in Ogun State
Abstract
Product packaging has become a global ultimate selling proposition, stimulating impulsive
buying decision, increasing market share and reducing promotional costs. Many Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) companies in Ogun State encounter problems of poor consumer
patronage and loyalty, unattractive products and low sales turnover. Studies had shown that these
problems resulted from poor packaging strategies such as colour, label, font style and wrapper
packaging, which led to decline in consumer purchase and profitability. This study examined the
combine effect of colour, label, font style and wrapper packaging on consumer purchase decision of
fast moving consumer goods (FMCG) companies such as Nestle Plc and De – United Industries Ltd
in four local government areas in Ogun State. A stratified sampling technique was used. Sample size
of 520 respondents, the questionnaire was validated and reliability established with Cronbach’s
Alpha Coefficient Data was analyzed using simple and multiple regression analysis.
Findings revealed that colour, label, font style and wrapper packaging exerted both positive
and significant effect on consumer purchase decision β = (0.025, t (3/345) = 25.265, ρ ≤0.05).
The study concluded that colour, label, font style and wrapper packaging exerted both
positive and significant effect on consumer purchase decision in Fast Moving Consumer Goods
(FMCGs) of selected companies in Ogun State, Nigeria. It was recommended that organizations
should focus on packaging material that does not contain chemical substances that have negative
effects on the health of consumers. In addition, organizations should have packaging that serves
more than one function.
Keywords: Colour Packaging, Consumer Purchasing Decision, Font Size Packaging, Label Packaging And
Wrapper
Packaging
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Social Media as a Political Communication in Political Party Election
Campaigns in Indonesia
Abstract
The development of communication technology in this era has spread to all communities in
Indonesia. This encourages the strength of social media that can influence society. The political
world is also inseparable from containing social media. The development of relevant internet
technology makes many Indonesians use the internet for social media such as Facebook, Twitter,
Blogs, Youtube and others. Social media network services are very structured starting from content
sharing, web and social media internet forums. Considering social media in the world of politics is
very high, especially in terms of political communication in election campaigns. Social media has two
very dynamic dangers. First they choose one political party to win, then this party will become a
positive member. Second, choose one political party to lose, then these things can damage the image
of the party itself. Thus, this paper will discuss the role of social media as political communication in
the election campaign of political parties in Indonesia in 2014. It is logical by the authors in this
paper that social media has played and will continue to play a very important role in political party
campaigns in Indonesia.
Keywords: Communication Technology, Social Media, Political Parties, Election Campaigns
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Career Management & Development
Abstract
This research investigated career management and development. And it also explores the
relationship between both career planning and career management as well. It is the nature of
individual to desire creating a new job. Lots of human resource professionals get experiences over
time. Collecting information related to interests, values, and skill strengths and weaknesses can be
defined as career management. To improve career motivation and commitment of staffs, the career
management and development systems can be used. Because it is believed that there is a link
between career management, performance, developmental behaviour although there are not
empirical researches about the relationship between the career management process, developmental
behaviour, and job performance.
Keywords: Career Management, Career Development, Skills
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Artificial Intelligence and Education
Abstract
Artificial intelligence (AI) serves as intelligent and self-adaptive platform enabling a drastic
change in daily and professional life. There has been a growing practice within educational context
which includes various learning and teaching solutions being tested in various countries. This
altering force must be taken under inspection in terms of the strengths of its applications and the
technological restrictions bound with its environment. Moreover, the challenges faced in humanmachine communication and the pedagogical restraints should be studied in order to determine how
all these enable or foster the adoptability of artificial intelligence in the field of education.
This paper gives a condensed exploration on the role and the applications of AI in education
through examples of practice and curriculum. How does AI alter the classroom environment and
possibilities of changing the burden and the role of teachers? What is the role of AI to support
personalized learning? What regulations and educational policies are needed to ensure a smooth
operation for the future? Upon answering these questions this study discusses implications of AI use
in of Turkey.
