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SALON SB1, OTURUM 1.

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Derya UZUN AYDIN

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK
Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi
FALLAH
Öğr. Gör. Özlem COŞKUN

The role of sustainable architecture principles in domestic architecture of
rural areas: The case of the villages in central Iran

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen YÜCELEN

Zeugma Freskleri Üzerine İnceleme

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK
Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi
FALLAH PERK
Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR
Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ
Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Leila ZAFARİ
Arash Mohammadi FALLAH
Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK
Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi
FALLAH
Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK
Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi
FALLAH
Dr. Öğr. Üyesi Derya UZUN AYDIN

Sustainable architecture: Connection with the vernacular architecture of Iran

Sanatsal Bir Tavır Olarak Yeniden Üretim

Öğrencilerin Çevre Bilinci Kazanımında Afiş Tasarımı Çalışmalarının Etkisi
Görsel Sanatlar Dersi Akdemik Başarı Puanları Üzerinde Benlik Saygısı, Sanat
Benlik Kavramı Ve Yaratıcılığın Etkisinin İncelenmesi
The effect of light on mental security in nursing homes
Building patterns in contemporary architecture of Iran

Çağdaş Kentsel Bağlamlarda Tarihi Çarşıların Sorunları

Günümüzde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından
“Türkiye’de Olumsuz Heykel Örnekleri”

20.12.2019
CUMA/SAAT 11:00-13:00
SALON SB1, OTURUM 2.
Dr. Canan DEMİR
Öğr. Gör. Halime YILDIZ
Öğr. Gör. Suzan GÜVEN
Öğr. Gör. Yakup DİLBİLİR
Dr.Öğr.Üyesi Salih ÇİBUK
Prof. Dr. Handan MERT
Uz. Dr. Yusuf TOHMA
Prof. Dr. Nihat MERT
Prof. Dr. Handan MERT
Hemşire Suat AÇIKKOL
Uz. Dr. İskan ÇALLI
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİBUK
Prof. Dr. Sıddık KESKİN
Prof. Dr. Nihat MERT
Lecturer, Halime YILDIZ
Assıst. Prof. Nergiz YILDIZ YORGUN
Dr. Filiz GÜR
Prof. Dr. Handan MERT
Kimya Müh. Ilgın MİS
Dr. Öğr. Üyesi Semih YAŞAR
Prof. Dr. Nihat MERT
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇÖLÇİMEN
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OTURUM BAŞKANI: Assıst. Prof. Nergiz YILDIZ YORGUN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin
El Hijyeni İle İlgili Bilgi Düzeyleri
Muradiye Ve Çaldıran Yöresindeki Hemodiyaliz Uygulanan
Hastalarda Bazı Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi

İkinci Ve Üçüncü Derece Termal Yanıklarda AOPP Düzeyleri İle
Bazı Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametrelerin İncelenmesi

Determination Of Natural Radioactivity Levels Of Soil Samples In Lake Turna
Surrounding In Van Province
Van Ve Yöresinde Üretilen Balların Biyokimyasal İncelenmesi

Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskopik Değerlendirilmesi
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CUMA/SAAT 13:00-15:00
SALON SB1, OTURUM 3.
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Prof. Dr. Zihni MEREY
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Prof. Dr. Zihni MEREY
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Abdullah ÇEÇEN
Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİR ÖZTÜRK
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Prof. Dr. Zihni MEREY
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Metin TAYTAŞ
Mahmut AYAZ
Dr. Öğr. Üyesi Hülya SÖNMEZ
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Prof. Dr. Zihni MEREY
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zihni MEREY
İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Norveç
Örneği
İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Danimarka
Örneği
Okul Öncesi Eğitim Uygulamalarına Bir Örnek: Halima Kindergarten
İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Finlandiya
Örneği
Öğretmenlerin Depresyon Seviyelerinin Chaid Analiz Yöntemi İle İncelenmesi
Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Yapılan Çalışmalardaki
Yöntemler Üzerine Bir İnceleme
İskandinav Ülkeleri’nde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: İsveç
Örneği
Ahlaki Kimlik Ve Eğitim

21.12.2019
CUMARTESİ / 09:00-11:00
SALON SB1, OTURUM 1.
Araş. Gör. Haydar ÖZDEMİR

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN

Seza Kutlar Aksoy’un “Çevrimiçinde Şerafettin” Adlı Çocuk Romanın Çocuğa
Görelik İlkesi Bağlamında İncelenmesi
Cemal Şakar Öykücülüğüne Halkbilimsel Bir Bakış
(Esenlik Zamanları)
Cemal Şakar’ın Öykülerinde Savaş Ve Göç (Portakal Bahçeleri)

Doç Dr. Eren RIZVANOĞLU

Locke’un Dil Ve Anlam Anlayışı

Doç Dr. Eren RIZVANOĞLU
Vedat ARPACİ
Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK

Spinozacı Bir Demokrasi Mümkün Müdür?

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN

Dr. Selahattin AYDAR

A Comparative Analysis On Turkish Translations Of Two Rhyming Stories
From Aixela’s Perspective
An Analysis On The Translation Of Dede Korkut Kitabı Within The Scope Of
Berman’s Approach
John Stuart Mill’de Kadının Değeri

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Cicero’nun Yaşlılık Övgüsü

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Sanat Olarak Eğitim Ve Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN

Kutsallığın Transferi: Avrupa’da Dinin Ve Milliyetçiliğin Karşılaşma Süreci
Üzerine Bir Değerlendirme
Uluslararası Göç Ve Ürettikleri: Göç İle İlgili Kavramsal Muğlaklıklara
Çözümleyici Bir Deneme

Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN
Öğr. Gör. Mustafa SAĞI
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21.12.2019
CUMARTESİ / 11:00-13:00
SALON SB1, OTURUM 2.
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
Hicret GÖK
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
Ayşegül ÇELİK
Dr. Öğretim Üyesi Burçak İSMET

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
“Yaşlılık ve Yaşlılara İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Alan Araştırması”

Dr. Öğr. Üyesi. Ferhat KUTLUAY

Yoksullukla Mücadelede Kadınların Geliştirdiği Stratejiler: Bir Örnek Olay
Olarak Tandırda Ekmek Pişiren Kadınlar Üzerine Bir Alan Araştırması
Fenomenal Gerçekliğin Kaybolduğu Dünyada Sanatta Temsil Krizini Aşmak
Mümkün Müdür?
Kıtch’ın Mimari Tahakkümüne Mecbur Kalmanın Estetik
Tahammülsüzlüğü
Herakleitos’ta İnsan Ve Demokrasi Karşıtlığı

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ

Suriyeli Savaş Mağdurları: Göçmen Engelliler

Araş Gör. İsmail KIRAN

Beş Kişilik Hikâye: Erivan’dan Van’a Zorunlu Göç

Araş Gör. İsmail KIRAN

Turgut Özal Sonrası “Tek Aktör Patolojisi”Ne Dayalı “Liberal Yanılgı”

Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE

Sosyal Afetler: Savaş, İç Çatışma Ve Bir Mücadele Biçimi Olarak Göç

Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE

Beyin Göçünden Beyin Dolaşımına: Bölgesel Kalkınmada BeyinGücü

Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve İlişkili Değişkenler Üzerine Bir İnceleme

Dr. Öğretim Üyesi Burçak İSMET

21.12.2019
CUMARTESİ / 13:00-15:00
SALON SB1, OTURUM 3.

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hülya KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan F. AKGÜL

Mengü Ertel Tasarımlarıyla Türk Tiyatro Afişleri

Dr. Öğr. Üyesi Nazan OSKAY

Araştırma Görevlisi Nuray ELİK

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nden Hareketle Sürdürülebilirlik Ve
Toplumsal Farkındalık
Televizyon Reklamlarındaki Kadın Stereotiplerine Bir
Başkaldırı Olarak Feminist Reklamcılık: Bir Alımlama Analizi
Türk El Sanatlarını Besleyen Kaynaklar

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KURTİŞ
Prof. Dr. Hülya KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN

Sinema Ve Mimari Arasındaki İlişki: Ölüler Filmi İçin Hareket İmge,
Mimaride Fiziksel Çevre Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme
Sayısallaşmanın Fotoğraf Kuramlarına Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Ahmet ERK
Dr. Öğrt. Üyesi Münevver Ünsal MERCAN

Anadolu’da Bilezik Geleneği Üzerine Bir Analiz

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ

Türk Kitap Sanatlarından Minyatür

Doç. Dr. Nur BALKIR

Van Ve İstanbul’daki Örnekleri Üzerınden Sokak Sanatının
İncelenmesi
სიუხვე ,,ვეფხისტყაოსანში, როგორც ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური
მოწყობის წარმატების საფუძველი

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDINLIOĞLU

ლუკა დვალიშვილი , Luka Dvalishvili

www.ispeco.org
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21.12.2019
CUMARTESİ / 15:00-17:00
SALON SB1, OTURUM 4.

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Salih MERCAN

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

Londra Konferansı

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

Vilâyetti Şarkiye Seyahatinden Avdet Eden Erzurum Mebusu Mustafa
Durak Beyin Ahvali Şarkiyeye Dair İzahatı (133/1921)
Hitit Kutsal Su Tapınaklarından Eflatunpınar ile İlgili Değerlendirmeler

Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN
Nesim KILIÇ
Dr. Öğrt. Üyesi Münevver Ünsal MERCAN

Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Sanayileşme Hareketleri

Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOGLU
Mehrdad KARGAR
Arash Mohammadi FALLAH
Doç.Dr. Mehmet PINAR
Rüstem ÇURKU
Doç.Dr. Mehmet PINAR

Urartu Çavuştepe Kalesi’nden Bir Grup Bileme Taşı

Dr. Öğr. Üyesi, Ercüment TOPUZ
Nazlı CEYLAN
Sena BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi, Ercüment TOPUZ
Z. Sirazitdinov- Rusya Bilimler Akademisi
L. Buskunbaeva- Rusya Bilimler Akademisi
A. Işmuhametova- Rusya Bilimler Akademisi
G. Şamsutdinova- Rusya Bilimler Akademisi

Osmanlı Siyasi Geleneğinde “Rüya”

İran Tarihi Dokuları ve Değerlendirme Sorunlarına Bilimsel bir Bakış
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Belgelerine Göre Emniyet Genel Müdürü Cemal
Göktan’ın 1958 Şark Raporu Ve Tek Parti Dönemiyle Karşılaştırılması
Arşiv Belgelerine Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Komünist Faaliyetler

Osmanlı Devleti’nde “Çeyiz”
THE PRINCIPLES OF COLLECTING AND PROCESSING OF
EXPEDITION MATERIALS OF THE EASTERN DIALECT OF THE
BASHKIR LANGUAGE FOR THE DIALECT CORPUS

21.12.2019
CUMARTESİ / 09:00-11:00
SALON SB2, OTURUM 1.
Eren ERENSAYIN
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Elif ERENSAYIN
Eren ERENSAYIN
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Elif ERENSAYIN
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Öğrt.Dr. Ayşe KESKİN GEÇER

Dr.Hooshang KHOSHSIMA
Dr.Aliasghar Rostami ABUSAEIDI
Dr. Öğr. Üyesi, Elif ERTEM AKBAŞ
Doç. Dr. Murat CANCAN
Kübra ALAN
Öğr. Gör. Öznur YEKSAN
Öğr. Gör. Öznur YEKSAN
п. ғ. м., аға оқытушы, Ғалия Тоқтыманова
ф.ғ.к. Хадиша Нурходжаева

www.ispeco.org

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Murat CANCAN
Työ Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirliği
Öğrencilerin Työ Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algıları Ölçeği Geçerlik
Ve Güvenirliği
Van Urartu Müzesindeki Eserler Kullanılarak Yerel Tarih Öğretimi -Bir
Eğitim Durumu ÖrneğiFen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Kullanımının
Ortaokul Öğrencilerinin Güneş Sistemi Ve Tutulmalar Başarı
Testi Sonuçlarına Etkisi
Incorporation of Flipped Learning into EFL Classrooms Performance and
Perception
Geogebra’nın Teori ve Uygulamada Matematik Öğretimindeki Yerinin
Değerlendirilmesi
Yüksek Öğretimde Çalışanların Etik Liderlik Algılamalarının
Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi
Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik
Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
ЖАНУАРЛАР АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ
БІРЛІКТЕРДІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
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21.12.2019
CUMARTESİ / 11:00-13:00
SALON SB2, OTURUM 2.

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Seyhan TAŞ

Dr. Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR
Dr. İlke ÖRÇEN GÜLER
Dr.Öğr.Üyesi Yıldız ATMACA
Ceylan DEMİRHAN
Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ATMACA
Ceylan DEMİRHAN
Dr. Öğretim Üyesi Yalçın KAVAK

Afet Politikalarında Risk Unsuru Ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi

Öğr. Gör. Çetin İZGİ
Prof. Dr. Seyhan TAŞ

Türkiye’ de Elektronik Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ
Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL
Öğr. Gör. Çetin İZGİ

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Fourier Kruse Testi

Arş. Gör. Gaye TUĞ LEVENT
Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN
Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türkiye’de Yeni Hükümet
Sistemi
6360 Sayılı Yasanın Yerel Yönetimler Perspektifinde Analizi
Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı

Türkiye’ De Sıcak Paranın Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkisi
(1990-2009 Dönemi)
Türk Hukukunda Grev Yasaklarının Ilo Normları Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Konaklama Vergisi Merkez mi Yoksa Yerel mi Tarafından Toplanmalı? AB
Ülkeleri Nezdinde Teorik Bir İnceleme
Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Mali
Etkilerinin Çeşitli Yönlerden İncelenmesi

21.12.2019
CUMARTESİ / 13:00-15:00
SALON SB2, OTURUM 3.

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ

Cemil Meriç’e Göre İdeoloji: Marx’ı ve Marksizm’i Tekrar Okumak

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ
Öğretim Görevlisi Murat KAYMAZ
Dr. Turgay OYMAN

Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel
Sorunları Üzerine Bir İnceleme
Nöropazarlama Ve Etik Kaygılar

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA
Öğr. Gör. Erdal DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA

Sağlık Sektöründeki İşletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin İç Kontrol Sistemine
Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüş Ve Düşünceleri:
Malatya İli Örneği
Uluslararası Alanda Suriye İç Savaşı Ve Türkiye

Öğr. Gör. Erden KİŞİ
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Dr. Hayri TANRIVERDİ
Doç. Dr. Metin KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN
Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA
Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN
Halit KURT
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖKTAŞ
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL
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Balon Turizmin Kapadokya Kırsal Turizmi Üzerindeki Etklieri Üzerine Bir Çalışma
Entegre Raporlama Bist’te İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algıları
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Kimlik Üzerine Etkisi: Hazır Giyim
Firmalarında Bir Araştırma
BRICS-T Ülkelerinde Enerji Tüketimi Yakınsak Mı? Fourier Birim Kök Testlerinden
Kanıtlar
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21.12.2019
CUMARTESİ / 15:00-17:00
SALON SB2, OTURUM 4.
Doç. Dr. Ferzende İDİZ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR

Dr. Öğr. Üyesi Fatma PINAR

İmâm Kastallânî Ve “İrtifâu’r-Rutbe Bi’l-Libâsi Ve’s-Sohbe” Adlı Eseri
Bağlamında Tasavvuf Silsilesi
Ebû Abdurrahman Sülemî Ve El-Mukaddime Adlı Risâlesi Bağlamında
Tasavvufî Görüşleri
Ömer Nasuhi Bilmen’in Allah’ın Varlık Delillerine Yönelik Tespitleri

Doç. Dr. Abdullah DUMAN

Araplarda Mübâreze Geleneği Bağlamında Hz. Ali’nin Savaşları

Öğr. Gör. İsa HIZIROĞLU
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Öğ. Gör. Cumali ÇAKMAK
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI
Öğrt. Songül AKMAN

Dilsel Tefsir Örneği Olarak Me’ani’l-Kur’an Eser Geleneği

Doç. Dr. Ferzende İDİZ

Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI

Kar Adlı Romanın Arapça Tercümesi Üzerine Bir Niceleme
Rahmetullah El-Hindi’nin İzharu’l-Hak Adlı Eserinde Yaptığı Nübüvvet
Savunusu
Entelektüel Olmayan Bilgi Elemanı Olarak Fıtrat

Dr. Mazhar DÜNDAR

İlâhî Hitap - Akıl İlişkisi

Dr. Mazhar DÜNDAR

Kutsal Kitap Hitabında Lafız Ve Mananın Allah’a Ait Oluşu Meselesinin
Tahlili

22.12.2019
PAZAR /09:00-11:00
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN
SALON SB1, OTURUM 1.
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Saime UYSAL
Aytaç BÜYÜKİKİZ
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Hakim KARDAŞ
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Mehmet KARDOĞAN
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Mizgin ALP
Doç. Dr. Tevfik UZUN
Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ
Öğrt. Engin DABAN
Doç. Dr. Tevfik UZUN
Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ
Öğrt. Mustafa AYDIN
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Konuşma Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet
Bölümlerinin Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu
Yazma Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet Bölümlerinin Akademik
Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu
5.Sınıf Türkçe Ders Kitabındakikurmaca Metinlerin “Çocuğa Görelik İlkesi”Ne
Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet Bölümlerinin
Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu
Dinleme Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet
Bölümlerinin Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu
Öğretmenlerin Sınıf Liderliği İle Öğrencilerin Derse Katılımları Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi
Okul Müdürlerinin Üstlendikleri Yönetici Rolleri İle Öğretmenlerin Okuldan
Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
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22.12.2019
PAZAR / 11:00-13:00
SALON SB1, OTURUM 2.

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet SANSİ
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİN
Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine İlişkin Görüşleri

Tuğçe TOYGAN
Mustafa GÖK
Murat CANCAN
Ufuk Şakir GÜRAY
Mustafa GÖK
Enes Abdurrahman BİLGİN
Sümeyye SEVİNÇ
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Dilan DİNCİ
Sümeyye SEVİNÇ
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Dilan DİNCİ
Mustafa GÖK

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Denk Kesir Kavramına İlişkin Soyutlama Düzeyleri

Öğretmen Kitaplığı Uygulaması Erişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Akıl Yürütme Becerilerinin
İncelenmesi
Genel Phubbing Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri
Etkinliklerin İncelenmesi Ve Etkinlik Tasarımına İlişkin Görüşleri

22.12.2019
PAZAR/ 13:00-15:00
SALON SB1, OTURUM 3.

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gökhan OTO

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK
Prof. Dr. Gökhan OTO
Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK
Barış ÇELİK
Sosyal Hiz. Uzm. Filiz ER
Sosyal Hiz. Uzm. Fatma PEKER
Hemşire Gülten ÖZKAN
Sosyal Hiz. Uzm. Filiz ER
Dr .Öğ. Üyesi Şeyda YILDIRIM
Öğr. Gör. Osman ÖZKAN
Hakan ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Osman ÖZKAN

Ülserde Bitkisel Tedavi Yaklaşımları

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ
Arş. Gör. Yusuf ALPDOĞAN
Doç. Dr. Murat CANCAN
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK
Prof. Dr. Gökhan OTO
Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK
Barış ÇELİK
Öğr. Gör. Mehmet BULDUK

Şizofreni Bireylere Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi

Öğr. Gör. Mehmet BULDUK

Helikopter Ebeveynliğin Sonucu; Sorunlu Büyüyen Çocuk

www.ispeco.org

Kronik Ruhsal Hastalık Tanılı Hasta Ve Ailesi İle Psiko-Sosyal Çalışma Ve Sosyal
Hizmet Müdahalesi: Olgu Sunumu
İnme Sonrası Hasta Ve Bakım Verenlerin Aile İçi İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Hastanelerde Örgütsel Küçültme Nedenleri Ve Etkileri Üzerine Bir Sistematik
Derleme
Bir Kamu Politikası Analizi: Kamu Hastane Birlikleri

Kolin’in Karaciğer Üzerine Etkisi

Alzheimerın Önlenmesi Ve Tadavisinde Destekleyici Bir Yöntem; Fiziksel Aktivite
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22.12.2019
PAZAR/ 15:00-17:00
SALON SB1, OTURUM 4.
Dr.Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN
Süleyman ELÇİ
Öğr. Gör. Servet ÖZKAN
Öğr. Gör. Servet ÖZKAN
Öğr. Gör. Ahmet YAKIN
Arş. Gör. Şaban KIZILARSLAN
Arş. Gör. Duygu USTA
Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK
Prof. Dr. Reha SAYDAN
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK
Kübra ÖZTÜRK
Prof. Dr. Reha SAYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK
Kübra ÖZTÜRK
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT
Doç. Dr. Osman AKIN
Doç. Dr. Osman AKIN
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Reha SAYDAN
Firma Değerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntemler Ve Entelektüel
Sermayenin Muhasebeleştirilmesi
Sermaye Şirketlerinde Bedelli Sermaye Artırımı Yapılmasında Rüçhan
Hakkını Kullanamayan Ortakların Özkaynak Hesapları Bakımından
Durumunun İncelenmesi
Elektrikli Araçların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi
Ekonomik Büyüme İle Yaşam Memnuniyeti İlişkisinin PanelKesirli
Polinomiyal Modellerle İncelenmesi
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Marka Farkındalığı, Marka İmajı Ve
Marka Sadakati Üzerine Etkisi
Transformatıon In Securıty In Turkey After 15 July 2016 Coup Attempt
Global Markalar Büyük Hatalar
Supreme Mılıtary Councıl In The Context Of Cıvıl-Mılıtary Relatıons In
Turkey
Makro Ekonomik Değişkenlerin Borsa Performansına Etkisi:Borsa
İstanbulda Bir Araştırma
Türkiye’de İşletmelere Yönelik Muhasebe Standart Çalışmaları; Kümi-Frs
Üzerine Bir Analiz

22.12.2019
PAZAR/ 17:00-19:00
SALON SB1, OTURUM 5.

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Fatih ÇIĞ

Mimar, Rabia BOZMAÇ
Mimar Kader MÜHÜRDAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK
Doç. Dr. Aynur CELİLOVA

Başkale Kırsal Mimarisinde Konut Dokusunun Ekolojik Açıdan
İncelenmesi

Ömer Avni YUNUS
Gülcan ÖZBEK
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ

Irak’ta, Zengi Ve Atabegler Dönemine Ait Minareler (Erbil, Sincar, Musul,
Dakuk)
Hat Sanatı Tarihinde Selçuklu Sülüsü (Kufi Ve Nesih Yazıları İle Selçuklu
Sülüsü Arasındaki Farklılıklar)
Türk Sineması’na Kent Ve Yabancılaşma Ekseninde Bakış: Anlat İstanbul
Ve Hayat Var Örneği
Hakkâri Yerel Konutlarının Mimari Organizasyonu, Yapı Malzemesi Ve
Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi

Arş. Gör. Dr. Birgül ALICI
Mimar Kader MÜHÜRDAROĞLU
Mimar, Rabia BOZMAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK
Dr. Öğr. Üyesi Osman AYTEKİN
Mustafa KAYA

www.ispeco.org

Taş Sanatında Avcılık

Acara Bölgesi Geleneksel Ahşap Cami Mimarisi ve Tiflis Etnografya
Müzesi’nde Bulunan Çikuneti Camisi (ჩიქუნეთი ჯამე) Üzerine Bir
Değerlendirme
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İÇİNDEKİLER

Kongre Künyesi

I

Program

II-X

Fotoğraf Galerisi

XI-XIII

İçindekiler

IVX-XXII

Başlık

Yazar
Arash Mohammadi FALLAH
Yaşar SUBAŞI DiREK

Sayfa
No

THE ROLE OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE
PRINCIPLES IN DOMESTIC ARCHITECTURE OF RURAL
AREAS: THE CASE OF THE VILLAGES IN CENTRAL IRAN

1-3

Saeid KHOSHNIYYAT
Ayşe Selcen YÜCELEN

Arash Mohammadi FALLAH
Yaşar SUBAŞI DiREK

ZEUGMA FRESKLERİ ÜZERİNE İNCELEME

4-5

SUSTAINABLE ARCHITECTURE: CONNECTION WITH THE
VERNACULAR ARCHITECTURE OF IRAN

6

ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIMINDA AFİŞ
TASARIMI ÇALIŞMALARININ ETKİSİ

7-9

GÖRSEL SANATLAR DERSİ AKDEMİK BAŞARI PUANLARI
ÜZERİNDE BENLİK SAYGISI, SANAT BENLİK KAVRAMI
VE YARATICILIĞIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

10-11

THE EFFECT OF LIGHT ON MENTAL SECURITY IN
NURSING HOMES

12

Saeid KHOSHNIYYAT
Taylan GÜVENİLİR
Meliha YILMAZ
Uğur YILDIZ
Meliha YILMAZ
Leila ZAFARI
Arash Mohammadi FALLAH
Arash Mohammadi FALLAH
Yaşar SUBAŞI DiREK

BUILDING PATTERNS IN CONTEMPORARY
ARCHITECTURE OF IRAN

13

ÇAĞDAŞ KENTSEL BAĞLAMLARDA TARİHİ ÇARŞILARIN
SORUNLARI

14-15

Saeid KHOSHNIYYAT
Saeid KHOSHNIYYAT
Yaşar SUBAŞI DiREK
Arash Mohammadi FALLAH
Derya UZUN AYDIN

GÜNÜMÜZDE KÜLTÜREL MIRASIN
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI AÇISINDAN “TÜRKIYE’DE
OLUMSUZ HEYKEL ÖRNEKLERI”
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ
İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Canan DEMİR
Halime YILDIZ

16-17

18

Suzan GÜVEN
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Yakup DİLBİLİR
Salih ÇİBUK

MURADİYE VE ÇALDIRAN YÖRESİNDEKİ HEMODİYALİZ
UYGULANAN HASTALARDA BAZI KAN BİYOKİMYASAL
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

19-21

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE TERMAL YANIKLARDA AOPP
DÜZEYLERİ İLE BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK
PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

22-23

Handan MERT
Yusuf TOHMA
Nihat MERT
Handan MERT
Suat AÇIKKOL
İskan ÇALLI
Salih ÇİBUK
Sıddık KESKİN
Nihat MERT
Halime YILDIZ
Nergiz YILDIZ YORGUN
Filiz GÜR
Handan MERT
Ilgın MİS
Semih YAŞAR
Nihat MERT
Neşe ÇÖLÇİMEN

Erhan GÖRMEZ
Zihni MEREY
Kenan BULUT
Eyüp AKTÜRK
Eyüp AKTÜRK
Zihni MEREY
Erhan GÖRMEZ
Kenan BULUT
Zihni MEREY
Kenan BULUT
Eyüp AKTÜRK
Erhan GÖRMEZ
Metin TAYTAŞ
Mahmut AYAZ
Hülya Sönmez

Kenan BULUT
Zihni MEREY
Eyüp AKTÜRK
Erhan GÖRMEZ
Eyüp AKTÜRK
Haydar ÖZDEMİR

DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY
LEVELS OF SOIL SAMPLES
IN LAKE TURNA SURROUNDING IN VAN PROVINCE
VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN
BİYOKİMYASAL İNCELENMESİ

Metin EREN

27-28

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ

29-31

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ

32-34

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

35-36

ÖĞRETMENLERİN DEPRESYON SEVİYELERİNİN
CHAİD ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALARDAKİ YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR
İNCELEME
İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ

AHLAKİ KİMLİK VE EĞİTİM
SEZA KUTLAR AKSOY’UN “ÇEVRİMİÇİNDE
ŞERAFETTİN” ADLI ÇOCUK ROMANIN ÇOCUĞA
GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Eren RIZVANOĞLU

LOCKE’UN DİL VE ANLAM ANLAYIŞI

Eren RIZVANOĞLU
Vedat ARPACİ

SPİNOZACI BİR DEMOKRASİ MÜMKÜN MÜDÜR?
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25-26

SİYATİK SİNİR HİSTOLOJİSİNİN IŞIK MİKROSKOPİK
DEĞERLENDİRİLMESİ

CEMAL ŞAKAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNE HALKBİLİMSEL BİR
BAKIŞ (ESENLİK ZAMANLARI)
CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜLERİNDE SAVAŞ VE
GÖÇ(PORTAKAL BAHÇELERİ)

Metin EREN
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TRANSLATIONS OF
TWO RHYMING STORIES FROM AIXELA’S PERSPECTIVE

Esra ÜNSAL OCAK
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57
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58-59

Selahattin AYDAR

Hasan ÇİÇEK

CİCERO’NUN YAŞLILIK ÖVGÜSÜ

Hasan ÇİÇEK

SANAT OLARAK EĞİTİM VE YÖNETİM

Deniz AŞKIN

Mustafa SAĞI
Deniz AŞKIN

M. Zeki DUMAN
Hicret GÖK
M. Zeki DUMAN
Ayşegül ÇELİK

Burçak İSMET

Burçak İSMET
Ferhat KUTLUAY
Abdurrahman MENGİ
İsmail KIRAN

Celal İNCE
Celal İNCE
Enes BAL

60-61
62-63

KUTSALLIĞIN TRANSFERİ: AVRUPA’DA DİNİN VE
MİLLİYETÇİLİĞİN KARŞILAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME

64-65

ULUSLARARASI GÖÇ VE ÜRETTİKLERİ: GÖÇ İLE İLGİLİ
KAVRAMSAL MUĞLAKLIKLARA ÇÖZÜMLEYİCİ BİR
DENEME

66-67

YAŞLILIK ve YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLAR ÜZERİNE
BİR ALAN ARAŞTIRMASI

68-69

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADINLARIN
GELİŞTİRDİĞİ STRATEJİLER: BİR ÖRNEK OLAY OLARAK
TANDIRDA EKMEK PİŞİREN KADINLAR ÜZERİNE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI

70-71

FENOMENAL GERÇEKLİĞİN KAYBOLDUĞU DÜNYADA
SANATTA TEMSİL KRİZİNİ AŞMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

72-73

KITCH’IN MİMARİ TAHAKKÜMÜNE MECBUR
KALMANIN ESTETİK TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ

74-75

HERAKLEİTOS’TA İNSAN VE DEMOKRASİ KARŞITLIĞI

76-77

SURİYELİ SAVAŞ MAĞDURLARI: MÜLTECİ ENGELLİLER

78

BEŞ KİŞİLİK HİKÂYE: ERİVAN’DAN VAN’A ZORUNLU
GÖÇ THE STORY OF FIVE PEOPLE: FORCED MIGRATION
FROM YEREVAN TO VAN
TURGUT ÖZAL SONRASI “TEK AKTÖR PATOLOJİSİ”NE
DAYALI “LİBERAL YANILGI”
SOSYAL AFETLER: SAVAŞ, İÇ ÇATIŞMA VE BİR
MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK GÖÇ
BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL
KALKINMADA BEYİN GÜCÜ

İsmail KIRAN

56

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ
DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

79

80-81
82
83
84-85

Rahşan F. AKGÜL

MENGÜ ERTEL TASARIMLARIYLA TÜRK TİYATRO
AFİŞLERİ

86-87

Nazan OSKAY

8. ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI BİENALİ’NDEN
HAREKETLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL
FARKINDALIK

88-89
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Ömer AYDINLIOĞLU

TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN
STEREOTİPLERİNE BİR BAŞKALDIRI OLARAK FEMİNİST
REKLAMCILIK: BİR ALIMLAMA ANALİZİ

90

Burcu KURTİŞ
Hülya KILIÇ

SİNEMA VE MİMARİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖLÜLER FİLMİ
İÇİN HAREKET İMGE, MİMARİDE FİZİKSEL ÇEVRE
ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

91-93

Nadir BUÇAN

SAYISALLAŞMANIN FOTOĞRAF KURAMLARINA ETKİSİ

94-95

Ercan ÇALIŞ
Ahmet ERK

ANADOLU’DA BİLEZİK GELENEĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Münevver ÜNSAL MERCAN

İMPARATORLUKTA SANAT-SANAT VE ÜRETİM YAPISI

Ercan ÇALIŞ

TÜRK KİTAP SANATLARINDAN MİNYATÜR

Nur BALKIR

VAN VE İSTANBUL’DAKİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN
SOKAK SANATININ İNCELENMESİ
LONDRA KONFERANSI

M. Salih MERCAN
M. Salih MERCAN

İsmail COŞKUN
Rafet ÇAVUŞOGLU
İsmail COŞKUN
Nesim KILIÇ
Münevver ÜNSAL MERCAN
Mehrdad KARGAR
Arash Mohammadi FALLAH
Mehmet PINAR
Rüstem ÇURKU

VİLÂYETTİ ŞARKİYE SEYAHATİNDEN AVDET EDEN
ERZURUM MEBUSU MUSTAFA DURAK BEYİN AHVALİ
ŞARKİYEYE DAİR İZAHATI
(133/1921)
URARTU ÇAVUŞTEPE KALESİ’NDEN BİR GRUP BİLEME
TAŞI
HİTİT KUTSAL SU TAPINAKLARINDAN EFLATUNPINAR
İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK SANAYİLEŞME
HAREKETLERİ
İRAN TARİHİ DOKULARI VE DEĞERLENDİRME
SORUNLARINA BİLİMSEL BİR BAKIŞ
CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ CELAL OKTAN'IN 1958 ŞARK
RAPORU VE TEK PARTİ DÖNEMİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI

96-97

98-99
100-101
102-103
104-406
107-108

109-110

111-112

113-115
116
117-118

Ercüment TOPUZ
Nazlı CEYLAN

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERKEN
CUMHURİYET DÖNEMİNDE KOMÜNİST FAALİYETLER
OSMANLI SİYASİ GELENEĞİNDE
“RÜYA”

Ercüment TOPUZ
Sena BAYRAM

OSMANLI DEVLETİ’NDE
“ÇEYİZ”

123-124

Eren ERENSAYIN
Çetin GÜLER
Elif ERENSAYIN

TYÖ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK
VE GÜVENİRLİĞİ

125-126

Eren ERENSAYIN
Çetin GÜLER
Elif ERENSAYIN

ÖĞRENCİLERİN TYÖ YETERLİKLERİNE YÖNELİK
ÖĞRETMEN ALGILARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİĞİ

Mehmet PINAR

Erhan GÖRMEZ
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KESKİN GEÇER

Hooshang KHOSHSIMA
Aliasghar Rostami ABUSAEIDI
Elif ERTEM AKBAŞ
Murat CANCAN
Kübra ALAN

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)
KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ
SİSTEMİ VE TUTULMALAR BAŞARI TESTİ
SONUÇLARINA ETKİSİ
INCORPORATION OF FLIPPED LEARNING INTO EFL
CLASSROOMS PERFORMANCE AND PERCEPTION
GEOGEBRA’NIN TEORİ VE UYGULAMADA MATEMATİK
ÖĞRETİMİNDEKİ YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

131-132

133

134-136

Öznur YEKSAN

KIRSAL TURİZMDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE
YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ
İLE İNCELENMESİ

137-139

Öznur YEKSAN

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇALIŞANLARIN ETİK LİDERLİK
ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

140-142

Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR
İlke ÖRÇEN GÜLER
Vedat YILMAZ
Yıldız ATMACA
Ceylan DEMİRHAN
Yıldız ATMACA
Ceylan DEMİRHAN
Yalçın KAVAK
Çetin İZGİ
Seyhan TAŞ
Çetin İZGİ

Selahattin GÜRİŞ
Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Hoşeng BÜLBÜL
Gaye TUĞ LEVENT
Habip DEMİRHAN

Habip DEMİRHAN

Yusuf ÇİFCİ

AFET POLİTİKALARINDA RİSK UNSURU VE AFET
MEVZUATINDA RİSK YÖNETİMİ

143-144

6360 SAYILI YASANIN YEREL YÖNETİMLER
PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ

145-146

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ IŞIĞINDA
TÜRKİYE’DE YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA
“ESER” KAVRAMI
TÜRKİYE’ DE ELEKTRONİK TİCARETTE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜRKİYE’ DE SICAK PARANIN EKONOMİK KRİZLER
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1990-2009 DÖNEMİ)
KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE ENFLASYON
YAKINSAMASI: FOURİER KRUSE TESTİ

TÜRK HUKUKUNDA GREV YASAKLARININ ILO
NORMLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
KONAKLAMA VERGİSİ MERKEZ Mİ YOKSA YEREL Mİ
TARAFINDAN TOPLANMALI? AB ÜLKELERİ NEZDİNDE
TEORİK BİR İNCELEME
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU İLE BAZI
KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUNUNUN MALİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN
İNCELENMESİ
CEMİL MERİÇ’E GÖRE İDEOLOJİ: MARX’I VE
MARKSİZM’İ TEKRAR OKUMAK

147-148
149-151
152-154
155-156

157-158

159-161
162-163

164

165

Yusuf ÇİFCİ
Murat KAYMAZ

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NİN
(METROPOLLERİN) YAPISAL, ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL
SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

166

Turgay OYMAN

NÖROPAZARLAMA VE ETİK KAYGILAR

167-169
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE KALİTE
YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İÇ KONTROL SİSTEMİNE
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
ÇEVRE MUHASEBESİ İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK
MENSUPLARININ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ: MALATYA
İLİ ÖRNEĞİ

Murat KARA
Erdal DEMİR

Murat KARA

Erden KİŞİ

170-171

172-173

ULUSLARARASI ALANDA SURİYE İÇ SAVAŞI VE
TÜRKİYE

174-175

BALON TURİZMİN KAPADOKYA KIRSAL TURİZMİ
ÜZERİNDEKİ ETKLİERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

176-178

Nurcan AZGIN
Ayşe Nur Buyruk AKBABA

ENTEGRE RAPORLAMA BİST’TE İŞLEM GÖREN
ŞİRKETLERDE BİR UYGULAMA

179-180

Ayşe Nur Buyruk AKBABA
Nurcan AZGIN

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE
ALGILARI

181-182

Halit KURT
Abdulkadir GÜMÜŞ

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL KİMLİK
ÜZERİNE ETKİSİ: HAZIR GİYİM FİRMALARINDA BİR
ARAŞTIRMA

183-184

BRICS-T ÜLKELERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ YAKINSAK
MI? FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR

185-186

Ferzende İDİZ

İMÂM KASTALLÂNÎ VE “İRTİFÂU’R-RUTBE Bİ’L-LİBÂSİ
VE’S-SOHBE” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUF
SİLSİLESİ

187

Ferzende İDİZ

EBÛ ABDURRAHMAN SÜLEMÎ VE EL-MUKADDİME ADLI
RİSÂLESİ BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

188

Fatma PINAR

ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN ALLAH’IN VARLIK
DELİLLERİNE YÖNELİK TESPİTLERİ

189-190

ARAPLARDA MÜBÂREZE GELENEĞİ BAĞLAMINDA HZ.
ALİ’NİN SAVAŞLARI

191-192

İsa HIZIROĞLU
Mehmet Şirin ÇIKAR

DİLSEL TEFSİR ÖRNEĞİ OLARAK ME’ANİ’L-KUR’AN
ESER GELENEĞİ

193-194

Cumali ÇAKMAK
Mehmet Şirin ÇIKAR

KAR ADLI ROMANIN ARAPÇA TERCÜMESİ ÜZERİNE BİR
NİCELEME

195-196

Burhaneddin KIYICI
Songül AKMAN

RAHMETULLAH EL-HİNDİ’NİN İZHARU’L-HAK ADLI
ESERİNDE YAPTIĞI NÜBÜVVET SAVUNUSU

197-198

Burhaneddin KIYICI

ENTELEKTÜEL OLMAYAN BİLGİ ELEMANI OLARAK
FITRAT

199-201

Serdar ÖZTÜRK
Hayri TANRIVERDİ
Metin KAPLAN

Özlem GÖKTAŞ
Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Hoşeng BÜLBÜL

Abdullah DUMAN

Mazhar DÜNDAR

İLÂHÎ HİTAP - AKIL İLİŞKİSİ

Mazhar DÜNDAR

KUTSAL KİTAP HİTABINDA LAFIZ VE MANANIN ALLAH'A
AİT OLUŞU MESELESİNİN TAHLİLİ

www.ispeco.org

xix

20 22 Aralık 2019 – a

202

203-204

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ
ÖZET KİTABI

Mehmet Nuri KARDAŞ
Saime UYSAL

Aytaç BÜYÜKİKİZ
Mehmet Nuri KARDAŞ

Hakim KARDAŞ
Mehmet Nuri KARDAŞ
Mehmet Nuri KARDAŞ
Mehmet KARDOĞAN

KONUŞMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN
MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK
METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU

205-206

YAZMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN
MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK
METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU

207-209

5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİKURMACA
METİNLERİN “ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ”NE
UYGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA
YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN
AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU

Tevfik UZUN
Zeliha KÜRÜCÜ
Engin DABAN

ÖĞRETMENLERİN SINIF LİDERLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERİN
DERSE KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
İNCELENMESİ

Tevfik UZUN
Zeliha KÜRÜCÜ
Mustafa AYDIN

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENDİKLERİ YÖNETİCİ
ROLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN OKULDAN AYRILMA
NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Ahmet SANSİ
Erdal ÇETİN

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN
EĞİTİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

210-211

212-214

215-217

218-219

220-221

Sevda KOÇ AKRAN

ÖĞRETMEN KİTAPLIĞI UYGULAMASI ERİŞİMİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Tuğçe TOYGAN
Mustafa GÖK
Murat CANCAN

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENK KESİR
KAVRAMINA İLİŞKİN SOYUTLAMA DÜZEYLERİ

224-226

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL
AKIL YÜRÜTME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

227-229

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
GELİŞTİRDİKLERİ ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ VE
ETKİNLİK TASARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

230-232

Ufuk Şakir GÜRAY
Mustafa GÖK
Enes Abdurrahman BİLGİN
Mustafa GÖK

Barış ÇELİK
Sevgi YÜKSEK
Gökhan OTO
Yılmaz KOÇAK
Yılmaz KOÇAK
Gökhan OTO
Sevgi YÜKSEK
Barış ÇELİK
Filiz ER
Fatma PEKER
Gülten ÖZKAN
Filiz ER
Şeyda YILDIRIM
Osman ÖZKAN
Hakan ÖZTÜRK
Osman ÖZKAN
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KOLİN’İN KARACİĞER ÜZERİNE ETKİSİ

KRONİK RUHSAL HASTALIK TANILI HASTA VE AİLESİ
İLE PSİKO-SOSYAL ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ: OLGU SUNUMU
İNME SONRASI HASTA VE BAKIM VERENLERİN
AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HASTANELERDE ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME NEDENLERİ VE
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR SİSTEMATİK DERLEME
BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ: KAMU HASTANE
BİRLİKLERİ
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Mehmet BULDUK

ALZHEİMERIN ÖNLENMESİ VE TADAVİSİNDE
DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM; FİZİKSEL AKTİVİTE

246-247

Mehmet BULDUK

HELİKOPTER EBEVEYNLİĞİN SONUCU; SORUNLU
BÜYÜYEN ÇOCUK

248-249

Zülkif YALÇIN

Süleyman ELÇİ
Servet ÖZKAN

Servet ÖZKAN
Ahmet YAKIN
Şaban KIZILARSLAN
Duygu USTA

Bulut DÜLEK
Reha SAYDAN
Fatih KIRIŞIK
Kübra ÖZTÜRK
Reha SAYDAN
Bulut DÜLEK
Fatih KIRIŞIK
Kübra ÖZTÜRK

FİRMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
YÖNTEMLER VE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BEDELLİ SERMAYE
ARTIRIMI YAPILMASINDA RÜÇHAN HAKKINI
KULLANAMAYAN ORTAKLARIN ÖZKAYNAK
HESAPLARI BAKIMINDAN DURUMUNUN İNCELENMESİ
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EKONOMİK AÇIDAN
İRDELENMESİ
EKONOMİK BÜYÜME İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ
İLİŞKİSİNİN PANEL KESİRLİ POLİNOMİYAL
MODELLERLE İNCELENMESİ

250-251

252

253
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THE ROLE OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE PRINCIPLES IN DOMESTIC
ARCHITECTURE OF RURAL AREAS: THE CASE OF THE VILLAGES IN
CENTRAL IRAN
Asts. Prof. Arash Mohammadi FALLAH (Corresponding author )
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. Yaşar SUBAŞI DiREK
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. SAEID KHOSHNIYYAT
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy

ABSTRACT
The energy crisis of the 1970s and subsequent environmental problems overshadowed many
human activities and challenged architectural designing as one of the factors contributing to high
energy consumption. Hence, the issues of environmental protection, the needs of future
generations, and the use of free energy introduced a new concept in all sciences sustainability.
According to studies, the principles of sustainable architecture have been relatively well observed
in many of Iran’s traditional and vernacular buildings. Rural buildings, in particular, are a
distinctive example of localization in which the criteria of sustainability, including environmental
protection and the use of climatic factors inside buildings, have been observed with a focus on the
constituents of vernacular architecture such as culture, economy, community, and nature. After a
library study on the principles of sustainable architecture and a field study on indigenous buildings
some of the selected villages in central Iran that still have samples of traditional architecture, it
was found that the structure and buildings of the village had been based on climatic priorities. On
the other hand, the use of small porches on facades to enjoy the summer breeze, thick walls, and
small openings, the alignment of the buildings, the orientation of the passages, and the use of
domestic materials have all been based on the principles that can be regarded as the examples of
sustainable architecture principles in domestic architecture of rural areas.
Keywords: Keywords: sustainable development, sustainable architecture, vernacular
architecture, the villages in central Iran
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SANATSAL BİR TAVIR OLARAK YENİDEN ÜRETİM
Öğr. Gör. Özlem COŞKUN
Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

ÖZET
Alıntı, sanat tarihi boyunca eğitim, ustaya saygı, geleneklere bağlılık vs. gibi gereklilikler
nedeniyle sanatçıların sıklıkla başvurdukları bir yöntem olmuştur. Temel olarak W. Benjamin’in
‘Teknik

Olarak

Yeniden-Üretilebilirlik

Çağında

Sanat

Yapıtı’

ve

N.Bourriaud’un

‘Postprodüksiyon’ adlı kitaplarında yazarlar ortak noktada, yeniden üretimin özünü oluşturan
‘alıntılama’ işleminin çeşitli nedenlerle geçmişten günümüze gerçekleştirildiğini, dolayısıyla bir
sanat yapıtının ilkesel olarak daima yeniden üretilebilir olması durumunu dile getirmişlerdir.
Benjamin’in Yeniden Üretilebilirlik Çağı olarak adlandırdığı postmodern dönemde, küresel
kültürü yönlendiren bilgi çağı araçlarının (internet, video, baskı vd.) yaratmış olduğu disiplinler
arası düşünsel alan ve teknik olarak çoğaltılabilinirlik durumu, sanatçılarında bulunduğu tüm bir
toplumu kaplamaktadır. Dolayısıyla postmodern sanatın doğasında yeniden üretim olduğundan
söz edilebilinir. Fakat yeniden üretim aracı olarak ele alacağımız alıntı, postmodern dönemde
sanatçının, sanatsal dilini oluşturma konusunda tercih etmiş olduğu bilinçli bir yöntem olarak
değerlendirilmektedir. Bu tavrı benimsemiş sanatçılar için “Sanat işi artık varılan bir nokta değil,
sonsuz katkı zincirinin yalnızca bir anıdır (Bourriaud,2018, s.32)”. Bu durum aynı zamanda
postmodernin de varoluşunda bulunan, nesneden öte düşünceye verilen önceliğin bir yansımasıdır.
İzleyici de benzer bir biçimde ‘önceden bilinenler’ üzerinden kurgulanan ‘yeni olanı’ alımlama
konusunda daha etken bir düşünsel sürece maruz bırakılmıştır.
Çalışma, günümüzde sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasında oyuncu bağlar kuran yeniden üretim
ve onun üst/ana yöntemi olan alıntının işlevleri ve çeşitlerini incelemek adına oluşturulmuştur.
Aynı zamanda tartışma konusu olarak alıntının, taklit ve kopya ile olan karşılaştırılması konu ile
alakalı örnek sanatçılar ve yapıtları üzerinden değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Üretim, Alıntı, Taklit, Kopya, Postmodern, Sanat
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REPRODUCTION AS AN ARTISTIC ATTITUDE
ABSTRACT
Quotation has became a method frequently used by artist because of requirements like education
throughout art history, respect for the master, adherence to traditions, etc. Basically, in W.
Benjamin’s “Art in the Age of Technically Reproducibility” and in N. Bourriaud’s
“Postproduction” books, the authors point out that the process of “citation” which constitutes the
essence of reproduction, has been carried out from past to present for various reasons, therefore
they claimed the principle that an artwork should always be reproducible in principle.
In the postmodern era that Benjamin called the Age of Reproducibility, the disciplinary intellectual
space and technically producible situation created by the knowledge era tools (internet, video,
print, etc.) that direct the global culture covers an entire society including artists. Therefore, it can
be claimed that there is production in the nature of postmodern art. However, in the postmodern
era, the quote that we will consider as reproduction is considered as a conscious method which the
artist prefer to form her/his artistic language. For the artist that adopt this attitude “The work of art
is no longer a point, but a mere moment of the endless chain of contributions (Bourriaud,2018,
s.32).” This is a reflection of the priority given to thought beyond the object, which is also exist in
the core of postmodern. The audience was similarly subjected to a more active intellectual process
to recruit the “new one” based on what was previously known. Work; nowadays, the work of art,
was established to examine reproduction that establishes player ties between the artist and the
audience and the functions and types of the quotation which is its core/base method. At the same
time, the comparison of the quotation with the copy and imitation as a subject of discussion was
evaluated through the sample artists and their works.
Keywords: Reproduction, Quotation, Imitation, Copy, Postmodern, Art.
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ZEUGMA FRESKLERİ ÜZERİNE İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen YÜCELEN
Gaziantep University, Fine Arts Faculty, Departmet of Painting, Gaziantep

ÖZET
Zeugma, Gaziantep’in Nizip ilçesinin on kilometre doğusunda, Birecik Barajı’nın yuttuğu Fırat’ın
batısındaki Belkıs Köyü’ne yakın konumdadır. Tarihte, Samsat (Samosata) ile Fırat’ın en kolay
geçildiği iki noktadan biridir. Yunanca ‘köprübaşı’ ya da ‘geçit yeri’ gibi anlamları olan Zeugma,
Büyük İskender’in komutanlarından Seleukos imparatoru I. Nikator tarafından kurulmuştur. İlk
ismi Seleukeia am Euphurat (Fırat üzerindeki Seleukeia) olan kent, Zeugma adını Komagene
Krallığı’nın dört önemli şehrinden biri olduğunda almıştır. Roma hakimiyetine giren kent, IV. İskit
Lejyonu’na ev sahipliği yapmıştır. Bu sayede askeri, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve sanatsal
olarak üst düzeyde bir kente dönüşmüştür. Bu sebeple de hareketli bir ticaret noktası olmuş ve
sınır ticaretini kontrol etmiştir. Kentin gelir seviyesiyle orantılı olarak, yaşayanların yaşam
standartlarının yüksekliği, farklı sanatsal biçimlerin gelişimine olanak sağlamıştır. Roma ve
Bizans sanatlarından olan mozaiğin, çok zengin ve kaliteli örnekleriyle karşılaşırız. Bölgedeki
villalarda görülen mozaiklerle bütünlük içerisinde yapılmış olan duvar resimleri de mevcuttur.
Tempera ve fresk yöntemiyle yapılmış olan bu duvar resimleri, incelikli mozaik örneklerinin ve
geleneğinin gölgesinde kalmıştır. Pompeii fresklerinin yöntem ve renkleri de gözlenebilen
resimlerden, kurtarılabilmiş olanlar restore edilmiş, ve Gaziantep Mozaik Müzesi’nin depolarında
arşivlenmiştir. Mozaik eserler kadar çeşitli üslupsal özellikler taşımayan freskler yine de Anadolu
Resim Sanatı Tarihi içerisinde incelenmesi gereken bir dönem olarak literatüre kazandırılması
gerekmektedir.