Keywords: Artificial Intelligence, Education, Educational technologies.
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Yapay Zeka ve Eğitim
Özet
Yapay Zeka (YZ), akıllı ve kendini değiştirebilen mekanik bir zemin olarak günlük ve
profesyonel yaşamı değiştirmektedir. Eğitim alanında da sayısı günden güne artan çeşitli öğrenme ve
öğretme çözümleri içeren ve farklı ülkelerde test edilmekte olan uygulama örnekleri bulunmaktadır.
Değişimi tetikleyen bu güç çevresiyle ilişkili olarak uygulamadaki güçlü ve zayıf yanları
bakımından incelenmelidir. Ayrıca, eğitim alanında uygulanabilirliğini tayin edebilmek adına insanmakina ilişkisindeki zorlukları ve olası pedagojik sınırlılıklar mercek altına alınması gerekmektedir.
Bu çalışma yapay zekanın ne olduğu ve eğitimdeki rolü ile müfredata bağlı uygulamaları
anlatan yoğunlaştırılmış bir araştırma içermektedir. YZ sınıf ortamını yeniden nasıl şekillendir,
bununla birlikte öğretmenin yükünü ve rolünü değiştirme olanaklarını nasıl değiştirir?
Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklemede YZ’nin rolü nedir? Gelecete sorunsuz bir çalışma
sağlamak için hangi düzenlemelere ve eğitim politikalarına ihtiyaç vardır? Bu temel sorulara da cevap
veren bu çalışma YZ kullanımının Türkiye'deki etkilerini de ele alıyor.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Eğitim, Eğitim teknolojileri.
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The Role of Café-houses (Kıraathane) and Clubs on Forming Public Opinion
Among Turkish Cypriots
Abstract
In the process of becoming public human societies (communities) need to have a common
past as well as to struggle with problems that occur within time. This collective thinking act is the
most important tool that provides continuity of the community.
This interactivity is done by the use of various communication methods. The collective act
of thinking and process of forming common opinions are done on platforms which are kept alive
either through face- to-face or mass communication.
The concept of public opinion in Turkish Cypriots’ community started to be active after
1878s, when common issues started to be discussed in common living areas. Café-houses became
the most significant places among those areas. For Turkish Cypriots café-houses were not only the
places of entertainment but platforms where to discuss political and social problems, develop
common opinions and act in the same way. Besides café-houses sport clubs had the same mission
and were platforms where they formed cultural and political views.
Within time media were added to café-houses and clubs as channels (places) of remembering
and thinking together. But newspapers started to be read and radio to be listened to in café-houses
and clubs. This unity and interactivity triggered the collective memory and influenced Turkish
Cypriots’ to have and develop common feelings and thoughts.
In this study the impact of café-houses and clubs, which exist among the most effective
channels in forming public opinion among Turkish Cypriots, is discussed. In the study, the
qualitative method has been used within the light of the limited sources published after 1878s and
the memories of the witnesses of the recent past, and the impact of café-houses and clubs culture
among Turkish Cypriots on forming public opinion has been studied.
Keywords: Turkish Cypriots, Public Opinion, Café-houses, Café-shops, Clubs
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Kıbrıslı Türklerde Kamuoyunun Oluşumunda Kahvehane ve Kulüplerin Rolü
Özet
Halk olma süreci içerisindeki insan toplulukları, ortak bir geçmişe sahip olmanın yanısıra
ortaya çıkan yeni sorunları birlikte ele almaya gereksinim duyar. Bu kollektif düşünme eylemi, grubun
devamlılığını sağlamanın en önemli aracıdır.
Bu etkileşim çeşitli iletişim yöntemlerinin kullanılmasıyla hayata geçer. Kimi zaman yüzyüze;
kimi zaman kitle iletişim araçlarıyla canlı tutulan ortamlarla kollektif bir düşünme eylemi ve ortak
kanaatler oluşturma süreci yaşanır.