Bu

durumunda

daha

fazla

araştırma

yapılmasıyla

mümkün olacağı

öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Roma, Zeugma, Fresk.
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AN EXAMINATION OF THE ZEUGMA FRESCOS
ABSTRACT
Zeugma is located in the ten kilometers east of the Nizip district of Gaziantep and close to the
Belkıs Village which is in the west of the Euphrates that flows into Birecik Barrage. It is one of
the regions that make up the easiest paths to cross the Euphrates and Samsat (Samsota) throughout
the history. Zeugma, with its meanings such as “bridgehead” or “ford” in Greek, is founded by one
of the commanders of Alexander the Great, the emperor of Seleucus, Seleucus I Nicator. The city
whose first name is Seleukeia am Euphurat (Seleukeia by the Euphrates) takes the name of Zeugma
when it becomes one of the four important cities in the Kingdom of Commagene. The city under
the sovereignty of Rome, hosted the Legio IV Scythica. As a consequence, it becomes a prestigious
city in terms of martial, economical, sociological, cultural and artistic terms. Therefore, it turns
into a center of trade and controls the border trade. In proportion with the income of the city, the
level of the standards of living enables to the development of various art forms. There are very
rich examples of high quality mosaic as a part of Roman and Byzantium art. The frescos also
coexist in harmony with the mosaics in the villas of the region. This mural paintings which are
applied with either the technique of tempera or fresco, are overshadowed by the nuanced examples
of mosaic and its tradition. The techniques and colors of Pompeii frescos which could be saved
from the paintings that allow observation are restored and archived in the storage of Gaziantep
Mosaic Museum. Although they do not have various styles as the mosaics, the frescos should still
be examined within the scope of the history of painting in Anatolia and should become part of the
literature. Is is proposed that this could only be possible with further investigation.
Keywords : Rome, Zeugma, Fresco.

www.ispeco.org

5

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

SUSTAINABLE ARCHITECTURE: CONNECTION WITH THE VERNACULAR
ARCHITECTURE OF IRAN
Asts. Prof. Arash Mohammadi FALLAH (Corresponding author )
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. Yaşar SUBAŞI DiREK
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. SAEID KHOSHNIYYAT
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy

ABSTRACT
Mankind has always attempted during history to build a safe shelter for living and harmonize it
with the surrounding environment to create appropriate conditions for survival. In fact,
geographical and climatic conditions have directly been involved in the formation of these living
spaces. Iran has four different climates, hot and humid, hot and arid, temperature, and cold and
humid. So, different climate-specific architectures have emerged especially in house design in
which domestic materials with minimal adverse impacts on the environment are used and energy
consumption is minimized by the use of these domestic materials, resulting in the sustainability of
the environment and the improvement of the building longevity. The present paper reviews
vernacular architecture of Iran in different climates with respect to environmental sustainability
and energy use saving and assesses the drawbacks of the new architecture in each climate in terms
of the use of domestically incompatible materials, inappropriate building design, non-saving in
energy, and environmental degradation. The paper is concluded with a summary and
recommendation of approaches for energy saving in buildings with the adoption of new
technologies.
Keywords: sustainable architecture, vernacular architecture, domestic materials, renewable
energy, linear form
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ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE BİLİNCİ KAZANIMINDA AFİŞ TASARIMI
ÇALIŞMALARININ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR
Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Gaziantep
Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-iş Öğretmenliği Bölümü, Ankara

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, afiş tasarımı çalışmalarının öğrencilerin çevre bilinci kazanımına etkisinin
olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel tek
denekli araştırma modeli, tek grup öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim
öğretim dönemi bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde
bulunan iki farklı devlet okulunda görsel sanatlar dersi alan 33 adet 7. sınıf öğrencisinden
oluşmaktadır. Araştırma uygulaması, İzmir Aliağa Petrokimya Ortaoklu ve İzmir Karşıyaka Metin
Aşıkoğlu okullarında gerçekleştirilmiştir. Uygulama, haftada iki saat olmak üzere öntest-sontest
uygulamalarıyla birlikte toplam 6 saat sürmüştür. Uygulama ders öğretmenlerinin gözetiminde
araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Afiş tasarımlarının konusu, endemik bitkilere zarar veren
etmenler olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri, uygulanan eğitimin öğrencilerin çevre bilincine
katkısının olup olmadığını ölçmek amacıyla geliştirilen Çevre Bilinci Değerlendirme Ölçeği ile
toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 18 (Statistical Package for Social Sciences) ve LİSREL 8.80
(Linear Structural Relations) istatistik paket programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizler
gerçekleştirilmeden önce, veri setleri incelenerek kayıp veriler, uç değerler ve normallik kontrol
edilmiştir. Geliştirilen Ölçeğin yapı geçerliğini kontrol etmek için “Açımlayıcı Faktör Analizi
(AFA)” ve “Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)” uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak için
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Çevre Bilinci Değerlendirme Ölçeği için
ayrıca madde-test (Item Total) korelasyonu ölçülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin, Çevre
Bilinci Değerlendirme ölçeğinin tek boyutu ölçmeyi hedefleyen ilk yirmi beş sorusu dikkate
alındığında sonuçların sontest lehine olduğu, yani araştırmaya katılan öğrencilerin çevre bilinci
kazandıkları görülmüştür. Ölçeğin geriye kalan beş maddesinden dördünde öğrencilerin bitki
farkındalığı ve bitkileri canlı olarak görüp görmedikleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu maddelerde
öğrencilerin sontest cevapları anlamlı bir artış göstermiştir.
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Öğrencilerin, çevre ile ilgili bilgileri hangi kaynaktan öğreniyorsunuz sorusuna öntestte verilen en
yoğun cevap internetten ve belgeselden şeklindedir. Öğretmenden seçeneği en az seçilen
seçeneklerden biridir. Fakat sontest’te öğretmenden cevabı artış göstermiştir.
Araştırma sonucunda, afiş tasarımı çalışmaları aracılığıyla öğrencilerin doğal çevre sorunlarına
karşı farkındalık kazandıkları, buna ek olarak “bitki körlüğü” sorunlarının giderildiği görülmüştür.
Buna ek olarak afiş tasarımı konusunun öğrencilerin araştırma yetilerinde artışa sebep olması
dolayısıyla aktif öğrenmelerine doğrudan etki ettiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler :Görsel Sanatlar Eğitimi, afiş tasarımı, çevre bilinci
STUDENTS’ ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS VIA POSTER DESIGN WORKS
ABSTRACT

The aim of this research is to demonstrate poster design studies are influencing students'
environmental awareness. In the research, semi-experimental single-participant research model,
single group pretest-posttest design was used as quantitative research methods. The research was
carried out in spring semester 2016-2017 academic year. The sample of the research consists of 33
7th grade students who take visual arts courses in two different public schools in İzmir. The
research application was carried out in İzmir Aliağa Petrokimya Secondary School and İzmir
Karsiyaka Metin Aşıkoğlu schools. The application lasted for a total of 6 hours, including pretestposttest practices, two hours per week. The application was carried out by the researcher under the
supervision of the course teacher. The theme of poster designs was determined as the factors that
damage endemic plants. The research data were gathered by the Environmental Awareness
Assessment Questionnaire, which was developed to assess the contribution of the students to the
environmental awareness of applied education. The data were analyzed by using SPSS 18
(Statistical Package for Social Sciences) and LISREL 8.80 (Linear Structural Relations) statistical
package programs. Before the analyzes were carried out, the data sets were examined to check
data loss, extreme values and normality. "Indicator Factor Analysis (IFA)" and "Confirmatory
Factor Analysis (CFA)" were applied to check the validity of the scale and rubrics structure
developed. The Cronbach Alpha reliability coefficient was used to test scale reliability. The ItemTotal correlation was also measured for the Environmental Awareness Assessment Scale.
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It was seen that the results were in the favor of post-test when considering the first twenty-five
questionnaire of the Environmental Awareness Assessment scale that aims to measure one
dimension, in other words, students who participated in the study gained environmental awareness
based on these results.
In four out of the remaining five items of the scale, it was attempted to measure students' plant
awareness and whether or not they saw plants as a living thing. In these items, students' posttest
answers showed a significant increase. The most frequent answer students gave to the question
that from which source you are learning the environmental information is the internet and the
documentary. The from teacher option is one of the least selected options. But in the last test, this
answer showed an increase. As a result of the research, students gained awareness against natural
environmental problems via poster design studies, in addition to this, "plant blindness" problems
were eliminated. In addition, it has been observed that the poster design has directly affected the
active learning process of the students by leading to an increase in their research abilities.

Keywords : Visual Arts Education, poster design, environmental awareness
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GÖRSEL SANATLAR DERSİ AKDEMİK BAŞARI PUANLARI ÜZERİNDE BENLİK
SAYGISI, SANAT BENLİK KAVRAMI VE YARATICILIĞIN ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ (Sorumlu yazar)
Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, Gaziantep
Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim-iş Öğretmenliği Bölümü, Ankara

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik başarıları düzeyleri üzerinde
benlik saygısı, sanat benlik kavramları ve yaratıcığın ne düzeyde etkiye sahip olduğunu ortaya
koymaktır. Araştırma betimsel çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2017-2018 yılında Kırşehir ilinin
merkezinde eğitim alan 1023 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemini ise 341
dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Görsel
Sanatlar Dersi akademik başarı puanlarını tespit etmek için Desen Uygulaması ölçme aracı,
yaratıcılıklarının ölçmek için Torrance Yaratıcı Düşünce Testi “Sözel A” (TYDT), Benlik algıları
için Rosenberg Benlik Algısı Ölçeği (RBA),sanata olan ilgilerini belirlemek için Sanat Benlik
Kavramı Ölçeği (SBKÖ) formları kullanılmıştır. Veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik puanları ile
benlik saygısının hayalperestlik alt boyutunda, sanat benlik kavramlarında ve yaratıcılık düzeyleri
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan regresyon analiz sonucuna göre öğrencilerin
akademik başarı puanları üzerinde sanat benlik kavramının, yaratıcılıktan daha etkili olduğu tespit
edilmiş fakat benlik saygısının herhangi bir anlamlı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Okullara
yerleşme puanlarına göre orta düzeyde akademik başarıya sahip olan öğrencilerin, akademik
düzeyleri yüksek ve düşük olan öğrencilerden daha yaratıcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler :Görsel Sanatlar Eğitimi, benlik saygısı, sanat benlik kavramı, yaratıcılık,
desen çizme becerisi, dokuzuncu sınıf öğrencileri
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VISUAL ARTS COURSE ON SELF-RESPECT ON THE ACADEMIC SUCCESS
SCORES, ART SELF-CONCEPT
ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the effect of self esteem, art self concepts and creativity on visual
acuity levels of students. The research is descriptive. The universe of the study consists of 1023
ninth grade students studying in the center of Kırşehir in 2017-2018. The sample consisted of 341
ninth grade students. As a data collection tool; Pattern Application measurement tool to determine
the academic achievement scores of Visual Arts Course, Torrance Creative Thought Test “Verbal
A” (TYDT) to measure their creativity, Rosenberg Self-Perception Scale (RBA) for selfperceptions, Art Self-Concept Scale to determine their interest in art. Forms were used. Data were
analyzed using SPSS-21 package program. As a result of the research, significant correlations were
found between the Visual Arts Course academic scores and the self-esteem sub-dimension of
dreaming, art self concepts and creativity levels. According to the results of the regression analysis,
it was found that art self concept was more effective than creativity on students' academic
achievement scores, but self-esteem had no significant effect It was concluded that students with
moderate academic achievement were more creative than students with high and low academic
levels according to their placement scores.

Keywords : Visual Arts Education, self-esteem, art self-concept, creativity, pattern drawing
skills, ninth grade students
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THE EFFECT OF LIGHT ON MENTAL SECURITY IN NURSING HOMES
Leila ZAFARI (Corresponing Author)
Department of Architecture, Faculty of Enginieering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Iran
Arash Mohammadi FALLAH
Department of Architecture, Faculty of Enginieering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Iran

ABSTRACT
Nowadays an increase in the number of elderly people attending nursing homes can be observed
by adjusting national and transnational statistics. Nursing homes are very important as an
alternative home space where needs more attention in terms of design and architectural aspects.
Various subjects are involved in the design of this collection among which can be pointed out
as "light," which has significant psychological and physical effects on buildings. Understanding
the meaning of light in terms of various perspectives and supplying the needs of the elderly
through accurate recognition can provide quality Increase the homes. In this study is struggled
to provide an introduction of the nursing home, recognition of light and the elderly requirements
as well as is demonstrated its utility and importance. In the article ahead while library studies,
literature revise, theoretical and practical investigations; has been studied in a descriptiveanalytical manner that ultimately led to present application and importance of light in spaces
allocated for the elderly.
Keywords: Light in Architecture, Nursing Home, Nursing Home Design, Light and the
Elderly, Light Psychology
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BUILDING PATTERNS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF IRAN
Asts. Prof. Arash Mohammadi FALLAH (Corresponding author )
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. Yaşar SUBAŞI DiREK
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy
Asts. Prof. SAEID KHOSHNIYYAT
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Design, Van Yuzuncu Yil Universiy

ABSTRACT
Since pre-historic times, Iran has always been a link between the civilizations of the East to the
West, and this situation in their cultural confrontation has emerged so important that, according to
Prof. Roman Ghirshman ‘Iranians received the culture and civilizations of other nations, benefited
from them, mixed them with what they had, and transferred to the others after evolving them’.
What has happened to the Persian architecture since the onset of the introduction of modernism
ideas over the last hundred years and the subsequent modernity, modernization, and modernism
may be concerning whether the Persian architecture has failed to play its role correctly and brand
its symbol on the evolutions in this long period; evaluations that were initiated in this period and
deeply influenced the building design in Iran and changed the life quality of Iranians. The present
paper aims to overview the architectural theories of the contemporary period and classify house
building patterns of contemporary architecture with a focus on the building works of this period.
Keywords: paradigm, modernism, syncretism, modernity and tradition, traditionalism, Iranian
architecture.

www.ispeco.org

13

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

ÇAĞDAŞ KENTSEL BAĞLAMLARDA TARİHİ ÇARŞILARIN SORUNLARI
Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi FALLAH
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

ÖZET
Tarihi kent merkezleri sadece rastgele anıt veya diğer tarihi bina topluluğu değildir. Bu tekil canlı,
yapıların, özellikle mekanların yaratıcılarıdır. Şehrin dinamik mekanı olma yeteneklerine göre
tarihi kent merkezleri, kentin gözle görülür bir perspektifine sahiptir. Şehirlerin tarihi değerleri
yüksek değerlerine, güvenilirliklerine ve saygınlıklarına rağmen maalesef risk türlerine maruz
kalıyorlar ve varlıkları son yüz yıl boyunca çeşitli faktörler tarafından tehdit ediliyor. Bu alanlar
farklı sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel tehlikelerle karşı karşıyadır.
Tarihi alanların kentin kimliği ve geçerliliği ve değerli kültürel miras olarak önemi herkes
tarafından yaygın olarak bilinmektedir. Tarihi Çarşılar, İslam şehirleri (İran, Türkiye,…) ve tarihi
alanlarda önemli bir role sahiptir. Bu şehircilik ve mimari unsur (eski çarşı) geçmişten günümüze
ekonomik (ticaret - depolama) ve ekonomik olmayan (dini, eğitimsel, sosyal, politik ve rekreasyon
hizmetleri) faaliyet göstermektedir. Bu kentsel kompleksin yapısı ve alanı bu etkinlikleri
destekleyecek şekilde oluşturulmuştur.
Geçtiğimiz yüz yıl boyunca, tarihi Çarşıların rolü, işlevi ve içeriği, hızlı kentleşmeden etkilenerek
gelişmeye devam etmektedir. Bu süreçte değişen işlev ve fiziksel formun yeni ihtiyaçlarının aksine
ve etkileşimde geleneksel pazarla çelişkiler ortaya çıkmıştır. Bu çelişki müdahale gerektiriyordu.
Şimdiye kadar bu müdahale hazmedilmiş ve hızlı olduğu için, Tarihi Çarşıların yapısı, geleneksel
olarak kentin merkezi olan toplumun ihtiyaçlarını tamamen karşılamıyor. Bu, modernizmin
Çarşılardaki kentsel alanı nasıl etkilediğini düşünmemize neden olur?
Anahtar Kelimeler: Tarihi Çarşılar, Tarihi İslam kentleri, Tarihi alanlar, kentsel alan, mimarlık,
kültürel miras
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HISTORICAL BAZAARS AND CHALLENGES IN CONTEMPORARY URBAN
CONTEXTS
ABSTRACT
Historic urban centers are not just random collection of monuments or other historic buildings.
They are singular alive urban structures, creators of particular spaces. Historical urban
centers according to their ability as dynamic space of the city have notable perspective of city.
Historical areas of cities despite their high value, credibility and dignity, unfortunately they
are exposed

to types

of risk

and

their existence is threatened by various

factors during

the past hundred years. These areas are confronted with different social, economic, physical and
environmental danger.
The importance of historical areas as identity and validity of the city and as
well as valuable cultural heritage is widely known for anyone. Historical bazaars have a
leading role in the space of Islamic cities (Iran, Turkey, …) and historical areas. This urbanism
and architectural element (old bazaar) from past to present have economic (trading – warehousing)
and noneconomic (religious, educational, social, political, and recreational services) activity. The
structure and space of this urban complex is formed in accordance to support these activities.
During the past hundred years the role, function and content of historical bazaars are in a continued
progress of developing influenced by the fast urbanization. In this process in contrast and
interaction to the new needs of the changing function and physical form, contradictions have
emerged to the traditional bazaar. This contradiction required an intervention. Until now as this
intervention are indigested and fast, the structure of old bazaar is not answering totally the needs
of the society, which traditionally the centrum of the city was. This gives us to think about how
modernism has influenced the structure of the bazar in the urban space?
Key words: Bazaar, Islamic urban, Historical fabric, urban space, architecture, cultural heritage
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GÜNÜMÜZDE KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN
“TÜRKİYE’DE OLUMSUZ HEYKEL ÖRNEKLERİ”
Dr. Öğr. Üyesi Derya UZUN AYDIN
Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, BATMAN

ÖZET
Kültürel miras, bir şehrin kültürü, kimlik ve tarihsel değerleriyle ilgilenen değerlerin tümünü
kapsar. Tarihi kentler, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar kadar dil, gelenek, müzik, öyküler gibi
somut olmayan değerler de kültürel mirası oluşturur. UNESCO, ICOMOS ve benzeri uluslararası
kurumlar tarafından hazırlanan sözleşmelerde ve metinlerinde kültürel miras kavramı; somut,
somut olmayan kültürel miras veya doğal miras olarak ayrılmıştır. Somut kültürel miras taşınabilir
ve taşınamaz kültürel miras olarak değerlendirilir. Taşınır kültürel miraslar içerisinde tablolar ve
heykellerin de girdiği bilinmektedir. Sürdürülebilir kültürel miras yönetimi de, kültürel mirasa ait
değerlerin ve öneminin sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması ve yaşatılmasına önem
vermektedir. ‘Kamusal alanlar’ değerleriyle önemini ortaya koymaktadır. ‘Kamusal alanda sanat’
açısından ‘heykel’, ‘alanı temsil’ etme bazında oldukça değerli sanat yapıtlarıdır. Bugün, sanattan
uzak ve kitschleştirilmiş çoğu heykel artık, modernliğin ruh halini hissettirmeye çalışmakta, yeni
konu arayışları, yeni biçimsel ve teknik arayışlarla ‘güzel’in ötesini aşmaktadır. Peki Türkiye’de
sanatçıların gerçekleştirdiği eser

kültürel mirasın sürdürebilirliği açısından

örnekleri,

değerlendirildiğinde tatmin edici midir? İşte bu çalışma, özellikle kentsel mekanların soyut, somut
özelliklerini yansıtan ancak bu sürdürülebilirlik temelinde olumsuz olma özelliği taşıyan ve
kültürel miras kavramını tehlikeye atan örneklerle oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Sürdürebilirlik, Kamusal Alan, Heykel Sanatı
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NOWADAYS, EXAMPLES OF NEGATIVE SCULTURES IN TURKEY IN TERMS OF
SUSTAİNABILITY OF CULTURAL HERITAGE
ABSTRACT
Cultural Heritage encompasses all values that deal with culture, identy and historical values of a
city. Intangible values such as langues, tardition, music as well as historical cities, monumental
buildings, archeogical sites form culturel heritege. The concept of cultural heritage in contracts
and texts prepared by UNESCO ICOMOS and similar international institutions is divided into
concrete intangible cultural heritage or natural heritage. Tangible cultural heritage is considered
as movable heritage and inmovable inheritage. It is know that paintings and sculptures have
entered in movable culturel heritage. The management of sustainable cultural heritage also attaches
importance to the values of cultural heritage by preserving and keeping it alive with a sustainable
approach. Public spaces demonstrate its importance with their values. They are very valueble
wotks of ‘art in terms representing the area of “sculpture” in terms of art in the public sphere.’.
Today most sculptures that have been kitscheed away from art are now trying to make the mood
of modernity feel and go beyond “beauty” with new subject search, new formal and technical
searches. But are the examples of Works performed by artists in Turkey satisfactory when
evaluetde in term of sustainability of cultural heritage?
This work has been tried to be created with examples that reflect the abstract, concrete
characteristics of urban spaces in particular, but which are negative on yhe basis of sustainability
and jeopardize the concept of cultural heritage.
Keywords: Cultural Heritage, Sustainability public space, Sculpture.
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VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EL HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİ
DÜZEYLERİ
Dr. Canan DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van
Öğr. Gör. Halime YILDIZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van
Öğr. Gör. Suzan GÜVEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

ÖZET
El hijyeni, enfeksiyonların oluşumunu ve yayılmasını önlemede, genel halk sağlığının
korunması ve geliştirilmesinde uygulanabilen etkili, kolay ve maliyeti düşük bir uygulamadır.
El hijyeninin doğru şekilde uygulanmaması enfeksiyonların önde gelen nedenleri arasında
olduğu düşünülmektedir. Yetersiz el hijyeni uygulamalarının Dünya nüfusunun %80 ’ini
olumsuz yönde etkilediği tahmin edilmektedir. Enfeksiyonların önlenmesinde el yıkamanın
büyük bir öneme sahip olduğu bilinmesine rağmen, el hijyeni için gerekli olan lavabo, sabun,
su, kağıt havlu, çöp kutusu gibi gereçlere erişimin sağlanamaması el yıkamaya uyumu
azaltmaktadır. Sağlık çalışanları için el hijyeni uyumunun önemli bir kural olduğunu ve bunu
başarmak için de yüksek kaliteli eğitimlerin gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde
yer alan toplam 13 programda öğrenim gören, geleceğin yetişkinleri ve aynı zamanda sağlık
personeli olarak toplum sağlığına hizmet sunmaya aday öğrencilerin el hijyeni ile ilgili bilgi
düzeylerinin saptanması, bu bilgi düzeyine üniversite eğitiminin ne ölçüde katkı sağladığını ve
bu bilgilerin nasıl artırılabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, 2019-2020
eğitim öğretim yılı güz döneminde 2. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı
gün okulda bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden gönüllü öğrenciler çalışma kapsamına
alınmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmış ve hesaplamalar
için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük
çoğunluğu el hijyeninin ellerin mikroplardan arındırılması olarak ifade etmiştir. Yine
öğrencilerin çoğu el hijyeni için su ve sabun kullanmaktadır. Katılımcıların çoğu hastaya temas
öncesi -sonrası, aseptik işlem öncesi-sonrası, hasta çevresine temas öncesi-sonrası, vücut
sıvılarına temas öncesi-sonrası el hijyeninin gerekliliğine inanmaktadır. Araştırma, öğrencilerin
el hijyeni ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu ancak okulda ve uygulama alanlarında el
hijyenini sağlayacak yeterli malzemenin olmadığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: El hijyeni, öğrenci, üniversite.
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MURADİYE VE ÇALDIRAN YÖRESİNDEKİ HEMODİYALİZ UYGULANAN
HASTALARDA BAZI KAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Yakup DİLBİLİR
Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi. Salih ÇİBUK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Handan MERT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü
Uz. Dr. Yusuf TOHMA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü
Prof. Dr. Nihat MERT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü

ÖZET
Hemodiyalize giren hastaların bazı parametrelerinin incelendiği bu çalışma, Van’ın Muradiye
ve Çaldıran ilçelerinde böbrek fonksiyonu bozulmuş 27-74 yaş aralığında 20 hasta üzerinde
yapıldı. Hastaların ne kadar aralıklarla diyalize girdiği, ne kadar süre diyalizde kaldığı, başka
hastalıklarının olup olmadığı, sosyoekonomik durumları, BMI gibi bilgileri anamnezlerle tek
tek kayıt edilip hastalardan kan örnekleri alındı. Her bir hastanın biyokimyasal
parametrelerinden üre, kreatinin, fosfor, Ca, aylık olarak dört ay süreyle, ferritin, PTH,
kolesterol düzeyleri ise birinci ve dördüncü ayda alındı. Alınan kan örnekleri usulüne uygun
şekilde pıhtılaşmaya bırakıldı. Daha sonra kan örnekleri 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi.
Elde edilen serumlardan üre, kreatinin, fosfor, ferritin, PTH, kolesterol, Ca analizleri hemen
gerçekleştirildi. Dört aylık üre ortalamaları Üre 101.70-104.7 mg/dl, kreatinin 8.41-9.73 mg/dl,
kalsiyum 8.70-9.00 mg/dl, fosfor 3.85-5.90 mg/dl, hemoglobin 10.70 – 11.70 g/dl arasında
saptanırken, birinci ve dördüncü ayda kolesterol 169-170 mg/dl, PTH 304.50-341.00 pg/ml,
ferritin ise 1192.10-1139.65 mg/dl arasında ölçüldü. Üre, kolesterol, PTH ve ferritin düzeyleri
arasındaki farklılıklar istatistiksel önem göstermezken, kreatinin, fosfor, kalsiyum ve
hemoglobin ortalamaları arasındaki farklılıklarda p ≤ 0.005 düzeyinde önem saptandı.
Parathormon düzeyi hemoglobin düzeyindeki değişiklikler gibi sadece tek bir faktöre bağlı
olarak değil çoklu faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Serum kreatinin, hemoglobin ve total
protein ile yaşam kaliteleri, fiziksel ve mental sağlık durumları arasında önemli bağlantılar
vardır. Hemodiyaliz hastalarının yetersiz proteinli diyetler tüketmesi sonucunda kalsiyum ve
fosfor alım miktarları da azalır.
Hemodiyalizli hastalarda nefronların kaybolması ile ilişkili fosfat artışı ve hipokalsemi
oluşmakta ve bu durum paratiroit hormonu aktivitesini artırmaktadır.
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Yani bu çalışmada incelenen parametrelerdeki bazı değişimler çoklu faktörlere bağlı olarak
değişebilmektedir. Hastalardan elde edilen bireysel sonuçlar değerlendirildiğinde, hastaların D
vitamini düzeylerine eş zamanlı olarak bakıldığı diyet, beslenme durumunun, diyaliz
hastalarında eritropoetin direncine neden olabilecek bazı faktörlerin de incelendiği daha
kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği, ancak bu araştırmada elde edilen sonuçların da diyaliz
hastalarının medikal değerlendirilmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal Parametreler, Hemodiyaliz, İnsan, Kronik Böbrek
Yetmezliği, Serum.

INVESTIGATION OF SOME BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS
UNDERGOING HEMODIALYSIS IN MURADIYE AND CALDİRAN REGION

ABSTRACT
This study was performed to examines some parameters of hemodialyzed patients, on 20
patients ages between 27-74, with impaired renal function in the Muradiye and Caldiran
districts of Van. Blood samples were taken from the patients one by one with the records of
how long they were dialyzed, whether they had other illnesses, socio-economic status, BMI.
Biochemical parameters such as urea, creatinine, P, Ca of each patient were determined for
four months, Ferritin, PTH, Cholesterol levels wereonly analyzed for the first and fourth
months. Blood samples were taken to coagulate in accordance with the procedure. Blood
samples were then centrifuged at 4000 rpm for 10 minutes. Urea, creatinine, Phosphorus,
Ferritin, PTH, Cholesterol, Ca were analyzed immediately in the obtained serum. When the
four-month averages were examined, values was found to be between ;urea 101.70 -104.7
mg/dl, creatinine 8.41-9.73 mg/dl, Ca 8.70-9.00 mg/dl, phosphorus 3.85-5.90 mg/dl,
hemoglobin 10.70-11.70 g/dl. In the first and fourth months the values of cholesterol was
measured between 169-170 mg/dl, PTH 304.50-341.00 pg/ml and ferritin levels 1192.101139.65 mg/dl While differences in urea, cholesterol, PTH and ferritin levels were not
statistically significant, differences in creatinine, phosphorus, calcium and hemoglobin
averages were significant at p ≤ 0.05 level. Parathormone levels vary not only by a single factor
but by multiple factors such as changes in hemoglobin level.
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There are important links between serum creatinine, hemoglobin and total protein and quality
of life, physical and mental health status. As hemodialysis patients consume inadequate protein
diets, calcium and phosphorus uptake also decreases.
Phosphate elevation and hypocalcemia associated with the loss of nephrons in hemodialysis
patients occurs, which increases parathyroid hormone activity. Some changes in the parameters
examined in this study may vary depending on multiple factors. When the individual results
from the patients were evaluated, it was concluded that more comprehensive studies should be
carried out in which the dietary, nutritional status of patients with vitamin D concentration were
examined and some factors that might cause erythropoietin resistance. However, the findings
obtained in this study are important in the medical evaluation of dialysis patients.
Keywords: Biochemical Parameters, Hemodialysis, Human, Chronic Renal Failure, Serum.
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İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE TERMAL YANIKLARDA AOPP DÜZEYLERİ İLE
BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Handan MERT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü
Hemşire Suat AÇIKKOL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Yanık Ünitesi
Uz. Dr. İskan ÇALLI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİBUK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Sıddık KESKİN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü
Prof. Dr. Nihat MERT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü

ÖZET
Yanık, etyolojisi ve ciddiyetine göre organizmanın tamamını etkileyen sistemik bir
yaralanmadır ve en sık rastlanan travmalardan biridir. Bu çalışmanın amacı ikinci ve üçüncü
derece termal yanık hastalarında tedavi öncesi ve sonrası plazma AOPP düzeyleri ile bazı
biyokimyasal ve hematolojik parametreleri incelemek, bu parametrelerdeki değişimleri
saptamaktır. Cinsiyet farkı gözetmeksizin yaşları 1-18 arası, yanık alanı % 10’dan fazla olan
ikinci ve üçüncü derece termal yanık şikayetiyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yanık Ünitesi’ne başvuran çocuk hastalar çalışma materyalini oluşturdu. Hastalardan tedavi
öncesi ve tedavi sonrası olmak üzere iki kez kan örnekleri alındı. Kan plazmasında AOPP
düzeyine ELISA’da bakıldı. Biyokimyasal (serum kreatinin, üre, glukoz, albumin, Na, K, CRP,
AST, CK) ve hematolojik parametreler (WBC, RBC, HGB, HCT, PLT) otoanalizörde
incelendi. İkinci derece termal yanık hastalarında tedavi öncesi saptanan AOPP, üre, glukoz,
K, CK, WBC, RBC, HCB, HCT; üçüncü derece termal yanık hastalarında ise AOPP, glukoz,
K, CRP, CK, PLT düzeylerinin tedavi sonrasında önemle değiştiği (p<0.05) görüldü. İki grup
arasında tedavi öncesinde tespit edilen kreatinin, glukoz, albumin, K, PLT düzeylerinde
istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde önem saptanırken, tedavi sonrası dönemde ise Na, HCT,
PLT düzeyleri yönünden iki grup arasında önem bulundu (p<0.05). Bu çalışma, yanık
olgularında AOPP düzeyi ilk defa çalışılmış olması nedeniyle öncül bir çalışma niteliğindedir.
Her iki grupta da tedavi öncesi oksidatif strese ve inflamasyona bağlı olarak yükselen AOPP
düzeyinin tedavi sonrasında düştüğü görülmektedir.
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Sonuç olarak, tedavi öncesi ve tedavi sonrası incelenen biyokimyasal ve hematolojik
parametrelerdeki değişimler nedeniyle, yanık tedavisi süresince biyokimyasal ve hematolojik
parametrelerin sürekli takip edilmesinin, prognoz açısından önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: İkinci derece yanık, üçüncü derece yanık, AOPP, biyokimyasal
parametreler, hematolojik parametreler.
“Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje
Numarası: TYL-2017-5952”

INVESTIGATION OF AOPP LEVELS, SOME BIOCHEMICAL AND
HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN SECOND AND THIRD DEGREE
THERMAL BURN
ABSTRACT
Burn is a systemic injury affecting the entire organism according to its etiology and severity
and is one of the most common traumas. The aim of this study was to investigate plasma AOPP
levels and some biochemical and hematological parameters before and after treatment second
and third degree thermal burn patients and determine the changes in these parameters. The study
material consisted of pediatric patients who were admitted to the burn unit of SBU Van Training
and Research Hospital with the complaint of second and third degree thermal burns aged
between 1 and 18 years, with a burn area exceeding 10 %. Blood samples were taken twice
before and after treatment. AOPP level in blood plasma was measured in ELISA. Biochemical
(serum creatinine, urea, glucose, albumin, Na, K, CRP, AST, CK) and hematological
parameters (WBC, RBC, HGB, HCT, PLT) were analyzed by the autoanalyser. Prior to
treatment, levels of AOPP, urea, glucose, K, CK, WBC, RBC, HCB, HCT in patients with
second degree thermal burn; and AOPP, glucose, K, CRP, CK and PLT levels in patients with
third degree thermal burns significantly changed after treatment (p<0.05). Between the two
groups, although creatinine, glucose, albumin, K and PLT were statistically significant (p<0.05)
before treatment, significant differences were also observed in Na, HCT and PLT after
treatment (p<0.05). This study is a preliminary study due to the fact that the AOPP level has
been studied for the first time in burn cases. In both groups, the level of AOPP increased due
to oxidative stress and inflammation before treatment. As a result, biochemical and
hematological parameters are important for the prognosis of thermal burns.
Key words: Second degree burn, third degree burn, AOPP, biochemical parameters,
hematological parameters
“This work was supported by Research Fund of the Van Yüzüncü Yıl University. Project Number: TYL-20175952”
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DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY LEVELS OF SOIL SAMPLES
IN LAKE TURNA SURROUNDING IN VAN PROVINCE
Lecturer Halime YILDIZ
Van Yuzuncu Yil Unıversity, Vocational School of Health Care, Van
Assist. Prof. Nergiz YILDIZ YORGUN
Van Yuzuncu Yil Unıversity, Science Faculty, Physics Department, Van
Dr. Filiz GÜR
Ege, Institute of Nuclear Sciences, İzmir

ABSTRACT
Living creature are exposed to natural and artificial radiation throughout their lives. 88% of the
radiation to which living creatures are exposed consists of natural sources. Natural radiation
usually consists of cosmic rays and terrestrial radiation. The main radionuclides that make up
the terrestrial natural radiation sources are uranium(238U), thorium (232Th) and potassium(40 K).
Cosmic rays and gamma rays from radionuclides cause external irradiation in living creatures,
while the ingestion of radionuclides in air, water, soil, and foodstuffs through the respiratory
and digestive tracts causes internal irradiation. Radionuclides, especially by internal irradiation,
cause damage to human tissue and cell functions. While the human immune system repairs
these damages, continuous exposure to radiation can cause permanent damage to the cells and
even cancer. The regular investigation of the concentrations of radionuclides in the
environment, which are the sources of natural radiation, is important both to determine whether
the region is healthy for natural radiation and to determine the effects of radiation on human
beings.
In this study, soil samples were taken from Lake Turna in Van province and activity
concentrations of

226

Ra,

232

Th,

40

K radionuclides were measured by using HPGe gamma

spectrometer. Radium equivalent (Raeq), absorbed gamma dose rate (D), external hazard index
(Hex) and annual effective dose equivalent (AEDE) concentrations were calculated from the
results. Descriptive statistics for the features discussed are expressed as; mean, standard
deviation, minimum and maximum values. Statistical significance level was taken as 5% in the
calculations and SPSS statistical package program was used for the calculations. The results
were compared with both national and international standards and similar studies. As a result
of the measurements, it was determined that the radioactivity and dose rates in the region did
not pose any risk to health.
Keywords: Environmental Radioactivity, HPGe detector, Lake Turna
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VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN BİYOKİMYASAL İNCELENMESİ
Prof. Dr. Handan MERT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van
Kimya Müh. Ilgın MİS
Tarım Bakanlığı, Van İl Kontrol Laboratuvarı, Van
Dr. Öğr. Üyesi Semih YAŞAR (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp MYO, Tıbbi Lab. Tekn. Bölümü, Van
Prof. Dr. Nihat MERT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van

ÖZET
Van ve yöresi yüksek rakımı, kendine özgü bitki örtüsü ve iklim koşulları ile arıcılığın elverişli
olduğu ve giderek yaygın olarak yapıldığı bir bölgedir. Bu çalışmada Van ve yöresinde üretilen
çiçek ballarında çeşitli biyokimyasal analizler yapılarak sonuçların standartlara uygunluğunun
belirlenmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda Van ve yöresindeki 11 ayrı bölgede (VanMerkez, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gürpınar, Bitlis-Merkez, Hizan, Hakkari-Merkez,
Şemdinli, Yüksekova, Pervari) üretilen 100 adet bal örneği kullanılarak sakkaroz, invert şeker,
pH, rutubet, naftalin analizleri yapıldı. Bu analizler sonucunda ortalama sakkaroz % 2.37, invert
şeker % 68.58, pH 3.95, rutubet % 19.65 olarak bulundu ve hiçbir bal örneğinde naftalin
kalıntısına rastlanmadı. 11 bölgenin biyokimyasal analizlerinin ortalaması incelendiğinde
sakkaroz, invert şeker ve naftalin bakımından Türk Gıda Kodeksi, TS 3036 ve EU kriterlerine
uyduğu tespit edildi. Ortalama rutubet içeriği bakımından ise Çatak hariç diğer yerlerin
standartlara uyduğu saptandı. Arıcılığı ve bal üretimini geliştirmek için bu yörede gerekli
reklam ve eğitimsel faaliyetlerin yapılması gerekirken, arı yetiştiriciliğine çeşitli kurumlar
tarafından özel projelerle mali destek sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çiçek balı, sakkaroz, invert şeker, rutubet, naftalin.
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BIOCHEMICAL INVESTIGATIONS ON HONEY PRODUCED IN VAN AND
SURROUNDINGS
ABSTRACT
Van and surroundings are convenient for the beekeeping because of its high altitute, special
flora and climatic conditions and beekeeping is getting more popular in these areas. In this
study, it was aimed to determine the quality of blossom honey samples produced in these areas
by biochemical analysis. For this purpose 100 honey samples from 11 different town (VanMerkez, Bahcesaray, Catak, Edremit, Gurpinar, Bitlis-Merkez, Hizan, Hakkari-Merkez,
Semdinli, Yuksekova, Pervari) were analyzed for the percentages of saccharose, invert sugar
and humidity, naphthaline amount and pH values. The avarage values of saccharose (% 2.37),
invert sugar (% 68.58), pH (3.95), humidity (% 19.65) were estimated in all samples. It was not
found any naphthalene residues in any honey sample. All data from difterent regions analyses
were compared and evaluated by the standarts of TS, Turkish Food Codex and EU. The mean
saccharose, invert sugar, humidity, naphthalene of all samples were determined that they were
in accordance with the those standarts. The mean humidity values were also acceptable to
standarts, except Çatak samples. In conclusion while it was necessary to advertise and perform
educational programmes to improve beekeeping and honey production in Van, financial
supports must be given to beekeeper by special projects foundations by different organization.
Keywords: Blossom honey, saccharose, invert şeker, humidity, naphthalene.
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SİYATİK SİNİR HİSTOLOJİSİNİN IŞIK MİKROSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇÖLÇİMEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ÖZET
Periferik sinir sistemi, santral sinir sistemi ile içinde yaşadığımız dış dünya arasındaki
iletişimimizi sağlayan vücudun tüm bölgelerini birbirine bağlayan sinir sistemi bölümüdür.
Periferik sinirler kimyasal, mekanik ve termal nedenlerle hasara uğramaktadır. Travmaya
maruz kalan hastaların % 2.8’inde periferik sinir hasarı oluştuğu bildirilmektedir. Tedavide en
iyi seçenek kesilmiş periferik sinir uçlarının primer olarak uc-uca onarılması bunun
uygulanamadığı durumlarda otolog greft kullanılarak sinir uçlarının birleştirilmesidir. Amaç
sinir bütünlüğünü tekrar sağlayarak implus iletiminin geri dönüşümünü sağlamaktır. Ancak
tedavi sonrası iyileşme için geçen sürenin uzun olması, tam olarak fonksiyonel ve klinik
iyileşmenin olmaması nedeniyle farklı klinik uygulamalar ve stratejiler geliştirmek için
araştırmalar günümüzde halen devam etmektedir. Periferik sinir çalışmalarında sıçan siyatik
siniri en sık kullanılan ve hasar modeli oluşturulan sinirdir. Bu yüzden de histolojik incelenmesi
önem arz etmektedir. Miyelinli periferik sinirlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi için
doğru ve uygun bir tespit işlemi ön koşuldur. Histolojik incelemelerde periferik dokularından
iyi ayrılmış periferik sinirin glutaraldehitte immersiyon fiksasyonu uygulanmasını takiben
kuvvetli bir oksidan osmium tetroksitte (OsO4) postfiksasyonu genellikle tercih edilmektedir.
Akabinde epoksi resine gömülen dokulardan yarı-ince kesitler alınarak toluidin mavisi ile
boyama periferik sinir histolojisinde, miyelinli sinir liflerinin birçoğunun değerlendirilmesini
mümkün kıldığı için altın standart olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında periferik sinirlerin
histolojik değerlendirilmesinde ışık mikroskopik incelemede mümkün olmaktadır. Bu amaçla
2 adet adult, sağlıklı Wistar albino erkek sıçan alındı. Anestezi altında sol siyatik sinir periferik
dokularından disseke edilerek çıkarıldı. %10’ luk formaldehitte 72 saat fikse edildikten sonra
rutin ışık mikroskopik histolojik takip prosedürleri uygulandı. Dokular parafine gömüldü,
akabinde 5µm, 3µm kalınlığında kesitler alındı. Hematoksilen & Eozin (H&E), Masson’un üçlü
boyası ve %1’lik Toluidin Mavisi boyama yöntemleri uygulandı. Farklı boyama ve kesit
kalınlıklarında Siyatik sinirin genel yapısı ve akson yapıları değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Histolojik yapı, sıçan, Siyatik sinir
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LIGHT MICROSCOPIC EVALUATION OF SCIATIC NERVE HISTOLOGY
ABSTRACT
Peripheral nervous system is the part of the nervous system that connects all parts of the body
that provide communication between the central nervous system and the outside world in which
we live. Peripheral nerves are damaged by chemical, mechanical and thermal reasons.
Peripheral nerve damage has been reported in 2.8% of traumatized patients. The best option in
the treatment is the primary end-to-end repair of the cut peripheral nerve endings, where this
cannot be performed, and joining the nerve endings using autologous grafts. The aim is to
restore the nerve integrity and returnover the implus transmission. However, research is still
underway to develop different clinical applications and strategies due to the long period of
recovery after treatment and the lack of fully functional and clinical improvement. The rat
sciatic nerve is the most commonly used nerve injury model in peripheral nerve studies.
Therefore, histological examination is important. An accurate and appropriate fixation is a
prerequisite for morphological evaluation of myelinated peripheral nerves. In histological
examinations, the fixation of the peripheral nerve well separated from the peripheral tissues in
glutaraldehyde followed by postfixation in a strong oxidant osmium tetroxide is generally
preferred. Subsequently, semi-thin sections of epoxy resin-embedded tissues and staining with
toluidine blue are considered to be the gold standard in peripheral nerve histology because it
allows the evaluation of many of the myelinated nerve fibers. In addition, light microscopy is
possible for histological evaluation of peripheral nerves. For this purpose, 2 adult, healthy
Wistar albino male rats were taken.The left sciatic nerve was dissected from the peripheral
tissues under anesthesia. Routine light microscopic histological follow-up procedures were
performed after fixation in 10% formaldehyde for 72 hours. The tissues were embedded in
paraffin and then 5µm and 3µm thick sections were taken. Hematoxylin & Eosin (H&E)
Masson's triple dye and 1% Toluidine Blue staining methods were applied. The general
structure and axon structures of the sciatic nerve with different staining and cross-sectional
thicknesses were evaluated.
Keywords: Histological structure, rat, Sciatic nerve

www.ispeco.org

28

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ1
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zihni MEREY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Eğitimi
Anabilim Dalı

ÖZET
Toplumda değişimin ve dönüşümün lokomotifi sayılan eğitim sürecinin en önemli aktörleri
öğretmenlerdir. Bugün gelişmiş ülke kategorisinde yer alan devletler öğretmenlere sağladıkları
istihdam imkânlarıyla ve toplum nezdindeki saygınlıklarını artırma çabalarıyla kendi
gelişmişliklerini garanti altına almışlardır. Bu çalışma da sahip olduğu nitelikli eğitim
sisteminden sürekli söz ettiren ve öğretmenlik mesleğine getirdiği farklı bakış açılarıyla önemli
bir yeri olan Norveç’in öğretmen yetiştirme sistemini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç
kapsamında elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımlarından olan görüşme ve doküman
incelemesi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Norveç öğretmen yetiştirme konusunda uzman
olan birçok Norveçli akademisyenle ve ayrıca Norveç devlet okullarında görev yapan
öğretmenlerle görüşmeler yapılarak, Norveç'teki öğretmen eğitimi programları için ulusal
kılavuzların gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinde sorumlu olan Ulusal Öğretmen
Eğitimi Konseyi’nin (NRLU) çalışmaları incelenerek veriler toplanmaya çalışılmıştır. Genel
olarak elde edilen veriler incelendiğinde; mevcut dört yıllık ilkokul ve ortaokul öğretmenliği
eğitim programlarının, 2017'den itibaren beş yıllık yüksek lisans programları ile değiştirildiği;
1-7 yıllık ilkokul öğretmen eğitim programının ilk üç yılının her biri en az 30 krediden oluşan
Norveççe ve matematik gibi dersler dahil olmak üzere üç veya dört dersten oluştuğu; program
birinci yıl ile üçüncü yıl arasında 30 kredilik pedagoji ve öğrenci yeteneklerini temel alan
derslerin olduğu; en az 60 kredilik yüksek lisans konu I dersinin olduğu; en az 30 kredilik Konu
II ve Konu III dersinin olduğu; yeni bir öğretim konusu olan, okulda çalışmaya uygun bir ders
veya bir öğretim konusunda uzmanlaşmayı sağlayan 30 kredilik Konu IV dersinin olduğu
görülmektedir.

Bu çalışmanın bir kısmı Yürütücülüğü: Prof. Dr. Zihni MEREY’ın, yaptığı, Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. Dr. Eyüp
AKTÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Kenan Bulut’un araştırmacı olarak yer aldığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 7815 Nolu “Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İskandinavya
Ülkeleri Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden üretilmiştir .
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Ayrıca 5-10 yıl arası ortaokul öğretmen eğitimi programının ilk üç yılının pedagoji ve öğrenciye
yönelik beceriler (30 kredi), konu I (tez konusu; en az 60 kredi), konu II (öğretim konusu; en
az 60 kredi), konu III (yeni bir öğretim konusu, okulda çalışılacak bir konu veya bir öğretim
konusunda uzmanlaşmak; 30 veya 60 kredi) olduğu; programın ilk üç yılında 60 kredilik
pedagoji ve öğrenciye yönelik becerilerle birlikte 30 kredilik mesleki pedagoji ve özel pedagoji,
Konu I (Tez konusu) 60 kredilik bir dersin olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Norveç, Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme, Mesleki Gelişim.
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF THE
SCANDINAVIAN COUNTRIES: NORWAY EXAMPLE
ABSTRACT
Teachers are the most important actors of the educational process, which is considered as the
locomotive of change and transformation in society. Today, states in the category of developed
countries have ensured their own development by providing employment opportunities to
teachers and increasing their dignity in the society. This study also aims to analyze the teacher
training system of Norway, which has a prominent place in the teaching profession and has an
important place in the teaching profession. For this purpose, the data obtained were collected
by using interview and document analysis method which are the qualitative research
approaches. The data were collected by examining the work of the National Teacher Education
Council (NRLU), which is responsible for the review and development of national guidelines
for teacher education programs in Norway, by interviewing with several Norwegian academics
specializing in Norwegian teacher training as well as teachers working in Norwegian public
schools. In general, when the obtained data are examined ıt seen that current four-year primary
and lower secondary teacher education programmes are to be replaced by five-year master’s
degree programmes from 2017; the first three years of the primary and lower secondary teacher
education programme for years 1–7 comprise three or four teaching subjects, including
mathematics and Norwegian with a scope of at least 30 credits each; the first to the third year
of the programme include 30 credits of pedagogy and pupil-related skills; at least 60 credits of
master subject I course; at least 30 credits of Subject II and Subject III; 30 credits subject IV,
which can be a new teaching subject, a subject relevant for work in schools, or a specialisation
in a teaching subject. Also,It seen that the first three years of the primary and lower secondary
teacher education programme for years 5–10 comprise pedagogy and pupil-related skills (30
credits), subject I (master subject; at least 60 credits), subject II (teaching subject; at least 60
credits) and subject III (new teaching subject, a subject relevant for work in schools, or a
specialisation in a teaching subject; 30 or 60 credits); Subject I (master subject) can be a 60
credtis teaching, professionoriented pedagogy or special pedagogy, 30 credits, which together
with pedagogy and pupil related.
Keywords: Norway, Teacher, Teacher Training, Professional Development.
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İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ2

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zihni MEREY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZET
Danimarka kuzey deniziyle Baltık denizi arasında uzanan ve irili ufaklı birçok adanın üzerine
yayılmış olan bir ülkedir.

Danimarka’nın yüzölçümü 43.093 km2, nüfusu yaklaşık

5,775.000’dır. Tek meclisli meşrutî monarşi ile yönetilir; ve başkenti Kopenhag’dır.
Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinin eğitim sistemlerine ilişkin
bir çözümleme yapıldığında söz konusu ülkelerin eğitim sistemlerinin önemli oranda bir birine
benzediği görülmektedir. Fakat bu önemli benzeşime rağmen bu ülkelerin öğretmen yetiştirme
süreçlerinde Danimarka’nın önemli bir değişiklik sergilediğini söylemek mümkündür.
Öncelikli olarak Danimarka’nın ilk ve orta öğretimi hakkında şunları söylemek mümkündür:
2014/2015 eğitim yılında İlk ve ortaokullardaki tüm öğrencilerin %78'i devlet okuluna
(Folkeskole) , % 16'sı özel okullara,% 4'ü “Efterskoler” olarak bilinen özel konutlara ve% 2'si
spesifik/dini okullara kayıt yapmıştır.
Danimarka’da çocuğun altı yaşına girdiği yıldan başlamaktadır; ve eğitim on yıl zorunludur.
Fakat burada okulun zorunlu olması ile eğitimin zorunlu olması ayrıdır. Başka bir deyişle
zorunlu olan okul değil, eğitimdir. Danimarka’da devlet okullarının kabul ettiği temel yasaya
göre, okullar öğrencilere konuya özgü nitelikler sağlamalı ve onları daha ileri eğitime
hazırlamalıdır. Dahası, okullar öğrencileri demokratik bir toplumdaki vatandaşlar olarak
rollerine hazırlamalıdır.

Bu çalışmanın bir kısmı Yürütücülüğü: Prof. Dr. Zihni MEREY’ın, yaptığı, Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. Dr.
Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Kenan Bulut’un araştırmacı olarak yer aldığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 7815 Nolu “Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki
Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden
üretilmiştir.
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Daha öncede ifade edildiği üzere Danimarka’da öğretmen yetiştirme süreçleri diğer İskandinav
ülkelerinden farklılık göstermektedir. Burada sadece öğretmen yetiştiren üniversiteler vardır.
bu üniversitelerden bir tanesi de Kopenhag Üniversitesi (University College Copenhagen)’dir.
Söz konusu üniversitenin yaklaşık 20000 öğrencisi ve 2000 akademik ve idari personeli
ulunmaktadır. Burada (i) Öğretmen Eğitimi (ilk ve alt orta öğretim), (ii) Sosyal (bilgiler) Eğitim
(iii) İşaret Dili Yorumlama ve (iv) Tekstil ve El Sanatları Tasarımı olmak üzere dört bölüm
bulunmaktadır. Söz konusu Bölümlerden olan ‘Öğretmen Eğitimi Bölümü’nün yaklaşık 4000
öğrencisi bulunmaktadır.
Öğretmen Eğitimi Bölümünde (i) İleri Düzey Bilim Öğretmenliği programı (ii) İleri Düzey Dil
Öğretmenliği programı,(iii) Özel İhtiyaç/gereksinim Eğitimi ve (iv) Uluslararası profil olmak
üzere dört bölüm bulunmaktadır.Burada öğretmen eğitiminin amacı ‘ilkokul ve ortaokul için
öğretmen yetiştirmek ve daha ileri eğitime temel sağlamaktır’ ve ‘Danimarka devlet okulu
sisteminde öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaları için öğretmenlere akademik,
didaktik ve pedagojik nitelikler kazandırmak’ olarak özetlenmektedir. Danimarka’da Öğretmen
Eğitimi dört yıllık bir programdır; ve program şu dört ana unsurdan oluşmaktadır: (i)
Öğretmenin temel yeterlikleri (60 AKTS), (ii) Temel Dersler (130 AKTS), (iii) Öğretmenlik
uygulaması (30 AKTS) ve (iv) Lisans Eğitim projesi-Bitirme Tezi (20 AKTS).
Danimarka’da öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan öğrenciler istedikleri okullara
başvurarak öğretmen olma talebinde bulunabilmektedir. Öğretmenlerin söz konusu başvuru
taleplerini ise okul idaresi değerlendirmektedir. Okul idaresi (veya müdürü) de belediyeler
tarafından atanmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında öğretmenin işe alımından ve işteki
performansını değerlendirmede sorumluluk alan kurum okul idaresinin kendisidir. Bu da
öğretmenin verimli çalışmasını önemli oranda olumlu etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Danimarka, Eğitim, Öğretmen Yetiştirme
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF THE
SCANDINAVIAN COUNTRIES: DENMAR EXAMPLE
ABSTRACT
Denmark is a country between the North Sea and the Baltic Sea and spread over many islands
of various sizes. Denmark has an area of 43,093 km2 and a population of about 5,775,000. It is
governed by a unicameral constitutional monarchy; and its capital is Copenhagen. When an
analysis of the educational systems of Scandinavian countries such as Denmark, Sweden,
Norway and Finland is carried out, it is seen that the educational systems of these countries are
substantially similar. However, despite this significant similarity, it is possible to say that
Denmark has shown a significant change in the teacher training processes of these countries.
First of all, it is possible to say about Denmark's primary and secondary education: In the
2014/2015 academic year, 78% of all pupils in primary and secondary schools were public
schools (Folkeskole), 16% to private schools, and 4% to private housing (Efterskoler) and 2%
enrolled in specific/religious schools. In Denmark, education begins when the child turns six;
and ten years of education is compulsory. However, the compulsory school and the compulsory
education are separate. In other words, it is not compulsory school, but education. According
to the basic law adopted by public schools in Denmark, schools should provide pupils with
subject-specific qualifications and prepare them for further education. Moreover, schools
should prepare students for their role as citizens in a democratic society. As mentioned earlier,
the process of teacher training in Denmark differs from other Scandinavian countries. There are
only universities that train teachers. One of these universities is University College
Copenhagen. The university has approximately 20000 students and 2000 academic and
administrative staff. There are four sections: (i) Teacher Education (primary and lower
secondary education), (ii) Social Education (iii) Sign Language Interpretation and (iv) Textile
and Handicraft Design. ‘Teacher Training Department yaklaşık has approximately 4000
students.
In Denmark, students who graduate from teacher training programs can apply to the schools
they want to become teachers. The school administration evaluates the application requests of
the teachers. The school administration (or director) is also appointed by the municipalities. In
this context, it is the school administration that takes responsibility for the teacher's recruitment
and performance assessment. This has a significant positive effect on the teacher's efficient
work.
Keywords: Denmark, Education, Teacher Training
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İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ3
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
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Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
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Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
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ÖZET
Öğretmenlik mesleği, öğretmenin önemi, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin rolleri hemen tüm
toplumlarda güncelliğini koruyan bir konudur. Öğretmenlik mesleğinin gelişmesinde etkin rol oynayan
ülkelerden bir tanesi de Finlandiya'dır. PISA gibi uluslararası sınavlardaki performansı ile ilk sıralarda yer
alan bir ülke durumuna gelmiştir. Bu yönüyle Finlandiya eğitim sistemi, tüm dünyada dikkatleri üzerine
çekmeyi başarmıştır. Finlandiya’nın eğitim sisteminin dünyada örnek gösterilen bir eğitim modeli
olmasını sağlayan Finlandiyalı öğretmenlerdir Finlandiya'da, öğretmenler yalnızca eğitim politikalarının
uygulayıcısı değil, aynı zamanda eğitim hizmetlerini anlamlı kılan eğitim hizmetlerinin başlatıcısı ve
geliştiricisidir. Bu yüzden eğitim sisteminin vazgeçilmez öğeleri arasında yer almaktadırlar. Bu çalışmanın
amacı Finlandiya eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sürecini gözlem, görüşme ve
literatüre dayalı olarak ortaya koymaktır Çalışmada ayrıca Finlandiya'nın öğretmen yetiştirme ve mesleki
gelişim sürecini etkileyen temel faktörler belirtilmiştir. Ulaşılan bulgular neticesinde birtakım önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Finlandiya, Öğretmen, Öğretmen yetiştirme, mesleki gelişim,
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL IN
SCANDINAVIAN COUNTRIES: CASE OF FINLAND

ABSTARCT
The teaching profession, the importance of teacher, teacher training and the roles of teachers
are a current issue in almost all societies. Finland is one of the countries that play an active role
in the development of the teaching profession. It has become a leading country with its
performance in international examinations such as PISA. In this respect, the Finnish education
system has managed to attract the attention of all world. The Finnish teachers have made
Finland's education system an exemplary model of education in the world. Teachers were the
pioneers of this transformation in the Finland Education System. In Finland, teachers are not
only the practitioners of educational policies, but also the initiators and developers of education
services, which make education services meaningful. Therefore, it is one of the indispensable
elements of the education system. The aim of this study is to present the process of teacher
training and professional development in Finnish education system based on observation,
interview and literature. Also, in the study the main factors which effecting the Finland's teacher
training and professional development process are stated. As a result of the reached findings,
some suggestions were made.

Keywords: Scandinavian countries, Finland, teacher training, professional development.
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ÖĞRETMENLERİN DEPRESYON SEVİYELERİNİN
CHAİD ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Metin TAYTAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı
Mahmut AYAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Anabilim Dalı

ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin depresyon seviyesi üzerinde etkili olan
değişkenleri CHAID Analizi yöntemi ile incelemektir. Çalışmada yer alan bağımsız
değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk varlığı, çalışma süresi ve çalışma ortamı
toplam puanıdır. Bağımlı (yor-danan, ölçüt) değişken ise, depresyondur. Bu araştırma, genel
tarama modellerinden betimsel yaklaşım ve ilişkisel tarama deseni ile yürütülmüştür. Nicel
verilere dayalı istatistiksel teknikler kullanılarak modele ilişkin varsayımlar sınanmıştır.
Araştırmaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
Liselerde çalışan öğretmenler katılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise; merkez ilçelerden eşit
sayıda olmak üzere, basit seçkisiz olarak belirlenen toplam 12 okulda çalışan ve çalışmaya
gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenlerden, her okuldan eşit sayıda olmak üzere, basit
seçkisiz olarak seçilen toplam 800 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan personelin,
depresyon değerlendirilmesinde Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğunun depresyondan etkilendiği

şeklinde fikir beyan

ederken, ayrıca öğretmenlerin depresyonu üzerinde en önemli etkiye sahip olan değişkenler
sırasıyla; çocuk varlığı, medeni durum, çalışma süresi, cinsiyet ve çalışma ortamı olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, Chaid, CRT
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TEACHERS 'DEPRESSION LEVELS
INVESTIGATION WITH CHAID ANALYSIS METHOD

ABSTRACT
The main purpose of this study is to investigate the variables that affect teachers' depression
level by CHAID analysis. The independent variables included in the study were; gender, age,
marital status, presence of child, duration of work and working environment. Dependent
(criterion) variable is depression. This research was carried out with descriptive approach and
relational survey design. Assumptions about the model were tested by using statistical techniques based
on quantitative data. Teachers working in high schools of Van Provincial Directorate of National
Education participated in the study in 2018-2019 academic year. The sample of the study is; It
consists of a total of 800 teachers who work in 12 schools, which are selected from the central
districts in an equal number, without any random selection, and who want to participate
voluntarily in the study. Beck Depression Scale (BDI) was used to evaluate the depression of
the participants. As a result of the analysis, while the majority of teachers stated that they were
affected by depression, the variables that had the most significant effect on teachers' depression
were respectively; child presence, marital status, working time, gender and working
environment.
Keywords: Depression, Chaid, CRT
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARDAKİ
YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Sönmez
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe eğitimi-öğretimiyle ilgili yapılan çalışmalardaki
yöntemlerin özelliklerini belirlemektir. Bu amaca uygun olarak alan yazında yabancılara
Türkçe eğitimi-öğretimiyle ilgili deneysel çalışmalarda kullanılan araştırma modeli, veri
toplama aracı ve veri çözümleme yöntemleri incelenmiştir. Bu kapsamda YÖK tez veri tabanı,
Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanı, Google akademik [Wiley Online Library,
(Web of Knowledge (ISI), Proquest, PsycNet (APA) esc.] veri tabanından toplanan kırk
araştırma üzerinde incelemeler yapılmıştır. İlgili arama motorlarında şu anahtar kelimeler
yazılarak örnek çalışmalar toplanmıştır: yabancılara Türkçe eğitimi, yabancılar için Türkçe
öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe eğitimi-öğretimi, Türkçenin ikinci dil olarak öğretimi,
Türkçe ve Türk kültürü ders kitapları. Bu anahtar kelimelerle toplanan çalışmalar üzerinde
incelemeler yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışmada genel tarama modeline başvurulmuştur.
Genel tarama modeliyle toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Betimsel
analizle bu araştırmanın boyutlarını (temalarını) belirlemek amacıyla örnek çalışmaların
modeli, veri toplama araçları ve veri çözümleme yöntemleri belirlenmiştir. Bu kapsamda
yabancılara Türkçe eğitimi-öğretimiyle ilgili araştırmacıların sıkça kullandığı model, veri
toplama araçları ve veri çözümleme yöntemleri belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, bulgular
başlığında detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bulgulara göre örnek araştırmaların genellikle
durum çalışması olarak yapıldığı belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket ve ölçeklerin
daha fazla kullanıldığı ve bu araçlarla ilişkili olarak verileri çözümlemek için frekans, yüzdelik
ve SPSS analizlerinden yararlanıldığı belirlenmiştir. Tartışma ve sonuç aşamasında örnek
araştırmalardaki araştırma modeli, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemlerinin kullanım
sıklığı, etkililiği ve işlevselliğiyle ilgili değerlendirmeler verilmiştir. Bu bölümde ulaşılan
sonuçların öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkisi de değerlendirilmiştir. Yapılan bu
değerlendirmelere göre yabancılara Türkçe eğitimi-öğretimiyle ilgili eksiklikler belirlenmiştir.
Bu eksikliklerden önemli olanı ise yabancılara Türkçe eğitimi-öğretimi için hazırlanacak
öğretim sürecinde öncelikle öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğidir. Bu kapsamda
belirlenen ihtiyaçlara göre yabancılara Türkçe eğitimi-öğretimiyle ilgili model, veri toplama
aracı ve veri çözümleme yöntemlerinin belirlenmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yabancılar, Türkçe, eğitimi-öğretimi, araştırma yöntemi
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AN EXAMINATION ON STUDIES WHICH FOCUSED ON TEACHING TURKISH
FOR FOREIGNERS
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the characteristics of the methods used in studies on
Turkish education -teaching for foreigners. In accordance with this aim, the research model,
data collection tool and data analysis methods of experimental studies on Turkish education
and teaching for foreigners in the literature are examined. In this context, 40 researches were
collected from the YÖK thesis database, Muş Alparslan University Library database, and
Google academic database [Wiley Online Library, (Web of Knowledge (ISI), Proquest,
PsycNet (APA) esc.]. Studies were collected by writing the following keywords in related
search engines: teaching Turkish to foreigners, teaching Turkish as a foreign language, teaching
Turkish as a second language, Turkish culture textbooks. The studies collected with these
keywords were examined. For this reason, the general survey model was used in this study. The
data collected with the general survey model was examined by a descriptive analysis method.
In order to determine the dimensions (themes) of this research with descriptive analysis, the
model, data collection tools and data analysis methods of sample studies were determined. In
this scope, the model, data collection tools and data analysis methods that are frequently used
by researchers about Turkish education and teaching to foreigners were determined. The results
are discussed in detail under the title of the findings. According to these findings, it was
determined that sample studies were generally conducted as case studies. It was determined that
questionnaires and scales were used more frequently as data collection tools and frequency,
percentage and SPSS analyses were used to analyze the data in relation to these data collection
tools. In the discussion and conclusion section, the research model, data collection tools, and
data analysis methods in the sample studies were evaluated regarding the frequency,
effectiveness, and functionality of their using. In this section, the effect of the results on teachers
and students is also evaluated. According to these evaluations, deficiencies regarding Turkish
education for foreigners were determined. The most important of these deficiencies is that
students' needs should first be determined in the teaching process to be prepared for Turkish
education to foreigners. In this context, it was suggested that the model, data collection tools
and data analysis methods related to Turkish education should be determined according to the
needs determined.

Keywords: Foreigners, Turkish, education, teaching method
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İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ
GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ4
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Zihni MEREY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Eğitimi
Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZET
Öğretmenlerin eğitimi konusu tarih boyunca tartışılagelmiştir. Bunun en büyük sebebi
nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin büyük bir etki gücüne sahip olmasıdır. Bu nedenle
toplumlar, genç nesillerini yetiştiren öğretmenlerin eğitimine büyük önem vermişlerdir.
Geçmişten günümüze öğretmen eğitiminde farklı bakış açıları ortaya çıkmış, birçok radikal
değişiklik yapılmıştır.
Ancak yine de öğretmenlerin eğitimi ile ilgili tartışmalar son bulmamıştır. Bütün devletler bir
öğretmen yetiştirme modeline sahip olmakla birlikte, ülkelerin çoğu birbirinden farklı modeller
uygulamaktadır. Çünkü toplumlar genç nesillerini; ülkelerinin politikalarına, siyasi duruşlarına,
gelenek-göreneklerine, kültürel yapılarına, tarihsel arka planlarına, sosyo-ekonomik
koşullarına ve daha birçok etmene dikkat ederek yetiştirmeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla öğretmen eğitimi, diğer alanların birçoğundan daha fazla ülke politikalarından
etkilenmiştir. Son zamanlarda eğitim alanında adından sıkça söz ettiren İskandinav ülkelerinden
birisi de İsveç’tir. Dünyanın en mutlu öğrencilerinin olduğu ülkelerden birisi olarak bilinen
İsveç’te, öğretmen eğitimi de dikkate değer niteliktedir.
Bu çalışmada İsveç’in öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim modeli incelenmiştir.
Çalışmanın amacı İsveç öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim modelini incelemek ve Türkiye'ye
uygulanabilecek yönleri tartışmaktır.

Bu çalışmanın bir kısmı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından
7815 proje numarasıyla desteklenen “Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri
Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden üretilmiştir. Yürütücülüğünü Prof. Dr.
Zihni MEREY’in yaptığı projede, Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Kenan
Bulut araştırmacı olarak yer almıştır.
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Çalışma için İsveç’te bulunan çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ziyaret edilmiş,
oralarda bulunan öğretim üyeleri ve eğitim uzmanlarıyla görüşmeler yapılmış, eğitim
fakültelerinde çeşitli gözlemler yapılmıştır. Ayrıca İsveç öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim
modeli ile ilgili literatür de ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Çalışmanın sonunda, 1960’lı yıllardan beri eğitimde ve öğretmen yetiştirme sisteminde
kademeli olarak iyileştirmelere giden İsveç’in, özellikle 2001 yılında, öğretmen eğitimi de dâhil
olmak üzere eğitimin bütün alanlarında önemli değişikliklere gittiği görülmüştür. Bu gün
gelinen noktada öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim konularında dünyada önde gelen
ülkelerden birisi olan İsveç, bu konuda hala birçok ülkeye örnek olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İskandinav ülkeleri, İsveç, öğretmen yetiştirme, mesleki gelişim.
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF IN
THE SCANDINAVIAN COUNTRIES: SWEDEN EXAMPLE
ABSTRACT
The issue of teacher training has been debated throughout history. The main reason for this is
that teachers have a great influence in the upbringing of generations. Therefore, societies have
given great importance to the education of teachers who train young generations. Different
perspectives have emerged in teacher education from past to present and many radical changes
have been made. However, the debate on teacher training has not ended.
Although all states have a teacher training model, most countries apply different models.
Because societies are young generations; their countries' policies, political stances, customs,
traditions, cultural structures, historical background, socio-economic conditions and many
other factors are trying to educate. Therefore, teacher education has been influenced by country
policies more than many other fields.
Recently, one of the Scandinavian countries that has made a name for itself in the field of
education is Sweden. In Sweden, one of the country that known with the happiest students in
the world, teacher training is also has a remarkable quality.
In this study, Sweden's teacher training and professional development model was examined.
The aim of the study is to examine the Sweden teacher education and professional development
model and to discuss aspects that can be applied to Turkey. Education faculties of various
universities in Sweden were visited for the study, interviews were held with the faculty
members and education experts there and various observations have been made in the faculties
of education. In addition, the literature on Sweden teacher education and professional
development model has been examined in detail.

At the end of the study it was seen that Sweden has made gradual improvements in education
and teacher training system since the 1960s, in particular in 2001, it made significant changes
in all areas of education, including teacher training. Today, Sweden, which is one of the leading
countries in the world in terms of teacher training and professional development, is still an
example for many countries.

Keywords: Scandinavian countries, Sweden, teacher training, professional development.
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AHLAKİ KİMLİK VE EĞİTİM
Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri
Anabilim Dalı

ÖZET
Bu çalışma, ‘eğitimin nihai amacı ne olmalıdır? Ahlaki bir düzlemden hareketle eğitimin
hedeflerini belirlemek gerekli midir? Ahlaki kimlik eğitimin temel bir hedefi olmalı mıdır?’
gibi sorular çerçevesinde bir tartışmayı öngörmektedir.
Hiç kuşkusuz, insan olmanın anlamını yeniden düşünerek eğitime ilişkin bakış açıları
geliştirmek kaçınılmazdır. İnsanın ne olduğu (veya onun özsel nitelikleri) bilinmeden, doğal
olarak, onun nasıl eğitileceği de bilinemeyecektir. Eğitimin nihai hedeflerinin herkes tarafından
uygun görülen (kabul edilen), herkesin hedefi olabilen amaçlar olması; ve bu hedeflere bağlı
olarak evrendeki iyiliklerin görünür hale gelmesi gerekir. Bunun için ahlaki bir zeminden
hareket etmek; etik normları eğitimin temeline yerleştirmek önemlidir. Nitekim, bir insanın
akademik anlamda çok iyi eğitilmesi önemeli olmakla birlikte onun ahlaki kültürü yetersiz
olduğu zaman eğitim nihai hedefine ulaşamayacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında ‘eğitimde
nihai hedefimiz ne olmalıdır?’ sorusuna bütüncül (ikna edici) bir açıklama getirmek
kaçınılmazdır.
O halde, bir eğitim süreci, zorunlu olarak, bireyde ahlaki bir karakter geliştirmeyi
amaçlamalıdır. Kaldı ki bireye ahlaki bir karakter kazandırmayı amaçlamak ile ideal bir topluğu
hedeflemek arasında sıkı bir ilişki vardır. Karakterin ahlaki ilkeler üzerinde oluşturulmasına
dikkat etmek gerekir; ve bunun bu şekilde olmasını mümkün kılacak bir eğitim sürecine ihtiyaç
vardır. Kaldı ki, eğitim, yalnızca bireyin ahlaki karakterini geliştirmekle kalmamalı, aynı
zamanda, insanlığın mükemmelleşmesine yönelik çalışmalar için de önemli bir görev
üstlenmelidir. Nitekim, ahlaki eğitimin amacı bağımsız yargı ve eylem yeteneğine sahip bir
karakter (kimlik) üretmek olmalıdır. Başka bir deyişle, bireylere görevlerini (yükümlülüklerin
içeriği) tanımaları ve ahlaki eylemin kendine özgü doğasını anlamaları öğretilmelidir. Bireyleri
(çocukları) doğrudan yönlendirmek yerine onların karakterlerinin güçlendirilmesine
çalışılmalıdır; ve bu da onların özsel kimlikleri olmalıdır. O halde, kişinin, etik-dışı
güdülerin/isteklerin taleplerini/iddialarını “reddedebilecek” özel bir karakter gücüne sahip
olacak şekilde eğitilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ahlak, Kimlik
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MORAL IDENTITY AND EDUCATION
ABSTRACT
This study envisages a discussion within the framework of such questions: What should be the
ultimate purpose of training? Is it necessary to determine the goals of education from a moral
level? Should be moral identity a fundamental goal of education?
Undoubtedly, it is inevitable to rethink the meaning of being human and develop perspectives
on education. Without knowing what is man (or his essential qualities), naturally, it will not be
known how to train it. The ultimate objectives of the training are approved by everyone , should
have goals that can be targets by all; and depending on these goals, the good in the universe
must become visible. For this reason, to move from a moral ground; and place to ethical norms
on the basis of education is important. As a matter of fact, it is important that a person is
educated very well in academic sense, but when his moral culture is insufficient, education will
not reach its final goal. From this perspective, it is inevitable to give a holistic (persuasive)
explanation to the question of ‘what should be our ultimate goal of education? ’. Therefore, an
educational process necessarily must aim to develop a moral character in the individual.
Moreover, there is a strict relationship between aiming a moral character to give the individual
and aiming for an ideal society. It should be noted that the character is built on moral principles;
and there is a need for an educational process that makes this possible. Moreover, education
should not only enhance the moral character of the individual, but also play an important role
in the work towards the perfection of humanity. Indeed, the aim of moral education should be
to produce a character (identity) tahat capable of independent judgment and action. In other
words, individuals should be taught to recognize their duties (the content of obligations) and to
understand the specific nature of moral action. Instead of directing individuals (children), their
character should be strengthened; and this must be their essential identity. Then, it is important
that the person is trained to have a special character that can “reject” the demands of unethical
motives.
Keywords: Education, Morality, Identity
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SEZA KUTLAR AKSOY’UN “ÇEVRİMİÇİNDE ŞERAFETTİN” ADLI ÇOCUK
ROMANIN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Araş. Gör. Haydar ÖZDEMİR
Hakkari Üniversitesi

ÖZET
Çocuk kitapları, çocukları hayata hazırlarken, çocuklarda pozitif anlamda tutum ve davranışlar
sergilemelerini geliştirmelidir. Çocuk edebiyatı ürünleri okuyucunun hayal gücünü geliştirip
onu eğlendirirken aynı zamanda onlara; okuma zevki, problem çözme, analiz etme, eleştirel
düşünme, iyi ile kötüyü ayırt etme gibi özellikleri de kazandırmayı hedeflemelidir. Çocuk
okuyucular için hazırlanan eserler, çocuğun büyüme ve gelişme çağına, psikolojisine, dilsel
gelişimine ve algılama düzeyine uygun bir şekilde olmalıdır. Bu çerçevede meydana getirilen
eserler çocuğa görelik ilkesine göre olmalıdır.
Bu araştırmada Seza Kutlar Aksoy’un “Çevrimiçinde Şerafettin” adlı çocuk romanı, çocuk
kitaplarında bulunması gereken çocuğa görelik ilkesi bağlamında incelenmiştir. İncelemede,
“çocuğa görelik” ilkesi dikkate alınarak eserin taşıması gereken içerik özellikleri: Konu, dil ve
anlatım, karakter, ileti ve çevre tema ve tasarım özellikleri: Kâğıt, sayfa düzeni ve
resimlemelere bakılmıştır. Nitel yaklaşıma uygun olarak desenlenen çalışmada veriler doküman
inceleme yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizi tekniği
kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda incelenen eserin, çocuğa görelik ilkesi açısından bulundurması
gereken içerik özellikleri tema, karakter, dil ve anlatım, ileti ve çevre açısından değerlendirilmiş
ve çocuğa göre olduğu belirlenmiştir. Çocuğa görelik ilkesi çerçevesinde eserde seçilen konu,
çocuklara yaşama sevinci ve iyimserlik aşılamalıdır. Eser olumsuz konular kategorisinde olan
“akran zorbalığını” konusunu, ele alsa da çocuğu hayata tüm yönleriyle hazırlaması ile işlenen
olumsuz durumun işlenişi ve bu tip olumsuz durumlarla nasıl başa çıkılacağını çocuk okurlarına
yol göstermesi nedeniyle çocuğa görelik ilkesine dâhil edilebilir. Eserin çocuğa görelik ilkesi
açısından bulundurması gereken tasarım özellikleri kâğıt, sayfa düzeni ve resimlemeler olarak
değerlendirildiğinde çocuğa görelik ilkesinin içyapı özelliklerini barındırdığı gözlenmiştir.
Aksoy’un incelenen çocuk romanı, çocuğa görelik ilkesini barındırdığı ve okullarımızın
kanayan yarası olan akran zorbalığı konusunu işlemesi açısından çocuk okuyucuya tavsiye
edilebilecek nitelikli bir eser olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuğa Görelik, Çevrimiçinde Şerafettin.
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ANALYZING SEZA KUTLAR AKSOY’S CHILDREN NOVEL NAMED
“ÇEVIRIMIÇINDE ŞERAFETTIN” IN TERMS OF THE PRINCIPLE;
APPROPRIATENESS TO CHILD
ABSTRACT
Children's books should improve their positive attitudes and behaviors while they are preparing
them to the life. While children's literature products improve the reader's imagination and
entertain them it should also aim to improve their abilities such as reading pleasure, problem
solving, analyzing, critical thinking, distinguishing between good and bad. Works prepared for
child readers should be in accordance with the child's age of growth and development,
psychology, linguistic development and perception level. The works created within this
framework should be based on the principle of appropriateness to the child.
In this study, children's novel Çevirimiçinde Şerafettin’by Seza Kutlar Aksoy has been
examined in the context of the principle of appropriateness to the child that should be in
children's books. In the study, the content features that the work should carry by considering
the principle of appropriateness to the child Subject: language and expression, character,
message and environment theme and design characteristics: Paper, page layout and illustrations
were examined. The study was designed in accordance with the qualitative approach and the
data were obtained through document analysis. Content analysis technique was used for data
analysis.
At the end of the study, the content of the study was evaluated in terms of theme, character,
language and expression, message and environment and it was determined that it is appropriate
for child. Within the framework of the principle of appropriateness to children, the subject
chosen in the work should instill children the joy of living and optimism. Although the work
deals with the issue of peer bullying which is in the category of negative subjects, it can be
included into the principle of appropriateness to child because it prepares the child to life in all
its aspects and the way the negative situation is committed and how to cope with such negative
situations. When the design features that the work should have in terms of the child's
appropriateness principle are considered as paper, page layout and illustrations, it is observed
that the child's appropriateness principle contains the internal structure features. It can be said
that Aksoy's children's novel is a quality work that can be recommended to the child reader in
terms of the subject of peer bullying, which is the bleeding wound of our schools.
Keywords: Appropriateness to child, Çevirimiçinde Şerafettin
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CEMAL ŞAKAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNE HALKBİLİMSEL BİR BAKIŞ
(ESENLİK ZAMANLARI) 1
Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZET
Gerçekliğin kurgusal inşası üzerinden yaşanılan gerçekliği belirlemeye dönük çalışmalar
yaygınlaşmaktadır. Hikâye, roman gibi bireysel, yazılı yaratmalara dayalı incelemelerin
yanında masal, destan ve halk hikâyeleri gibi sözlü kültüre dayalı anonim yaratmalarda bir
toplum yaşamına dayalı gerçekliğin izleri araştırılmaktadır. Bu incelemeler dilin kültürü
kaçınılmaz olarak yansıtacağını varsayar. Dili kullanan birey hayale dayalı bir anlatı inşa etse
de bir şekilde deneyimlediği yaşamı yansıtmak zorunda kalacaktır.
Halkbilim çalışmaları, belirli bir kültürel bütünlüğün sözlülük, geleneksellik, anonim oluş,
sözlü estetik iletişim gibi bazı ölçütler çerçevesinde incelendiği çalışmalardır. Halkbilim
incelemeleri olguların belirli bir zaman, belirli bir mekan çerçevesinde değerlendirilmesini
içerir. Bu anlamda halkbilimsel inceleme birimi çok farklı etkileri yansıtmakla birlikte bir grup
hâlinde varoluştan kaynaklı, gerçekliğin doğrulanması ve sürekliliği özelliklerine sahiptir.
Benzer bir şekilde kurgusal yaratmaların gerçekliği de topluma başvurularak değerlendirilir.
1990 sonrası Türk öykücülüğünde belirli bir yeri olan Cemal Şakar’ın öykücülüğü farklı
incelemelere konu edilmiştir. Bununla birlikte yazarın öykülerinin halkbilimsel bir incelemesi
yapılmamıştır. Bu incelemede yazarın “Esenlik Zamanları” öykü kitabı incelenecektir. Bu eser,
yazarın erken dönem metinlerinden biridir. Eser, “Eşik, Dört Güzel Şey, Atlas, Rüya,
Sergerdân, İzlek, Birkaç Kırık Görüntü, Saat Henüz Üç, Şâr, Irmak, Saatli Maârif Takvimi”
başlıklı bölümlerden oluşur. Bu öyküler, maddi kültür unsurları, davranış kalıpları, inanç;
atasözü, deyim, argo, jargon gibi dilsel unsurların kullanımı açılarından incelenecektir.
Halkbilimsel unsurların varlığı ve kullanış şekilleri tespit edilecektir. Tespit edilen halkbilimsel
unsurlara dayalı olarak toplum, yazar, eser etkileşimine dair değerlendirmeler de
bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cemal Şakar, gerçeklik, kurgusal gerçeklik, halkbilim, edebiyat.
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FOLKLORISTICS APPROACHING TO CEMAL ŞAKAR’S SHORT STORY
(THE TIME OF PIECE)
ABSTRACT
The studies aiming to determine experienced reality through fictional reality are becoming
widespread. In addition to individual and written creations such as stories and novels,
anonymous creations such as fairy tales, epics and folk tales are studied for explored to traces
of reality based on a community life. These studies assume that language will inevitably reflect
culture. Even if the person who uses the language constructs an imaginary narrative, he will
somehow have to reflect the life he has experienced.
Folkloristics are studies in which a certain cultural integrity within the framework of certain
criteria such as verbalism, traditionalism, anonymity, and oral aesthetic communication.
Folklore studies include the evaluation of some facts within the framework of a certain time, a
certain place. In this sense, the folklore unit reflects very different effects, but it has the
characteristics of verification and continuity of reality originating from a group. Similarly, the
reality of fictional creations is evaluated by referring to society.
Cemal Şakar, who has a certain place in Turkish short story after 1990, has been subject to
different studies. However, no folkloric analysis of the author's stories has been made. In this
review, the author's story book “The Times of Peace” will be examined. This work is one of the
early texts of the author. The work consists of chapters titled “Threshold, Four Beautiful Things,
Atlas, Dream, Thunderstruck, Themes, A Few Broken Images, Time Three, City, River, Time
Calendar. These stories will be studied in terms of the use of material culture elements, behavior
patterns, belief; linguistic elements such as proverbs, idioms, slang, jargon. The existence and
usage of folklore elements will be determined. Based on the determined folkloric elements, it
will be evaluated on the interaction of society, author and work.
Key Words: Cemal Şakar, Reality, Fictional Reality, Folkloristics, Literatüre.
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CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜLERİNDE SAVAŞ VE GÖÇ2
(PORTAKAL BAHÇELERİ)
Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZET
İnsanlığın kadim olgularındandır savaş ve göç. İnsan ve toplumu derinden etkileyen unsurlar
olmaları nedeniyle edebi eserlere de sıklıkla konu edilmişlerdir. Mitoloji, destan ve halk
hikâyeleri bu konuları içermiştir. Sözlü kültürün tarihsel olarak en yaygın türlerinden destanlar
özellikle savaşlar etrafında şekillenen mücadeleleri işleyen türlerden olmuştur. Türk destan
geleneğine ait metinler kahramanlık konusunun zengin örneklerini temsil etmiştir. Sözlü
geleneğin çoğunlukla idealize edilmiş kahramanlıkları ihtiva eden metinlerinin yanında savaş
ve göçün bireysel ve toplumsal yıkıma yol açan etkilerinin işlendiği çok sayıda roman, hikâye
ve tiyatro türünde eserler ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıl, savaş ve göçlerin yoğunlaştığı bir dönem
özelliği göstermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde savaş ve göçler yaygın etkiye sahip
yıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Göçler, dünyanın birçok ülkesinde çok yönlü tartışmaların
odağındadır.
Cemal Şakar, 1980 sonrası İslamcı edebi geleneğin öykü alanında önde gelen isimlerindendir.
İlk öykü kitabı “Gidenler Gidenler” 1990 yılında yayınlanır. Bu kitabını sırasıyla “Yol Düşleri
(1996), Esenlik Zamanları (1999), Pencere (2003), Hayalperdesi (2008), Hikâyât (2010), Sular
Tutuştuğunda (2010), Mürekkep (2012), Portakal Bahçeleri (2014), Kara (2016), Adı Leyla
Olsun (2018)” izler. Portakal Bahçeleri, Cemal Şakar’ın savaş ve göç olgusunun yol açtığı
yıkımları işlediği öykü kitabıdır. Bu incelemede kitabın İz Yayıncılık tarafından 2019 yılında
yayınlanan ikinci baskısından yararlanılacaktır. Şakar, Orta Doğu merkezli savaş ve göçleri, bu
olayların yansımalarını öykülerinde işlemiştir. Kitap, onsekiz öyküden oluşmaktadır. Şakar,
öykülerinde hem içerik hem de kelime düzeyinde İslam dininin sembol ve göndermelerine
sıklıkla er verir. Bu bildiride, Portakal Bahçeleri kitabındaki savaş ve göç olgusu hem öykü
metinleri hem de yazarın yaşam ve düşünceleri dikkate alınarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cemal Şakar, Portakal Bahçeleri, savaş, göç.
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ABSTRACT
War and migration are among the ancient phenomena of humanity. They have been the subject
of literary works as they are the elements that affect people and society deeply. Mythology,
epics and folk tales included these subjects. Epics, one of the historically most common forms
of oral culture, have been one of the genres that deal with the struggles that have been shaped
around wars. The texts of the Turkish epic tradition represented rich examples of heroism. In
addition to the texts of oral tradition, which contain mostly idealized heroism, many novels,
stories and theatrical genres have emerged in which the effects of war and migration leading to
individual and social destruction have been studied. This century is characterized by a period
of intense war and migration. In many countries of the world, wars and migrations have brought
widespread ruins. Migrations are the focus of multifaceted debate in many countries of the
world.
Cemal Şakar is one of the leading figures in the story field of the post-1980 Islamic literary
tradition. His first short story collection “Departures and Departures” was published in 1990.
This book, respectively “Road Dreams (1996), Time of Peace (1999), Window (2003),
Imagination Screen (2008), Stories (2010), When the Water Fires (2010), Ink (2012), Orange
Gardens (2014), Black ( 2016), The name be Leyla (2018)” follows.
Orange Gardens is a story book in which Cemal Şakar writes about with the destruction caused
by the phenomenon of war and migration. In this review, the second edition of the book
published by İz Yayıncılık in 2019 will be utilized. Şakar are processed the Middle Eastcentered wars and migrations and the reflections of these events in his stories. The book consists
of eighteen stories. In his stories, Şakar often gives importance to the symbols and references
of Islamic religion both at the content and word levels. In this paper, the phenomenon of war
and migration in the Orange Gardens book will be studied by considering both the story texts
and the life and thoughts of the author.
Key Words: Cemal Şakar, Orange Gardens, war, emigration.
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LOCKE’UN DİL VE ANLAM ANLAYIŞI
Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü

ÖZET
Anlam sorunu yirminci yüzyılın başı itibariyle felsefenin temel sorunlarından biri halini
almıştır. Dil felsefesi de bu değişimle birlikte felsefede ayrı bir alan olarak ortaya çıkmıştır.
Dili, felsefi bir sorun olarak ele almanın geçmişi, felsefenin ilk çıkışına kadar geri götürülebilir.
Yine de dilin, felsefi bir sorun olarak çoğunlukla hakikate ulaşmanın bir aracı olarak
düşünüldüğü de söylenebilir. Oysa dil felsefesi ayrı bir alan olmadan çok önce, dili hakikate
ulaşmanın yalnız bir aracı değil aynı zamanda önemli bir belirleyicisi olarak ilk ele alan filozof
John Locke’dur. Locke deneyci bir filozof olarak doğuştan sahip olduğumuz idelerimizin
olmadığını düşünür. Bu anlamda zihni boş bir levhaya benzeten Locke için bilginin kaynağı
duyularımızdır. Biz duyular yoluyla elde ettiğimiz materyali zihnimize aktarırız. Locke
zihnimize aktardığımız bu tür şeyleri ide olarak adlandırır. İdeler nesnelerin zihnimizdeki
düşünsel karşılıklarıdır. Locke ideler aracılığıyla bilmenin yolunu araştırırken, bunun sıkı
sıkıya dille (sözcüklerle) bağlantılı olduğunu keşfeder. Burada onun açısından merkezi olan
temel sorun, doğası gereği tikel olan bir deneyimin tümel olarak dille aktarılmasıdır. Bu sorun
dâhilinde Locke, anlam sorunu açısından uzun dönem egemen olmuş bir yaklaşımı ortaya
koyar. Anlam zihnimizdeki idelerdir. Bu yaklaşım gereğince bir sözcüğün anlamı, o sözcüğün
karşılık geldiği nesne değil ama o sözcüğün bizim zihnimizde karşılık geldiği idedir. Bu
anlamda sözcükler, insanların idelerimizin yanı sıra insanların kendi zihnindeki düşünce ve
imgelemlerin de bir başkasına aktarılmasını sağlayan araçlardır. Bunuysa, sözcüğün bir im
olarak genel bir anlam kazabilmesiyle yaparlar. Bu nedenle Locke, dili bilgiyi aktarmak
konusunda eksikli bulsa bile, yine de dilin doğasına dair ilk sorgulamayı yaparak, anlam
sorununu daha merkezi bir sorun haline getiren ilk filozof olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Locke, Dil, Anlam
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LOCKE’S CONCEPTİON OF LANGUAGE AND MEANİNG
ABSTRACT
The question of meaning has become one of the fundamental problems of philosophy as of the
beginning of the twentieth century. With this change, philosophy of language has emerged as a
separate field in philosophy. The history of treating language as a philosophical problem can
be traced back to the first out of philosophy. Nevertheless, it can be said that language is often
considered as a philosophical problem as a means of attaining truth. However, long before the
philosophy of language became a separate field, it was the philosopher John Locke who first
dealt with language as an important determinant of not only a means of attaining truth. Locke
as an experimental philosopher, thinks that we do not have our innate ideas. In this sense, for
Locke, who likens the mind to a Tabula Rasa, the source of information is our senses. We
transfer the material that we obtain through the senses to our minds. Locke calls these kinds of
things which we transfer to our minds as ideas. Ideas are the intellectual equivalents of objects
in our minds. While Locke explores the way of knowing through the ideas, he discovers that it
is strictly linked to language or words. The central problem, central to it, is the general
transmission of a particular experience by nature. Within this problem, Locke presents a longterm approach to the question of meaning. Meaning is ideas in our minds. According to this
approach, the meaning of a word is not the object to which it corresponds, but that it corresponds
in our minds. In this sense, words are the means of transferring the thoughts and visions in the
minds of the people to another as well as our people. It does so by the ability of the word to
gain a general meaning as a sign. For this reason, Locke was the first philosopher to make the
question of meaning more central, even though he found the language incomplete in conveying
knowledge, yet by making the first question about the nature of language.