Kıbrıs Türk toplumunda kamuoyu, 1878 sonrasında ortak sorunların ortak yaşam alanlarında
ele alınması ile etkinlik kazanmaya başlamış, bu ortak yaşam alanlarının esasını ise kahvehaneler
oluşturmuştur. Kıbrıslı Türkler, kahvehaneyi sadece bir dinlence mekanı olarak değil, dönemin sosyal
ve siyasal sorunlarının tartışıldığı; ortak kanaatler üretilerek birlikte hareket etmeyi sağlayacak
kararların alındığı bir mekan olarak kullanmışlardır. Kahvehanelerin yanısıra spor kulüpleri de, bir
kültür ve siyasi görüş oluşturma aracı olarak kullanılmıştır.
Zaman içerisinde; hatırlama ve birlikte düşünme aracı olarak kahvehanelere ve kulüplere
basın–yayın organları eklenmiştir ama gazeteler de çoğunlukla kahvehanelerde ve kulüplerde
okunmuş, radyolar buralarda dinlenmiştir. Bu birliktelik ve etkileşim kollektif hafızayı beslemiş,
Kıbrıslı Türklerin ortak duygu ve düşüncelere sahip olmasına etki etmiştir.
Bu çalışmada Kıbrıs Türk kamuoyunun oluşumunda etkili olan unsurlar içerisinde yer alan
kahvehane ve kulüplerin kamuoyu oluşumundaki rolü ele alınmaktadır. Çalışmada, 1878’den sonraki
döneme ait sınırlı kaynaklar ve yakın geçmişin tanıklarının anıları üzerinden derlenerek Kıbrıslı
Türklerde kahvehane kültürü ve bunun kamuoyu oluşumu üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıslı Türkler, Kamuoyu, Kahvehane, Kulüp
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An Examination of Pollyanna's Character According to Mahler’s Separation
Individuation Theory
Abstract
In this study, in light of the separation - individuation theory of Mahler it is aimed to
investigate the self-development of Pollyanna character in Pollyanna’s story. In his theory, Mahler
suggests that the baby's biological birth and psychological birth are not synchronous. From Mahler’s
point of view, psychological birth is a primitive first step to be a separate individual and to gain
individual identity. Mahler's theory encompasses the first 36 months of a baby's life. The baby's
developmental stages were divided into three periods as the normal autistic period, normal symbiotic period,
and separation individualization period. The separation individualization period consists of four subperiods as differentiation and development of body image, practicing, rapproachment, and consolidation of
individuality and emotional object constancy. The story reports how Pollyanna has managed to deal with
situations with the “gland game”. In the study, While Pollyanna and other characters were analyzed
with theory of Mahler, it also supported by literature findings. Analysis suggested that Pollyanna's
individualization could not be completed.