Keywords: Locke, Language, Meaning.
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SPİNOZACI BİR DEMOKRASİ MÜMKÜN MÜDÜR?3
Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü
Vedat ARPACİ (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı
ÖZET
Kimi düşünürler liberal demokrasinin, kendisi aracılığıyla özgürlüğün ve eşitliğin nihai noktasına
varıldığı bir örgütlenme biçimi olduğu iddiasındalardır. Bununla birlikte, dünya tarihinin en sorunlu
dönemlerinden bazıları tam da liberal demokrasinin etkin olduğu bir dönemde yaşanmıştır. Liberal
demokrasi, bir yanda eşitlik, özgürlük iddialarını öne sürerken diğer yandan bu iddiaların gerçekliğini
sorgulatan birtakım başka sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Yine de tüm bu sorunların
tek başına liberal demokrasiden kaynaklandığını söylemek çok indirgemeci bir düşüncedir. Buna karşın
şüphesiz liberal demokrasinin bu sorunlara dolaylı yoldan katkıda bulunduğu da göz ardı edilemez. O
halde sorunun temellerine inmek, yani liberal demokrasinin kendisini ontolojik ve epistemolojik olarak
dayadığı modern egemenlik düşüncesine bakmak belki de sorunun doğasını anlamak açısından en öneli
adım olacaktır. Modern egemenlik düşüncesi; iktidarın meşruiyetinin ve dolayısıyla normların
kaynağının dünyevi olmayan, yani aşkın bir alandan kaynaklı olmanın aksine, tam da dünya kaynaklı,
içkin bir düzlemde olmanın, meşruiyetin de buradan hareketle kurulması gerektiğinin ifadesi olarak
tanımlanabilir. Fakat modern egemenlik düşüncesinin sonucunda ortaya çıkan merkezileşme, bir temsil
sisteminin doğuşunu sağlayıp, içkin bir düzlemde “aşkın” bir durumun yaratılmasına neden olmuştur.
Merkezileşmeyle birlikte yöneten-yönetilen ayrımı ve böylece yönetilenin tüm olup bitenler karşısında
etkilendiği ama gerçek bir etkide bulunamadığı ortaya çıkmıştır. İşte Spinoza tam bu nokta için önemli
bir isimdir. Çünkü Spinoza felsefesinin liberal demokrasi dışında bir imkân olarak başka bir demokrasi
için gerekli ontolojik ve epistemolojik zemini sunabilir. Modern egemenlik düşüncesi temsil üzerinden
hakların devredilmesini kendine zemin olarak alır. Oysa Spinoza’nın felsefesinde bir hak devriminin
olanağının neliği gayet bir sorun olarak ele alınmaya açıktır. Dolayısıyla, Spinoza’nın felsefesinden
çıkarılabilecek demokrasisinin merkezileşme karşıtı, dolayısıyla yöneten-yönetilen ayrımına aykırı bir
pozisyon için cevap üretebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Spinoza, Demokrasi, Modern Egemenlik Düşüncesi, Ontoloji, Hak
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IS A SPINOZACIAN DEMOCRACY POSSIBLE?
ABSTRACT
Some thinkers argue that liberal democracy is a form of organization through which freedom
and equality are reached. However, some of the most troubled periods of world history have
taken place in a period of liberal democracy. Liberal democracy, while arguing for claims of
equality and freedom on the one hand, has also led to some other questions that question the
reality of these claims. Nevertheless, it is a very reductive idea to say that all these problems
stem from liberal democracy. On the other hand, there is no doubt that liberal democracy
contributes indirectly to these problems. So it is perhaps the most important step to understand
the nature of the problem, to look at the idea of modern sovereignty on which liberal democracy
relies ontologically and epistemologically. Modern sovereignty; contrary to the fact that the
legitimacy of power, and hence the origin of norms, originates from a non-worldly, ie
transcendental domain, it can be defined as an expression of the fact that the origin of the world
is an immanent plane, and that legitimacy must be established from this point of view. But
centralization, which emerged as a result of modern sovereignty, led to the emergence of a
system of representation, creating a "transcendent" situation on an inherent plane. With the
centralization, it has been revealed that the distinction between ruler and ruled, and thus that
the ruled is affected by all what is happening, but has no real effect. That's exactly shows us
why Spinoza is very important. Because Spinoza's philosophy can offer the ontological and
epistemological basis for another democracy as an opportunity other than liberal democracy.
The idea of modern sovereignty takes the transfer of rights as a basis for representation. In
Spinoza's philosophy, however, the nature of the possibility of a right revolution is open to
consider as a problem. Therefore, it can be said that the democracy that can be drawn from
Spinoza's philosophy can produce an answer for an anti-centralization and thus a position that
contradicts the ruling-managed distinction.
Keywords: Spinoza, Democracy, Modern Sovereignty Thought, Ontology, Right
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A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKISH TRANSLATIONS OF
TWO RHYMING STORIES FROM AIXELA’S PERSPECTIVE
Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YDYO, Van
0000-0002-0669-8513

ABSTRACT
The fact that translation plays a significant role in cultural interaction has brought new strategies
to the field of Translation Studies. A translator is like a transformer between two cultures in the
process of translating especially cultural elements. Although many new translation strategies
have been developed recently, one of the main challenges the translators face with is to transfer
the source culture to the target audience. Based on this challenge, some scholars in Translation
Studies have put forward various approaches to the analysis of cultural elements in the
translation process. One of them, Franco Aixela’s classification for the strategies of translating
culture-specific items has been taken as a model in this study and applied to two English
rhyming stories written by Julia Donaldson and their two different Turkish translations.
In this context, it aims to identify and compare the strategies in translating the culture-specific
items which have been detected in The Gruffalo and The Smartest Giant in Town as the source
texts of the study. Yayazula and İyi Yürekli Dev Memo translated by Ali Berktay and
Tostoraman and Kasabanın En Şık Devi translated by Yıldırım Türker have been selected as
target texts of the present study. Firstly, some details about the method, source texts and targets
texts will be briefly mentioned and then findings which refer to proper names, reflective and
emotion words, idioms and metaphors will be presented in tables and comparatively examined
and explained in the light of Aixela’s strategies. By doing so, this research aims to reveal which
Aixela’s translation strategies of culture-specific items have been applied by the two translators
and to what extent the translators conserve or substitute them during the process of conveying
the meaning into the target texts.
Keywords: Culture-Specific Items, Aixela, Substitution-Conservation, The Gruffalo, The
Smartest Giant in Town.
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AN ANALYSIS ON THE TRANSLATION OF DEDE KORKUT BOOK WITHIN THE
SCOPE OF BERMAN’S APPROACH
Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YDYO, Van
0000-0002-0669-8513

ABSTRACT
The Book of Dede Korkut has the vital importance in Turkish history, culture and literature. It
comprises of a prologue and twelve epic stories that tell the lifestyles, customs and traditions
of Oghuz Turks. These stories are the precious works of the transition period from epic to
folktales. Known to be transmitted to written language in 15 and 16th centuries, this work first
appeared in Ottoman Turkish when Kilisli Rifat published Kitab-i Dede Korkut Ala Lisan-i
Ta’ife Oghuzan in 1916. In the later years, two Turkish scholars, Orhan Şaik Gökyay and
Muharrem Ergin have produced the first ‘adapted’ works from Ottoman Turkish into Modern
Turkish by the help of ‘intralingual translation’. Although it deals with many cultural aspects
of Turkish tradition, The Book of Dede Korkut was not translated into English until the 20th
century. It was first translated into English by Faruk Sümer, Ahmet Uysal, Warren Walker in
1972 and published by the University of Texas Press. As the target text, the present study will
take this first translation and as the source text, Dede Korkut Kitabı by Muharrem Ergin released
in 1969 in print of the Ministry National Education which was a popular version on those years.
At first, this study will emphasize the ‘ambivalence’ feature of the source text by touching on
all the manuscripts of the book. Then, general information about the work, period, and the
translators will be presented. After that the limited numbers of examples selected from the
stories in the source text will be examined with their translations under the scope of Antoine
Berman’s approach “Deforming Tendencies of Translation’ to draw attention to possible
deformations in the process of translation.
Keywords: Dede Korkut, Manuscripts, Antoine Berman, Deformations in Translation.
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JOHN STUART MILL’DE KADININ DEĞERİ
Dr. Selahattin AYDAR
Van-Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖZET
Kadın ve erkek arasındaki farklılığa dair tartışmaların insanlık tarihi ile birlikte başladığı kabul
edilir. Özellikle biyolojik açıdan erkek cinsiyeti ile kıyaslandığında kadın, zayıf ve kusurlu bir
varlık olarak kabul edilmiş ve söz konusu olan biyolojik farklılık, zamanla psikolojik ve sosyal
farklılığı artırdığı gözlemlenmiştir. Yine tarih boyunca insan hayatına yön veren birçok
toplumsal kurum tarafından erkek cinsiyetine sunulmuş olan pozitif ayrıcalık, kadının ikinci
türden bir değer hatta değersiz bir varlık olarak görülmesini pekiştirmiştir. Bununla birlikte
günümüzde dünya üzerinde yaşayan birçok insan zihninde, kadının söz konusu olan
değersizliği sorunu, esas itibariyle varlığını sürdürmeyi devam ettirmektedir.
John Stuart Mill, tarih içinde kadının toplumsal değerinin erkek egemenliği altında
kaybolduğunu ve aynı nedenden ötürü kadının zihinsel olarak bir tür köleliğe itildiğini kabul
eder. Bu nedenle kadının değeri sorunu, aslında bir tür özgürlük sorunudur. Kadının erkeklere
olan bağımlılığının evrensel bir görenek olduğuna vurgu yapan Mill, insanların kadına yönelik
tabularının ve önyargılarının bir nedeninin insan yaşamındaki alışkanlıklarla ilgili olduğunu
düşünür. Mill, kadının sosyal hayatın dışına itilmesini ve erkeğin sahip olduğu her türlü haktan
mahrum bırakılmasını, evrensel adalet ilkeleri ile bağdaşmadığına inanmaktadır. Bu nedenle
Mill, toplum içinde erkeğe sunulan tüm hakların, koşulsuz olarak kadına da tanınması
gerektiğini savunmaktadır.
Kadın ve erkek arasındaki cinsiyetçi ayrımı kesin bir biçimde reddeden Mill, kendisine uygun
fırsatlar verildiği takdirde kadının da en azından erkekler kadar toplumsal değerlere katkı
sunabileceğini düşünmektedir. Öte taraftan o, özellikle toplumsal ahlakın şekillenmesinde
kadının önemli bir rolünün olduğunu düşünür. Bu rol ise en çok iki alanda, savaş karşıtlığında
ve hayırseverlikte kendisini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: J.S. Mill, kadın, ahlak, değer
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WOMEN'S VALUE AT JOHN STUART MILL
ABSTRACT
It’s accepted that discussion about the difference between man and woman started with the
history of humanity. Especially as biologically compared with man sexuality, woman was
accepted as weak and imperfect and it was observed that biologial difference issue increased
psychological and social difference in the course of time. At the some time, positive privilege
that was presented to man sexuality by a lot of social institution conducted the life of humanity
during the history reinforced that women are seen as the second type of value even worthless
existence. However, the problem of women's worthlessness remains in the minds of many
people living in the world today.
John Stuart Mill admits that the social value of women in history has been lost under male
domination, and for the same reason women have been mentally pushed into a form of slavery.
Therefore, the question of the value of women is in fact a kind of problem of freedom. Mill
emphasizes that women's dependence on men is a universal tradition, and thinks that people's
taboos and women's prejudices are related to habits in human life. Mill believes that the removal
of women from social life and the deprivation of men of any kind is incompatible with the
principles of universal justice. Because of this reason, Mill argues that all rights granted to men
in society must be granted to women unconditionally.
Mill strongly rejects sexist discrimination between women and men and thinks that women can
contribute to social values as well as men if they have the same opportunities. On the other
hand, he thinks that woman has such an important role in taking shape of social morality. This
role shows itself in two field: anti-war and philanthropy.
Keywords: J.S. Mill, woman, morality, value.
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CİCERO’NUN YAŞLILIK ÖVGÜSÜ
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve
Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

ÖZET
Ünlü Romalı filozof Cicero, yaşlılığa bir övgü olarak nitelenebilecek Yaşlılık adlı eserini altmış
iki yaşındayken M. Ö. 1. Yüz yılda yazar. Ona bakılırsa bu eseri ya da bu bağlamda söyledikleri
yaşlılık konusunda bir teselli olarak anlaşılmamalıdır. Her ne kadar yoksulluğun ve yaşlılığın
insan hayatında ağır, taşınması zor durumlar olduğu kabul edilse de; Cicero, gerçekten de
yaşlılığın övgüye değer bir dönem olduğunu savunmaktadır. Cicero insan hayatında yaşlılığın
zorunluluğunu meyvelere benzeterek açıklar: Tıpkı ağaçta ve yerde yetişen meyvelerin zamanı
gelince olgunluktan geçmesi ve düşmesi gibi, insan ömrünün de bir sonu olması zorunludur.
Bu sondan insanın kaçınması mümkün değildir. Bilge insan bu sona uysallıkla katlanır: Çünkü
meyvenin son döneminin olgunluk ve ürün olma (yararlı olma) evresi olması gibi; yaşlılık da
insan için verimli, olgun, yararlı evreyi dile getirir. Cicero da o evreye denk gelen yıllarında
bildiklerini dile getirerek topluma yararlı olmak istemektedir. Çünkü der Cicero: Ağaran saç ve
sakal insanı kirden arındırır. Cicero yaşlılık konusundaki düşüncelerini kendisinden çok önce
yaşayan, Roma’da yaptıkları yararlılıklarla bilinen ünlü hatip ve devlet adamı Cato’ya
söyletiyor. Eserinde onu konuşturarak yaşlılığın erdemlerini anlatıyor. Daha etkili olacağını
düşündüğü için görüşlerini Cato’nun dilinden aktarmayı tercih etmiştir. Ona göre yaşlılığın en
önemli özelliği bu yaşlarda insanların bilgili ve erdemli olmalarıdır. Bu erdemler uzun ve dolu
bir ömür sürdükten sonra insana tadına doyulmaz bir zevk verir; çünkü bunlar insanı hiçbir
zaman, dahası yaşlanınca bile terk etmezler. Cicero’ya göre, dingin, lekesiz, zevkli bir
yaşamdan sonra gelen yaşlılık rahat ve tatlı olur. Bildiride Cicero’nun, yaşlılıkla ilgili günümüz
için de dikkate değer görüşleri, yaşlılığa ilişkin övgüsü irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Cicero, Yaşlılık, Yaşlılığa Övgü, Bilgelik, Erdem.
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CICERO’S PRAISE OF OLD AGE
ABSTRACT
Cicero, the famous Roman philosopher, wrote his book “Old Age” which can be described as
a tribute to old age, at 1st century BC when he was sixty-two. According to him, this work or
what had been said in this book should not be understood as a consolation about old age.
Although poverty and old age are accepted as severe and difficult situations in human life;
indeed, Cicero argues that old age is a commendable period. Cicero explains the necessity of
old age in human life by resembling fruits: just as the fruits grown on trees and on the ground
mature and fall when the time comes, there must be an end to human life. It is impossible for
man to avoid this end. The wise man endures this end with docility: because the final period of
fruit is like the maturity and the productive (useful) phase, old age also expresses the productive,
mature, beneficial phase for human beings. In this manner, Cicero wants to be useful to society
by expressing what he knows in the years that coincide with that phase. For says Cicero, the
graying hair and beard purify person from dirt. Cicero tells his ideas on old age via Cato, the
famous orator and political leader who lived long before, and was known for his usefulness in
Rome. He chose to express his views via Cato because he thought it would be more effective.
According to him, the most important characteristic of old age is that people are knowledgeable
and virtuous in these ages. These virtues give man an insatiable taste after a long and full life
because they never leave man, even when they are older. For Cicero, old age came after a calm,
spotless, and enjoyable life becomes more comfortable and sweet. This paper will examine
Cicero’s remarkable views on old age and his praise of old age.
Key Words: Cicero, Old Age, Praise of Old Age, Wisdom, Virtue.
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SANAT OLARAK EĞİTİM VE YÖNETİM
Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve
Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

ÖZET
Sanat, genel olarak duygu ve düşüncelerin çeşitli araçlarla aktarımı olarak ifade edilir. Aynı
zamanda bir işi yapmada gösterilen özeni, ustalığı, özveriyi vs. yi de dile getirir. Bu anlamda
kadim zamanlardan bu yana belli alanların icrası sanat olarak dillendirilmiştir. Bu bağlamda
eğitim ve yönetimin icrası da bazı düşünürlerce sanat olarak görülmüştür. Bu nedenle Kant
“eğitim sanatı”ndan ve “yönetim sanatı”ndan söz eder. Eğitim sanatı, eğitimin en ustalıklı, en
incelikli en ahenkli ve zarafetle gerçekleşmesini; yönetme sanatı ise yönetmenin aynı
duyarlılıkla icrasını anlatır. Yani ikisini de hakkını vererek gerçekleştirmenin esas olmasıdır.
Birincisinin sanat olması için icracının veya eğitimcinin bütün yeterliliklere sahip olması;
ikincisi içinse icracı ya da yöneticinin liyakat ve ehliyet sahibi olması gerekir. Gündelik hayatta,
bir yapıp-etmeyi gerçekleştirenler için “işine dört elle sarılmak” deyimi ile anlatılmak istenen
neyse; eğitimde ve yönetimde, “eğitme sanatı” ve “yönetme sanatı” ile de anlatılmak istenen
odur. Bu çalışmada eğitmenin ve yönetmenin sanat inceliğinde olması için dikkat edilmesi
gereken bazı konular üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Yönetim, İnsan, Eğitim Sanatı, Yönetim Sanatı.
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EDUCATION and GOVERNANCE as ART

ABSTRACT
Art is generally expressed as the transfer of emotions and thoughts by various means. At the
same time, it also expresses care, artisanship, self-sacrifice, etc. shown in doing a job. In this
manner, the performance of certain areas has been expressed as art since ancient times. In this
context, the performance of education and governance has been seen as art by some thinkers.
For this reason, Kant speaks of “the art of education” and “the art of governance”. The art of
education narrates the realization of the most skillful, subtle, harmonious and elegant way; the
art of governance narrates the performance of the ruler with the same sensitivity. In other words,
it is essential to perform both by doing justice. For the first to be an art, it is necessary that the
performer or educator has all the qualifications; for the latter, it is necessary that the performer
or ruler must have merit and competence. In everyday life, what with the phrase “keep one’s
shoulder to the wheel” is meant to be told for those who realizes a do-and-make is the same in
education and governance, what is told with the phrases “art of education” and “art of
governance”. In this study, some issues that need to be considered for educating and ruling in
order to be fine as same as the art will be emphasized.
Keywords: Art, Education, Governance, Human, Art of Education, Art of Governance.
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KUTSALLIĞIN TRANSFERİ: AVRUPA’DA DİNİN VE MİLLİYETÇİLİĞİN
KARŞILAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis

ÖZET
Bu çalışma Avrupa toplumlarında milliyetçilik argümanın ulusal bir ruh inşa sürecinde
yüklendiği fonksiyona odaklanmaktadır. Daha önceki imparatorlukların geride kaldığı ve
kralın, tanrının yeryüzündeki temsilcisi sıfatını kaybettiği süreçte önem kazanan milliyetçi
söylem ortak değerlerde birleşen yeni bir halk kitlesinin inşa edilmesi noktasında önemli bir
fonksiyon yüklenmiştir. Siyasal aktörlerin yanında kendi değerler sistemini inşa eden, kutsallığı
transfer eden, Hristiyanlık argümanlarının bazı durumlarda araçsallaştırılması ile milliyetçilik,
toplumların yeniden ortak değerler etrafında bir araya gelmelerine zemin hazırlamıştır.
Avrupa’da Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere parçalanan imparatorluklar
karşısında yeni siyasal sistem içerisinde büyük anlatıların yerine daha özel ve dünyevi bir
söylem kullanılmıştır. Benzer özellikler taşıyan halk kitlesinin yine benzer değerlere sahip
kişiler tarafından yönetilmesi noktasında bir söylemin gelişmesi toplulukların mikro anlamda
bir kimlik farkındalığına kaydığını göstermektedir. Bu yönüyle farklı sosyal, kültürel ve etnik
değerlere sahip topluluklar/devletler “vatandaşların birbirine benzediği” bir ulus devlete intikal
etmiştir. Ortak bir geçmişi inşa sürecinde tarihçilerin önemli rol oynadığı bu dönemeçte yeni
bir geçmiş inşa edilerek bireylerin ortak bir duyguya sahip olmaları sağlanmıştır. Daha sonra
dış bir tehlike karşısında bir araya getirilen bu söylem ile bireyler arasındaki farklılığı önemsiz
kılarak homojen ve aynı amaca yönelmiş bir topluluğun inşa edilmiştir. Bu bağlamda söz
konusu bu çalışma, dinin Avrupa toplumlarında birleştirici ve kuşatıcı aynı zamanda ayrıştırıcı
değerini yitirdiği süreçte ikame edilen milliyetçilik argümanın farklı toplumlarda nasıl rol
oynadığına odaklanmaktadır. Çalışma, literatürde yeterince yer bulamayan din ve
milliyetçiliğin karşılaşma sürecine odaklanması açısından önemlidir. Ayrıca çalışmada tarihsel
bir kesitin sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanması ve bu noktada toplumsallığın inşasını
vurgulaması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Ulus Devlet, Kutsallık
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TRANSFERENCE OF SACRALITY: AN EVALUATION OF THE PROCESS OF
ENCOUNTERING RELIGION AND NATIONALISM IN EUROPE
ABSTRACT
This paper focuses on the function that the argument of nationalism imposes on the process of
building a national spirit in European societies. The nationalist discourse, which gained
importance in the period when the previous empires were left behind and the king lost the title
of the representative of the god on earth, played an important function in the construction of a
new mass of people united in common values. In addition to political actors, it has built the
basis for the reunification of societies around common values in order to construct their own
values system by using the transfer of sacrality, and instrumentalize the Christian arguments in
the process. In Europe, in the face of fragmented empires, especially in France, Germany and
England, a more special and worldly discourse was used instead of big narratives in the new
political system. The development of a discourse on the governance of a similar mass of people
by people of similar values shows that communities are shifting to a micro identity awareness.
In this respect, communities / states with different social, cultural and ethnic values have been
transferred to a nation state where citizens are similar. In this turn, in which historians played
an important role in the process of building a common past, a new past was built to enable
individuals to have a common feeling. Later, this discourse brought together in the face of an
external danger has made it possible to construct a homogeneous and oriented society by
making the difference between individuals insignificant. In this context, this study focuses on
the role of the nationalism argument in different societies when religion loses its unifying and
encompassing and discriminatory value in European societies. The study is important in terms
of focusing on the process of encounter of religion and nationalism, which is underestimated in
the literature. In addition, it is important to interpret a historical section from a sociological
point of view and to emphasize the construction of sociality at this point.
Keywords: Nationalism, Nation State, Holiness
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ULUSLARARASI GÖÇ VE ÜRETTİKLERİ: GÖÇ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL
MUĞLAKLIKLARA ÇÖZÜMLEYİCİ BİR DENEME
Öğr. Gör. Mustafa SAĞI
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü, Bitlis
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis

ÖZET
Küresel bir konu olarak göç, modern zamanları en fazla meşgul eden sorunlardan biri olarak
öne çıkmaktadır. Ülkelerin tek başına çözüm üretmekte aciz kaldığı göç olgusu, uluslararası
toplukların etkin bir rol oynadığı bir konuma evirilmektedir. Ancak kendi ülkeleri sınırları
dışına çıkan göçmenlerin aldıkları konum itibari ile tanımlanmaları ve aynı haklardan
yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Genel olarak göç nedeni ve göç yolu ile belirleyici bir
tanımlama kazanan bu konu ülkelerin kendi aralarındaki sözleşmelerine bağlı olarak da
değişebilmektedir. Bu çalışma gerek akademi de gerekse de sosyal hayatta göçmen bireyler ile
ilgili kullanılan kavramlara odaklanarak bu alandaki muğlaklığı gidermeyi amaçlamaktadır.
Nitekim literatürde birçok tanımlama ile gündeme gelen göçmenlerin hangi kategoriye
yerleştirilmeleri gerektiği netlik kazanmış değildir. Uluslararası göçmen, geçici koruma
kapsamındaki göçmenler, zorunlu göçmenler, mülteci, sığınmacı, Ensar, muhacir, de facto
vatansızlık, de jure vatansızlık gibi birçok kavramın birbirleri yerlerine kullanıldıkları ve bunun
meydana getirdiği kavramsal bir muğlaklıktan bahsetmek mümkündür. Özelikle Türkçede bu
olgu ile ilgili birçok kavramın olması Türkiye’nin tarihsel olarak bu konu ile sıklıkla
yüzleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun ise Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli bir konumda
bulunması ve Osmanlı devletinin uzun bir süre geniş kıtalarda hâkimiyet sağlaması noktasında
oluşturulan ortak tarihsel bilinçten kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. Bu minvalde
Yunanistan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Irak, Afganistan, Bosna, Kosova, Makedonya,
Bulgaristan, Yugoslavya ve Makedonya ve son olarak Suriye’den gelen göçmenlerin geliş ve
kabul edilme nedenleri bağlamında farklı tanımlamaları yapılmıştır. Bu çalışma, bu yönüyle
Türkçe ’de göç ile ilgili kullanılan kavramların tanımlamalarını yaparak bunlar arasındaki
muğlaklığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: kavramsal muğlaklık, tanımlama, göç
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INTERNATIONAL MIGRATION AND ITS PRODUCES: AN ANALYTICAL ESSAY
ON CONCEPTUAL AMBIGUITIES ABOUT MIGRATION
ABSTRACT
Migration as a global issue stands out as one of the most preoccupied problems in modern times.
The phenomenon of migration, where countries are unable to produce solution alone, evolves
into a position where international communities play an active role. However, it is not possible
for the migrants who go outside the borders of their own countries to be identified by the same
position and enjoy the same rights. This issue, which has gained a certain definition by reasons
of migration and migration path in general, may also change depending on the agreements
between the countries. This study aims to eliminate the ambiguity in this field by focusing on
the concepts used related to migrants both in academia and social life. As a matter of fact, it is
not clear which category of migrants that come up with the definitions in the literature. It is
possible to talk about the conceptual ambiguity of many concepts such as international
migrants, migrants under temporary protection, forced migrants, refugees, asylum seekers,
Ansar, Muhajir, de facto statelessness, de jure statelessness. Especially the fact that many
concepts about this phenomenon in Turkish stems from Turkey's historical past in which it has
confronted with this issue many times. It is possible to say that Turkey has an important
geopolitical position in the Middle East and also the Ottoman Empire dominated in vast
continents for a long time generated common historical consciousness. In this context, different
definitions of immigrants who came to Turkey form Greece, Romania, East Turkestan, Iran,
Iraq, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Yugoslavia and Macedonia and Syria
are identified in terms of the reasons for their arrival and acceptance. In this context, this study
aims to remove the conceptional ambiguity used in Turkish related to the migration.
Keywords: conceptual ambiguity, definition, migration,
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YAŞLILIK ve YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLAR ÜZERİNE BİR ALAN
ARAŞTIRMASI 
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Hicret GÖK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü

ÖZET
Hem dünyada hem de Türkiye’de değişen nüfus yapısı ve artan yaşlı nüfus oranıyla birlikte
yaşlılık ve yaşlanma olgusu çok önemli boyutlar kazanmaya başlamıştır. Zira sosyal refahın ve
ortalama gelirin artması, bireylerin daha sağlıklı ve uzun yıllar yaşamalarına imkan sağlamıştır.
Bireysel olduğu kadar sosyal ve ekonomik açıdan da birçok sorunu beraberinde getiren yaşlılık,
genel olarak takvimsel yaşın artması sonucu bireyde görülen fiziksel, bilişsel ve sosyal düzeyde
fonksiyonel yetersizlik ve düşüşlerin görülmesi olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız çağda
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve önem kazanması sadece toplumun yaşam
standardını artırmakla kalmamış aynı zamanda toplumun demografik yapısının değişmesine
özellikle de sağlık hizmetlerinin artması sonunu insan ömrünün uzamasına da yol açmıştır.
Dolayısıyla insan ömrünün uzaması ve doğum oranlarının düşmesi, dünyadaki birçok ülke gibi
Türkiye’de de yaşlı nüfusun artmasını sağlamıştır. Bu nedenle gelişmiş Batılı toplumlar gibi
Türkiye de hızla yaşlanan ülkeler arasına girmeye başlamıştır. Bu çalışma, değişen nüfüs yapısı
içinde Türkiye’nin doğusu olarak nitelendirilen ve daha çok geleneksel tutum ve değerleri ile
öne çıkan Van ili ile Batı olarak tanımlanan ve modern, seküler bir yaşam tarzının hâkim olduğu
bilinen Muğla ili arasında yapılan bir saha araştırmasının niteliksel verilerine dayanmaktadır.
Çalışma, Türkiye’nin iki önemli ili olan Van ve Muğla’da yaşayan bireylerin kültürel düzeyde
yaşlılığa bakış açıları, yaşlılığa yükledikleri anlamlar, yaşlı bireylere ilişkin algı ve tutumlarını
ele almayı amaçlamıştır. Bu kapsamda Türkiye’deki yaşlılara yönelik algı ve tutumlar nicel ve
nitel veriler üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kavramlar: Demografik Dönüşüm, Nüfus, Yaşlılık, Yaşlanma, Yaşlılık algısı,
Kültür, Kültürel Tutumlar
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A FIELD SURVEY ON OLD AND OLD-RELATED ATTITUDES

ABSTRACT
Both in the world with changing demographics and the increasing elderly population ratio in
Turkey has started to gain aging phenomenon of old age and size are very important. The
increase in social welfare and average income has enabled individuals to live healthily and for
many years. Aging, which brings many problems in terms of individual as well as social and
economic aspects, In general, it can be defined as the physical, cognitive and social deficiencies
and decreases seen in individuals due to the increase in calendar age. The advancement and
importance of scientific and technological developments in our age not only increased the
standard of living of the society, but also changed the demographic structure of the society,
especially the increase in health services, leading to the prolongation of human life. Therefore,
the human life span and falling birth rates, many countries around the world such as Turkey
also led to an increase in the elderly population. Therefore, Turkey as well as advanced Western
societies have begun to enter the aging rapidly between countries. This study, described as
Turkey's eastern structure in the changing population and more traditional attitudes and values
with prominent Van defined as West with the province and the modern, secular are based on
qualitative data from a field study conducted among known to be a judge of a lifestyle province
of Mugla. The study, Turkey's two major provinces of Van and Muğla cultural level
perspectives of individuals living in old age, meaning that they upload to old age are aimed at
addressing perceptions and attitudes about the elderly. perceptions and attitudes towards the
elderly in Turkey is studied in this context quantitative and qualitative data.

Keywords: Demographic Transformation, Population, Aging, Aging Perception of Aging,
Culture, Cultural Attitudes
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YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADINLARIN GELİŞTİRDİĞİ
STRATEJİLER: BİR ÖRNEK OLAY OLARAK TANDIRDA EKMEK PİŞİREN
KADINLAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Ayşegül ÇELİK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü

ÖZET
Küreselleşme süreci, dünya ölçeğinde yüksek düzeyde katma değer ve sosyal refah yaratmış
olmasına karşın, ülkeler arasında var olan toplumsal, sınıfsal ve ekonomik eşitsizlikleri de
derinleştirmiştir. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkan bu eşitsizlikler, daha
çok ekonomik yaşamda kendisini hissettirmektedir. Zira ülkeler arasında var olan sınırların
ortadan kalkmasına, iletişim ve ulaşımın hızlanmasına ve dolayısıyla dünyanın küçülmesine
yol açan küreselleşme, aynı zamanda toplumlar arasında var olan gelişmişlik düzeyinin,
farkının da artmasına adeta dünyanın varsıllar ve yoksullar şeklinde ikiye ayrılmasına yol
açmıştır. Günümüzde bir yandan yaratılmakta olan katma değerin büyük bir bölümünü tüketen
toplumlar, diğer yandan bu katma değerin üretilmesi için çok fazla emek sömürüsüne maruz
bırakılan halklar söz konusudur. Dolayısıyla küreselleşmenin en önemli sonuçlarından birisi de
işgücünün sömürülmesi yanında çok zor koşullarda yaşamak zorunda bırakılan kitlelerin
yaşadığı yoksulluktur. Gelişen bir ülke olarak Türkiye’de de yoksulluk alt sınıfların adeta
kaderi haline gelmiştir. Özellikle kentlere göç edenler, yoksulluğu aşmanın veya en azından
onunla mücadele etmenin bir yolu olarak çok farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu stratejilerden
birisi de kadınların aile bütçesine katkı sunmak amacıyla yaşadıkları yoksullukla mücadele
etmeye çalışmalarıdır. Bu çalışmanın da ana sorunsalı, yoksul kadınların hane içinde
gerçekleştirdikleri bir faaliyet olan tandırda ekmek pişirmenin haneye katkısının olup
olmadığını, bu faaliyetin kadın sağlığını etkileyip etkilemediğini ve en önemlisi de geleneksel
bağlamda da ele alınan bu faaliyetin yoksullukla mücadele mi yoksa gelenek mi olduğunu
saptamak olmuştur.
Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Kadınların Yoksullukla Mücadele
Stratejileri, Tandırda Ekmek Pişirme
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Örneği” adlı Yüksek Lisans tezinin verilerinden üretilmiş olup, aynı üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri
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STRATEGIES DEVELOPED BY WOMEN IN POISONING POVERTY: A CASE
STUDY ON WOMEN MAKING BREAD IN TANDOOR AS A CASE STUDY
ABSTRACT
Although the globalization process has created a high level of added value and social welfare
on a global scale, it has deepened the existing social, class and economic inequalities among
countries. Especially in developing countries, these inequalities are more visible in economic
life. This is because globalization has led to the abolition of the existing borders between
countries, accelerated communication and transportation, and consequently to the shrinking of
the world. At the same time, the level of development and difference between societies has
increased and the world has been divided into two as wealthy and poor. On the one hand, there
are societies that consume a large part of the added value being created, and on the other,
peoples who have been subjected to much labor exploitation to produce this added value.
Therefore, one of the most important consequences of globalization is the poverty experienced
by the masses forced to live in very difficult conditions besides the exploitation of the labor
force. As a developing country, Turkey has also become almost a fate of poverty subclass.
Especially those who migrated to cities have developed very different strategies as a way of
overcoming or at least fighting poverty. One of these strategies is that women try to combat
poverty in order to contribute to the family budget. The main problem of this study was to
determine whether bread in the tandoor, an activity carried out by poor women in the household,
contributes to the household, whether this activity affects women's health, and most
importantly, whether this activity, which is also considered in the traditional context, is
combating poverty or tradition.

Keywords: Poverty, Women Poverty, Women's Strategies to Fight Poverty, Baking Tandoor
Bread
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FENOMENAL GERÇEKLİĞİN KAYBOLDUĞU DÜNYADA SANATTA TEMSİL
KRİZİNİ AŞMAK MÜMKÜN MÜDÜR?
Dr. Öğretim Üyesi Burçak İSMET
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, VAN

ÖZET
Sanatın temsil probleminin felsefenin ilk çağlarından beri tartışılan bir durum olduğu aşikardır.
Temsil probleminin halihazırda gerçekliğin ne anlam ifade ettiği, gerçekliğin neye denk
düştüğü ya da öznenin dünyaya bakma biçimlerinin gerçekliği nasıl ortaya çıkardığı soruları ile
aynı niteliklere sahip olduğu da tartışılmaz bir olgudur. Bu durumda söz konusu problem, üç
bin yıldır değişime uğrayan özne ve dünya arasındaki ilişki dinamiği olarak da ele alınmalıdır.
Felsefe ya da sanat tarihinin postmodern çağını yaşadığımız günümüz dünyasında, görüngülerin
en temelinden manipülasyona uğradığı sanal gerçeklik dahilinde sanatın temsil boyutunu nasıl
değerlendirebiliriz diye tekrar tekrar sormak retrospektif bir romantizme saplanıp kalmak
değildir. Bunun çok daha ötesinde dünyayı görme biçimlerimizin en son raddede deforme
edildiği bir simülasyonun içinde yaşarken belki de yanıtı aranacak en meşru sorulardan biridir.
Fenomenal gerçekliğin bizden artık zahmetsizce uzaklaşmasıyla beraber ortaya çıkan zihinsel
varlığımızın simülasyona teslim olmasında temel teşkil eden etik-politik, sosyo-kültürel ve en
son raddede estetik paradigmaların ele alınacağı bu çalışmanın amacı, gerçekliği ve de temsil
düzeyindeki sanatı nasıl kaybettiğimiz üzerine bir inceleme ortaya koymaktır. Sosyo-kültürel
evrimimiz gereği böyle bir estetik gelişim sürecinin kaçınılmaz olduğu iddia edilse dahi,
öznenin sanat ya da sanat teorileri dünyasında kendini gerçekleştirme /ifade etme/ ortaya koyma
durumundan bu denli uzak olması; estetik evrimin, tam da olması gerektiği gibi ortaya çıktığı
fikrini sarsıyor olsa gerek. Simülasyon adı altında mevcudiyetini sorgulama refleksini dahi
yitirdiğimiz kavramın, felsefi özne olarak varoluşumuzu etkisi altına nasıl aldığını Postmodern
sanat eserleri örnekleriyle ele almaya çalışan bu metinde en temel yapı elbette sanat eseri ve
temsil ettiği şeyin ne olduğuna dair problemin, binlerce yıldır ilk defa kendine neden ve nasıl
bir yanıt bulamadığı üzerine kurulmuştur.
Anahtar kelimeler: Simülasyon, sanat, temsil, postmodernite
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IS THERE ANY POSSIBILITY TO OVERCOME THE REPRESENTATIONAL
CRISIS WITHIN ART WHERE THE PHENOMENAL REALITY IS BASICALLY
LOST?
ABSTRACT
It is such a simple fact that the problem of representation is an ongoing discussion throughout
the history of philosophy. The concept of representation has always and already mutual
qualifications with the questions of what the reality means; what to the reality corresponds or
how the reality appears by means of the subject’s vision of the world. Therefore, this problem
should be taken as an endless dynamics of change among the releationship of the subject and
its world along with the three millennium. It is never an obsession with a romanticized
retrospectivity to be considerate about the meaning of the representations of art where we are
in the postmodern era of philosophy or art; wherein all the phenomena are essentially
manipulated. Beyond all over this, maybe it is the only legitimate question left for us where we
live in an unquestionable simulation which all our ways of seeing are crucially deformed.
Our cognitive existance as a resultant of such an easy divergence from the phenomenal reality,
is one of the basic objects of this study. To explore all means of constitutions such as ethicopolitical, socio-cultural and finally aesthetical paradigms; by means of which our cognitive
existance is all occupied with their simulation and therefore by means of this simulation how
we have essentially lost the reality and the represenational dimensions of art will perform as the
basic content of this article. However there can be argued that this kind of aesthetical
improvement is inevitably proper for our socio-cultural evolution; if the subject is excluded
from the practice of fulfillment/expression/exposition of itself, then this makes this argument
so vulnerable as if the evolution is nothing about truly happening. Even we lost the reflexion
over the very concept; the simulation, this study, with the help of some postmodernist works of
art, is just an attempt to expose how and why the artwork and its representation cannot find any
mutual empirical correspondence for the first time within the millenniums.
Keywords: Simulation, art, representation, postmodernity
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KITCH’IN MİMARİ TAHAKKÜMÜNE MECBUR KALMANIN ESTETİK
TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ
Dr. Öğr. Üyesi Burçak İSMET
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

ÖZET
Çirkin kavramının ne olduğu neye tekabül ettiği ne ile içinin doldurulması gerektiği bile bin
yıllardır tartışılırken aktüel ve konjonktürel bir mimari olarak karşımıza çıktığında nasıl tepki
vereceğimizi kestiremediğimiz bir belirsizlik içindeyiz. Sanatın mimesis olarak kabul gördüğü
ve benliğimizi çok da zorlamayan iki bin beş yüz yılın ardından; aydınlanma sonrası sanat
pratiğinin çirkini doğada ya da tanrıda nasıl kopyalayabildiği bir kıyamet alameti gibi tartışılır
hale gelmiştir. Mimesis sanatın niteliğini belirlerken on yedinci yüzyıla kadar, gerçekten
çirkinin ne olduğuna dair bir fikrimiz hiç olmadı mı? Biz çirkini sadece beş asırdır mı biliyoruz?
Kültürel yozlaşmayla mı keşfettik çirkini? Biz özne olarak felsefede Descartes’le yer bulana
kadar neyi beğeniyorduk peki? Beğenme en üst entelektüel gusto ise, o zamana kadar yok
muydu bir zevkimiz? Ya da Hegel mi uyandırdı bizi bütün zevksizliğimizden, estetiği (sanatı)
öldürerek?
Gerçekten nedir çirkin? Yani kitsch? Tarihsel, geleneksel olanı halihazırda bugüne taşıma
teşebbüsü müdür sadece? Fransız Devrimi sonrası gündelik on sekizinci yüzyıl giysilerinin
üzerine Antik Roma harmanileri sarınan burjuvaların davranışı mıdır kitsch?

Fransız

burjuvazisi zaten harmani peşindeyse, neden devrime olanak tanıdı diye sormak artık mümkün
değil belki de. Bugüne, tarihin kültürün zamanın estetik biçimlerini yok sayarak taşıyan
mimarın, entelektüel acziyeti, zaafı ve cehaleti her yeri her yere benzetme üzerine kuruluyken,
kitsch’i nasıl ve nerde sevmedik diye sormak gerçekten banal bir teşebbüs müdür? Estetik
gusto, bu denli popüler zorlamanın karşıtlığına mı yerleşti? Çirkine çirkin demek neden itibaren
salt kavramsal bir hale büründü? TOKİ estetiğinin ortaya çıkardığı her mimarinin birbirine bu
denli benzeme kabiliyetini takdir etmek zorunda olup olmadığımızın konusudur bu inceleme.
Anahtar Kelimeler: Kitsch, çirkin, TOKİ, grotesk mimari
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THE AESTHETICAL IMPATIENCE OF THE COMPULSION OF THE
ARCHITECTURAL DOMINATION OF THE KITSCH
ABSTRACT
We live unfortunately in a limbo where we have no idea about the ugliness. Especially if it is
an enforcement of an architectural ugly, we do not have any consideration for what it means
about milleniums. Just after the two millennium and a half time, where we were never pushed
so far as the doctrine of mimesis, we have never become to accomplish with the ugly as if it is
emerged from the nature or god. We really do hesitate to ask whether or not if we had some
part of the reality over the ugliness just by the seventeenth century. So by the times of Descartes,
were there anything that we liked? Have we ever liked something as an intellectual gusto by
Descartes or Hegel? Or just in case, Hegel killed over all our gusto for awakening us from
disgust.
We should really ask for what ugly is. Therefore the kitch? Is the ugly really already the attempt
to carry the traditional over the day? The ugly can be really said to over all the French rev
olution as if it its the case to wear on Ancient Romanian cape? Maybe it is nothing to do with
the French revolutionary bourgeois to enable the revolution but it is so legitimate to search for
the intellectual impotence. If impotence over the architecture as intellectual is just situated to
construct everywhere just like another any, is it really not legitimate to ask fort he kitsch? The
aesthical gusto should not be positioned over the popular compulsion. Or really that is just the
case? Since when to declare about the ugly is not legitimate? Since when the ugly is just
conceptual rather than empirical as the case of the structure of the TOKİ architecture is bases
on this search.
Keywords: Kitch, ugly, grotesque architecture, TOKİ
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HERAKLEİTOS’TA İNSAN VE DEMOKRASİ KARŞITLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KUTLUAY
Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

ÖZET
Siyasal otorite kurulduğundan günümüze kadar ki süreçte insanoğlu, birbirinden farklı yönetim
biçimleri altında idare edile gelmiştir. Aristoteles’in yönetim biçimleri sınıflaması dikkate
alındığında bunları Politeia (Anayasal Düzen), Monarşi, Aristokrasi, Tiranlık, Oligarşi ve
Demokrasi şeklinde sıralamak mümkündür. Düşünce tarihinde bazı filozoflara göre ama
özellikle Antikçağda ise neredeyse tamamına göre –düşünce tarihinin önemli düşünürlerden
Platon ve Aristoteles dâhil olmak üzere- insanların çoğunluğu doğası gereği niteliksiz ya da
sıradan olduğu için ve yönetim biçimlerinden olan demokrasi de bu niteliksiz ve sıradan
insanlardan oluştuğu için, filozoflar demokrasiye yönelik karşıt bir tavır takınmışlardır.
Antikçağın önemli düşünürlerinden olan Ephesos’lu Herakleitos’un kendisine atfedilen bazı
fragmanlardan da anlaşıldığı kadarıyla, insanın kendine, çevresine ve evrene karşı bilgisizliği
ya da kayıtsızlığı nedeniyle sıradan ve niteliksiz bir varlık olduğu hemen göze çarpmakta ve bu
tür insanlardan etrafta yığınla bulunmaktadır. Bu nedenle Herakleitos’un insanlara karşı
tutumu, tamamen onları küçümseme ya da aşağılama şeklinde kendini göstermektedir. Bu
noktadan hareketle Herakleitos’un insanlara karşı olan antipatisi, onu halkın çoğunluğunun
başa (iktidara) geçtiği şeklinde ortaya çıkan yönetim biçimlerinden olan demokrasiye de karşı
sert bir tavır takınmasına yol açmıştır. Daha spesifik bir ifadeyle Herakleitos’a göre demokrasi
çoğunluktan oluşan ayaktakımının başta olduğu bir yönetim şekli olarak tezahür ettiği için,
dolayısıyla demokrasinin ondaki karşılığı onun hiçbir şekilde iyi bir yönetim biçimi
olmamasıdır.Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada Herakleitos’un insanlara
karşı edindiği olumsuz tavrın, hangi gerekçelere dayandırıldığı ele alınmakta ve bu gerekçelerin
haklılığı/haksızlığı temelinde genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Böylelikle buradan
yola çıkarak Herakleitos’un insanlara karşı olumsuz tavrında öne sürdüğü gerekçelerinde, aynı
şekilde bu gerekçelerin yönetim biçimlerinden olan demokrasiye karşı da tavır almasın da haklı
bir gerekçeye sahip olup olmadığının analizini yapmak bu çalışmanın temel problemini
oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada, Herakleitos’un gerek insanlara ve gerek
demokrasiye karşı olan tutumu göz önüne alındığında günümüz insanları ile demokrasisi
arasındaki ilişkiye de Herakleitosçu bir açıdan yaklaşmak mümkün müdür? Sorusu ele alınıp
bir tartışması yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antikçağ, Herakleitos, İnsan, Demokrasi, Yönetim
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ANTİ-HUMAN AND DEMOCRACY İN HERACLİTUS
ABSTRACT
Since the establishment of political authority, human beings have been governed under different
forms of government. Considering Aristotle's classification of forms of regimes, it is possible
to list them as Politeia, Monarchy, Aristocracy, Tirana, Oligarchy and Democracy. According
to some philosophers in the history of thought, especially in ancient times almost all,- including
Plato and Aristotle who are important thinkers of history of thoughts- philosophers came out
against democracy. Because the majority of people are inherently unqualified or ordinary, and
democracy, a form of government, is composed of these unqualified and ordinary people.
One of the important thinkers of ancient times, Herakleitos of Ephesus, as it is understood from
some of the fragments attributed to him, it is immediately apparent that man is an ordinary and
unqualified being, due to his ignorance or indifference to the environment and the universe and
there are lots of such people around. Therefore, Heraclitus' attitude towards people is in the
form of contempt or humiliation. From this point, Herakleitos' antipathy towards people led to
a strong attitude towards democracy, which is one of the forms of government which emerged
as the majority of the people taking power. More specifically, for Heraclitus, democracy is by
no means a good form of government. Since emocracy is a form of government in which the
majority is a demos.
In the light of the information given above, this study deals with the reasons why Heraclitus'
negative attitude towards people is based on. And a general evaluations is made on the basis of
justice/injustice of his justification. Thus, the main problem of this study is to analyze whether
Herakleitos has a justification for his negative attitude towards people and democracy, which
is one of the forms of government. However, in this study, Considering Heraclitus' attitude
towards both people and democracy, the question: “Is it possible to approach the relationship
between today's people and their democracy from a Heraclitus perspective?” is evaluated and
discussed.
Keywords: Ancient, Heraclitus, Human, Democracy, Government
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SURİYELİ SAVAŞ MAĞDURLARI: MÜLTECİ ENGELLİLER
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm, Van

ÖZET
Suriye’de 2011 yılında başlayıp günümüzde de devam eden iç savaş, hemen her gün insan
ölümlerine, yaralanmalarına ve yerinden olmalarına yol açmaktadır. Suriye'de her ay yaklaşık
30 bin kişinin yaralandığı, şimdiye kadar 1,5 milyon insanın savaş mağduru engelli olduğu,
sadece 86 bin insanın kol ve bacaklarını kayıp edip tekerlekli sandaliyeye mahkûm kaldığı ileri
sürülmektedir. Savaş sonucunda engelli kalan insanların ülkelerinde yaşamaya dair gelecek
umutları bittiği için çoğu komşu ülkelere sığınmıştır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir.
Dolayısıyla Suriyeli savaş mağdurları göçmen engelliler, sığındıkları ülkelerde çok zor
şartlarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Bu araştırma ile Türkiye’de yaşayan Suriyeli
göçmenlerin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerinin ne olduklarını ortaya çıkartmak
amaçlanmıştır. Bu genel amaçlar çerçevesinde Suriyeli savaş mağdurları göçmen engelli
bireylerin yaşadığı sorunların ve geleceğe dair beklentilerinin neler olduğu sorgulanmıştır.
Araştırma Türkiye’nin Osmaniye ilindeki Osmaniye Cevdetiye sığınma kampında yaşayan
savaş mağduru engelli bireylere yönelik saha araştırması niteliğini taşımaktadır. Araştırmada
kartopu örneklem tekniği ile 20 katılımcılara ulaşılmıştır. Araştırma verileri, nitel araştırma
yönteminden hareketle yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve katılımlı gözlem yoluyla elde
edilmiştir. Veriler betimsel analize tabi tutularak sunulmuştur. Araştırmada, Suriyeli savaş
mağduru engellilerin, savaşta aile bireylerini ve sosyal statülerini kaybettikleri, bedenlerinin
çeşitli organlarını kaybettiği, yaşamının erken yaşlarında bağımlı ve bakıma muhtaç hale
geldikleri, mekânsal olarak yerlerinden oldukları ve göçmen durumuna düştükleri bu nedenle
psikolojik bünye olarak çöküntü yaşadıkları gibi bir dizi önemli ve trajik veriye ulaşılmıştır.
Sonuç olarak Suriye savaşı, insanların yaşadığı yerlerdeki evlerini, işyerlerini, eğitim, sağlık,
adalet gibi kamu kurumlarını sistematik olarak yıkıma uğratmış, insanları kitlesel olarak
yerinden olmasına zorlamış ve savaş mağduru engelli bireylerin bedenleri üzerinde ömür boyu
telafisi mümkün olmayan bir yıkıma yol açmıştır. Keza savaş ile Suriyeli insanların, aile ve
toplumsal yapısı sarsılmış, sosyo-ekonomik durumlarında, toplumsal konumlarında, sosyal
statülerinde ve bedenleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran bir değişim meydana gelmiştir.
Böylece Suriye savaşı, sadece toplumsal ölçekte büyük bir yıkıma yol açmamış; aynı zamanda
bireysel ölçekte, çoğu insanın ömür boyu yaşamını bir engellin gölgesinde sürdürmesine ilişkin
sonuçları da doğurmuştur.
Anahtar Kelimeler: Suriye Savaşı, Engellilik, Savaş Mağduru Engelliler
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BEŞ KİŞİLİK HİKÂYE: ERİVAN’DAN VAN’A ZORUNLU GÖÇ
THE STORY OF FIVE PEOPLE: FORCED MIGRATION FROM YEREVAN TO
VAN
Arş. Gör. İsmail KIRAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
ÖZET
1650’li yıllardan itibaren Anadolu’dan Erivan’a yine zorunlu bir göç nedeniyle giden Bruk
Aşiret üyeleri 1900’lü yıllara kadar orada yaşamışlardı. Kinyas Kartal’ın babası Bedir Bey’in
ve aynı tarihlerde aşirete mensup çok sayıda kişinin Ermeniler tarafından şehit edilmesiyle
beraber Bruki Aşireti’nin Kartal ailesinin öncülüğünde ikinci defa zorunlu göçü Erivan’dan
Van’a olmuştur. Rahmetli babaannem, her gün öğleden sonra bir yandan tütün dolu tabaktan
evvela sigarasını sarar ve sonrada onu içmeye çalışır diğer yandan da Erivan Radyosu’nda
söylenen Kürtçe şarkıları gözyaşları içinde dinler bana da çektikleri acıları hafiften anlatmaya
başlardı. Ancak birkaç yıl sonra babamın halasının da anlattıklarını dinlediğimde dökülen bu
gözyaşlarının nedenlerini öğrenebildim. Makale; özelde babaannemin ve sonra da iki büyük
babam ile babamın halasının yaşadıkları acıları bana anlatmalarının yanı sıra Vanlıların
Zeve’de yaşadıkları katliamlar ve bunun yanında okuduğum kitaplarda öğrendiğim gerçeklerin
anlam dünyamda meydana getirdiği izdüşümleridir. Hikâye beş kişiliktir.
Anahtar kelimeler: Beş kişilik hikâye, Bruki Aşireti, Kinyas Kartal, zorunlu göç.
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TURGUT ÖZAL SONRASI “TEK AKTÖR PATOLOJİSİ”NE DAYALI “LİBERAL
YANILGI”
Arş. Gör. İsmail KIRAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
ÖZET
Turgut Özal, ortaya koyduğu vizyonuyla halkın ufkunu açan liderdi. Birazda toplumu duymak
istediklerini söyledi ve Türkiye’ye tarihe dayalı bir coğrafyası olabileceğini hatırlattı. Açık
toplum, sivil demokrasi ve Avrupa Birliği özlemleri oldu. Cesaret ve atılganlık en belirgin
çizgisiydi. Pragmatik bir mühendisti. Referanslarıyla siyasete anlam kattı ve bugün de
karşımızda bir paradigma olarak durmaktadır. Özal’ın gövdesi bile cumhuriyet tipini temsil
etmedi. Muhafazakârlık ile çağdaşlığın sentezini iç dünyasında yapabilmişti. Tek aktörlerin
egemen olamadığı “Muhafazakâr elitler”in iktidar yürüyüşü onunla başladı. Bunların
sonucunda Türkiye, 1983 yılından itibaren Anavatan Partisi saflarında mühendislerin siyasal
iktidar yürüyüşüne şahit oldu. Herkes günlük yaşamında Özal’dan bir parça bulabilirdi. Çünkü
Özal Türkiyesi eğlenceliydi. Küçük yaşamlar renklenmeye başlamıştı. İnsanlar evvela kendisi
sonra da dış dünya ile rekabete çıkıyordu. Özal’ın ölümünden sonra ise her şey tersine döndü.
Kavgalar başladı ve vatan haini avına çıkıldı. Birileri de Türkiye’yi kendi içine döndürdü.
Böylece “liberal yanılgı” başladı.
Anahtar Kelimeler: Tek Aktör Patolojisi, Liberal Yanılgı, Sivil Demokrasi, Pragmatik
Mühendis, Muhafazakâr Elitler, Özal Türkiyesi.
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“LİBERAL MİSCONCEPTİON” BASED ON “SOLE ACTOR PATOLOGY” POSTTURGUT ÖZAL
ABSTRACT
Turgut Özal is the one of the figure who was the influential political leader in Turkey after 80’s.
He talked what Turkish people’s attending and to recall the mind that his geography can be
based on historical dimensions. Open society, civil society and European Union are his desires.
Courage and boldness are his characteristics. He is a pragmatic engineer. His references gave a
sense in political life and his legacy continues as a paradigm and phenomena today. His
approach and mentality is confronted with classical understanding of policy and bureaucracy.
Also, his body did not represent typical bureaucracy. He recon ciliated his conservatism and
modernity in his inner life. The conservative’s marching of power has begun with Özal era.
After his period, Turkey has witnessed the rule of conservatives in government and political
life with his projects. Everyone can find something from him in daily life, because Özal’s
Turkey was amusing. Little lives become colored. Turkish people has begun to concurrence
with firstly himself and abroad. After his dead, everything reversed. Conflicts begun and one
has searched the traitors. One turns Turkey to its politics and “liberal delusion” begun.
Keywords: Pathology of one actor, Liberal Delusion, Civil Democracy, Pragmatic engineer,
Conservatives Elites, Özal’s Turkey.

www.ispeco.org

81

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

SOSYAL AFETLER: SAVAŞ, İÇ ÇATIŞMA VE BİR MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK
GÖÇ
Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis .

ÖZET
Genel olarak afet, belli bir bölgede hayatın merkezinde olan insanı tehdit eden, normal
akışında devam eden gündelik hayatı alt üst eden, can ve önemli oranda mal kaybına neden
olan, alt yapıyı tahrip eden, birçok açıdan sosyal yaşamı kesintiye uğratan ve kısa vadede
üstesinden gelinemeyecek olaylar olarak tanımlanmaktadır. Afetler; tanımlama biçimine,
karakterine, nedenine ve daha birçok unsura göre sınıflandırılabilmektedir. Afet tanımının sahip
olduğu özellikler, savaş ve iç çatışmalarla da birlikte ortaya çıktığı için savaş ve iç çatışmaların
da insan tarafından imal edilmiş sosyal afetler olarak değerlendirilmesinin uygun olabileceği
düşünülmektedir. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında
adı konulmamış savaşlar ve iç çatışmalar devam etmektedir. Tarihsel olarak insan yaşamını
tehdit eden koşullar belirginleştiğinde ve savunmanın mümkün olmadığı düşünüldüğünde
mücadelenin bir biçimi olarak insanların riskler barındıran mekânları terk etmesi başvurulan
ana stratejilerden biri olmuştur. Bugün de iç ve dış faktörlerin etkisiyle çatışmaların ve adı
konulmamış vekâlet savaşlarının hâkim olduğu Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerden ve
bölgelerden savunmanın ve riskleri ortadan kaldırmanın bireysel çabalarla mümkün olmadığını
düşünen milyonlarca insan, hayatını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir
yaşama sahip olmak için bulunduğu mekânları terk etmek zorunda kalmaktadır. Ancak afetle
bir mücadele biçimi olarak başvurulan ve afet sonrası iyileşmeyi sağlayacak olan göç, birçok
risk ve belirsizliği barındırmaktır. Her yıl binlerce düzensiz göçmen göç etmeye çalışırken
hayatını kaybetmekte; bedensel, psikolojik ve sosyolojik birçok riskle karşı karşıya
kalmaktadır. Dolayısıyla göç, savaş ve iç çatışma gibi sosyal afetlerle mücadelede başvurulan
etkin yöntemlerden biri iken göçün kendisi taşıdığı risklerden dolayı bir afete
dönüşebilmektedir. Bu çalışmada; sosyal afet türlerini oluşturan savaş, iç çatışma ve göç
arasındaki karmaşık ilişkileri teorik bir yaklaşımla analiz etmeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç ve Afet, Savaş ve Afet, İç Çatışma ve Afet, Afet Türleri.
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BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN DOLAŞIMINA: BÖLGESEL KALKINMADA BEYİN
GÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis.
ÖZET
Bu çalışmada beyin göçü, beyin dolaşımı ve kalkınma olguları arasındaki ilişkiler çeşitli
örneklemler üzerinden analiz etmeye çalışmaktadır. Gelişmiş ülkelerin haricindeki toplumların
temel problemlerinden biri beşerî sermaye düzeyi yüksek bireylerin birçok nedenden dolayı
gelişmiş ülkelere göç etmesidir. Bu göç biçimi kaynak ülkelere birtakım faydalar sağlasa da
hedef ülkelerin daha da gelişmesine neden olmakta ve esas katkıyı onlara sunmaktadır. Bu
durum ilgili literatürde “beyin göçü” olarak tarif edilmektedir. Beyin göçü ile ülkeler arasındaki
kalkınma farkı giderek daha da derinleşmektedir. Sadece ülkeler arasında değil aynı ülkenin
belli bölgeleri arasında bile benzer bir süreç yaşanmaktadır. Örneğin Türkiye’de eğitim düzeyi
yüksek insanlar kalkınmış kent ve merkezlere doğru yönelmektedir. Bu bağlamda kaynak
bölgenin kalkınması ile beyin göçü arasında çoğu zaman ters bir ilişki kurulmaktadır. Ancak
beyin göçü hala yaygın olsa da sınırların aşınması ve kaynak ülkenin geliştirmiş olduğu
politikalar çerçevesinde beyin göçü yerine beyin dolaşımı tartışılır hale gelmektedir. Beyin
göçü, ülkeler ve aynı ülkenin bölgeleri arasındaki farkın büyümesine neden olurken beyin
dolaşımı bu farkın minimize edilmesini sağlamaktadır. Geriye dönüşü teşvik eden nitelikli
programlar hayata geçirildiğinde kaynak ülke açısından beyin dolaşımının faydaları daha çok
ön plana çıkmaktadır. Beyin dolaşımının ve kalkınmanın önemli bir bileşenini üniversiteler
oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin genellikle az kalkınmış illerinde bulunan
üniversitelerdeki beyin dolaşımı programlarına ve beyin dolaşımının başta üniversite ve yerel
kalkınmaya

yaptığı

katkıyı

ve

programlarının

çeşitlenebilirliliğini

tartışmaktadır.

Üniversitelerdeki beyin dolaşımı birçok farklı programla gerçekleşmektedir. Araştırma
görevlisi olarak göreve başlayan kişilerin yurt içinde ve yurt dışında başka bir üniversiteye
zorunlu hizmet karşılığında yüksek lisans, doktora ve post doktorasını bitirmek üzere
gönderilmesi, erasmus ve Mevlâna programları, üniversite personelinin çeşitli eğitimlere
gönderilmesi, üniversiteler arası iş birliği beyin dolaşımı açısından birer oluşturmaktadır.
Nitelik düzeyi artmış üniversite personelinin bulunduğu bölgeyle ilgili yaptığı sosyal ve diğer
çalışmalar bölgenin kalkınmasına pozitif katkı sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Kalkınma, Beşeri Sermaye, Bilginin Dolaşımı.
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AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü

ÖZET
Bir yeni iletişim teknolojisi olarak akıllı cep telefonların hayatımıza girmesi, gündelik yaşama
dair tüm alışkanlıklarımızı kökten sarsmıştır. Bir bilgisayarın işlevlerinin çoğunu yerine
getirebilen ve birçok farklı uygulamayı çalıştırabilen işletim sistemine sahip olan akıllı
telefonlar gerek dünyada gerekse Türkiye’de teknolojik bir devrim olarak nitelendirilmektedir.
Yaygın popülerliğe sahip bir teknolojik aygıt olan mobil cihazlar, kullanıcılarının hayatına hem
olanakları hem de sorunları beraberinde getirmiştir. Akıllı cep telefonlarının yarattığı en önemli
sorun olarak gösterilen bağımlılık konusu sadece yeni değil, aynı zamanda yükselen bir
problem olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde bağımlılık alkol, kumar, internet oyunları
ve hatta akıllı telefon kullanımı gibi davranışsal bağımlılıkları da ifade eder. Nitekim son
yıllarda genelde teknoloji bağımlılığı özelde akıllı telefonlara yönelik akademik araştırmalarda
ciddi oranda bir artış yaşandığı görülmektedir. Bağımlılığa neden olan faktörleri incelemek,
önleme ve tedavi programları geliştirmek ve etkili müdahaleye olanak sağlayan değerlendirme
ve teşhis araçları sunmak önemli bir gerekliliktir. Bu çalışma da benzer bir bakış açısından
hareketle akıllı cep telefonu bağımlılığına neden olan bir dizi değişkeni incelemek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu noktada çalışmada öncelikle bağımlılık konusu farklı yönleriyle
incelenmiş; ardından yaş, cinsiyet farklılıkları, yalnızlık, yaşam doyumu, stres, depresyon,
narsisizm, akademik başarı gibi değişkenler literatürde yer alan araştırma sonuçları bağlamında
değerlendirilmiştir. Literatür taraması yöntemi üzerinden kurgulanan bu çalışma, teknolojik
bağımlılığın bir alt kolu olarak akıllı telefon bağımlılığının önlenmesine somut öneriler sunması
yönüyle önemli kabul edilmektedir. Çalışmada, özellikle gençler arasında oldukça yaygın olan
bağımlılık probleminin önüne geçmek adına geleneksel medya okuryazarlığı uygulamalarının
yetersiz kaldığının altı çizilmiş, buna alternatif olarak dijital medya okuryazarlığı gibi daha
çağdaş eğitim yöntemlerine başvurulması gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni iletişim teknolojileri, akıllı telefonlar, bağımlılık.
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A REVIEW OF SMARTPHONE ADDICTION AND RELATED VARIABLES
ABSTRACT
The introduction of smart mobile phones as a new communication technology has shaken all
our habits about daily life. A computer capable of performing many of the functions and many
different application requirements with smartphones capable of running the operating system
in the world and Turkey is considered as a technological revolution. Mobile devices, a
technological device with widespread popularity, have brought both opportunities and problems
to the lives of its users. The issue of addiction, which is considered as the most important
problem of smart mobile phones, is not only a new one but also a rising problem. Today,
addiction refers to behavioral addictions such as alcohol, gambling, internet games and even
smartphone use. As a matter of fact, it is seen that there has been a significant increase in the
academic researches about technology addiction in general and smart phones in recent years. It
is an essential requirement to examine addictive factors, to develop prevention and treatment
programs, and to provide assessment and diagnostic tools that enable effective intervention.
This study was conducted from a similar point of view in order to examine a number of variables
that cause smart cell phone addiction. At this point, firstly, the subject of addiction was
examined in different aspects; Then, variables such as age, gender differences, loneliness, life
satisfaction, stress, depression, narcissism, academic achievement were evaluated in the context
of the research results in the literature. This study, based on the literature review method, is
considered important as it provides concrete suggestions for the prevention of smartphone
addiction as a sub-branch of technological addiction. In this study, it is emphasized that
traditional media literacy practices are insufficient in order to prevent addiction problem which
is quite common especially among young people, and it is emphasized that more modern
education methods such as digital media literacy should be used as an alternative.
Keywords: New communication technologies, smart phones, addiction.
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MENGÜ ERTEL TASARIMLARIYLA TÜRK TİYATRO AFİŞLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Rahşan F. AKGÜL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Van

ÖZET
Tanıtım ve duyuru amacı ile gerçekleştirilen afiş, grafik tasarım tarihinde köklü bir geçmişe
sahip olan görsel bir iletişim aracıdır. Bu görsel iletişim aracının görevi mesajın dolayısıyla
bilginin, imgeye bağlı estetik bir kurgu içinde grafik tasarımcıdan izleyiciye ulaşmasını
sağlamaktır. Bu tasarım süreci sadece kendini ticari yönlendirmeler doğrultusunda
gerçekleştirmez aynı zamanda tasarımcının estetik bir bütünlük içinde tasarım ilkeleri
doğrultusunda ele aldığı biçim ve içeriğin yönlendirmesi ile görsel oluşumunu tamamlar.
Görsel iletişim tasarımında toplumların hem kültürel anlamda hem de ticari ve politik
göstergelerinin izlerini taşıyan afiş tasarımları, sergilendikleri mekâna ve içeriklerine göre
gruplara ayrılmaktadır. Bu bağlamda tiyatro, sinema, sergi, sempozyum, kongre, festival ve
spor gibi etkinleri duyurma amaçlı tasarlanan afişler 'kültürel afiş' kapsamında
değerlendirilebilir. Sanatsal bir üretim olmanın dışında kültürel afişler, üretildiği kültürün
simgesel dilini de yansıtmaktadırlar. Kültürel afiş kapsamında yer alan 'tiyatro afişleri' ticari
kaygının birincil olmadığı topluma etkinliği duyurma amacı ile tasarlanan afişlerdir.
Türk Grafik Tasarım tarihinde Türk tiyatrosuna bağlı olarak tiyatro afişlerinin gelişim süreci
Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Türkiye'de çağdaş afiş tasarımının önemli isimlerinden
biri olan Mengü Ertel sembolik bir dille ürettiği tiyatro afişleri ile tiyatro afiş tasarımının Türk
Grafik Tasarım tarihinde önemli bir yer edinmesine katkıda bulunmuştur. Sinema endüstrisi
için üretilen afişlerin yoğunluğuna karşın, dönemin tiyatro afişlerinin sanatsal bir dille Mengü
Ertel tarafından yorumlanması, Türk Grafik Tasarım tarihinde tiyatro afişlerinin ayrı bir yer
edinmesini sağlamıştır.
Bu bağlamda araştırmada Türk tiyatro afişinin gelişim süreci, Mengü Ertel'in yenilikçi görsel
anlatım dili ile oluşturduğu tasarımların analizleri ışığında irdelenmiştir. Bununla birlikte
dönemin görsel karakteristik biçimini belirleyen Mengü Ertel'in çalışmaları üzerine yapılmış
bilimsel araştırmalar kaynak olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Türk Tiyatro Afişleri, Mengü Ertel.
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TURKISH THEATRE POSTERS WITH THE DESIGNS BY MENGÜ ERTEL

ABSTRACT
Being designed on the purpose of promotion and publicizing, poster is a visual communication
tool with a deep-rooted past in the history of graphic design. The function of this visual
communication tool is to enable the message and therefore the information to be delivered to
the audience by the graphic designer within the scope of an aesthetic fiction based on the image.
This design process not only realizes itself in line with commercial routings, but also completes
its visual formation with the routing of the form and content that the designer approaches in an
aesthetic integrity in accordance with the design principles.
Bearing the traces of both cultural and commercial & political indicators of societies in visual
communication design, poster designs are divided into groups with respect to the place they are
exhibited and their content. In this context, posters designed to publicize activities such as
theatre, movies, exhibition, symposium, congress, festival and sports can be considered within
the scope of 'cultural poster'. Beyond being an artistic production, cultural posters reflect the
symbolic language of the culture in which they are designed. Taking place in the scope of
cultural poster, 'Theatre posters' are the posters designed with the aim of publicizing the event
where commerce is not primary concern.
In the history of Turkish Graphic Design, the development process of the theatre posters
depending on the Turkish theatre is based on the pre-Republican period. Mengü Ertel, one of
the important figures of modern poster design in Turkey, has been instrumental gaining
important ground of theatre poster design in the history of Turkish Graphic Design with the
theatre posters he produced in a symbolic language. Despite the high amounts of posters
produced for the movie industry, the interpretation of the theatre posters of the period in an
artistic language by Mengü Ertel has enabled the theatre posters to gain a special place within
the history of Turkish Graphic Design.
In this regard, in the light of the analysis of the designs created by Mengü Ertel through his
innovative visual expression language, the development process of the Turkish theatre poster
was examined. Having said that, scientific research on the works of Mengü Ertel, who
determines the visual characteristics of the period, has been utilized as a source.

Keywords: Graphic Design, Turkish Theatre Posters, Mengü Ertel.
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8. ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI BİENALİ’NDEN HAREKETLE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK
Dr. Öğr. Üyesi Nazan OSKAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Van

ÖZET
İlkel çağlardan günümüze kadar her dönemde Doğa sanatın konularından birisi olmuştur.
Günümüz sanatı ele alındığında da globalleşen dünyanın olumsuz sonuçlarından birisi olarak,
sanayiye hizmet etme gereksinimi ile katledilen doğanın tüm insanlığı etkilemekle kalmayıp
sanat ve sanatçı için de önemli bir konu haline geldiği var olan uygulamalardan açıkça
gözlenmektedir. Sürece bakıldığında, öncelikle 1960’lara uzanan süreçte doğa bağlamında
üretilen sanatsal pratiklerin galeri mekanının dışına taşınması ve çevre sorunlarına odaklanan
ekolojik yaklaşımlar, farkındalık yaratmak açısından oldukça önemli olmuştur. 1960’ların
sonlarına doğru ortaya çıkan Yeryüzü/Arazi Sanatı (Land Art) çevresel duyarlılık ve tasarım
bağlamında en çarpıcı ve etkili sanatsal aktiviteler olarak ele alınmaktadır.
Özellikle 2000’lerde başlayan ve günümüzde halen devamlılığı olan, çevre problemleri ve
sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmeye yönelik sanatsal çalışmalar doğa konusunda
farkındalık yaratarak, izleyiciyi duyarlı olmaya yönlendirmeyi amaç edinmektedir. Bu konuda
plastik sanatlarında kendisine yer bulan tekstil/lif sanatı ile üretim yapan sanatçıların da büyük
çaba gösterdikleri gözlenmektedir.
Bu çalışmada “Sürdürülebilir Şehir” teması ile 2019 yılında İspanya’da gerçekleştirilen 8.
Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nde sergilenen tekstil/lif sanatı bağlamındaki yapıtlardaki konuya
yönelik uygulamalardan hareketle farkındalık kavramı ele alınmakta ve farklı yaklaşımlar
irdelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Farkındalık, Tekstil/Lif Sanatı, 8. Çağdaş Tekstil Sanatı
Bienali.
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SUSTAINABILITY AND SOCIAL AWARENESS BASED ON THE 8TH BIENNIAL
OF CONTEMPORARY TEXTILE ART
ABSTRACT
Nature happened to be a topic of arts in all time periods throughout history since primitive ages
until today. Once today’s arts are taken into consideration, it is directly observed in the light of
existing practices that the nature which, as a negative implication of the world’s globalization,
is destroyed in order to serve the needs of industry does not only affect all humankind but also
is a matter of particular importance to arts and artists. Upon the review of the process dating
back to the 1960s, it is perceived that the repositioning of nature-related art making practices
from galleries to outdoors and ecological approaches focusing on environmental problems had
a significant effect on the enhancement of awareness. Land Art which entered into the picture
in the late 1960s is addressed as one of the most impressive and effective art activities in terms
of environmental sensitivities and design.
Artworks coming into play especially in the 2000s, still persisting today and calling attention
to environmental problems and sustainability intend to induce the audience to feel sensitive by
creating awareness about nature. It is discerned that utmost efforts are made also by artists
involved in the production of textile/fiber art which finds its proper place in plastic arts.
This study addresses and calls into question the awareness concept in the light of thematic
practices employed in textile/fiber artworks which were exhibited in the 8th Biennial of
Contemporary Textile Art organized in Spain in 2019 with the theme of ‘Sustainable City’.
Keywords: Sustainability, Awareness, Textile/Fiber Art, 8th Biennial of Contemporary Textile
Art.

www.ispeco.org

89

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN STEREOTİPLERİNE BİR BAŞKALDIRI
OLARAK FEMİNİST REKLAMCILIK: BİR ALIMLAMA ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDINLIOĞLU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

ÖZET
Ülkemizde son günlerde gündemi sürekli meşgul eden konulardan bir tanesi kadın içerikli
haberlerdir. Bu haberler ne yazıktır ki istismar, şiddet veya cinayet haberleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. İstatistiklere göre, kadına yönelik şiddet veya kadın cinayetleri Avrupa ülkelerine
kıyasla ülkemizde yüksek oranda görülmektedir. Dahası, kadın hala hak ettiği konuma
erişemediği gibi gerek toplum içerisinde gerek kitle iletişim araçlarında erkeğe nazaran zayıf,
aşağı ve başarısız olarak lanse edilmektedir. Toplumsal bir sorun olarak değerlendirilen cinsiyet
eşitsizliğine yönelik yapıcı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirilmediği sürece bu sorun ülkemizin
kanayan bir yarası olmaya devam edecektir. Kadının, kitle iletişim araçlarından bir tanesi olan
televizyon reklamlarında bir meta, seks objesi olarak veya erkekten aşağı bir konumda
sunulması geçmişten günümüze süregelen bir durumdur. Zira, son yıllarda bu gidişata dur
demeyi amaç edinen ve kadının da erkek ile eşdeğer bir konumda olduğunu vurgulayan bir
reklamcılık türü olarak femvertising (Female Empowerment Advertising) ortaya atılmıştır.
Çeşitli ülkelerde bu reklam türüne gerek küresel gerek ulusal markalardan çok büyük destekler
gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, femvertising kapsamında değerlendirilen ve ülkemizde
çeşitli televizyon kanallarında yayına girmiş küresel markalar olan Veet ve Nike reklamları ile
ulusal bir marka olan Atasay markasına ait reklamının izleyicide oluşturduğu izlenim ve algıyı
saptamaktır. Bu bağlamda 12 kişiden oluşan bir katılımcı grubuna söz konusu reklamlar
izlettirilmiş ve sonrasında katılımcılar alımlama analizine tabi tutulmuştur. Alımlama analizinin
temel amacı katılımcıların bu reklamları izlemeden önceki ve izledikten sonraki düşünce ve
görüşlerindeki değişimi önceden yapılandırılmış bir formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar
aracılığı ile ortaya koymaktır. Bu çalışma, etkileri ülkemizde yeni görülen femvertising akımına
farkındalık ve destek sağlama konusunda katılımcıların tepkilerini ve izlenimlerini öğrenme
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, femvertising konusunda sınırlı sayıdaki literatüre katkı
sağlaması açısından önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Feminist Reklamcılık (femvertising), Stereotip, Alımlama.
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SİNEMA VE MİMARİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖLÜLER FİLMİ İÇİN HAREKET
İMGE, MİMARİDE FİZİKSEL ÇEVRE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI
DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KURTİŞ
Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo, TV-Sinema, İstanbul.
Prof. Dr. Hülya KILIÇ
Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık, İstanbul

ÖZET
Mimarlıkta temsilin bir gereği olan görsel sunum sebebi ile çeşitli sanat dalları ile ilişkisi
kaçınılmazdır. Özellikle sinema ve mimarlık ilişkisine bakıldığı zaman, bir hikâyenin
anlatılabilmesi için olayların geçtiği mekanlara ihtiyaç vardır. Sinema ve mimarlık bütününde
yaşayan mekanları oluşturma çabasında hiç olmamıştır. Sinemada, mimari mekânsal ve
zamansal analize olanak sağlayan, hikâyenin bütününde önemli bir yer tutan ve hikâyenin
gerçekçiliğini arttırması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple sinemanın ve mimarlığın
kesiştiği yerde, yaşam deneyimlerinin geçtiği alanları ortaya çıkarma arayışı olduğunu
söylemek mümkündür. “The Dead” (1987) filmi üzerinden, mimarlık ve sinema disiplinleri
arasındaki etkileşim üzerine yoğunlaşarak, sinemanın mekân algısına ve mekân deneyimine
kattığı faydanın ve sinemanın mimarlık için oluşturduğu anlamın anlaşılmasını amaçlar.
Bu iki disiplin öncelikle kullandıkları ortak terminoloji ve yöntemsel etkileşim açısından
incelenmiş daha sonra seçilen film üzerinden mekânsal değerlendirmeler yapılmıştır.
Terminolojik etkileşim incelenirken, kompozisyon, temsil, hareket, zaman, kurgu, algı,
senaryo, çerçeve, montaj, ışık ve gölge başlıklarına yer verilmiştir. Sinema insan ilişkilerini ve
topluma dair ayrıntıları açığa çıkaran bir mizansene sahiptir ve filmler imgelemi besleyen bir
deneyim alanıdır. Bu sebeple mimarlık ve sinemanın kaçınılmaz bir etkileşimi vardır. Bu
çalışma Bu çalışmada aynı zamanda mimari öğeler, ışık gölge hareketleri, mekân derinliği ve
sinematografik anlatım, zaman ve bellek üzerine yoğunlaşmıştır. Yaşanılan zamanla baş
karakterlerin kimlikleri, sadece şimdiki zamanda yaşanan ve zaman/bellek ve insan arasındaki
anlık oluşumlar ile gelişen film, zamanın gücünü ortaya koyacaktır.
Gerçek hayatta bir mekânın deneyimleyenlerde uyandırdıkları açısından farklılık göstermesi
gibi, film mekanları da olaylara ve kişilere bağlı olarak farklı anlam taşırlar. Andrew Higson;
“Anlatım Açılımı mekânı gerektirir” der ve mekânsız hiç bir olay örgüsü olmayacağını ve
sinema perdesinin bir anlatı mekanı olduğunu belirtir (Higson, 1996). Mekân algısı da zamanı
gerektirir.
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Zaman ve mekân duygusu oluşturma koşullarına en hakim sanat dalları Sinema ve mimarlıktır.
Mimarlık bunları gerçek elemanlarla oluştururken, sinema ise gerçekmiş duygusu yaratmayı
amaçlar. Bu sebeple çalışmada kaynak taraması ve örnek olarak seçilen film üzerinden mekân
ve zaman analizi yapılmıştır. Aynı zamanda karşılaştırma metodu kullanılmıştır. Örnek film
üzerinden karelerin dondurulması yöntemiyle elde edilen, görüntülen planlar, mekânsal ve
zamansal değerlendirme yapılması amacıyla kullanılmıştır.
Çalışmada genelden özele doğru giden bir kurgu esas alınmıştır ve çalışma 5 ana başlık altında
ele alınmıştır. İlk bölümde, sinemada mekân kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde, sinema
ve mimarlık arasındaki etkileşim, bu etkileşimin dinamikleri, yöntemsel etkileşim, terminolojik
benzerlik, ortak eleman kullanımı ve sinema ile mimarlığın birbirine katkıları ele alınacaktır.
Aynı zamanda bu çalışmada sinemada mekânın oluşturulma biçimleri ve sinemada mekânın
kullanım biçimleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son olarak örnek filmin tüm ağırlığının tek bir
mekânda geçiyor olması sebebiyle film incelenirken anlatımı destekleyen filmsel mekân
bütünlüğü ve mekânın fiziksel özelliklerine değinilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sinema-mimari ilişkisi, The Dead (1987), sinematografik illüzyon.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CINEMA AND ARCHITECTURE:
COMPARATIVE ASSESSMENT ON MOTION IMAGE, PHYSICAL
ENVIRONMENT IN ARCHITECTURE THROUGH THE DEAD MOVIE
ABSTRACT
Due to the visual presentation which is a necessity of representation in architecture, its
relationship with various branches of art is inevitable. Especially when we look at the
relationship between cinema and architecture, there is a need for places where events take place
in order to tell a story. Cinema and architecture have never been in an effort to create living
spaces throughout. In the cinema, architecture has an important place which enables spatial and
temporal analysis, occupies an important place in the whole story and increases the realism of
the story. Therefore, it is possible to say that where cinema and architecture intersect, there is a
search for revealing areas where life experiences take place. The film Dead The Dead ”(1987)
focuses on the interaction between the disciplines of architecture and cinema and aims to
understand the benefit of cinema to the perception of space and the experience of space and the
meaning of cinema for architecture.
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These two disciplines were first examined in terms of their common terminology and
methodological interaction and then spatial evaluations were made on the selected film.
While examining the terminological interaction, composition, representation, movement, time,
fiction, perception, scenario, frame, assembly, light and shadow titles were included. Cinema
has a mise-en-scene that reveals details of human relations and society, and films are a field of
experience that feeds on imagination. For this reason, architecture and cinema have an
inevitable interaction. This study also focuses on architectural elements, light and shadow
movements, depth of space and cinematographic expression, time and memory. The identity of
the main characters in the present time, the film experienced only in the present time and
evolving with the instant formations between time / memory and human, will reveal the power
of time.
Just as a space in real life differs in terms of what it awakens in the experience, film spaces
have different meanings depending on events and people. Andrew Higson; “Expression
requires space” and states that there will be no plot without space and that the screen is a
narrative space (Higson, 1996). Space perception also requires time. Cinema and architecture
are the main branches of art that dominate the conditions of creating a sense of time and space.
Architecture creates them with real elements, while cinema aims to create a real feeling. For
this reason, source scanning and spatial and time analysis were performed on the selected film.
The comparison method was also used. The image plans obtained by freezing the frames on the
sample film were used for spatial and temporal evaluation.
The study is based on a fiction that goes from general to private and the study is discussed under
5 main headings. In the first part, the concepts of space in cinema are examined. In the second
part, the interaction between cinema and architecture, dynamics of this interaction,
methodological interaction, terminological similarity, the use of common elements and the
contribution of cinema and architecture to each other will be discussed. At the same time, in
this study, the ways in which space is created in cinema and the ways of using space in cinema
are discussed in detail. Finally, since the whole weight of the sample film takes place in a single
space, the film space is examined and the physical properties of the space are supported.