Keywords: Mahler, Separation – Individuation, Pollyanna, Glad Game, Psychological Birth
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Pollyanna Karakterinin Mahler’in Ayrılma Bireyleşme Kuramına Göre
İncelenmesi
Özet
Bu çalışmada, Mahler’in ayrılma – bireyleşme kuramı çerçevesinde Pollyanna karakterinin benlik
gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler, kuramında bebeğin biyolojik doğumu ile psikolojik
doğumunun eş zamanlı olmadığını öne sürmektedir. Psikolojik doğumun ayrı bir birey olmak,
bireysel kimliğini kazanmak için, atılan ilkel bir ilk adım olduğunu söylemektedir. Mahler’in teorisi
bebeğin ilk 36 ayını kapsamaktadır. Bebeğin gelişim aşamalarını, normal otistik dönem, normal ortak
yaşamsal dönem ve ayrılma bireyleşme dönemi olarak üç döneme ayırmıştır. Ayrışma- bireyleşme dönemi
farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin sağlamlaşması ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı
olarak dört alt dönemden oluşmaktadır. Hikayede Pollyanna’nın yaşadığı olaylar karşısında,
“mutluluk oyunu” ile nasıl başa çıktığından bahsedilmektedir. Çalışmada, Mahler’in kuramı ile
Pollyanna ve yan karakterler analiz edilirken literatür bulgularından da destek alınılmıştır. Analiz
sonunda, Pollyanna’nın bireyleşmesinin tamamlanamadığı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Mahler, Ayrılma- Bireyleşme, Pollyanna, Mutluluk Oyunu, Psikolojik Doğu
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A Qualitative Investigation of Gratitude in Turkish Culture
Abstract
“Gratitude” is other-directed moral emotion and related to appreciation of what is valuable
and meaningful to one’s life, life satisfaction, positive recognition of benefits received, sense of
abundance, and an appreciation of the contribution of others and small pleasures. It is related to
psychological and physical well-being, specifically posttraumatic growth. However, experience and
manifestation of gratitude diverse across religions, philosophy and cultures. Gratitude, especially in
English-spoken literature, has been relatively defined well so far. In Turkish culture, gratitude is a
special place as well. In Turkish language, there are different terms like “minnet”, “şükretmek”,
“şükran” to cover the concept of gratitude in daily language, and limited number of studies
conducted upon the concept of gratitude in Turkish culture. Unfortunately, these studies are not in
agreement with each other in terms of Turkish meaning. The paper presented in here is part of the
doctorate thesis of the first author and aims qualitatively searching gratitude in Turkish culture. Via
Semantic Content Analysis with 298 participants, this study purposes to define gratitude covering
“minnet duymak”, “şükretmek”, and “şükran duymak” to avoid ambiguity, determine and discuss
both possible positive and negative functions of gratitude, discuss cultural findings within the scope
of literature findings.
Keywords: Gratitude; Posttraumatic Growth, Turkish Sample; Qualitative Study; Semantic Content Analysis
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“Gratitude” Kavramının Türk Kültüründe Nitel Olarak İncelenmesi
Özet
“Gratitude”, öteki bir durum ya da kişiye yönelik hissedilen ahlaki bir duygu olup kişinin
hayatındaki değerli ve anlamlı yönleri, iyilik ve sağlanan katkı ve yardımları, ve anlık küçük
mutlulukları takdir etmek ve müteşekkir olmak, ve varolmaya ilişkin bir duygusal zenginlik hisleri
içerisinde olmak ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu kavram, psikolojik ve fiziksel iyilik hali ve özellikle
travma sonrası psikolojik büyüme ile ilişkilendirilmektedir. Öte yandan bu kavramın, tecrübe ve
görünümünün kültürlere, dinlere ve felsefeye göre değişebileceği söylenmektedir. İngilizce konuşulan
kültürlerde ve literatürde görece daha iyi tanımlanmıştır. Bu kavramın Türk kültürü içersinde de ayrı
bir yeri olduğu bilinmektedir. Türkçe’de “gratitude” kavramına karşılık gelen günlük dilde de sıklıkla
kullanılan “minnet duymak”, “şükretmek”, “şükran duymak” gibi çeşitli kelimeler bulunmaktadır.
Bugüne kadar Türk kültürü içerisinde bu kavram ile ilişkili yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu
söylenebilir. Ayrıca yapılan bu çalışmalarda, “gratitude” kavramının Türkçe karşılığında dilbirliği
sağlanmadığı gözlemlenmektedir. İlk yazarın doktora tezinin bir parçası olan bu çalışma ile “minnet
duymak”, “şükretmek”, and “şükran duymak” üzerinden olası anlam karmaşasını önlemek amacıyla
Türk kültürü içerisinde “gratitude” kavramını tanımlayı, anlamayı; “gratitude” kavramının işlevini
anlamayı; ve kültüre özgü bulguları, literatür bulguları doğrultusunda tarışmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: “Gratitude”, Travma Sonrası Büyüme, Türkiye Örneklemi, Nitel Araştırma, İçerik
Analizi
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