Key words: Cinema-architecture relationship, The Dead (1987), cinematographic illusion.

www.ispeco.org

93

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

SAYISALLAŞMANIN FOTOĞRAF KURAMLARINA ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

ÖZET
Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair ilk düşünceler Joseph Nicéphore Niépce'in 1826 yılında
duyarkat üzerine ilk görüntüyü sabitlemesiyle başlamaktadır. Doğanın temsilinde insan elinin
aradan çekildiğine vurgu yapan erken dönem fotoğraf tartışması, fotoğrafı gerçeğin aynası ve
dünyaya açılan pencere olarak görme eğilimindedir. "Doğanın kalemi" ve "helyografi" (güneş
çizimi) gibi kavramsallaştırmalar, sürecin otomatikliğine ve kendiliğindenliğine vurgu yaparak,
insan öznesinin yokluğuna ve dolayısıyla nesnel bir temsil düşüncesine gönderme yapmaktadır.
Fotoğrafa gerçekçi bir medyum karakterini kazandıran ise onun belirtisel gösterge olma
niteliğidir. Tıpkı dumanın ateşin bir belirtisi olması gibi, nesneden yansıyan ışığın negatif şerit
üzerinde bıraktığı izler de üç boyutlu bir nesne ya da varlığın kanıtı olarak görülmüştür. Diğer
bir deyişle, etkisini 20. yüzyılın son çeyreğine kadar sürdüren gerçekçi teoriler, imgenin fiziksel
bir materyale yani negatif şeride sahip olmasından temellenmiştir. Nesneden yansıyan ışığın
izini negatif şerit üzerinde görmek mümkünken aynı şeyi sayısal fotoğraf için söylemek
mümkün değildir. Çünkü, analog görüntüde var olan fiziksellik sayısal görüntüde yoktur. Işığın
bıraktığı iz negatif yüzey üzerinde sabitlenip kalıcı hale gelirken, sayısal görüntünün bu türden
bir fiziksellikten yoksun oluşu pek çok sonuca yol açmış, fotoğraf ve gerçeklik sorunsalına dair
yeni teorilerin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. Sayısal görüntünün maddilikten yoksun
olmasının, fotoğrafın belirtisel gösterge niteliğini zedelediği görüşü öne sürülmüş ve sonuçta
fotoğrafik gerçekliğin ölümü üzerine birçok düşünce ortaya atılmıştır. Bu açıdan, fotoğraf ve
gerçeklik ilişkisine dair analog dönemde geliştirilen teoriler ile sayısal dönemde geliştirilen
teoriler arasında radikal farklılıklar dikkati çekmektedir. Bunun nedeni de, kanıt niteliği taşıdığı
düşünülen negatif şeridin ortadan kalkmasıdır. Bu araştırmada ise, fotoğrafın doğal bir dilden
ziyade yapılandırılmış ve öznel bir dil olduğu kabulünden hareket edilerek, fotoğrafik
gerçekliğin analog dönemde de tartışmalı bir konu olduğu savı öne sürülmekte ve belirtisellik,
fiziksellik ve iz gibi nosyonların fotoğrafik doğruluk ve gerçekçilik için yeterli ölçütler
olmadığı vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Gerçeklik, Analog, Sayısal, Belirtisellik.
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EFFECT OF DIGITALIZATION ON PHOTOGRAPHY THEORIES
ABSTRACT
First considerations on the relation between photography and the reality have started when
Joseph Nicéphore Niépce fixed the first image on the emulsion on the year of 1826. The early
period discussions on photography which emphasize over fading the human hand from the
representation of nature have tended to consider the photograph as a mirror of reality and a
window to the world. The conceptualizations such as “pencil of nature” and “heliography” (sun
drawing) refer to the absence of the human subject and so a consideration of an objective
representation by emphasizing the automaticity and the spontaneity of the process. What brings
a realistic medium character in the photograph is its characteristic to be an indexical sign. Just
like that smoke is an index of the fire, the traces left by the light on the negative strip have been
seen as the proof of a three dimensional object or substance. In other words, the realistic theories
which have maintained their influence until the last quarter of 20th century has been grounded
on that the image has a physical material, namely the negative strip. While it is possible to see
the trace of the light reflected from the object on the negative strip, it is not possible to say the
same for the digital photograph. Because the physicality which exists in the analogue image
does not exist in the digital image. While the trace left by the light becomes permanent on the
negative surface, the fact that the digital image lacks such a physicality has caused many
outcomes, and has brought the development of new theories about the problematic of
photograph and reality. It was suggested the view of that the fact that the lack of materiality of
the digital image has damaged the photograph’s characteristic to be an indexical sign, and
finally, it has been put forward many considerations on the death of the photographical reality.
In this respect, it has been attracted attention that there are radical differences between the
theories developed during the analogue period and the theories developed during the digital
period on the relation between the photograph and the reality. This is because, the negative strip
which is thought as having evidential value has disappeared. In this research, it is alleged that
the photographical reality was a controversial issue also during the analogue period by looking
at the acceptance of that the photograph is a structured and subjective language rather than a
natural one, and it is emphasized that the notions such as indexicality, physicality and trace are
not sufficient criteria for the photographical accuracy and realism.
Key Words: Photograph, Reality, Analogue, Digital, Indexicality.
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ANADOLU’DA BİLEZİK GELENEĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Ahmet ERK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

ÖZET
Bilezikler diğer takı öğelerinde olduğu gibi Anadolu kadını tarafından çağlar boyunca
kullanılmıştır. Anadolu’nun tarih öncesi önemli yerleşim yerlerinde bulunan ve günümüzde
çeşitli müzelerde sergilenen bilezikler, Anadolu kadınının tarih boyunca zevkini de gözler
önüne sermektedir. İlk başlarda doğada kendiliğinden var olan çeşitli organik malzemeler ile
avladıkları hayvanların derilerinden yaptığı bileklikler, daha sonraki dönemlerde oluşacak
bilezik formuna da prototip teşkil etmiştir. Madenlerin keşfedilmesiyle birlikte kıymetli birer
maden olan altın ve gümüşle birlikte diğer madenlerden de bilezikler yapılmaya başlanmış;
değerli ve yarı değerli taşlar da bilezik yüzeylerini süslemiştir. Bileziklerde, değerli maden ve
taşların kullanılması bir anlamda Anadolu kadınına olan değeri de açığa çıkarmaktadır.
Bilezikler esasında birer süs öğeleri oldukları için ilk olarak nerede ortaya çıktığını kestirmek
biraz zordur. Çünkü insan doğası gereği süslenme ihtiyacı, insanoğlu hayatında sürekli beliren
bir ihtiyaç olmuştur. Bu bağlamda Anadolu’da bilezik geleneğinin izleri Neolitik döneme kadar
gittiğini söylemek mümkündür. Bu dönemin önemli yerleşkelerinden olan Diyarbakır Çayönü
ile Konya Çatalhöyük kazı buluntuları arasında ele geçirilen bilezikler, Anadolu’daki geçmişini
gözler önüne sermektedir.Takı türlerinin yörelere göre kullanımı farklılık gösterse de bunlar
arasında her toplumda en çok tercih edilenlerin başında bilezikler gelmiştir. Burada bileziklerin
farklı amaçlarla kullanımı etkili olmuştur. Süslenme amacının yanında yatırım amaçlı maddi
bir değer de taşımıştır. Bunun yanı sıra, yapımında kullanılan değerli malzeme ile beraber farklı
büyüklüklerde üretilen bilezikler, aynı zamanda bir varlık göstergesi olarak da kullanılmıştır.
El sanatlarının önemli bir grubunu oluşturan bilezikler, ait oldukları döneme ait toplumun
duygularını, kültürel özelliklerini ve sanatsal beğenilerini ortaya çıkararak, her bir eser bu
anlamda tarihi bir belgeye dönüşmüştür. Türk sanatındaki yeri açısından bilezikler, Osmanlılar
döneminde zirveye ulaşarak yapımında ve süslenmesinde kullanılan teknikler, işlenen konular
ve kompozisyonlar ile çeşitlerinde ciddi bir artış olduğu gözlemlenir.
Asırlardır Anadolu’da süre gelen bilezik kullanım geleneği, bir yandan günümüz Türk el
sanatlarının yaşatılmasına katkı sunarken, bir yandan da kültürümüzün dünü ve yarını açısından
önemli bir bağ kurmasına vesile olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, El sanatları, Takı, Bilezik.
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AN ANALYSIS ON BRACELET TRADITION IN ANATOLIA
ABSTRACT
Bracelets, like other jewelry types, were used by Anatolian women throughout the ages.
Bracelets found in important prehistoric settlements of Anatolia and exhibited in various
museums reveal the taste of the Anatolian woman throughout history. Initially, the bracelets
made from the skins of the animals that they hunted with various organic materials naturally
existing in nature also constituted a prototype for the bracelet form that would be formed in
later periods. With the discovery of mines, bracelets started to be made from gold, silver and
other precious mines; precious and semi-precious stones also adorned the surface of bracelets.
The use of precious mines and stones in bracelets also reveals the value of the Anatolian woman.
Since bracelets are actually ornamental elements, it is difficult to predict where they first
emerged. By human nature, the need to adorn oneself out has been a need that constantly
appears in human life. In this context, it is possible to state that the traces of bracelet tradition
in Anatolia date back to the Neolithic period. The bracelets uncovered in the excavations of
Diyarbakır Çayönü and Konya Çatalhöyük, which are important settlements of this period,
reveal their past in Anatolia.
Although the use of jewelry types varies according to the regions, bracelets have been the most
preferred jewelries in every society. At this point, the use of the bracelets for different purposes
has been effective. They have also carried a material value for investment purposes in addition
to adornment. Moreover, the bracelets produced in different sizes along with the valuable
material used in their formations have also been used as an indicator of wealth.
Bracelets, which constitute an important group of handicrafts, have revealed the emotions,
cultural characteristics and artistic tastes of the society of the period they belong to, and each
work has become a historical document in this sense. In terms of their place in the Turkish art,
a significant increase is observed in their varieties by reaching the peak in the Ottoman period
with the compositions, patterns and techniques used in the adornment and formation of
bracelets.
While the tradition of bracelet use in Anatolia for centuries has contributed to the maintenance
of today's Turkish handicrafts, it has also helped to the establishment of an important bond in
terms of the past and the future of our culture.

Keywords: Anatolia, Handicrafts, Jewelry, Bracelets.
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İMPARATORLUKTA SANAT-SANAT VE ÜRETİM YAPISI
Dr. Öğr. Üyesi Münevver ÜNSAL MERCAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü

ÖZET
Sanat: Bir duygunun, tasarımın yâda niteliğin belli metotlarla belirtilmesi yâda meydana
getirilmesi demektir. Sanat düşüncelerden öte, içe, duygulara kadar iner ve ruhu harekete
geçirir.
Aşiret ve boylar hâlinde birçok uygarlıkların beşiği, aynı zamanda geçit yolu olan Anadolu’da
göçebelik Osmanlı dönemine (13. yy.) kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Asya’nın en uzak
köşelerinden Avrupa‟ya, Afrika’ya mal taşıyan kervanların geçit yolu çevresine yerleşen bu
göçebe toplum, geçit yolları üzerinde oluşan kervansaraylarda konaklayan kervancıların
ihtiyacını karşılamıştır.
Orta Asya’dan beraberinde getirdikleri kültürlerinde var olan el becerisi, sanatçı his ve
düşüncelerine dayanan halı da bu ürünler içerisinde yer almış, çeşitli alışverişlerle de Doğu’nun
en ücra köşesine ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerine götürülmüştür. Marco Polo’nun 1283
yılındaki Asya gezisinde “Dünyanın en güzel halıları Aksaray, Kayseri, Sivas’ta dokunuyor.”
diye ifade ettiği seyahat notunda belirtilen halılar, Anadolu halı sanatının kötü bir geçmişinin
olduğunu vurgularken XIV. yüzyılın başlarında Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta Selçuklu
halılarını övmüş, halıların Suriye, Mısır, Hindistan ve Çin’e ihraç edildiğini yazmıştır.
Anahtar Kelimeler:Orta Asya,Selçuklu, Osmanlı Devleti, Anadolu, El sanatları, Halı

ART-ART AND PRODUCTION STRUCTURE IN THE EMPIRE
ABSTRACT
Art: It means the expression or creation of an emotion, design or quality by certain methods.
Art goes beyond thoughts, inwards, emotions and activates the soul.
When it comes to art in Turkish history, the following factors arising from the characteristics
of Turkish society should be taken into consideration. Since steppe life and nomadism also
necessitated easy transportation, it was not possible to deal with art except for products that are
used Daily.
It is only possible to identify the art of nomadic and semi-nomadic communities living in
steppes with their general characteristics. Studies show that Turks have their own unique art,
but II. It was put forward during the constitutional period.
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In Anatolia, the cradle of many civilizations, tribes and tribes, as well as the passageway,
nomadism continued until the Ottoman period (13th century). During this period, this nomadic
society settled around the passageway of caravans carrying goods from Europe's most remote
parts of Asia to Africa and met the needs of caravans staying in caravanserais on the
passageways.
The carpet, which is based on craftsmanship, artist feelings and thoughts that existed in the
cultures that they brought with them from Central Asia, was included in these products, and
with various purchases, they were taken to the most remote corner of the East and various cities
of Europe. Marco Polo's trip to Asia in 1283, "the world's most beautiful carpets are woven in
Aksaray, Kayseri, Sivas." He stated in the travel note carpets, emphasizing that the history of
Anatolian carpet art has a bad history. Ibn Batuta, who visited Anatolia at the beginning of the
20th century, praised Selcuk carpets and wrote that the carpets were exported to Syria, Egypt,
India and China.
Keywords: Central Asia, Seljuk, Ottoman Empire, Anatolia, Handicrafts, Carpet, Weaving
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TÜRK KİTAP SANATLARINDAN MİNYATÜR
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

ÖZET
Kitap sanatları başlığı altında toplanabilecek tezhip, hat, cilt, ebru ve minyatür sanatı ait
oldukları dönemi tasvirleyen önemli belgelerdir. Bu sanatlar özellikle dönemin egemen
sınıfının mutfağında hazırlanmaktaydı. Bu açıdan bunların tarihteki rolü, egemenlere hizmet
etmiş bir sanat olarak yorumlanabilir. Geleneksel el sanatlarımızın da önemli bir gurubunu
oluşturan kitap sanatları, bir yandan sanatçının duygularını, el becerilerini resimlerken bir
yandan da içinde çıktığı toplumun sosyal, kültürel ve sanat anlayışlarını kayıt altına almıştır.
Tür Kitap Sanatları ürünlerinden minyatür, Uygur Türklerinden beri sanatımızdaki yerini
almıştır. Selçuklular birlikte gelişen Türk minyatür sanatı Osmanlılarda zirveye ulaşmıştır.
Osmanlılar döneminde nakış olarak bilinen minyatür terimi Türkçemize batıdan geçmiştir. Sulu
boyalarla yapılan bu sanat figürsel olarak bilgi, hikaye, şiir ve önemli olayları kağıt üzerine
kazıyarak tarihe ayna tutmaktadır. Birer resimli el yazması olan minyatür, yazmalardaki konu
hakkında tasviri bir anlatım içermektedir. Osmanlılar döneminde minyatür sanatı, en görkemli
yıllarını yaşamıştır. Minyatürler bir yandan el yazmalarında üretilmeye devam ederken, bir
yandan da bağımsız çalışmalar olarak da yapılmışlardır. Bağımsız çalışmalar olarak yapılan
Osmanlı padişahlarına ait birçok porte, bu dönemde üretilen minyatür çeşitliliğine işaret
etmektedir.
Selçuklulardan beri, Anadolu’da üretilen minyatürlü Türk el yazmalarının her birinde geçen
resimler, adeta birer belgesel niteliğindedir. İşlenen minyatürler, dönemine ait insan yaşantısına
dair her şeyi tıpkı bir film şeridi gibi günümüzde gözler önüne sermektedir. Bu otantik
büyüsüyle minyatürler, insanı adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Bu bakımdan üretildiği çağa
ait ananelerine ait iz düşümleri görmek mümkün olmaktadır. Öte yandan birer tarihi belge
niteliğinde olan bu minyatürler, toplumun bilim ve edebi yönü ile sosyal, siyasi, dini ve sanat
anlayışını da yansıtırlar. Bu itibarla başta Kültür Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili kurumlar,
öncelikle ülkemizdeki müzelerden başlamak üzere diğer ülkelerdeki müzelerde de yer alan
Türk minyatür örneklerinin bir an önce araştırılıp tanıtılması için gerekli desteği sunmaları
gerekmektedir. Dolayısıyla anlaşılmaktadır ki minyatürü hem tanıtmak hem de yaşatmak
geleneksel Türk el sanatlarının dünü, bu günü ve yarını açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kitap sanatları, El Sanatları, Anadolu, Minyatür.
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MINIATURE FROM TURKISH BOOK ARTS
ABSTRACT
The arts of illumination, calligraphy, bookbinding, marbling and miniature, which can be
collected under the title of book arts, are important documents describing the period they belong
to. These arts were being prepared especially in the kitchen of the dominant class of the period.
From this viewpoint, their role in history can be interpreted as an art that served the dominants.
The book arts, which constitute an important group of our traditional handicrafts, recorded the
social, cultural and artistic understandings of the society where they emerged while illustrating
the emotions and hand skills of the artist.
Miniature, which is one of the products of the Turkish Book Arts, has taken its place in our art
since the Uighur Turks. The Turkish miniature art which developed with the Seljuks reached
its peak in the Ottomans. The term miniature, which was known as embroidery in the Ottoman
period, was transferred into our Turkish language from the west. This art performed with
watercolors mirrors the history by engraving information, stories, poems and important events
on paper figuratively. Miniature, which is an illustrated manuscript, includes a description of
the subject in manuscripts. Miniature art lived its most glorious years in the Ottoman period.
While miniatures continued to be produced in manuscripts, they were also produced as
independent works. Many portraits of Ottoman sultans, which were made as independent
works, indicate the variety of miniatures produced in this period.
Since the Seljuks, the illustrations in each of the miniatured Turkish manuscripts produced in
Anatolia are just like a documentary. Today, these miniatures reveal everything regarding the
human life of the period just like a film strip. With this authentic magic, miniatures take people
back to the past. In this respect, it is possible to see the projections of the traditions of the era
in which they were produced. On the other hand, these miniatures, which are considered as
historical documents, reflect the social, political, religious and artistic understanding as well as
the scientific and literary aspect of the society. In this respect, relevant institutions, especially
the Ministry of Culture, need to provide the necessary support for the investigation and
promotion of the Turkish miniature examples in the museums in other countries by starting
from the museums in our country primarily. Accordingly, it is understood that both introducing
and maintaining miniature are considerably important in terms of the past, present and future
of the traditional Turkish handicrafts.

Keywords: Book arts, Handicrafts, Anatolia, Miniature.
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VAN VE İSTANBUL’DAKİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SOKAK SANATININ
İNCELENMESİ
Doç. Dr. Nur BALKIR
Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

ÖZET
Grafiti sanatının başı çektiği sokak sanatı, sanat galerileri gibi kabul gören mekanların dışında
gerçekleşen ve politik mesajdan, edebi cümleler ve illüstrasyon ve portrelere uzanabilen çeşitli
formlar alabilir. Tanımı ve kullanımları değişkendir; günümüz kent gençliğinin bölgesel
sınırlarını belirleyen bir araç olurken bazı durumlarda kentsel güzelleştirme ve yenilenme aracı
olarak da görülmektedir. Yasadışı faaliyetteki kökenleri ve siyasi ve sosyal eylemlere olan
karakteristik ilgileri nedeniyle, sokak sanatının sanat dünyası ile her zaman çelişkili bir ilişkisi
olmuştur. Yine de, ister sokak sanatı, ister Vandalizm, isterse kamusal sanat olarak kabul
edilsin, sanat dünyasının ilgisini kazanmıştır.
Bir sanatçının görüşlerini ve fikirlerini isimsiz bir şekilde geniş bir izleyici kitlesine ifade
etmesinin bir yolu olduğu için birçok sokak sanatçısı ilhamını sosyo-politik içerikten alır. İfade
özgürlüğünün hassas bir mesele olduğu gelişen demokrasilerde, sokak sanatı ve grafiti
bastırılmış sözün özgürleşmesi anlamına gelebilir. Bu çalışma, kamusal sanat bağlamında
İstanbul ve Van olarak iki farklı şehirde gözlemlenen grafiti sanatını sanatsal ve sosyo-kültürel
açıdan kıyaslamalı olarak irdeleyebilmek amacını taşır.
Anahtar Kelimeler: sokak sanatı, grafiti, kamusal alan, sanat
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INVESTIGATION OF STREET ART WITHIN THE CONTEXT OF VAN AND
ISTANBUL

ABSTRACT
Street art and grafiti take place outside of accepted places such as art galleries and can take
various forms from political messages to literary sentences and illustrations and portraits. Their
definition and uses are variable; While Street art is a tool that determines the regional
boundaries of today’s urban youth, in some cases it is also seen as a means of urban
beautification and renewal. Street art has always had a contradictory with the art world in
general because of its origins in illegal activity and its characteristic interest in political and
social activities. Nevertheless, whether it is accepted as Street art, Vandalism or public art, it
has won the attention of the art world.
Many street artists are inspired by socio-political content, as it is a way for an artist to express
his or her views and ideas anonymously to a wide audience. In developing democracies, where
freedom of expression is a delicate matter, street art and graffiti can mean the liberation of the
suppressed word. The aim of this study is to examine the art of graffiti observed in two different
cities, Istanbul and Van in the context of public art in terms of artistic and socio-cultural aspects.
Keywords: street art, graffiti, public space, art
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LONDRA KONFERANSI
Prof. Dr. M. Salih MERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖZET
23 Nisan 1920 de Türkiye büyük Millet Meclisi’nin açılıp, milli kurtuluş mücadelesinin siyasi
teşkilatlanma yoluna gidilip, bağımsız bir hükümet olma gücünü göstermesi, 16 Mart 1920’de
İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal ve Meclisi Mebusanı dağıtmalarına bir cevap olduğu kadar,
o sırada hazırlanmakta olan Sevres Antlaşmasının lüzumsuzluğunu de Batılılara hatırlatan bir
uyarma idi. Fakat batılıların 10 Ağustos 1920’de Serves barışını İstanbul hükümetine
imzalatmalarının da, Ankara’ya bir cevap olduğu gerçektir.1Ancak bu cevap etkisizliğe
mahkum olacaktır.
Eylül ayında doğu cephesinde başlayan Türk taarruzları, Ermenilere karşı kazanılana zaferler,
Türk askerinin Gümrü’ye girişin ve nihayet 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması, Milli
Mücadelenin gücünü sadece mütereddit Sovyetlere göstermekle kalmamış, milli hareketin
gerçek gücünü anlamak isteyen Batılılara da gücü anlatmak istemiştir. Londra Konferansı 10
Ocak 1921'de gerçekleşen I. İnönü Zaferinin siyasal sonucu olarak, 25 Ocak 1921'de Paris'te
toplanan Anlaşma Devletleri Temsilcilerinin Sevr Anlaşmasının değiştirilmesi için Türk ve
Yunan Hükümetlerini 21 Şubat 1921'de Londra'da toplanacak bir konferansa çağırma kararı
almaları üzerine bu devletlerin İstanbul Temsilcileri, 26 Ocakta Konferansa temsilci
gönderilmesini Sadrazam Tevfik Paşa'ya bildirmişlerdir.
Tevfik Paşa, 27 Ocakta Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf göndererek Konferans için Osmanlı
Heyetine katılmak üzere TBMM'nden üye gönderilmesini istemiş, Mustafa Kemal Paşa, verdiği
28 Ocak tarihli cevapta, millî iradeye dayanarak Türkiye'nin geleceğine el koyan tek meşru ve
bağımsız gücün Ankara'da aralıksız toplanmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye
ile ilgili bütün sorunların çözümüne memur ve her türlü dış ilişkiye muhatabın, ancak bu
Meclisin Hükümeti olduğunu ve eğer, Anlaşma Devletleri, Londra'da yapacakları konferansta,
Doğu sorununu adalet ve hukuk dairesinde çözümlemeye karar vermişlerse bu davetlerini
doğruca TBMM Hükümetine yapmaları gerektiğini bildirmiştir.
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Mustafa Kemal Paşa, Meclisin 29 Ocak 1921 tarihindeki birleşiminde söz alarak bu yazışmaları
bütün ayrıntıları ile anlatarak aldığı ve yazdığı mektupları okumuş, millet ve memleket adına
başvurulacak tek yerin TBMM olduğunu, milletten aldıkları bu hakkı hiçbir sebep ve bahane
ve hiçbir düşünce ile hiçbir kişiye ve hiçbir kurula terk edemeyeceklerini söylemişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Meclis, İtilaf
Devletleri, Londra, Konferans

ABSTRACT
April 23, 1920 also opened Turkey's largest parliament, the perception within the political
organization on the path of national liberation struggles, to show the power to be an independent
government, occupied Istanbul of the Entente March 16, 1920 and the Assembly as a response
to Deputies New deploy, he prepared in which was a warning that reminded Westerners of the
needlessness of the Sevres Treaty. But the fact that Westerners signed the Serves peace on 10
August 1920 with the Istanbul government is an answer to Ankara. However, this answer will
be doomed to ineffectiveness.

The Turkish offensive, which started on the eastern front in September, the victories against the
Armenians, the entry of the Turkish soldier into Gyumri and finally the Treaty of Gyumri on
December 3, 1920, wanted to explain not only the power of the National Struggle to the Soviet
Union, but also to the Westerners who wanted to understand the real power of the national
movement.

London Conference As the political result of the First Inonu Victory on January 10, 1921, the
Representatives of the Treaty States in Paris on 25 January 1921 decided to call the Turkish and
Greek Governments to a conference in London on February 21, 1921 to amend the Treaty of
Sevres. On 26 January, the representatives of these states in Istanbul informed the Grand Vizier
Tevfik Pasha of sending representatives to the Conference. Tevfik Pasha sent a telegram to
Mustafa Kemal Pasha on January 27th and asked the TGNA to send members to the Ottoman
Delegation for the Conference.
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Mustafa Kemal Pasha, given that on January 28, dated answer, based on national will Turkey
confiscated the future only legitimate and independent power which is collected continuously
in Ankara Grand National Assembly of Turkey and officers to the solution of all problems
related to Turkey and deal with all kinds of external relations, but it is the Government of the
Assembly and, if the States of the Treaty decided to resolve the Eastern question in the justice
and law department at their conference in London, they should make these invitations directly
to the Parliamentary Government.

Mustafa Kemal Pasha, taking the floor of the Assembly on January 29, 1921, taking these words
in all the details of the correspondence and reading the letters he wrote and received, the only
place to apply for the nation and the country on behalf of the Grand National Assembly, the
right of any nation with no reason and excuse and no thought to any person and no they said
they could not leave the board.
Keywords: National Struggle, the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the Parliament,
the Allies, London Conference
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VİLÂYETTİ ŞARKİYE SEYAHATİNDEN AVDET EDEN ERZURUM MEBUSU
MUSTAFA DURAK BEYİN AHVALİ ŞARKİYEYE DAİR İZAHATI
(133/1921)
Prof. Dr. M. Salih MERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
ÖZET
Milli Mücadeleyi başlatanlar, Türk-Bolşevik ilişkileri bu süreçten geçerken, Milli Mücadele
akımının da bir dönüm noktasını belirleyen bu dönemde, Milli Mücadele önderleri sürekli
olarak düşündüren iki seçenek vardı: 1-Kafkas’lara doğru ilerleyen Bolşeviklere karşı Bağlaşık
Devletlerinin yardımına sığınmak, 2- Anadolu topraklarını işgallerinde bulunduran Bağlaşık
Devletleri yurt dışı etmek için Bolşeviklere yaklaşmak. Mustafa Kemal o sıralarda Anadolu
üzerinde henüz gözü olmayan Bolşevik’lerle doğrudan doğruya bir anlaşma yapmayı daha
uygun görüyordu. Ölçülü davranılmasını öneren Kazım Karabekir ise, gerek Bolşevik’lerle
birleşmek, gerekse onlara karşı Bağlaşık Devletlerden yardım dilemek gibi iki önemli ve
tehlikeli konunun, ya da yansız kalma durumunun büyük bir dikkatle incelenmesi gerektiğine
değinmiş, şu görüşleri öne sürmüştü. Tam bir dar boğazda bulunan Sovyet yöneticileri, aynı
günlerde Anadolu’da filizlenmeye başlayan Milli Mücadeleyi büyük bir ili ile izliyorlardı.
Anadolu ve Trakya’da Müdafaa i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması ve halkın yabancı
işgallerine karşı örgütlemeye başlamasını, bir çeşit komünist ihtilalı hazırlığı olarak
nitelendiriyorlardı. İzvestia gazetesi, başlayan Türk ihtilalının, Sovyetlerin Ekim ihtilalının bir
kopyası ve devamı olacağını belirtiyordu. Anadolu’daki Milli Mücadelenin, Sovyetlerinde
düşmanı olan İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’a karşı olması, beyaz orduların İstanbul
üzerinden devamlı yardım alması Sovyet yöneticilerinin ilgilerini daha da artırıyordu. Rusya
ile ilişkiler de önemli rol oynayan komünizm’e bakıldığında, Ekim ihtilalı Anadolu’da ve
İstanbul’da geniş yankılar uyandırmıştır. 1919-1921 yılları arasında Anadolu’da prestiji en
yüksek siyasi akım Bolşevizm’di. Moskova önce Anadolu harekatını Bolşevikleştirmeye
çalışacaktır.13 Eylül 1919’da Dışişleri Komiserliği “Türkiye İşçi ve Köylülerine” bir bildiri
yayınladı. Bildiride ülkenin kaderini emperyalizme karşı savaşan işçi ve köylülerin
belirleyeceğini vurguluyordu. Neyin ne olduğunu kimse anlamadığı 1920’de bir yanıyla İslam,
bir yanıyla Bolşevik bir “Yeşil Ordu” bile kurulmuştu. Ruslar komünizmi Türkiye’ye
yerleştirebilmek için çok çaba sarf ediyorlardı. Rus elçilik heyetlerinin Ankara’ya gelmesinden
sonra ise bu çaba daha da büyümüş ve hızlanmıştı.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük Millet Meclisi, Rusya, Bolşevik, İhtilal
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ABSTRACT
While the Turkish-Bolshevik relations went through this process, the National Struggle leaders
were constantly thinking about the leaders of the National Struggle during this period, which
marked a turning point in the National Struggle movement. to approach the Bolsheviks to expel
the Allied States that occupy their territories. At that time, Mustafa Kemal considered it more
appropriate to make a direct agreement with the Bolsheviks, who had no eye on Anatolia at that
time. On the other hand, Kazım Karabekir, who proposed to be restrained, stated that two
important and dangerous issues such as merging with the Bolsheviks and asking for help from
the Counter States should be examined with great care. Located in a narrow strait, the Soviet
rulers followed the National Struggle that began to sprout in Anatolia in the same days with a
large province. They called the establishment of the Defense of Rights Associations in Anatolia
and Thrace and the organization of the people against foreign invasions as a kind of preparation
for the communist revolution. The Izvestia newspaper stated that the Turkish revolution that
began would be a copy and continuation of the October revolution of the Soviets. The fact that
the National Struggle in Anatolia was against Britain, France, Italy and Greece, which was the
enemy of the Soviet Union, and the continuous support of the white armies through Istanbul,
increased the interest of the Soviet rulers. When we look at the communism, which plays an
important role in relations with Russia, the October Revolution has had wide repercussions in
Anatolia and Istanbul. Between 1919 and 1921, Bolshevism was the most prestigious political
movement in Anatolia. Foreign çalışacaktır.13 Commissioner in September 1919 to Anatolia
action before the Bolshevik Moscow "to Turkey Workers' and Peasants" issued a statement.
The statement emphasized that the fate of the country would be determined by workers and
peasants fighting against imperialism. In 1920, when no one understood what was what, Islam
was founded on one side and even a Bolshevik “Green Army kurul was established.
Russians were making a tremendous effort to place communism in Turkey. After the Russian
embassy delegations came to Ankara, this effort grew and accelerated.

Keywords: Turkey, the Grand National Assembly, Russia, the Bolsheviks, the Revolution
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URARTU ÇAVUŞTEPE KALESİ’NDEN BİR GRUP BİLEME TAŞI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOGLU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

ÖZET
Paleolitik Dönem’de ortaya çıkan ve kullanılmaya başlanan bileme taşları, bu süreç içerisinde
bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin sonucu olarak da Neolitik Dönem’deki birçok kazı
merkezinde bileme taşlarına rastlanılmaktadır. Anadolu’da Neolitik Dönemdeki Aşıklı Höyük,
Körtik Tepe, Göbeklitepe, Çayönü gibi merkezlerde bileme taşları ele geçirilmiştir. Bu erken
dönem bileme taşları genellikle çakmaktaşı ve obsidyen gibi taş aletlerin keskinleştirilmesi için
kullanılmıştır.
Demir Çağı’nda metal kullanımının artması ile birlikte bileme taşlarının kullanım alanları da
genişlemiştir. Bileme taşları; bıçak, balta, ok, orak, tırpan, iğne, makas gibi bir çok metal
aletlerde veya silahlarda kullanılmıştır. Söz konusu bileme taşları, tipolojik olarak farklılıklar
göstermekte ve bazılarında delikler bulunmaktadır. Urartular bileme taşlarının hammaddesi
olarak, genellikle bölgede çok fazla bulunan kumtaşını kullanmışlardır. Kumtaşı orta sertlik
derecesi ile tunç ve demir gibi metallerin bilenmesi için uygun bir yapıdadır. Taşın bu özelliğini
bilen Urartular da özellikle bileyici olarak bu materyali seçmişlerdir.
Urartular ile çağdaş olan Asur İmparatorluğu’nda bileme taşı “silahlarımın taşı” olarak da
metinlerde görülmektedir. Bu özelliğine bakılarak, bileme taşlarından delikli olanlarından bir
kısmının Urartu savaşçılarının yanlarında taşıdıkları önemli bir malzeme olmalıdır.
Bileme Taşları Urartu’da sadece metal aletlerde değil, aynı zamanda kemik ve boynuz gibi
organik materyalleri de şekillendirmede kullanılmış olmalıdır.
Bu bildirinin konusunu, Van Çavuştepe Kalesinde 2014 yılından itibaren yapılan Arkeolojik
kazılarda ele geçirilmiş olan bileme taşlarının bir grubu oluşturmaktadır. Çalışmada, Arkeolojik
malzeme olarak çok fazla üzerinde durulmayan bu önemli buluntu grubunun kullanım
alanlarının neler olduğu ve bu taşların tipolojisi değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bileme Taşları, Urartu, Çavuştepe, Demir Çağı.

www.ispeco.org

109

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

A GROUP OF WHETSTONES FROM URARTU CAVUSTEPE FORTRESS

ABSTRACT
In the Paleolithic period, sharpening chambers developed and started to be used were an
improvement in this process. As a result of this development, the previous excavation center in
the Neolithic period found that grinding stones. Sharpening roads were recovered in centers
such as Aşıklı Höyük, Körtik Tepe, Göbeklitepe and Çayönü during the Neolithic Period in
Anatolia. It is used for sharpening stone tools such as flint and obsidian on these early grinding
rooms.
With the increasing use of metal in the Iron Age, the use of sharpening stones has expanded.
Sharpening stones; knives, axes, arrows, sickles, scythe, needles, scissors are used in many
metal tools or weapons. These sharpening stones differ typologically and some have holes. The
Urartians used sandstone, which is generally found in the region, as the raw material of
sharpening stones. Sandstone is suitable for grinding of metals such as bronze and iron with
medium hardness degree. Urartians, who knew this feature of the stone, chose this material as
a sharpener.
The whetstone in the Assyrian Empire, which is contemporary with the Urartians, is also seen
in the texts as the taşı stone of my weapons ”. Considering this feature, some of the sharpening
stones with holes should be an important material that Urartu warriors carry with them.
Whetstone Urartu'da not only metal tools, but also used in shaping organic materials such as
bones and horns.
The subject of this paper is a group of sharpening stones found in the archeological excavations
since 2014 in the Çavuştepe Fortress in Van. In this study, the usage areas of this important
group of archaeological material and the typology of these stones were evaluated.
Keywords: Whetstone, Urartu, Çavuştepe, Iron Age.
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HİTİT KUTSAL SU TAPINAKLARINDAN EFLATUNPINAR İLE İLGİLİ
DEĞERLENDİRMELER
Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Nesim KILIÇ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı

ÖZET
Su, insanın fizyolojik yapısı için hayati öneme sahip olduğu kadar, tarihsel sürecin işleyişinin
anlaşılması için de son derece önemlidir. Paleolitik Dönem’den (MÖ 2 milyon-MÖ 10.000)
günümüze kadar insanoğlu nehir ve su kaynaklarının bulunduğu noktalara yerleşmiş ve ilk
uygarlıklar bu su kaynaklarının kenarlarında ortaya çıkmıştır. Mısır’ın Nil’in armağanı olduğu
gibi çoğu Mezopotamya kültürünün ana kaynağını Fırat ve Dicle, Anadolu uygarlıklarının ise
başta Kızılırmak olmak üzere Dicle ve Fırat nehirleri oluşturmaktadır. Kızılırmak kavsi
etrafından yerleşen Hititler bu uygarlıkların en önemlisidir.
Hitit Uygarlığı’nda suyun önemi sadece hayatın fizyolojik olarak idame ettirilmesiyle sınırlı
değildir. Hitit dini yapısı incelendiğinde “su” ile ilgili çok sayıda ritüelin olduğu
anlaşılmaktadır. Hatta ritüellerin başlamasından önce tanrıların huzuruna arınarak çıkmak için
dahi su kültsel bir obje olarak kullanılmıştır. Hayvan kurbanlarından önce adak sahibinin
arınmak için rahipler eşliğinde su ile temizlenildiği, gündelik anlamda tövbe-arınma ve af için
ağzın yıkandığı bilinmektedir. Ayrıca çivi yazılı kaynaklarda pınarlar için şarap libasyonu
yapıldığı, şehirlerde bulunan havuzlara libasyonlar gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Öyle ki
yeryüzü ile yeraltı dünyasının bağlantı noktası sayılan su kaynakları, aynı zamanda açık hava
ritüel alanı olarak kullanılmıştır.
Tüm bunların yanında Hitit su kültü alanları oldukça dikkat çekicidir. Genellikle su
kaynaklarına yakın alanlara yapılan kaya kabartmalarında tanrı ve tanrıçalar işlenmiştir. Bu
tanrı ve tanrıçaların Hitit panteonun’da önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde su kült
alanlarının önemli bir dini merkez olduğu açıktır. Bu alanların başında Eflatunpınar su anıtı
gelmektedir. Eflatunpınar, gerek figüratif özellikleri gerekse yapının tarihçesindeki bazı
iddialar nedeni ile detaylı araştırılması gereken bir merkezdir. Bu çalışma içerisinde Hitit su
kültü detaylandırılmış ve Eflatunpınar yapısı çok yönlü olarak irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hitit, Ritüeller, Eflatunpınar, Kült merkezleri.
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EVALUATIONS ABOUT EFLATUNPINAR IN HITTITE SACRED WATER
TEMPLES
ABSTRACT
Water is of vital importance to the physiological structure of man as well as to the understanding
of the functioning of the historical process. From the Paleolithic Period (2 million BC to 10,000
BC), human beings have settled in the places where rivers and water resources exist and the
first civilizations emerged at the edges of these water resources. As the gift of Egypt's Nile, the
main source of most Mesopotamian cultures is the Euphrates and Tigris, and the Anatolian
civilizations include the Tigris and the Euphrates, especially Kızılırmak. Hittites settled around
the Kızılırmak curve are the most important of these civilizations.
The importance of water in Hittite Civilization is not limited to the physiological maintenance
of life. When the Hittite religious structure is examined, it is understood that there are many
rituals about “water.. Even before the beginning of the rituals, the water was used as a mass
object to purify the presence of the gods. It is known that before the animal sacrifices, the votive
was cleaned with water in order to purify and the mouth was washed for repentance-purification
and forgiveness in daily sense. In addition, cuneiform sources indicate that wine libations are
performed for springs and libations are performed in pools in cities. So much so that the water
resources, which are regarded as the connection point of the earth and the underground world,
have also been used as an outdoor ritual area.
Besides all these, Hittite aquatic cult areas are quite remarkable. The gods and goddesses are
embossed in the rock reliefs, which are generally done near the water sources. Considering that
these gods and goddesses have an important place in the Hittite pantheon, it is clear that water
cult areas are an important religious center. Eflatunpınar water monument is one of these areas.
Eflatunpinar is a center that should be investigated in detail due to its figurative features and
some claims in the history of the building. In this study, the Hittite cult of water was detailed
and the structure of Eflatunpınar was examined in many ways.
Keywords: Hittite, Rituals, Eflatunpınar, Cult centers.
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OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK SANAYİLEŞME HAREKETLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Münevver ÜNSAL MERCAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Mes. Yüksekokul Geleneksel El Sanatları Bölümü

ÖZET
Osmanlı memleketlerinin iktisadi bakımdan Avrupa’nın pazarı haline gelmeye başlaması
üzerine 19. yüzyılın başından itibaren bu durumun düzeltilmesi ve sanayinin tek başına ayakta
durabilmesi için daha ciddi tedbirler alınmasına başlandı. III. Selim ve II. Mahmut
zamanlarında batının ucuz mamulleri karşısında yerli sanayinin rekabet edemediğini,
imalathanelerin teker teker kapandığını yâda esnafın yarı aç yarı tok biçimde zanaatlarını
sürdürmeye çalıştıkları dikkate alınarak bu alanda devlet gücünün kullanılması kararlaştırıldı.
Ancak girişilen tedbirlerin iktisadi boyutunu iyi analiz edecek elemanların yokluğu, çoğu
zaman sonuçları yeterli hale getirememekte idi. Mesela gelişmiş ülkelerle rekabet zorluğuna
ilave olarak getirilen ağır vergiler çoğu iş yerlerinin kapanmasına neden olmaktaydı. Bu
tedbirler batı ile olan yarıştan Osmanlı Devleti’ni öne geçiremedi. Ama bütün 19. yüzyılı
kapsayan söz konusu tedbirler, iktisadi Hayatımız için önemli sonuçlar doğurdu. Önceki
yüzyılların aksine olarak Osmanlı toplumu ve aydınları, iktisadi mesellerle daha yakından
alakadar oldular. Namık Kemal’den ilk iktisatçılarımızdan olan Mehmet Şerif Efendi’ye kadar
pek çok kişi, Osmanlı Devletinin ekonomisi ve sanayisi Haklında görüşler belirtip teklifler
sunmuşlardır. Bu gelişmelere paralel olarak, Osmanlı Sarayı'nın bilim alanında Avrupa
merkezli gelişmelerden günlük hayatı etkileyen yeni teknoloji ve icatlardan haberdar olma
yönündeki isteğini gösteren ve bu merakına kısmi olarak cevap bulduğu ilk resmi girişimin,
Lale Devri yıllarında yurtdışına geçici elçi gönderilmesi olduğu söylenebilir. 18. yüzyıl
başlarına kadar dışarıda olup bitenleri doğrudan öğrenmesini sağlayacak bir mekanizma kurma
gereği duymamış içe kapalı yapısını korumuş olan Osmanlı Sarayı. Avrupalının yaşamına olan
ilgisini açık bir biçimde ilk olarak bu yıllarda göstermiştir. Sultan lll. Ahmed. Yirmi sekiz
Çelebi Mehmed Efenedi'yi 5 Ekim 1720 ile 8 Ekim 1721 tarihleri arasında bir yıl süre ile
Fransa'da görevlendirilmiş, 2 orada gördüklerini ayrıntılı olarak kaleme alan elçi, Sefaretname
adlı rapor-kitabı padişaha sunmuştur.
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Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu olan ve babasıyla birlikte Fransa'da kalan Said Efendi'nin. 1729
yılında. İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk Osmanlıca kitabı basan matbaayı kurmasının
ardından, ihtiyaç duyulan kâğıdın üretimi için 1746 yılında Yalova'da bir kâğıt fabrikası
hizmete sokulmuştur3. Görülmektedir ki saray, 18.yüzyılın ilk yarısında teknolojiyi edinen
kullanılabilir hale gelmesi için gereken tesisi kurduran ve onun işleyişi için yan sanayi kolunu
faaliyete geçiren bir rol üstlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Saray Sanayi, Gelişeme, Avrupa

ABSTRACT
As the Ottoman countries started to become the European market in economic terms, more
serious measures were taken to correct this situation since the beginning of the 19th century
and to make the industry stand alone. III. Selim and II. In the times of Mahmut, it was decided
to use the state power in this field considering that the domestic industry could not compete
against the cheap products of the west, the mills were closed one by one or the craftsmen tried
to maintain their crafts half-hungry and half full. However, the lack of elements that could well
analyze the economic dimension of the measures undertaken often failed to make the results
sufficient. For example, the heavy taxes introduced in addition to the difficulty of competing
with developed countries led to the closure of most businesses. These measures could not lead
the Ottoman Empire from the race with the west. But these measures, covering the entire 19th
century, had important consequences for our economic life. Contrary to the previous centuries,
Ottoman society and intellectuals were more interested in economic issues. Many people, from
Namık Kemal to Mehmet Şerif Efendi, one of our first economists, have expressed opinions
and made proposals about the economy and industry of the Ottoman Empire. In parallel to these
developments, it can be said that the first official initiative of the Ottoman Palace, which
showed the willingness of the Ottoman Palace to be aware of the new technologies and
inventions affecting the daily life of the European-centered developments in science, was partly
sent to the ambassadors abroad during the Tulip Era years. Until the beginning of the 18th
century, the Ottoman Palace, which had not been necessary to establish a mechanism to directly
learn what was going on outside, maintained its closed structure. He showed his interest in
Europe's life clearly in these years.
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Sultan Ill. Ahmed. Twenty-eight Çelebi Mehmed Efenedi was commissioned in France for a
year between 5 October 1720 and 8 October 1721, and the ambassador, who wrote what he saw
there, presented the report-book called Sefaretname to the sultan. Said Efendi, son of Celebi
Mehmed Efendi, who stayed in France with his father. In 1729. Following the establishment of
the first Ottoman Turkish book printing press together with İbrahim Müteferrika, a paper mill
was put into service in 1746 in Yalova for the production of the required paper.
It is evident that in the first half of the 18th century, the palace assumed a role in establishing
the facility for acquiring technology and activating the subsidiary industry for its operation.

Keywords: Ottoman Empire, Palace Industry, Development, Europe
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İRAN TARİHİ DOKULARI VE DEĞERLENDİRME SORUNLARINA BİLİMSEL
BİR BAKIŞ
Mehrdad KARGAR ( Corresponing Author )
Department of Architecture, Faculty of Enginieering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia
Dr. Öğr. Üyesi Arash Mohammadi FALLAH
Department of Architecture, Faculty of Enginieering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia

ÖZET
Tarihi kent merkezleri rastgele konulan anıtlar ve diğer tarihi binalar ile oluşan bir doku değil
belki özel bir atmosfer yaratan özel yapıları olan canlı şehir alanlarıdır. Tarihi dokular, yaşayan
kent organizmaları gibi belirli bir şehir manzarasına sahipler. Kentlerde bulunan tarihi dokular,
değerleri ve önemleri ile şehirlere verdikleri kimlik ve saygınlıklara rağmen, maalesef çeşitli
tehlikelere maruz kalıp ve varlıkları çeşitli faktörler tarafından tehdit edilmektedir. Eski doku
ve modern yapılar arasında, özellikle İran mimarisinin altın çağının sona ermesi ile beraber,
kentlerin tarihi bağlamında modern yapıların yaratılması için gerekli düşünce ve teorik
temellerden yoksun olan İran mimarisi üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Günümüz de
kentlerde bulunan tarihi dokular, sorunlu, yıpranmış, güvensiz vb. gibi kavramlarla karşı
karşıya kalmaktadır. Bu kavramlar, kentte bulunan yeni dokuların modern yaşam tarzına daha
fazla uyması ile daha çok hissedilmektedir. Arabalar için inşa edilen caddeler, kaldırımlar, yeni
teknolojiler kullanımına uygun şehir tesisleri gibi güçlü kentsel olanaklar, Tarihi dokular için
olumsuz kavramlar yaratmışlardır. Ayrıca, kentsel tarihi dokunun ekonomik bakımından
olanaklar sağlamadığından özel sektörün bu alanlarda yatırım yapmamasına neden olmuştur.
Bu dokular çeşitli sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel tehlikelerle karşı karşıyadır. Kentin
tarihi dokusunun, kentin kimliğinin ve özgünlüğünün ve değerli kültürel mirasının bir sembolü
olarak önemi tartışılmaz bir konu dur. Bundan dolayı günümüzde mimarlık ve kent
planlamasının tüm alanlarında kentlerin tarihi dokusu korumanın ve canlandırmanın önemi
vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda bu makale kapsamında İran ülkesi içinde bulunan Tahran, Urmiye ve Hemedan
kentelirinin tarihi dokusu ele alınıp literature tarama yapmak ile birlikte yerinde incelemeler
yapılarak bu dokuların değerlendirmesi ve yaşamının sürmesi açısından öne çıkan sorunlar
belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi doku sorunları, kentsel mekan, Kent kimliği, mimarlık, İran
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CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE EMNİYET GENEL
MÜDÜRÜ CELAL OKTAN'IN 1958 ŞARK RAPORU VE TEK PARTİ DÖNEMİYLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Mehmet PINAR (Sorumlu Yazar)
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Rüstem ÇURKU
Atatürk Üniversitesi Tarih Eğitimi Bölümü

ÖZET
Demokrat Parti iktidarı döneminde Emniyet Genel Müdürü Cemal Oktan 15-25 Ekim 1958
tarihinde donanımlı ve kalabalık bir ekiple Doğu illerine bir tetkik seyahati düzenler. Bu
seyahatte tek parti döneminde olduğu gibi DP iktidarı döneminde de doğunun ulus kimlik
bağlamında merkezle bütünleşmesi noktasında ulaşım politikaları öncelikler arasında yer alır.
İktisadi manada köylü kesiminin hayat seviyesinde önemli dönüşüm yaşanırken doğuda Orta
Anadolu ve Batı illerine göre bir değişim yaşanmadığı üzerinde durulur. Batıdaki gelişime
karşın Doğuda mesken şartlarını değiştirme arzusunu ortaya koyacak bir dönüşüm yaşamadığı
kanaati paylaşılır.
Cemal Oktan,

tetkik seyahatinde en çok Türkçe konuşulma meselesi üzerinde durur.

Artukoğulları gibi kadim bir medeniyetten gelen Mardin’in Arapça konuştuğunu, bölgenin kan,
ruh ve ırk olarak Türk olduğunu, fakat uzun yıllar Arap dili ve kültürünün nüfuzu altına
kaldıklarından giyim tarzları, beslenme kültürleri, düşünce dünyalarının Arap dünyasına
yakınlaşmasının düşündürücü olduğuna dikkat çeker. Arap radyolarının Arapça ve Kürtçe
yayınları Doğu vilayetlerinin hemen hemen hepsinde dinlendiğini ve bunun halk üzerinde
olumsuz etkisinin olduğunu tartışmaya açar. Siirt’te de durumun farklı olmadığını il merkezi
ve sekiz köyde Arapça konuşulduğunu diğer köylerin ise Kürtçe konuştuğunu, kuzeye doğru
çıkıldıkça Türkçenin daha güzel bir lehçe olarak karşılarına çıktığını ifade eder. Mardin gibi
Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari’de beylerin ağaların şeyhlerin halk üzerinde tesirlerinin
son dönemlerde arttığının altını çizerek 1930’lardaki yapıya geri dönüldüğünü düşünür. Hayat
ve kültür seviyesinin artmasıyla bu güçlerin etkinliğinin azalacağını belirtir.
Bu çalışmamızda Cemal Oktan’ın Doğu seyahatinde bölgede uygulanan ulaşım, kültür ve
ekonomi politikalarına nasıl yaklaştığı ele alınarak tek parti dönemindeki yaklaşımlarla
benzeşen ve ayrışan yönlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Celal Oktan, Demokrat Parti, Şark, Van
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1958 EASTERN REPORT OF CELAL OKTAN, CHIEF OF POLICE, ACCORDING
TO PRESIDENTİAL ARCHIVE DOCUMENTS AND COMPARISON WİTH SINGLE
PARTY PERIOD
ABSATRACT
During the rule of the Democratic Party, the Chief of Police Cemal Oktan organized an
inspection trip to the Eastern provinces on 15-25 October 1958 with a well-equipped and
crowded team. In this journey, transportation policies are among the priorities in terms of the
integration of the east with the center in the context of nation identity, as in the period of the
DP and the one-party period. In the economic sense, it is emphasized that while there is a
significant transformation in the life level of the peasant sector, there is no change in the east
compared to the Central Anatolia and Western provinces. In spite of the development in the
West, it is shared that there is no transformation in the East to reveal the desire to change the
housing conditions.
Cemal Oktan focuses mostly on the question of speaking Turkish during his travels. Mardin,
who came from an ancient civilization like Artukoğulları, speaks Arabic, the region is Turkish
in terms of blood, spirit and race, but since they have been under the influence of Arab language
and culture for many years, it is thought that the convergence of thought worlds to the Arab
world is thoughtful. The Arabic and Kurdish broadcasts of Arab radios open to debate that
almost all of the eastern provinces are listened to and that this has a negative impact on the
public. In Siirt, the situation is not different in the province center and eight villages are spoken
in Arabic, the other villages speak Kurdish, Turkish towards the north as a more beautiful polish
expresses. Like Mardin, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van and Hakkari, the gentlemen of the
influence of the sheikhs on the people of the looms has recently increased, thinking that the
structure returned to the 1930s.
In this study, it is aimed to reveal how the approach of Cemal Oktan towards the transportation,
cultural and economic policies applied in the region in Eastern travel is similar and
differentiated with the approaches in the single party period.

Keywords: Celal Oktan, Democratic Party, Orient, Van
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE
KOMÜNİST FAALİYETLER
Doç. Dr. Mehmet PINAR
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist/komünist düşünce akımları 19. yüzyılın sonlarına doğru
belirginleşmeye başlar. 20. yüzyılın başlarında bu düşünce sistemi daha örgütlü bir yapıya
bürünmesine karşın sınıf realitesi üzerine kurgulanmadığından üst yapı şeklinde bir görüntü arz
eder. Batıda sanayileşmenin getirdiği çatışıklık sonucunda olgunlaşan bu akım Osmanlı’da sınıf
hareketinden ziyade belirli grupların/şahısların kontrolünde farklı bir seyir izler. Osmanlı’da bu
düşünce örüntüsü daha çok İştirakçi Hilmi ve Ethem Nejat’ın öncülüğünde gelişir. Milli
Mücadele Dönemi’nde komünizm üç ana temel üzerinde gelişimini sürdürür. Birincisi
Osmanlı’nın son dönemlerinde İstanbul merkezli partileşme üzerinden gelişen komünist
hareket, ikincisi Milli Mücadele süreciyle Ankara merkezli rejimin kontrolünde gelişen
komünist akım, üçüncüsü ise merkezi yönetimden bağımsız Bolşevik Rusya ile ilintili daha
devrimci karakterde tavır geliştiren komünist harekettir.
Anadolu ve Rusya eksenli akım dönem dönem rekabet ve çatışma ortamına girdi. Bu düşünce,
Cumhuriyet dönemi ile birlikte dış kaynak bağının da dikkate alınmasıyla sistem tarafından
törpülenmeye başladı. Ruslar, Türk milliyetçileriyle Milli Mücadele döneminde kurdukları
işbirliğine güvenerek Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yavaş yavaş komünizme
yöneleceğini düşündü. Milli Mücadele hareketini yürütenler Cumhuriyet döneminde Rusların
bu propagandaları karşısında dostluk ilişkilerini bozmadan bu düşüncelere karşı temkinli bir
duruş ortaya koydu. Komünizmin dış kaynaklı bir oluşum olduğu algısının ortaya çıkışına
zemin oluşturdu. Sistemin baskısına rağmen bu atmosferde sosyalizm/komünizm düşüncesini
savunanlar farklı dergi ve gazetelerde fikirlerini toplumla paylaşmaya devam ettiler.
Komünizmin Türkiye’deki tarihsel seyri, siyasallaşma süreciyle ilgili çalışmalar mevcutken
ordunun içinde örgütlenme biçimleri, mikro düzeyde bölgesel çalışmaları ve sinema/tiyatro
sektöründeki faaliyetleriyle ilgili okumalar dar çerçeveyle sınırlı kaldı. Bu çalışmamızda
Cumhurbaşkanlığı Arşiv belgeleri ışığında Türkiye’deki Moskova eksenli komünizmin
yukarıda bahsettiğimiz alanlardaki teşkilatlanma biçimlerini ve faaliyetlerini irdelemek
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Komünizm, Sinema, Rusya, Tiyatro
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COMMUNIST ACTIVITIES IN EARLY REPUBLICAN PERIOD ACCORDING TO
ARCHIVE DOCUMENTS
ABSTRACT
In the Ottoman Empire, socialist / communist thought currents began to become evident
towards the end of the 19th century. At the beginning of the 20th century, although this system
of thought took on a more organized structure, it was not constructed on class reality and
therefore it appeared as a superstructure. This trend, which matured as a result of the conflict
brought about by industrialization in the West, follows a different course in the control of
certain groups / individuals rather than the class movement in the Ottoman Empire. This pattern
of thought developed in the Ottoman Empire under the leadership of Associate Hilmi and Ethem
Nejat. During the National Struggle Period, communism continued to develop on three main
bases. The first is the communist movement that developed through the Istanbul-based
partyization in the late Ottoman period, the second is the communist movement that developed
under the control of the Ankara-based regime through the National Struggle process, and the
third is the communist movement that developed a more revolutionary character in relation to
Bolshevik Russia independent of the central government.
From time to time, the Anatolian and Russian axes entered into an environment of competition
and conflict. This idea began to be filed by the system, considering the external link with the
Republican period. Russian, Turkish nationalists with the Republican period relying on the
cooperation established during the National Struggle was thought that Turkey's turn to
communism slowly. In the Republican period, those who carried out the National Struggle
movement displayed a cautious stance against these ideas without disturbing the friendship
relations against the Russian propaganda. It formed the basis for the emergence of the
perception that communism is an external source. Despite the pressure of the system, those who
advocated the idea of socialism / communism in this atmosphere continued to share their ideas
with the society in different magazines and newspapers.
Communism historical course in Turkey, studies about the politicization process within the
military presence of forms of organization at micro level studies and regional cinema / theater
reading about their activities in the sector remained limited to a narrow frame. In this study, the
Presidential Archive documents in the light of Moscow eksenlikomünizm in Turkey aims to
examine the forms of organization and activities in the areas mentioned above.

Key Words: Presidential Archive, Communism, Cinema, Russia, Theater
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OSMANLI SİYASİ GELENEĞİNDE
“RÜYA”
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Van
Nazlı CEYLAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yakınçağ Anabilim Dalı, Van

ÖZET
Bu çalışma, geleneksel siyasi kültürlerde meşrulaştırım aracı olarak ön plana çıkartılan
“rüyanın” Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal alandaki karşılığına odaklanmıştır. Bahse konu
sürece ilişkin bir değerlendirmeden evvel, rüyanın tarihi gelişimine dair bir çözümleme
yapılmış ve Babil krallığından itibaren vukuu bulan “rüya” unsurunun özellikle İslamiyet ile
nasıl bir üslup kazandığı ve İslami siyasal örgütlenmelerin inşasında katkılarının ne düzeyde
olduğu tartışılmıştır.
İslami siyasi örgütlenmelerin mütekâmil formlarını teşkil eden Türk-İslam Devletleri’nde ise
“rüyanın”, kurucu bir mesaj olarak zamanın ve mekânın anlam değer çanağına göre bir değişip
değişmediği yorumlanmış ve bu devletlerin dâhili ve harici dünyalarındaki meşruiyetlerine
katkısının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Osmanlı Devletinde ise “rüya” unsurunun halk ile
devlet arasında adeta bir köprü görevi gördüğü belirtilmiştir. Bu unsurun kriz dönemlerinde
veya inşa süreçlerinde sosyal ve siyasal bir sermaye olarak yer yer güncellenmesinin tarihi arka
planı göz önünde bulundurularak bunun bir gelenek halini almış olduğu dikkatlere sunulmaya
çalışılmıştır.
Osmanlı Devleti’nde “Celali İsyanları”nın etkisiyle sosyal sirkülasyonda yaşanan yatay
hareketliliğin siyasal senkronizasyonu alt üst etmesi, kriz yüzyılının kapısını aralamış ve bu
kargaşaya şahit olan Veysi’nin “Habnâme” isimli eseri kaleme alarak çözümü uyku hali
üzerinden sunmaya çalışması “rüya” geleneğinin litaretüre dökülmüş bir haline temsil olmuştur.
Veysi’nin habnamesi başta olmak üzere tebliğin referans kaynaklarını dönem müelliflerinin
vekayinameleri ve konu hakkında yapılan akademik çalışmalar teşkil etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Habname, Meşruiyet, Rüya.
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“DREAM” IN THE OTTOMAN POLITICAL TRADITION
ABSTRACT
In this study, the “dream”, which has come to the forefront as a means of legitimization in
traditional political cultures. Focused on the social and political response of the Ottoman
Empire.
Before an assessment of the process, an analysis of the historical development of the dream was
made and the style of the ”dream” bulan element that has taken place since the Babylonian
kingdom, especially with Islamand their contribution to the construction of Islamic political
organizations.
In the Turkish-Islamic States, which constitute the mutual forms of Islamic political
organizations, the ın “dream ”, as a founding message, it has been interpreted whether time and
space have changed according to the meaning and value bowl and the legitimacy of these states
in their internal and external worlds contribution level was investigated. In the Ottoman Empire,
it was stated that the “dream” acted as a bridge between the people and the state. It has been
tried to be brought to the attention that this element has become a tradition considering the
historical background of updating this element as a social and political capital in times of crisis
or construction processes.
Horizontal mobility in the social circulation under the influence of the ali Celali Rebellions de
in the Ottoman Empire turned upside down the political synchronization, and the witness of
this turmoil Veysi, who witnessed this turmoil, wrote the book “Habnâme” and tried to present
the solution through the state of uyku dream ”. It has been represented into a poured into lithium.
The reference sources of the communique in particular Veysi's habnâmes, consisted of the
authors of the period and the academic studies on the subject.
Keywords: Ottoman Empire, Habnâme, legitimacy, Dream.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE
“ÇEYİZ”
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Van
Sena BAYRAM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yakınçağ Anabilim Dalı, Van

ÖZET
Araştırmada, Türk kültürünün önemli bir parçası olan “çeyiz” geleneğinin Osmanlı Devletine
kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan ne tür etkilerde bulunduğuna dair analizler
yapılmış ve bununla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu tür bilgilerin paylaşımından evvel çeyizin
tarihi arka planına ilişkin muhtasar bir çözümleme yapılmış ve ilkçağlardan bugüne değin
tevarüs edilen bu geleneğin özellikle İslamiyet’in kabulü ile İslam hukuku kaidelerine uyularak
içerik yönünden çeşitli şekiller aldığından bahsedilmiştir.
Çalışmanın devamında çeyiz geleneğinin Osmanlı Devleti’ndeki izleri, zaman ve zemin
kavramlarına dikkat edilerek takip edilmiş, saray ve taşra halkını nasıl ve ne yönde
etkilediğinden söz edilmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devletinin özellikle son zamanlarında
bu âdetin bozulması ve bozulan düzen ortamının tekrar sağlanması adına atılan adımları, alınan
kararları ve yapılan düzenlemeleri incelenmiş ve aktarılmıştır.
Altı asırlık dönemde ve üç kıtalık alanda farklı bir çehre arz eden çeyizin İstanbul ve
çevresindeki hususiyetlerine teksif edilmiş bu çalışma, siyasi evlilikler, saray düğünleri ve
taşranın örf adetlerine ilişkin örnek hadiseler ve veriler üzerinden anlamlandırılmaya
çalışılmıştır. Bu anlamlandırma yapılırken Osmanlı toplum yapısı ve saray çevrisinin özellikleri
dikkate alınarak farklılık ve benzerlikleri üzerinde durulmuştur. Bu gayretin referans
kaynaklarını ise başta Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan belgeler olmak üzere dönem
vakayinameleri, salnameler, süreli yayınlar ve konu hakkında yapılan akademik çalışmalar ile
yardımcı kaynaklar teşkil etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çeyiz, İslam Hukuku, Osmanlı Devleti, Saray
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“DOWRY” IN THE OTTOMAN STATE
ABSTRACT
In this research, the analysis of the cultural, social, political and economic effects of the
“dowry” tradition, which is an important part of the Turkish culture, to the Ottoman Empire
was made and information was given. Before the sharing of such information, a concise analysis
of the historical background of the dowry has been made and it has been mentioned that this
tradition, which was inherited from ancient times until today, took various forms in terms of
content, especially following the adoption of Islam and the rules of Islamic law. Before the
sharing of such information, a summarize analysis of the historical background of the dowry
has been made and it has been mentioned that this tradition, which was inherited from ancient
times until today, took various forms in terms of content, especially following the adoption of
Islam and the rules of Islamic law.
In the continuation of the study, the traces of the dowry tradition in the Ottoman Empire were
followed by taking care of the concepts of time and groundwork, and how and in what way the
palace and provincial people affected. However, especially the recent steps of the Ottoman
Empire in order to restore this order and to restore the deteriorating order environment, the
decisions taken and the arrangements made were examined and reported.
This study has been evaluated in terms of the different features of the Ottoman Empire in six
centuries and three continents. Political marriages, palace weddings and customs, traditions of
the countryside were tried to draw conclusions based on case studies and data. The reference
sources of this study were the Ottoman Archives of the Prime Ministry, historical writings and
academic studies.

Keyword: Dowry, Islam Law, Ottoman State, Palace
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TYÖ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Eren ERENSAYIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Elif ERENSAYIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZET
Günümüz eğitim sisteminde önem kazanan yapılandırmacı yaklaşımla birlikte yeni ve farklı
öğretim stratejilerinin geliştirilerek eğitim-öğretim sürecinde uygulanması gündeme gelmiştir.
Bu da ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin eğitimde uygulanabilirliği araştırmalarını
desteklemiştir (Gençer, Gürbulak ve Adıgüzel, 2014). TYÖ modelinin, geleneksel öğretim
yöntemine göre öğrenci başarısına etkisinin daha fazla olduğu da belirtilmektedir (Boyraz,
2014). Buna rağmen TYÖ modeli çok fazla kullanılmamaktadır. Bunun sebeplerinin ise TYÖ
modelinin uygulanması hakkında öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmaması, TYÖ
hakkında yapılan çalışmaların az olması, TYÖ modelinin uygulanabilirliğinin ölçüldüğü
araştırmaların yeterli olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Gençer vd., 2014). İlgili
alanyazının zenginleştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülen Ortaöğretimde TYÖ modelinin
uygulanabilirliği bakımından öğretmenlerin öz-yeterlik algı düzeylerini belirlenmesi
çalışmanın

amacını

oluşturmaktadır.

TYÖ

modelinin

uygulanabilirliği

bakımından

öğretmenlerin öz-yeterlik algı düzeylerini ölçen bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu
bağlamda çalışmada ters yüz öğrenme modelinin uygulanmasına yönelik Ters Yüz Öğrenme
Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği geliştirilmiştir.
Çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Van İli İpekyolu, Tuşba ve Edremit
ilçelerindeki MEB ortaöğretim kurumlarında çalışan branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. 436
branş öğretmenine “TYÖ Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” uygulanmıştır. Branş
öğretmenlerine uygulanan 436 adet, “TYÖ Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” eksik ve yanlış
doldurulan ölçeklerden yedi adet ölçek formu dikkate alınmamıştır. Geriye kalan 429 adet ölçek
formu ile analizler yapılmıştır. Analizleri yapmak için bu öğretmen grubundan toplanan
verilerden faydalanılmıştır.
Ölçek maddelerinin hazırlanması sürecinde öncelikle ilgili alanyazın taraması yapılmıştır.
Yapılan alanyazın taraması doğrultusunda belirlenen özellikler ölçek maddeleri haline
getirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği tespit etmek için uzman görüşü alınmıştır.
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Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda kapsam geçerliliği, maddelerin ifade biçimi,
maddelerin ölçülmek istenen özellikleri ölçüp ölçmediği vb. birçok boyutta gerekli
düzenlemeler yapılmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler genel anlamda (%100’e yakın oranda)
kapsam geçerliliğinin uygun olduğu belirlenmiştir. Dönütler doğrultusunda düzenlemeler
yapılmıştır. “Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” 37 maddeden 30
maddeye indirilmiştir. Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde oluşturulmuştur. Kişilerin
maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun
Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”

ifadelerine göre

sınıflandırılmıştır. Taslak olarak geliştirilen ölçeğin ön deneme uygulaması yapılmıştır.
Faktör analizi uygulamalarının yapılabilmesi için veri dosyalarının analize uygun yapıda olması
gerekmektedir. Bu uygunluk Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, Bartlett Sphericity aracılığıyla
belirlenmiştir. Analizde KMO değeri 0,961 olarak belirlenmiştir. Veri setinin faktör analizi için
uygun olması için KMO değerinin en az 0,50 ve üzerinde olması gerekmektedir (Gürbüz, 2018).
Büyüköztürk (2013b)’e göre ise KMO değerinin 0,60’dan yüksek olması gerekmektedir.
Bartlett testi sonucu X2= 8782,105047; SS=435 (p<0.01) olarak bulunmuştur. Bartlett testi
sonucunda elde edilen anlamlılık değerinin anlamlı çıkması, faktör analizinin yapılabileceğini
göstermektedir (Büyüköztürk, 2013b; Özdamar, 2013). Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde
edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda ölçek madde
sayısı 30 maddeden 27 maddeye düşmüştür.
Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi olan
Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayılarının 0,958
olduğu belirlenmiştir. Özdamar (2013)’a göre ölçekler için 0,70 üstü güvenirlik katsayısı
değerleri yüksek güvenirlik olarak kabul edilmektedir. Buna göre bu alt faktörler yüksek
güvenirlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir.
Elde edilen ölçekte, çarpıklık (Skewness) katsayısının -0,605 ve standart hatanın 0,118 olduğu
görülmektedir. Basıklık (kurtosis) katsayısının 0,582 ve standart hatanın 0,235 olduğu
görülmektedir. Tabachnick ve Fidell (2013) ‘e göre çarpıklık (Skewness) değeri ve basıklık
(Kurtosis) değeri ±1,5 arasında yer alıyorsa verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz.
Toplamda 27 maddeden oluşan ölçekten alınabilecek en düşük puan 27 iken en yüksek puan
135’tir. Geliştirilen nihai ölçek ile Ters yüz öğrenme öğretmen öz-yeterlik algı düzeyinin
geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Öğrenme, Ters Yüz Sınıf, Öğretmen Öz-Yeterlik, Algı, Ölçek
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ÖĞRENCİLERİN TYÖ YETERLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN
ALGILARI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
Eren ERENSAYIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Çetin GÜLER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Elif ERENSAYIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZET
Geleneksel öğrenme ortamlarında mevcut öğrenci sayısı ve öğrenme etkinliklerini
gerçekleştirmek için ders sürelerinin yetersiz olması sürekli dile getirilmektedir (Torun ve
Dargut, 2015). Ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin uygulanması ile mevcut eğitim
sistemindeki bazı sınırlılıkların ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir (Serçemeli, 2016).
Ters yüz edilmiş sınıflarda öğrencilerin yapması gereken aktif öğrenme etkinliklerini beklenen
performansta yapabilmesi için öğrencilerin yeterli düzeyde ön bilgiye sahip olması ve ön
çalışma yapması ön koşul şartlarındandır (Hao, 2016a). Bundan dolayı, öğrencilerin sınıf dışı
etkinliklerde kendi öğrenmelerini yönlendirme, teknoloji öz yeterliği ve güdü düzeyleri ters yüz
öğrenme modelinde öğrenme etkinliklerini yürütürken en önemli problemlerden biri olarak
görülmektedir (Hao, 2016b). Bu bağlamda alanyazında öğrencilerin TYÖ yeterliliklerini
ölçmeye

yönelik

ölçme

aracına

rastlanmamıştır.

Bu

çalışmada,

TYÖ

modelinin

uygulanabilirliği bakımından öğrencilerin TYÖ yeterliklerine yönelik öğretmenlerin algı
düzeylerini ölçen bir ölçek geliştirilmiştir.
Çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Van İli İpekyolu, Tuşba ve Edremit
ilçelerindeki MEB ortaöğretim kurumlarında çalışan branş öğretmenlerinden oluşmaktadır.
“Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği” 439 branş
öğretmenine uygulanmıştır. Eksik ve yanlış doldurulan ölçeklerden 10 adet ölçek formu dikkate
alınmamıştır. Geriye kalan 429 adet ölçek formu ile analizler yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi yapmak için bu öğretmen grubundan toplanan verilerden faydalanılmıştır. Ölçme
araçlarının geliştirilmesinde alanyazında ölçek geliştirme için önerdiği yol takip edilmiştir
(Cohen ve Swerdlik, 2013; Crocker ve Algina, 1986; DeVellis, 2016; Seçer, 2015; Şeker ve
Gençdoğan, 2014). Çalışmada ilk olarak ölçeğin ortaya koymak istediği özellikler belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu konuyla ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Yapılan alanyazın taraması
doğrultusunda belirlenen özellikler ölçek maddeleri haline getirilmiştir.
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Daha sonra ölçeğin amacına hizmet etmesi ve geçerliliğini oluşturmak için kapsam (içerik)
yeterliliği detaylıca incelenmiştir.
Bu bağlamda ölçekte yer alan her bir maddenin ölçülmek istenilen özellikleri ne derece
ölçtüğünü, ölçülmek istenen alanı ne derece temsil ettiğini belirlemek için uzman görüşüne
başvurulmuştur. Dönütler doğrultusunda “Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine
Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği” 35 maddeden 29 maddeye indirilmiştir. Ölçekteki maddeler,
beşli likert tipinde oluşturulmuştur. Kişilerin maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun
Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş
“Kesinlikle Uygun” ifadelerine göre sınıflandırılmıştır. Taslak olarak geliştirilen ölçeğin ön
deneme uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 21.00
veri analiz programında analiz edilmiştir. Faktör analizi uygulamalarının yapılabilmesi için veri
dosyalarının analize uygun yapıda olması gerekmektedir. Bu uygunluk Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) test, Bartlett Sphericity aracılığıyla belirlenmiştir. Analizde KMO değeri 0,954 olarak
belirlenmiştir. Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi
(AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda ölçek madde sayısı 29 maddeden 26 maddeye düşmüştür.
Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi
olan Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayılarının
0,952 olduğu belirlenmiştir. Özdamar (2013)’a göre ölçekler için 0,70 üstü güvenirlik katsayısı
değerleri yüksek güvenirlik olarak kabul edilmektedir. Buna göre bu alt faktörler yüksek
güvenirlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir.
Elde edilen ölçekte, çarpıklık (Skewness) katsayısının -0,190 ve standart hatanın 0,118 olduğu
görülmektedir. Basıklık (kurtosis) katsayısının -0,134 ve standart hatanın 0,235 olduğu
görülmektedir. Tabachnick ve Fidell (2013) ‘e göre çarpıklık (Skewness) değeri ve basıklık
(Kurtosis) değeri ±1,5 arasında yer alıyorsa verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz.
Toplamda 26 maddeden oluşan ölçekten alınabilecek en düşük puan 26 iken en yüksek puan
130’dir.

Geliştirilen nihai ölçeğin öğrencilerin ters yüz öğrenme yeterliklerine yönelik

öğretmen algı düzeyini belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Öğrenme, Ters Yüz Sınıf, Öğrenci Yeterlik, Öğretmen Algı,
Ölçek
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VAN URARTU MÜZESİNDEKİ ESERLER KULLANILARAK YEREL TARİH
ÖĞRETİMİ -BİR EĞİTİM DURUMU ÖRNEĞİDoç. Dr. Erhan GÖRMEZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler

ÖZET
Türk Eğitim Sistemi içinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tarih disiplini ile ilgili önemli bilgi
ve beceriler kazandırmayı amaçlayan derslerin başında Sosyal Bilgiler gelmektedir. Toplu
tedris yaklaşımı benimsenerek oluşturulmuş olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programında tarih
disiplini ile ilgili konular 4. sınıfta başlayıp 7. sınıfa kadar devam etmektedir. Bu dört dönemlik
süreç içinde tarih disiplini ile ilgili önemli konular ve beceriler öğrencinin yaş gelişimi de göz
önünde bulundurularak Kültür ve Miras adlı öğrenme alanı ile aktarılmaya çalışılmıştır. 4. Sınıf
seviyesinde Aile Tarihi oluşturma konusu ile çocuğa tarih biliminin aslında kendi hayatının bir
parçası olduğu anlayışı kazandırılmaya çalışılmakta; 5. Sınıf seviyesinde Anadolu uygarlıkları,
çevresinde bulunan tarihi mekânlar ve kalıntılar gibi konularla yerel tarih konusunda bir
farkındalık oluşturulmaya çalışılmakta; 6. Sınıf seviyesinde Türk tarihi ve kültürü, Türklerin
İslamiyet’i kabulü gibi daha kapsamlı ve yaşadığı çevrenin dışına çıkan bir anlayışla tarihi
konular öğretilmeye çalışılmaktadır. Özellikle tarihi konular destan gibi içinde kurgu yönü ağır
basan metinler ile ilişkilendirilerek öğrencinin sıkılmadan tarihi konuları öğrenmesi ve
araştırması amaçlanmakta; 7. Sınıf seviyesinde ise öğrenciye Osmanlı devletinin tarihi ve
1500’lü yıllardaki Avrupa tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Program incelendiğinde Kültür
ve Miras öğrenme alanında yer alan hedef davranışların kazandırılması için gerekli eğitim
durumlarının yeterli olmadığı görülmektedir. Öğrencilere öncelikle kendi yaşadığı ortamda
bulunan tarihi kültür öğeleri ile ilgili bilginin aktarılması, dikkat çekici uyarıcıların düzenlenip
işe koşulması oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı etkili eğitim durumları
aracılığıyla öğrencileri yaşadıkları yerlerde bulunan tarihi mekânlar, eserler veya kalıntılınlar
hakkında bilgilendirmek ve tarihi kültür öğelerini benimsemelerini sağlamaktır. Tarih
öğretiminde öncellikle yerelliğin önemine vurgu yapılarak, 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde yer
alan Uygarlıkları Öğreniyorum adlı konu temel alınmıştır. Anadolu’da varlığını sürdürmüş
uygarlıklardan biri olan Urartu medeniyetine ait önemli eserlerin sergilendiği Van Urartu
Müzesindeki tarihi kalıntılar görsel uyarıcılar (resimler, video vb.) ve açıklayıcı bilgilerle
bütünleştirilmiş eğitim durumları ile öğrencinin tarih disiplinine olan önyargıları kırılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarih, Kültür ve Miras Öğrenme Alanı, Van Urartu Müzesi, Eğitim
Durumu
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LOCAL HISTORY TEACHING USING THE MONUMENTS IN THE VAN URARTU
MUSEUM
- A LEARNING SITUATION EXAMPLEABSTRACT
In Turkish Education System social studies is one of the main courses aiming to gain important
knowledge and skills related to the discipline of history to the primary and secondary school
students. In the Social Studies Curriculum, which was established by adopting a collective
education approach, subjects related to the discipline of history begin in the 4th grade and
continue until the 7th grade. In this four-semester process, important topics and skills related to
the discipline of history were tried to be transferred with the Culture and Heritage learning field
by taking into consideration the age development of the student. By creating Family History at
4th grade level is aimed to give the child the understanding that the science of history is actually
a part of their life; At 5th grade level, an awareness of local history is tried to be created by the
subjects such as Anatolian civilizations, historical places and ruins around them; at the 6th grade
level, historical subjects such as Turkish history and culture and the acceptance of Islam by
Turks are tried to be taught with a more comprehensive understanding that goes beyond the
environment in which they live. In particular, historical subjects such as epics are associated
with texts which have predominant fiction aspects, and it is aimed for the student to learn and
research historical subjects without being bored; At the 7th grade level, the students are
informed about the history of the Ottoman Empire and the history of Europe in the 1500s. When
the program is examined, it is seen that the necessary learning situations are not sufficient for
gaining the target behaviors in the field of culture and heritage learning. First of all, students
should be informed about historical cultural elements in their own environment and also
organizing and employing remarkable stimuli is very important. The aim of this study is to
inform the students about the historical places, artifacts or ruins in the environment where they
live and to make them adopt the historical cultural elements through effective learning
situations. Emphasizing the importance of locality in history teaching, the subject called “ I
Learn Civilizations” in the 5th grade social studies course is based. The historical ruins in the
Van Urartu Museum, where important artifacts belonging to the Urartian civilization which one
of the civilizations that existed in Anatolia, are exhibited visual prejudices (pictures, videos,
etc.) and learning situations integrated with explanatory information have been tried to break
the prejudices against the discipline of history.
Keywords: History, Culture and Heritage Learning Area, Van Urartian Museum, Learning
Situations
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FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANIMININ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR BAŞARI
TESTİ SONUÇLARINA ETKİSİ
Öğrt. Ayşe KESKİN GEÇER
M.E.B. Selahaddin Eyyubi Ortaokulu, Tatvan/BİTLİS

ÖZET
2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olarak adlandırdığı, farklı
düzeye ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eiçeriklerin sunulduğu, sosyal bir öğrenme ağı olan çevrim içi bir eğitim platformu
oluşturulmuştur. EBA genel olarak çeşitli, zengin ve eğitici içerikler sunmak, bilişim
teknolojilerinin eğitimde kullanılmasını sağlamak, içerikle ilgili öğrenci ve öğretmenlerin
ihtiyaçlarına cevap vermek, bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve
bilgiden bilgi üretmek, 34 farklı öğrenme stillerine hitap ederek öğrencilere destek olmak ve
teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanmıştır (MEB,
2016). Yapılan bu çalışma eğitim bilişim ağı portalının öğrenciler üzerindeki etkisini incelemek
amacıyla planlanmış ve ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde “Güneş sistemi
ve tutulmalar” konusunda eğitim bilişim ağı kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkililiğini
incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yarı deneysel desen modeli
kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, Bitlis ili Tatvan ilçesinde yer alan bir
devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim gören 60 (deney grubu:30; kontrol grubu:30) öğrenci
katılmıştır. Her iki grubun da öğretimden önceki karne notları kıyaslanmış olup başarı
seviyelerinin aynı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, eğitim bilişim ağı platformu
kullanılarak öğretim alan öğrenci grubu ile 2018 fen bilimleri müfredatına göre öğretim alan
öğrenci grubunun akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığına bakılmış
ve veriler SPSS 23.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre, deney grubu öğrencilerinin eğitim bilişim ağı platformu içerikleri
uygulandıktan sonra kontrol grubundaki öğrencilere göre akademik başarılarının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, eğitim ortamlarında eğitim bilişim ağı’
kullanan öğrencilerin kullanmayan öğrencilere göre “Güneş sistemi ve Tutulmalar”
ünitesindeki akademik başarı testi üzerinde olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim bilişim ağı, teknoloji, güneş sistemi ve tutulmalar, ortaokul, fen
bilimleri.
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THE EFFECT OF THE USE OF EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA)
IN SECONDARY SCIENCE COURSE ON THE RESULTS OF SOLAR SYSTEM
AND ECLIPSE SUCCESS TEST RESULTS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

ABSTRACT
In 2011, an online education platform, which is a social learning network and is called the
Education Information Network (EBA), was created by the Ministry of National Education to
provide e-content to contribute to the development of students with different levels and learning
styles. EBA is generally designed to use technology as a tool, not as a goal, to support students
by addressing 34 different learning styles, to reconstruct and produce information during the
learning process, to provide diverse, rich and educational content in general, to enable the use
of information technologies in education, and to meet the needs of students and teachers about
content (MEB,2016). The aim of this study is to examine the impact of the educational
information network portal on students. This study also aims to investigate the effectiveness of
the use of educational information network on the achievement of the secondary school 6thgrade students during the science class on “the solar system and eclipses”. For this purpose, a
quasi-experimental design was used. Sixty students among the sixth graders (experimental
group: 30; control group: 30) participated in the study and the study was conducted in a
secondary school in Tatvan, Bitlis. The grades of both groups were compared before the
teaching and it was found that their achievement levels were the same. In the study, it was
examined whether there is a significant difference between the academic achievement of the
group of students using the education information network platform and the group of students
receiving the education according to 2018 science curriculum and the data was analyzed with
SPSS 23.0 package program. According to the findings of the research, it was determined that
the experimental group students' academic achievement was higher than the students in the
control group after the contents of the educational information network platform were applied.
In accordance with these findings, It was concluded that students using educational information
network in educational environments had a positive effect on academic achievement tests in
“Solar system and Eclipses” unit compared to students not using it.
Keywords: Education information network, technology, solar system and eclipses, secondary
school, science.
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INCORPORATION OF FLIPPED LEARNING INTO EFL CLASSROOMS
PERFORMANCE AND PERCEPTION
Hooshang KHOSHSIMA ( Corresponding Author)
Langauge Department, Chabahar Maritime University, Chabahar , ,Iran
Aliasghar Rostami ABUSAEIDI
Language Department, Kerman University, Kerman, Iran

ABSTRACT
Innovative mobile-based tools have made new opportunities for learners to spend more quality
time inside the classrooms. Keeping this in mind, the present study sought to examine the effect
of the flipped classroom on developing EFL learners’ speaking and listening skills. To do so,
60 EFL students from two universities in Iran were assigned into one of the classes of flipped
and conventional groups. Telegram app was used as the online platform for the flipped group's
participants through which the listening materials, including Ted-talk videos and students'
book's videos were posted prior to the class, and the speaking activities were done via open
discussion forums in the Telegram group. To elicit the required data, multiple sources of data
collection, including an Oxford Placement Test (OPT), a listening test, a speaking test, a
perception questionnaire, and a written self-report survey were used. Both quantitative and
qualitative analyses were used to analyze the data. The findings revealed that the flipped group's
participants significantly outperformed those in the conventional group in the post-test. The
results of the questionnaire also indicated that most participants of the flipped group were
satisfied with learning English in the flipped classroom, and found this modern technology
improving their listening and speaking skills. Furthermore, they found Telegram a suitable
platform for learning language.
Keywords: EFL learners, flipped classroom, perception, listening, speaking, Telegram app.
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GEOGEBRA’NIN TEORİ VE UYGULAMADA MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ
YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERTEM AKBAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Murat CANCAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü
Kübra ALAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü

ÖZET
Teknolojinin geniş yayılım gösterdiği günümüz dünyasında, matematikte bu durumdan
etkilenme konusunda yoğun bir etkiyle baş başa kalmıştır. Bu etki teknolojinin derslere entegre
edilmesine ve derslerin daha anlamlı bir şekilde öğretilmesine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda
değişen çağın gereklerine uyacak şekilde öğretimin düzenlenmesi bir gereklilik olmuştur.
Teknolojinin derslerde uygulanabilecek çeşitli etkinlikler ve kullanılabilecek araçlara fırsat
vermesi bakımından öğrenciyi matematikle birleştirmede önemli bir yatırımının olduğu açıktır.
Matematik derslerinde etkili bir öğrenme ortamı sunan teknolojik araçlardan biri de dinamik
yazılımlardır.

Bu dinamik

yazılımlardan Geogebra,

çeşitli alternatiflerle derslerde

uygulanabilirliğini arttırmıştır.
Bu çalışmada öğretmenlerin Geogebra’ya yönelik teorik bilgilerinin uygulamadaki
izdüşümünün matematik öğretimi çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda Van ili merkezinde bulunan 6 ilköğretim matematik öğretmeni ile birlikte yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş olup
görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yardımıyla incelenmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre öğretmenlerin teorik bilgilerini kısmen de olsa
uygulamaya entegre ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç kapsamında Geogebra’nın teori
ve uygulamada matematik öğretimindeki yerine ilişkin öğretmenlerin olumlu ve olumsuz
görüşlerinin olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda öğretmenler, Geogebra’nın kullanışlı bir
yazılım olduğuna, somutlaştırma bağlamında etkisinin fazla olduğuna, anlamlandırmada
olumlu yönde gelişimin olabileceğine ve özellikle geometrinin öğretiminde bu yazılımdan
faydalandıklarına ilişkin olumlu görüşler belirtmiştir.
Ancak Geogebra’nın sınıfa aktarımı noktasında sorun yaşadığını belirten bazı öğretmenler, bu
yazılımın zaman bakımından kullanışlı olmadığını, öğrencilerin artık yazmaktan, çizmekten
uzaklaşarak süreç içerisindeki adımlardan bihaber kaldıklarını ve sonuç odaklı düşünmelerine
sebep olduklarını belirten olumsuz görüş bildirdikleri de görülmüştür.
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Ayrıca bu öğretmenler belirttikleri sebeplerden ötürü Geogebra’nın kullanımını sık
gerçekleştirmediklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmenler aynı zamanda etkili bir kullanım gerçekleştirilmesi için bu yazılımı kullanmaya
özendirecek çalışmalara yer verilmesi gerektiği, teknolojik alt yapıların iyileştirilmesinin
zorunluluğu ve seminer tarzı bilgilendirici çalışmaların sayılarının artması gerektiği
düşüncelerine de yer vermişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak Geogebra’nın
sınıfta uygulanmasına olanak sağlayacak etmenlere ilişkin önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Matematik Öğretimi, Teori ve Uygulamada Geogebra

EVALUATION OF GEOGEBRA PLACE IN MATHEMATICS TEACHING IN
THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT
In today's world, where technology is widely spread, mathematics has had an intense impact on
being affected by this situation. This effect has enabled technology to be integrated into the
lessons and taught the lessons in a more meaningful way. In this context, it has been a necessity
to regulate teaching in order to comply with the requirements of the changing age. It is clear
that technology has made an important investment in combining students with mathematics in
terms of providing opportunities for various activities and tools that can be used in classes. One
of the technological tools that provide an effective learning environment in mathematics is
dynamic software. Geogebra, one of these dynamic software’s, has increased its applicability
in courses with various alternatives.
In this study, it is aimed to evaluate the projection of teachers' theoretical knowledge about
Geogebra within the framework of mathematics teaching. For this purpose, semi-structured
interviews were conducted with 6 elementary mathematics teachers in Van city center. The
interviews were recorded with voice recorder and the data obtained from the interviews were
analyzed with the help of content analysis.
According to the data obtained as a result of the study, it was concluded that the teachers
integrated their theoretical knowledge into the application, albeit partially. Within the scope of
this result, it has been seen that teachers have positive and negative opinions about Geogebra's
place in mathematics teaching in theory and practice.
www.ispeco.org
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In this respect, the teachers expressed positive views that Geogebra is useful software, that it
has a great effect in the context of concretization, that there can be a positive development in
the meaning and that they benefit from this software especially in the teaching of geometry.
However, some teachers stated that Geogebra had problems in transferring to the classroom,
and that this software was not useful in terms of time, students were no longer writing, drawing
away from the steps in the process and reported that they are not aware of the negative opinion
stating that they cause results. In addition, these teachers stated that they did not use Geogebra
frequently because of the reasons stated.
Teachers also stated that there should be studies to encourage the use of this software for
effective use, the necessity of improvement of technological infrastructure and the number of
seminar-style informative studies should be increased. Based on the results obtained in the
study, suggestions were made regarding the factors that would allow Geogebra to be applied in
the classroom.
Keywords: Technology, Mathematics Teaching, Geogebra in Theory and Practice
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KIRSAL TURİZMDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN
ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Öznur YEKSAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

ÖZET
Kalkınma kavramı, ülkelerin üzerinde önemle durdukları konuların başında gelmektedir.
Önemli bir kalkınma aracı olan kırsal turizm, kırsal alanlardaki gelişim sürecine önemli
katkılarda

bulunmaktadır.

Sürdürülebilir

kalkınma

içerisinde

değerlendirilen

kırsal

kalkınmanın ana hedefi, kırsal alanda yaşayan bireylerin yaşam kalitesini güçlendirmek,
ekonomik, sosyal koşulları iyileştirmek ve insan kaynaklarının geliştirilmesi için bir dizi
faaliyetleri yürütmektir. Bu noktada sürdürülebilirliğin temelini oluşturan, doğal ve çevresel
kaynakların koruma altına alınması, gıda güvenliği,istidam ve gelirdeki artış ile yerel halkın
üretime ve kararlara katılımı kırsal kalkınma ve kırsal turizmin yakın ilişkisini ortaya
koymaktadır (Boyacıoğlu,2014).
Nispi olarak küçük ölçekli yatırımlardaki çoklu etkisi, yerel ve bölgesel yapıları güçlendirme,
fiziksel alt yapıyı geliştirme ve ekonomik aktivitelerin artırılması noktasında kırsal turizmin
önemi ortaya çıkmaktadır. Kırsal turizm ekseninde

kadın; birincil

hedefi olarak kadın

istihdamını sağlaması ve kadın girişimciliğini teşvik etmesi açısından sürdürülebilir
kalkınmaya pozitif bir etki yaratmaktadır.
Kadının evi dışında kalan bir alanda kendi işini kurduğu, istihdam sağladığı ve ilgili kurumlarla
birlikte çalışarak işletmenin tüm yönetim fonksiyonlarından sorumlu olması şeklinde
tanımlanan kadın girişimciliği, Türkiye’de son yıllarda yaygınlık kazanmıştır. Gelişmekte olan
ülkelerde faaliyet gösteren

küçük işletmeler için bir avantaj olan girişimcilik kavramı

kadınların istihdam edilmesi ile işsizliğin azalması ve ekonomik refah düzeyini arttırması
açısından önemini arttırarak korumaktadır.
Araştırmanın temel amacı, kırsal turizm odaklı kadın girişimciliğini konu olan çalışmaları tespit
etmek ve

konu ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Araştırmaya konu olan

çalışmaların bulguları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Araştırma bulgularının sonuçlarına göre; kırsal turizmde kadın girişimciliğinde odaklanılan
konuların başında, kadınların iş dünyasında karşılarına çıkan sorunlar ve engeller, girişimciliğe
yönelik cinsiyet temelli fırsatlar, demografik yapıları , karekteristik özellikleri

ve

motivasyonları, turizm sektöründeki mevcut durumu; iş fırsatları ve kadın girişimciliği doğası
gibi konular gelmektedir. Ayrıca kadın girişimciliğinin kırsal turizme önemli bir katkı
sağladığını söylemek mümkündür.
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Kadının kırsal turizm odaklı girişimciliği sayesinde sosyo -ekonomik güçlenmesine, gelir
artışına, bölgesel kalkınmaya ve yöresel ürünlerin üretiminde önemli katkılar sağlamaktadır.
Literatürde kırsal turizmde kadın girişimciliği konusunda yapılan çalışmaları inceleyen az
sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın, ilgili literatüre katkı sağlayacağı ve bütünsel bir
yaklaşımla durum tespiti yapmasının önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Kadın Girişimciliği, İçerik Analizi

EXAMINATION OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN RURAL TOURISM BY
CONTENT ANALYSIS METHOD
ABSTRACT
The concept of development is one of the most important issues that countries emphasize. Rural
tourism, an important development tool, contributes significantly to the development process
in rural areas. The main objective of rural development, which is considered in sustainable
development, is to strengthen the quality of life of rural individuals, improve economic and
social conditions and carry out a series of activities to improve human resources. At this point,
the protection of natural and environmental resources, food security, increase in employment
and income, and participation of local people in production and decisions, which form the basis
of sustainability, reveal the close relationship between rural development and rural tourism.
The importance of rural tourism emerges in terms of its multiple impact on relatively smallscale investments, strengthening local and regional structures, improving physical
infrastructure and increasing economic activities. Women on the axis of rural tourism; has a
positive impact on sustainable development as it provides women's employment as a primary
objective and encourages women's entrepreneurship. In a field outside the woman's house she
founded her own business, which provides employment and working with relevant institutions
defined as female entrepreneurship responsible for all administrative functions of the company,
has gained prevalence in recent years in Turkey.
The concept of entrepreneurship, which is an advantage for small businesses in developing
countries, maintains its importance in terms of decreasing unemployment and increasing
economic prosperity by employing women. The main aim of the research is to identify the
studies on women entrepreneurship focused on rural tourism and to make a situation assessment
on the subject. The findings of the studies were examined by content analysis method.
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According to the results of the research; focusing on women entrepreneurship in rural tourism;
problems and barriers faced by women in the business world, gender-based opportunities for
entrepreneurship, demographic structures, characteristic features and motivations, current
status in the tourism sector; business opportunities and the nature of women's entrepreneurship.
Moreover, it can be said that women entrepreneurship makes a significant contribution to rural
tourism. Thanks to the rural tourism-oriented entrepreneurship of women, it makes significant
contributions to socio-economic empowerment, income growth, regional development and
production of local products.
Few studies have been conducted in the literature examining studies on women
entrepreneurship in rural tourism.
It is thought that this study will contribute to the related literature and it will be important to
make due diligence with a holistic approach.
Keywords: Rural Tourism, Women’s Entrepreneurship, Content Analysis
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YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇALIŞANLARIN ETİK LİDERLİK ALGILAMALARININ
ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Öğr. Gör. Öznur YEKSAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

ÖZET
İnsan kaynakları, küreselleşmenin yoğun olduğu günümüzde özel sektör kadar kamu kurum ve
kuruluşlarında da başarının sağlanması ve belirlenen hedeflerin ve değerlerin gerçekleştirilmesi
için kilit rolü oynayan varlıklardır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarından üniversiteler
için de en önemli değer o kurumda çalışan idari ve akademik personelin tutum ve davranışlardır.
Bu tutum ve davranışlarda üniversitelerin kalitesini ve başarısını etkilemektedir.
Belirlenen hedeflere ulaşmak, başarı ve hizmet kalitesini sağlayabilmek için iş görenlerin
motive bir şekilde çalışması gerekmektedir. İş görenlerin beklenti ve ihtiyaçlarına önem
verildiği, dürüst, adil, hoşgörülü, empati kavramının benimsendiği, ahlaklı ve etik değerlere
önem veren davranışların sergilendiği bir örgüt kültüründe işgörenlerin motive olarak
çalışmaları çok daha kolay olabilmektedir. Bu tarz bir örgüt kültürünün oluşturulmasında en
önemli etki rolüne sahip olanlar da o örgütte çalışan etik liderlerdir. Örgüt içerisinde kendi
eylemlerini ve ilişkilerini uygun normlarla uyumlu davranışlar sergileyen kişiler olarak bilinen
etik liderlerin prososyal davranışlar üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Prososyal
davranışlarla yönetilen işgörenler etik liderlerini rol model alırlar; işbirliği yapma, paylaşma,
empati kurma, diğer işgörenlerin iyiliğini gözeterek yardım etme, koruma gibi prososyal
davranışlar göstermeye eğilimli olabilmektedir. Bir bakıma etik liderlerin özelliklerini gösteren
prososyal davranışların etkisi ile işgörenlerin örgütsel bağlılıkları da yüksek olabilmektedir.
Literatürde yapılan etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda
da görüldüğü üzere etik liderlik davranışlarının işgörenlerin Allen ve Meyer ( 1990) in
geliştirdikleri örgütsel bağlılığın üç boyutu – duygusal bağlılık- devam bağlılığı- normatif
bağlılık-üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu ilişkiyi doğrulayan
bir çok çalışmaya da rastlamak mümkündür (Ferrell vd.,2005, Schwepker,2001, Trevino, 1990,
Trevino, 1998, Tsai ve Huang, 2008). İş görenler açısında etik bir iklimin güçlendirilmesini
sağlayan unsurların olması durumunda- güvenli bir iş çevresi, adil ücret sistemi, karşılıklı
verilen sözlerin yerine getirilmesi, doğruluk, adalet gibi gereklilikler- iş görenlerin daha çok
yüksek bir performans sergileyerek örgütlerinde kalmaya istekli olacaklarını göstermektedir.
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Yapılan literatür çalışmalarından yola çıkarak bu çalışmadaki amaç, Van ilindeki
Yükseköğretim kurumu (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)’nda çalışan idari ve akademik
personelin kurum içinde uygulanan etik liderlik algılamalarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki
etki derecesini ortaya koymaktır.
Araştırma yöntemi olarak nicel yönteme başvurulmuş, veriler anket yöntemi ile toplanmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 23 istatistik programında yararlanılmıştır.
Elde edilen analizler sonucunda etik liderlik ile iş görenlerin örgütsel bağlılıkları arasında bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Etik liderlerin iş görenlerin örgütsel bağlılıklarında belirleyici bir
faktör olduğu da belirlenmiştir.

ABSTRACT
Human resources are the assets that play a key role in achieving success and achieving the
determined targets and values in the private sector as well as in public institutions and
organizations, where globalization is intense.
In this context, the most important value for universities from higher education institutions is
the attitudes and behaviors of administrative and academic employees

working in that

institution. These attitudes and behaviors affect the quality and success of universities.
Employees need to work in a motivated manner in order to achieve the set goals and ensure the
success and quality of service. In an organizational culture where employees' expectations and
needs are given importance, honest, fair, tolerant, empathy is adopted and behaviors that give
importance to ethical and ethical values are exhibited, it is much easier for employees to work
as motivated.
Ethical leaders working in that organization have the most important role in creating such an
organizational culture. Ethical leaders, who are known to exhibit their own actions and
relationships within the organization in compliance with appropriate norms, have positive
effects on prosocial behaviors. Employees managed by prosocial behavior take role models of
their ethical leaders; They may tend to exhibit prosocial behaviors such as cooperation, sharing,
empathy, helping and protecting other employees. In a way, the effect of prosocial behaviors
that show the characteristics of ethical leaders and employees' organizational commitment can
be high.
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As it is seen in the studies examining the relationships between ethical leadership and
organizational commitment in the literature, it is possible to say that ethical leadership
behaviors have positive effects on the three dimensions of the organizational commitment
developed by Allen and Meyer (1990) - emotional commitment – continuance commitment normative commitment. It is possible to come across many studies confirming this
relationships(Ferrell et.all.,2005, Schwepker,2001, Trevino, 1990, Trevino, 1998, Tsai and
Huang, 2008).If there are factors that provide an ethical climate for the employees - a safe work
environment, a fair wage system, the fulfillment of promises, honesty and fairness - it shows
that those who work will be more willing to stay in their organizations.
Based on the literature studies, the aim of this study is to reveal the degree of influence of the
administrative and academic staff working at the Higher Education Institution (Van Yüzüncü
Yıl University) in Van province on the organizational commitment of ethical leadership
perceptions. Quantitative method was used as the research method and the data were collected
by questionnaire method. SPSS 23 statistical program was used to analyze the data.
As a result of the analysis, it was found that there is a relationship between ethical leadership
and organizational commitment of the employees. It was also determined that ethical leaders
are a determining factor in the organizational commitment of employees.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Etik Liderlik, , Akademik ve İdari Personel, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi
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AFET POLİTİKALARINDA RİSK UNSURU VE AFET MEVZUATINDA RİSK
YÖNETİMİ
Dr. Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Van
Dr. İlke ÖRÇEN GÜLER (Sorumlu yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Van

ÖZET
Afetler neden oldukları can kayıpları yanında ekonomik ve toplumsal yapıya verdikleri zararlar
nedeniyle tarih boyunca insanlığın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Literatürde fiziksel,
kültürel, ekonomik ve sosyal yönleriyle ele alınması gereken disiplinlerarası bir olgu,
hükümetlerin gündeminde yönetilmesi gereken bir politika alanı olarak yer almaktadır. Afet en
genel tanımıyla nedeni doğa kaynaklı olabildiği gibi insan faaliyetleri sonucunda da ortaya
çıkan toplumlar üzerinde zarar verici ve tahrip edici etkileri olan fiziksel olaylardır. Zarar verici
ve tahrip edici etkileri olan bu fiziksel olayların etki alanının genişlemesi ve toplumsal
maliyetinin giderek artmasının en temel nedeni alınan politika ve planlama kararlarıdır. Bu
açıdan değerlendirildiğinde afetlerin kaynağı doğal olsa dahi sonuçları insan eliyle
üretilmektedir.
Afetlerin etkilerinin boyutları ve etki alanının giderek genişliyor olması afet politikalarında ve
afet yönetiminde gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Burada afetler ortaya çıktıktan sonra
oluşan zararları telafi etmek ve gerekli acil destek mekanizmalarını hayata geçirmeye yönelik
olan kriz yönetimi yaklaşımı, yerini risk yönetimi yaklaşımına bırakmaktadır. Bunun temel
nedeni ortaya çıkan zararın giderilmesinin hem ekonomik hem de sosyal maliyetinin
önlemekten daha fazla olmasıdır. Diğer yandan gerek afetlerin küresel düzeyde görülme sıklığı,
gerekse ortaya çıkma nedenlerinin çeşitlenmesi risk algısının değişmesini de beraberinde
getirmiştir. Bunun sonucu olarak yeniden tanımlanan risk kavramı ile risk yönetimi süreci afet
politikalarında temel yaklaşım olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Bu çalışma afet ve risk kavramları arasındaki ilişkiyi ele alarak afet politikalarında risk
yönetimi yaklaşımının önemini ortaya koyarak, Türkiye’de afet politikalarının uygulama
araçlarından bir olarak afet mevzuatında risk yönetiminin ne şekilde ele alındığını ortaya
koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Afet, Afet mevzuatı, Afet politikası, Risk, Risk yönetimi
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RISK FACTOR IN DISASTER POLICY AND RISK MANAGEMENT IN DISASTER
LEGISLATION
ABSTRACT
Disasters have been one of the most important problem of humanity throughout history due to
loss of lives and damages to the economic and social structure. It’s an interdisciplinary
phenomenon that needs to be addressed in the literature with its physical, cultural, economic
and social aspects and a policy area nedds to be managed in the governements agenda. Disasters,
in their most general definition, are physical phenomenon that have damaging and destructive
effects on societies and they caused by human activities as well as nature. The main reason for
the widening of the impact area and the increasing social cost of these physical facts which have
damaging and destructive effects is the policy and planning decisions. In this respect, even if
the source of disasters is natural, the results are produced by human.
The extent of the impacts of disasters and the widening of the impact area have led to
developments in disaster policies and disaster management. The crisis management approach
like emergency support mechanisms which aims to compensate the damage after disaster is
being replaced bu the risk management approach. Its main reason is economic and social cost
of recovering damages is higher than prevent them. On the other hand, both prevalance of
disasters at global level and the diversification of the causes of disasters have brought about a
change in risk perception. As a result of this, redefined risk concept and risk management
process has started to be implemented as the main approach in disaster policies.
This study aims to reveal the importance of risk management approach in disaster policies by
considerin the relationship between disaster and risk concepts and how risk management is
addressed in disaster legislation as one of the implementation tools of disaster policies in
Turkey.
Key words: Disaster, Disaster legislation, Disaster policy, Risk, Risk management.
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6360 SAYILI YASANIN YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ATMACA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Ceylan DEMİRHAN(Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZET
Yerel yönetimler, mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçları etkin ve verimli bir şekilde
karşılamak, yerelde sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak yerel halkın hizmete ulaşabilmesini
kolaylaştırmak, demokratik yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla karar organlarının
seçmenlerce oluşturulmuş olduğu kuruluşlardır. Türkiye’de, optimal büyüklüklerde kurulan bu
kuruluşlarla yönetimde etkinlik ve verimlilik düşüncesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler
dönem dönem yapılmaktadır. Bu doğrultuda yerel yönetimlere yönelik yapılan en son ve ses
getiren düzenleme 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemedir. 5216 sayılı yasada yapılan değişiklik
sonrası oluşturulan bu düzenleme ile yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik;
büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olarak değiştirilmesi, 14 yeni
büyükşehir belediyesinin oluşturulması, 30 büyükşehir belediyesinde bulunan ve yerel yönetim
birimleri olan il özel idareleri ile köylerin tüzel kişiliklerinin sonlandırılarak kaldırılması gibi
yapılan düzenlemeler yerel yönetimlerin yönetim yapısını önemli düzeyde etkilemiştir. 6360
sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin bir kısmı akademisyenler tarafından olumlu yönde
karşılanmış bir kısmı ise olumsuz yönde karşılanarak eleştirilmiştir.
Bu çalışmada, 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik
yapılan düzenlemelerin yerel yönetim anlayışına kazanımları, yerel yönetimlerde yaşanan
yapısal ve işlevsel değişim hareketlerinin incelenmesi ile yasaya yönelik yapılan eleştirilerin
gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 6360 sayılı yasanın Türkiye’nin yerel
yönetim dizgesi üzerinde yaratacağı değişimler ve yasaya yönelik yapılan eleştiriler analiz
edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden ikincil kaynak araştırması ve içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin hukukilik ve yerindelik
perspektifinde yerel yönetimler anlayışıyla uyumluluk göstermediği ve bazı yönüyle tekrardan
ele alınması gerektiği çalışmada ulaşılan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediye Yönetimi, Yerel Yönetimler, 6360 Sayılı Yasa
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ANALYSIS OF LAW NUMBER 6360 IN LOCAL GOVERNMENT PERSPECTIVE
ABSTRACT
Local governments are organizations in which decision-making bodies are formed by voters in
order to meet local common needs efficiently and efficiently, to increase the quality of the
services provided in the local area, to facilitate the access of the local people to the service and
to improve the understanding of democratic management. In Turkey, arrangements for
enhancing the effectiveness and efficiency of thought founded in the optimal size of local
government administration is carried out at intervals. In this context, the latest and most
prominent regulation made for local governments is the regulation made 6360 law on 06
December in 2012 on Amendments to the Establishment of the Metropolitan Municipality and
Twenty-seven Cities and Decree Laws in Fourteen Province. This regulation, which was created
after the amendment made to the Law no. 5216, aims to restructure local administrations;
changes in the boundaries of metropolitan municipalities as provincial provincial boundaries,
creation of 14 new metropolitan municipalities, termination and abolition of the legal entities
of the special provincial administrations and villages in 30 metropolitan municipalities, which
have local administrative units, have significantly affected the management structure of local
administrations. Some of the regulations made by Law No. 6360 were welcomed by
academicians and some of them were criticized by being welcomed negatively.
In this study, it is aimed to bring the regulations made for restructuring of local administrations
with the law numbered 6360 to the understanding of local government, to examine the structural
and functional change movements in local administrations and to bring criticisms against the
law into the agenda. In this respect, no. 6360 law changes were analyzed on Turkey's local
administrative system and analyzed the criticisms made against the law. In the study, secondary
source research and content analysis method, which is one of the qualitative research methods,
were used. It is among the findings that the regulations made by Law No. 6360 do not comply
with the understanding of local governments in the perspective of legality and appropriateness
and some aspects should be re-evaluated.

Keywords: Metropolitan Municipality Administration, Local Government, Law No. 6360
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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE YENİ
HÜKÜMET SİSTEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ATMACA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Ceylan DEMİRHAN (Sorumlu Yazar)
, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZET
Hükümet sistemleri, devletin temel yapısını oluşturan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin
hangi ölçüde ayrımının gerçekleştirildiğini esas alan kurallar bütünüdür. Başkanlık sistemi, yarı
başkanlık sistemi ve parlamenter sistem ise dünya üzerinde varlığı kabul edilmiş en önemli
hükümet sistemleridir. Hükümet sistemleri ile bir devlet, amaç ve politikalarını en etkili ve
verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple, gerekli görülen noktalarda
hükümet sistemleri üzerinde önemli güncellemeler yapılabilmektedir.
Türkiye, 16 Nisan 2017 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ve 24 Haziran 2018 yılı
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında yeni bir hükümet sistemine
geçiş yapmıştır. Yasama ve yürütmenin ayrımını öngören yapısı ile başkanlık sistemini temsil
eden yeni hükümet sistemi, devlet başkanının aynı zamanda parti başkanı da olabileceğini
öngören yapısı ile Türk yönetim sisteminde önemli bir değişim süreci yaşatmıştır. Bu
değişimler de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ışığında kamu yönetimine yansıtılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin konular üzerine yasal
bir düzenleme yayınlayabilme aracıdır. 10 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen 1 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ilgili değişim ve dönüşüm sürecini kapsamlı bir şekilde ele
alan en önemli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak kabul edilmektedir.
Bu doğrultuda, bu çalışma ile 2018 yılı itibari ile Türkiye’de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminin Türk kamu yönetimine olan katkıları analiz edilmek istenmiştir. Çalışmada
yeni hükümet sisteminin idari reform sürecine olan katkısı ve gerçekleştirilme sebebi
değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılmıştır.
Çalışma sonucunda yeni hükümet sistemi ile Türk kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel
anlamda önemli bir değişim sürecine girdiği tespit edilmiştir. Çalışma, geniş kapsamlı açıklama
yönü ile alana katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Kamu Yönetimi, Türkiye.
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PRESIDENTIAL DECREE OF THE LIGHT OF NEW GOVERNMENT SYSTEM IN
TURKEY
ABSTRACT
Government systems are the set of rules based on the extent to which the separation of the
legislative, executive and judicial powers constituting the basic structure of the state is realized.
The presidential system, the semi-presidential system and the parliamentary system are the most
important government systems accepted in the world. With government systems, a state aims
to realize its goals and policies in the most effective and efficient way. Therefore, important
updates can be made on government systems where necessary.
Turkey held a constitutional amendment 16 April 2017 and 24 June 2018 Presidential and
parliamentary system has made the transition to a new government after the general elections.
The new governmental system that represents the presidential system with its structure
foreseeing the separation of the legislative and executive, has led to a significant process of
change in the Turkish administration system with the structure that presumes that the head of
state can be the head of the party at the same time. These changes were also reflected in the
public administration in the light of Presidential decrees. The Presidential Decree is a means by
which the President can issue a legal arrangement on executive matters. The Presidential Decree
No. 1, adopted on 10 July 2018, is considered to be the most important Presidential decree that
comprehensively deals with the relevant change and transformation process.
In this respect, this study by the year 2018 with the presidential system of government adopted
in Turkey was asked to analyze the contribution of the Turkish public administration. In this
study, the contribution of the new government system to the administrative reform process and
the reason for its realization were evaluated. In the study, document analysis, one of the
qualitative research methods, was performed. As a result of the study, it has been determined
that the new government system and the Turkish public administration have undergone a
significant change in structural and functional terms. The study has the potential to contribute
to the field with a comprehensive explanation aspect.

Keywords: Presidential System of Government, Presidential Decree, Public Administration,
Turkey.
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FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA
“ESER” KAVRAMI
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK
İstanbul Kent Üniversitesi

ÖZET
Gerek doktrinde çoğunluk olarak ve gerekse Yargıtay tarafından benimsenen görüşe göre bir
fikir ve sanat ürününün yürürlükte bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) m.1/B
kapsamına giren eser olarak korunabilmesi için; (a) bir fikri çabanın ürünü olmalı, (b) FSEK
tarafından sayılan; ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinemaya ilişkin fikir ve sanat
ürünleri türlerlerinden enaz birinde yer almalı; (c) sahibinin hususiyetini taşımalı ve (d)
sahibinin hususiyetini yansıtacak bir düzeyde şekillenmiş olması gerekir.
FSEK m. 2-5 hükümlerinde eser türleri sayılarak sınırlandırılmış olmakla birlikte, bu hükümler
ve Yarıgtay kararları, isabetli olarak, geniş kapsamlı ifadelerle fikir ürünlerinin eser sayılma
ve korunma olanaklarını genişletmiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi bir fikirsel veya sanat ürününün, FSEK tarafından korunması için,
bu ürünün sahibinin algılanabilir bir fikri çabasını içermelidir. Ancak

bu unsur, bir fikri

veya sanat ürününün eser sayılabilmesi için “mutlaka üst düzeyde yaratıcılık ve orijinallik
içermesi gerektiği” şeklinde anlaşılmamalıdır. Eserlerde yer alan kaçınılmaz benzerlikler,
başkasının eserinin taklit edilmesi şeklinde nitelendirilmemelidir. Zira bu tarzda bir daraltıcı
yorum, “yaratıcılık veya orijinallik” adına genel kabul gören ve benimsenen fikri veya sanatsal
değerlerin korunmasını ve gelişmesini engelleyebilir. Örneğin aynı konunun, ikinci veya
birkaç kez incelenmesi, inceleyenin hususiyetlerini ve fikirsel çabalarını içermesi halinde, bir
ihlal olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim Yargıtay, bir kararında; “Hususiyet, kendisini
anlatım biçiminde gösterir ve yaratıcısının fikri çabasını yansıtarak kendisini tanıtma yeteğiniği
ifade eder.” şeklinde hususiyetin neyi ifade ettiğini belirtmektedir. Nitekim, FSEK m. 6/son
hükmünde, işleyenin hususiyetini taşıyan fikri ürünler veya sanat ürünleri de, yararlanılan
eserin sahibinin haklarına zarar vermemesi şartıyla, bu Kanun tarafından korunan eser
kapsamında kabul edilmiştir.
Bir fikri veya sanatsal çabanın eser kapsamına girebilmesi için düşünce aşamasından çıkmış
olması ve dışa vurulmuş olması yeterlidir. Ayrıca fikri çabanın dışa vurulmasında belirli bir
şekil veya kalıp aranmamaktadır. Şu halde bir fikri veya sanatsal ürünün eser olarak kabul
edilmesi için ortaya konmuş veya açıklanmış olması yeterli olup, bunun ayrıca yayımlanmasına
gerek yoktur.
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Borçlar Kanunu m.470 vd. hükümlerinde düzenlenen “eser sözleşmesi’ kapsamındaki “eser”
ile FSEK kapsamındaki “eser” farklı kavramlardır. Eser sözleşmesininin konusunu oluşturan
eser, inşaat ve onarım gibi, maddi nitelikteki şey veya manevi nitelikteki sonuçları da içeren
geniş bir kavramdır. Oysa FSEK anlamında eser, sadece maddi nitelikte olmayan sonuçlara
ilişkindir. Zira FSEK anlamında eser, maddi bir cisim üzerinde üretilmiş olsa dahi eser
sahibinin hakkı, eserin yer aldığı maddi cisimde değil, onu üreten fikir üzerindedir. Örneğin
sipariş üzerine çizilmiş bulunan bir resim tablosunda eser, maddi nitelikteki resim tablosunda
değil, ressamın, tablodaki fikirsel ürünü olan görünümdür. FSEK, tablonun maliki başkası olsa
dahi, ressamın toblodaki görünüm üzerindeki haklarını korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fikir Ürünü, sanat eseri, işlenmiş eser, mali haklar

THE CONCEPT OF ARTWORK
AT THE CODE OF INTELLECTUAL AND ARTWORKS
ABSTRACT
According to both the opinion adopted by the majority of the doctrine and the Supreme Court,
in order to protect an intellectual product as a work within the scope of the Art and Intellectual
Works Law (FSEK) article 1 / B; (a) the intellectual product should be as result of an
intellectual effort; (b) the intellectual products, should be included in at least one of the the
enumerated groups which are showed by FSEK; as genres of ideas of art products related to
science and literature, music, fine arts or cinema; (c) bear the ownership of the owner; and (d)
be shaped to reflect the ownership of the owner.
Although the kind of the artwork had been limited by FSEK Art. 2-5, within the same provisions
and the decisions of the Appeal Court, the possibilities of intellectual products to be considered
as works of art have been extended.
As mentioned above, for the protection of an intellectual or art product by “FSEK”, the owner
of this product should include a perceptible intellectual effort. However, this element should
not be understood as “must contain a high level of creativity and originality in order to be
considered as a work of an intellectual or artistic product. The inevitable similarities in the
works should not be characterized as imitating someone else's work. Because such a
constrictive interpretation can prevent the preservation and development of the generally
accepted and adopted intellectual or artistic values in the name of “creativity or originality ”.
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For example, reviewing the same issue a second or several times should not be considered a
violation if it involves the characteristics and intellectual endeavors of the reviewer.
Indeed, the Appeal Court, in a decision; “Feature expresses itself in the form of narration and
expresses the creator's ability to represent himself by reflecting his intellectual endeavor.”
Indeed, “FSEK” Art.6 / final sentence, intellectual products or art products which are the
characteristics of the operator are also accepted within the scope of the work protected by this
Code, provided that the beneficiary does not harm the rights of the owner.
In order for an intellectual or artistic effort to fall within the scope of the work, it is sufficient
that it has come out of the thought stage and has been expressed. In addition, there is no specific
form or pattern in the expression of intellectual effort. In order to accept an intellectual or artistic
product as a work, it is enough to be put forward or explained and it does not need to be
published separately.
The artwork regulated witin “artwork contact” of Art 470 of the Obligations Code m.470 and
the artwork mentioned within the İntellectual and Artworks’ Code have different concepts.
The artwork that constitutes the subject of the artwork contract is a broad concept including
material and spiritual results such as construction and repair. However, in the sense of “FSEK”,
the artwork concept relates only to non-material results. Therefore even if the work is produced
on a material object in the sense of FSEK, the right of the work owner is not on the material
object where the work is located, but on the idea that produces it. For example, in a painting
drawn on order, the work is not the material painting, but the appearance of the painter's
intellectual product in the painting. “FSEK”, even if the owner of the painting is not the painter,
protects this rights over the appearance in the paint.
Keywords:Intellectual Product, artwork, embroidered work, financial rights
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TÜRKİYE’ DE ELEKTRONİK TİCARETTE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğr. Gör. Çetin İZGİ
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Prof. Dr. Seyhan TAŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

ÖZET
Hızla gelişen teknoloji kuşkusuz insanoğlunun hayatında birçok yeniliğe imza atmaktadır.
Günümüzde bu yeniliklerin başını internet ve beraberinde getirdikleri oluşturmaktadır. İnternet
ve beraberindeki yeni anlayışlar topluluğu; içinde barındırdığı değişimle, insanların bugüne
kadar var olan davranışlarını tümüyle değiştirmektedir. Bazı kesimler açısından fazlasıyla yeni
olan bu kavramlardan bir tanesi de “e-ticaret’ tir.
İnternetin gelişimiyle ortaya çıkan bu süreç “yeni ekonomi” kavramının da ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Yeni ekonomi kısaca teknolojinin getirdiği iletişim ve bilgi sistemleri sayesinde
yeni iş ve ticaret biçimlerinin ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir. Bu yeni ticaret biçimleri
elektronik ticaret olarak adlandırılmaktadır. Elektronik ticaret ile iş süreçleri elektronik ağlar
üzerinden yürütülmekte ve gerek maliyet gerekse etkinlik açısından büyük avantajlar
sağlanmaktadır.
Elektronik ticaret hem firmalar hem de müşterileri açısından büyük avantajlar yaratmaktadır.
Firmalar zamandan ve mekândan bağımsız, çok daha seri bir şekilde ticari işlemler
yapabilmekte ve bu şekilde maliyet avantajı sağlamakta, tüketiciler ise ürün ve hizmetler
hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmekte ve ürün ve hizmetlere daha uygun fiyatlarla zaman
ve mekân sıkıntısı olmadan ulaşabilmektedirler. Bu açıdan elektronik ticaret içinde
bulunduğumuz bilgi toplumunun hızlı temposu içinde ticari faaliyetlerde bulunmanın en hızlı
ve etkili yolu olmaktadır.
Firmalar açısından geleceğin ekonomi anlayışının sanal düzlem üzerinde kurulacağını ve
bilgisayar ve internet sistemlerinin bilgi ekonomisinin temelini oluşturacağını anlamak,
firmaların kendilerini bu geleceğe hazırlamaları bakımından büyük önem taşıyacaktır.
Elektronik ticaretin Türkiye ekonomisine olan katkılarının incelendiği bu çalışmanın amacı
elektronik ticarette Türkiye’de karşılaşılan sorunlar, problemlerin çözüm yolları ve elektronik
ticaretin ekonomideki yerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla kurum ve kuruluşların yayınlamış
olduğu sayısal veriler toplanmıştır. Yöntem olarak toplam ticaret rakamları içinde elektronik
ticaret hacmi incelenmiş hacmin artmasının önündeki engeller belirtilmiştir.
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Çalışma sonucunda Türkiye’de elektronik ticaretin ekonomik katkısının her yıl biraz daha
arttığı görülmektedir. Katkı düzeyi yeterli seviyeye ulaşmamış olmakla birlikte, elektronik
ticaret potansiyeli yüksektir. Elektronik ticaretin ekonomiye katkılarının önündeki en önemli
engeller ise; hizmet kalitesinde yaşanan problemler, hukuki boşluklar, elektronik ticaretin
sektörel olarak yeteri kadar yaygınlaşmamış olması gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Türkiye Ekonomisi, Elektronik Ticaret Problemleri

COMPARED TO ELECTRONICS TRADING IN TURKEY
PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS
ABSTRACT
Rapidly developing technology undoubtedly undertakes many new developments in the life of
mankind. Today, the beginning of these innovations are the internet and the bringing with it.
the internet and the accompanying collection of new insights; contained in change completely
changes the behavior of people that have existed to date. One of these concepts, which is very
new to some people, is "e-commerce".
This process, which emerged with the development of the Internet, led to the emergence of the
concept of "new economy". The new economy can be defined as the emergence of new forms
of business and trade through the communication and information systems brought about by
technology. These new forms of trade are called electronic commerce. With electronic
commerce, business processes are carried out through electronic networks and great advantages
are provided in terms of both cost and effectiveness.
Electronic commerce creates great advantages for both companies and customers. Companies
can trade in a much more rapid way, independent of time and space, and in this way provide
cost advantages, consumers can learn more about products and services and offer more
affordable prices for products and services they can reach without the shortage of time and
space. In this respect, electronic commerce is the fastest and most effective way to engage in
commercial activities within the fast pace of the information society in which we are engaged.
For companies, understanding that the economic understanding of the future will be established
on the virtual plane and that computer and internet systems will form the basis of the
information economy is of great importance for companies to prepare themselves for this future.
will carry.
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Electronic trading will examine the contribution to Turkey's economy, the problems
encountered in this study aims to electronic trade in Turkey, is the problem of determining the
place in the economy and electronic trade solutions. For this purpose, digital data were collected
that the institutions and organizations published.
As a method, the volume of e-commerce has been examined within the total trade figures and
the barriers to the increase in volume have been indicated. Every year the economic contribution
of electronic trade in Turkey result of the study shows that slightly increases. Although the level
of contribution has not reached a sufficient level, the potential for electronic trade is high. The
most important obstacle to the contribution of e-commerce to the economy is; problems in
service quality, legal gaps, and the fact that electronic trade has not become as widespread as
sectoral competence.

Keywords: Electronic Trade, Economy of Turkey, Electronic Trade Problems,
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TÜRKİYE’ DE SICAK PARANIN EKONOMİK KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(1990-2009 DÖNEMİ)
Öğr. Gör. Çetin İZGİ
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

ÖZET
Sıcak para, aşırı dalgalanma, spekülatif ve ani giriş - çıkış yapan kısa dönemli yatırım olarak
tanımlansa da, portföy yatırımları, hisse senetleri, bankalara açılan kısa süreli krediler ve kısa
vadeli borç senetleri ile ülke ekonomisini oldukça etkilemektedir. Kısa vadeli sermaye akımları
küreselleşme süreciyle birlikte etkisini ülke ekonomilerinde daha da arttırmaktadır. Bir ülke
ekonomisi için sıcak paranın gerekliliği hala tartışma konusu olsa da az gelişmiş ülkelerin
kalkınabilmesi, refah sağlayabilmesi ve iktisadi hareketliliğinin canlılık kazanabilmesi
yönünden büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan kısa vadeli sermaye hareketlerine bağımlı
hale gelen ülke ekonomilerinde sermaye akımlarının ani bir şekilde başka bir ülke ekonomisine
yönelmesi de iktisadi krizlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerde finansal işlemler üzerinde bulunan yasal denetimlerin kaldırılması 1980
yılından sonra hızlı bir şekilde yayılan finansal liberalizasyon süreciyle beraber hız kazanmıştır.
Bu liberalizasyon süreci ile birlikte hızlı ve kolay bir şekilde yatırım şeklini değiştirmekte olan
uluslararası sermaye hareketlerinin de alanı genişlemektedir. Ekonomik kalkınmanın
finansmanında yaşanmakta olan sermaye yetersizliği ve yapısal darboğazların aşılabilmesi için
bu tür öncelikler dış finansman imkânları ciddi önem arz etmektedir.
Çalışmada sıcak para hareketleri, sıcak para hareketlerinin etkileri (olumlu-olumsuz), Türkiye
ekonomisi açısından finansal piyasalar sermaye hareketlerinin tamamen liberal olduğu 1989
yılı sonrası, kısa vadeli sermaye yatırımları (sıcak para) akımları öne çıkmaktadır. Türkiye
ekonomisi için 1990- 2009 arası yıllar ele alınarak ciddi dört krizde, yurtiçinde ve yurtdışında
birçok makroekonomik şokların yaşandığı ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın devamında
Türkiye’de yaşanmakta olan finansal serbestleşme sürecinin etkileri, bu etkilerden dolayı
gerçekleşen yabancı sermaye hareketliliği ve bu hareketlilikte de kısa vadeli sermaye
akımlarının seyri incelenmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında 1994 Nisan, 2000 Kasım,
2001 Şubat ekonomik krizleri ve 2008 Eylül küresel kriz ve bu kriz dönemlerinde kısa vadeli
sermaye hareketlerinin etkileri ele alınmaktadır. Kriz dönemlerinin öncesinde yaşanan
makroekonomik koşullar, krizlerin gelişimi ve sıcak para akımlarının etkileri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sıcak Para, Ekonomik Kriz, Türkiye’de Sıcak Para Hareketleri.

www.ispeco.org

155

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

IN TURKEY HOT MONEY EFFECT ON THE ECONOMİC CRISIS
(THE PERIOD OF 1990-2009)

ABSTRACT
Sudden excessive volatility, speculative hot money and entry-exit as short-term investment that
makes the datasets, portfolio investments, stock, short-term loans to banks, and short-term debt
securities with the country is economy is quite likely to affect. Short-term capital flows along
with the impact of the globalization process in the economy of the country. The necessity of
hot money for the economy of a country that is still a matter of debate, though less developed
countries can provide order, prosperity and economic mobility is of great importance in terms
of vitality in order to win. On the other hand, dependent on short-term capital movements of
capital in the country's economy from a sudden way and turn to another country's economy
economic crises.
The abolition of legal controls on financial transactions in less developed countries gained
momentum with the rapid liberalization of financial liberalization after 1980. With this
liberalization process, the area of international capital movements that are rapidly and easily
changing the way of investment is expanding. In order to overcome the capital shortages and
structural bottlenecks in the financing of economic development, such priorities and external
financing opportunities are of great importance.
In the study hot money movements, the effects of hot money movements (positive or negative),
Turkey's financial markets in terms of the economy after 1989 when capital movements are
completely liberal, short-term capital investments (hot money) flows excels. Turkey's economy
between 1990- 2009 to four years in serious crisis by taking, are set forth at home and abroad
where there are several macroeconomic shocks. The continuing effects of the financial
liberalization process taking place in Turkey this study, foreign capital mobility due to these
effects and the course of short-term capital flows in this mobility are examined. Later in the
study, the economic crises of April 1994, November 2000, February 2001 and the global crisis
of September 2008 and the effects of short-term capital movements during these crisis periods
are discussed. The course focuses on macroeconomic conditions, the development of crises and
the effects of hot money flows.

Keywords: Hot Money, Economic Crisis, Turkey Hot Money Motions.
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE ENFLASYON YAKINSAMASI: FOURİER
KRUSE TESTİ
Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul
Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL
Marmara Üniversitesi,İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul

ÖZET
İlk olarak Tinbergen (1959) tarafından ortaya atılan yakınsama teorisi günümüzde ilgi çeken ve
farklı veri türleri kullanılarak uygulamalar yapılan önemli bir teori olmuştur. İktisat literatürü
incelendiğinde, farklı ülke, bölge ve ekonomik gruplara ait yakınsama çalışmalarının
çoğunlukla gelir, enflasyon ve işsizlik yakınsamaları üzerine odaklanıldığı görülmektedir.
Özellikle, BRICS ve MIST grubuna dahil ülkeler için yapılan enflasyon yakınsama analizleri
son dönemlerde önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak
adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri için enflasyon
yakınsamasının olup olmadığını incelemektir.

Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni, yüksek

enflasyon, zayıflayan büyüme oranları, dış ticaret açıkları ve 2013 yılında para birimlerinin
ABD Doları karşısında değer kaybetmesidir. Enflasyonun yakınsama hipotezi, zaman serisi
analizi çerçevesinde birim kök testlerine dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda klasik
birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve Güriş (2018) tarafından önerilen ve
hem doğrusal olmamayı hem de yapısal kırılmayı birlikte ele alan Fourier Kruse Testi
kullanılmıştır. Doğrusal olmamayı ve yapısal kırılmayı dikkate alan çalışmalar incelendiğinde,
kırılma sayısı, kırılmanın ani ya da yumuşak olmasını dikkate almayıp bir bütün olarak ele alan
Fourier temelli testler geliştirilmiştir. Yapısal kırılma sorunu çözmek için Becker, Enders ve
Lee (2006), KPSS (1992) durağanlık testine Fourier fonksiyonunu dahil etmişlerdir. Doğrusal
olmama durumu ise Kapetanious, Shin ve Snell (KSS, 2003) tarafından birim kök sürecine dahil
edilmiştir. Bu testte yumuşak geçişli eşik değerli otoregresif model kullanılarak doğrusal
olmama durumu dikkate alınmıştır. Kruse (2011) de ise ESTAR model tipine dayanan birim
kök testi geliştirmiştir. Fourier KSS testi ise Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) tarafından
hem yapısal kırılma hem de doğrusal olmama birim kök sürecine dahil edilmiştir. Çalışmada
standart testlerin zayıflığını gidermek için geliştirilen Güriş (2018) testi diğer testlere göre daha
iyi güç özelliklerine sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular,
enflasyon yakınsaması açısından uygulanan politikaların ne derece etkin olduğu konusunda
çıkarsama olanağı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Enflasyon Yakınsaması, Fourier Kruse
Birim Kök Testi, Kırılgan Beşli
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INFLATION CONVERGENCE IN FRAGILE FIVE COUNTRIES: FOURIER KRUSE
TEST
ABSTRACT
The convergence theory, first proposed by Tinbergen (1959), has become an important theory
that is interesting today and made applications by using different data types. When the
economic literature is analyzed, it is seen that the convergence studies of different countries,
regions, and economic groups focus on the convergence of income, inflation, and
unemployment. In particular, inflation convergence analysis for BRICS and MIST countries
has gained importance recently. The purpose of this study is examining whether the
convergence of inflation for countries called the Fragile Five Brazil, Indonesia, South Africa,
India, and Turkey. These countries were selected because of high inflation, weakening growth
rates, foreign trade deficits, and in 2013, the depreciation of currencies against the US dollar.
The convergence hypothesis of inflation is based on unit root tests within the framework of
time series analysis. In this respect, classic unit root tests, structural break unit root test, and the
Fourier Kruse Test, which is proposed by Güriş (2018) and deals with both nonlinear and
structural breaks together, was used in our study. When the studies considering nonlinear and
structural breakage are examined, Fourier based tests have been developed that take into
account the number of fractures, whether they are sudden or soft or not. In order to solve the
structural break problem, Becker, Enders, and Lee (2006) included the Fourier function in the
KPSS (1992) stationarity test. Also, nonlinearity is included in the unit root process by
Kapetanious, Shin and Snell (KSS, 2003).
Nonlinearity was considered in this test using an autoregressive model with a smooth transition
threshold value. Kruse (2011) developed a unit root test based on the ESTAR model type. The
Fourier KSS test was included by Christopoulos and Leon-Ledesma (2010) in both structural
break and nonlinear unit root processes. Güriş (2018) test, which was developed to eliminate
the weaknesses of the standard tests in the study, was preferred because it has better power
characteristics than the other tests.
The findings of this study will allow us to infer how effective the policies implemented in terms
of inflation convergence.
Keywords: Inflation Convergence, Fourier Kruse Unit Root Test, Fragile Five
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TÜRK HUKUKUNDA GREV YASAKLARININ ILO NORMLARI ÇERÇEVESİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Gaye TUĞ LEVENT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk
Bilimleri ABD.

ÖZET
Grev hakkı, en temel sosyal ve ekonomik haklardan biri olarak demokratik düzenin ayrılmaz
bir parçasıdır. Bu sebeple tanınması ve korunması kural, sınırlanması ve yasaklanması ise
istisna olmalıdır. Bir iş mücadelesi aracı olarak grev, işçilerin isteklerini elde etmek için, iş
sözleşmesini geçici bir süre için ifa etmeme niyetlerini açıklayan, topluca ve bir karara uyarak
işi bırakmaları olarak tanımlanabilir. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun 58/1. Maddesinde ise grev; işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmaları şeklinde tanımlanmıştır. Temel hak ve özgürlükler arasında yer alan grev hakkı
işçilere, işverenler karşısında sendikaların aracılığıyla pazarlık gücü sağlayan ve işverene
taleplerini kabul ettirilmesi için kullanılan bir ekonomik yaptırımdır.
6356 sayılı Kanunda, sürekli ve geçici grev yasakları m.62’de düzenlenmiştir. Bu bağlamda
sürekli grev yasağı olan işler, can ve mal kurtarma işleri, cenaze işleri ve mezarlıklar, şehir
şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan
başlayan petrokimya işlerinde, Millî Savunma Bakanlığı İle Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen
itfaiye hizmetleri ve hastanelerdir. Geçici grev yasağı ise, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen
doğa olayları nedeniyle bakanlar kurulu kararı ile deniz, hava, demir ve kara ulaştırma
araçlarının seyirleri sırasında mümkün olabilmektedir.
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) normları; çalışanların yararının gözetilmesi ve korunması
amacıyla, uluslararası düzeyde kabul edilen ilke ve kurallardır. ILO’nun esas olarak; sosyal
adalet ve evrensel barışın sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, uluslararası rekabet
eşitliğinin sağlanması olmak üzere üç adet amacı vardır. Grev hakkı ve grev yasaklarının,
örgütün, Türkiye’nin de 1993 yılında onayladığı, Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme
Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşmesi kapsamında korunduğu bilinmektedir.
ILO’nun denetim organlarının grev hakkı ile ilgili olarak kabul ettiği ilkeler grev eyleminin ve
nasıl uygulanacağının ve hangi hallerde kısıtlanabileceğinin tanımı da yapmaktadır.
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Bu bağlamda, bazı hizmetlere getirilen grev yasakları ILO normlarına aykırılık teşkil
etmektedir. 2822 sayılı eski Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu grev hakkına
getirdiği yasaklar nedeniyle eleştirilmekte ve ILO normlarına aykırılığı dile getirilmekteydi.
2822 sayılı bu kanunu yürürlükten kaldıran 6356 Sayılı Kanunun genel gerekçesinde ILO
normlarına dikkat edildiği belirtilmiş olsa da, grev yasakları konusunda getirilen
düzenlemelerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk hukukunda
düzenlenen grev yasaklarının ILO normları kapsamında analiz edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Grev, grev yasakları, ILO, ILO Normları.
EVALUATION OF STRIKE BANS IN TURKISH LAW WITHIN THE SCOPE OF
ILO NORMS
ABSTRACT
The right to strike is an integral part of the democratic order as one of the most fundamental
social and economic rights. Therefore, the recognition and protection of rules, limitations and
prohibitions should be exceptions. Strike as a means of labor struggle can be defined as the
workers leaving the job collectively and following a decision explaining their intention not to
perform the contract for a temporary period in order to obtain their wishes. Law No. 6356 on
Trade Unions and Collective Bargaining Act 58/1. Strike in the article; It is defined as the
workers quitting the work in order to stop the activity in the workplace by not working
collectively or to hamper according to the nature of the work, by agreeing with them or
following an organization's decision not to work collectively for the same purpose. The right to
strike, which is among the fundamental rights and freedoms, is an economic sanction which
provides bargaining power to workers through trade unions against employers and is used to
impose demands on the employer.
Law No. 6356, permanent and temporary strike bans are regulated in m.62. In this context, the
works which are prohibited to strike continuously, life and goods rescue works, funeral works
and cemeteries, city water, electricity, natural gas, oil production, liquidation and distribution
and petrochemical works starting from naphtha or natural gas, Ministry of National Defense
and Gendarmerie General Command and Firefighting services and hospitals carried out by
public institutions in the workplaces operated directly by the Coast Guard Command.
The ban on temporary strikes is only possible during the navigation of sea, air, iron and land
transportation vehicles by the decision of the Council of Ministers due to the natural events
affecting the general life.
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ILO (International Labor Organization) norms; internationally accepted principles and rules in
order to protect and protect the benefit of employees. The ILO is mainly concerned with; social
justice and universal peace; improving working conditions; and ensuring international
competition equality. The right to strike and the strike ban, the organization, which Turkey has
also approved in 1993, 87 trade unions on the Protection of the Rights and Freedoms of
association protected under Convention No. is known. The principles adopted by the ILO with
regard to the right to strike also define the strike action and how it can be implemented and
when it can be restricted. In this context, the strike bans imposed on some services contradict
ILO norms. The former Collective Bargaining Agreement no. Although it is stated in the
general rationale of Law No. 6356 that repealed this law no. The aim of this study is to analyze
the strike bans in Turkish law within the scope of ILO norms.

Key Words: strike, strike bans, ilo, ilo norms.
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KONAKLAMA VERGİSİ MERKEZ Mİ YOKSA YEREL Mİ TARAFINDAN
TOPLANMALI? AB ÜLKELERİ NEZDİNDE TEORİK BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN
Hakkâri Üniversitesi

ÖZET
Yerel yönetimlerin hizmetlerini sunabilmesi için yeterli düzeyde gelir kaynağına sahip olması
gerekmektedir. Dünya genelinde, idarelerarası mali ilişkiler farklılaşabilmektedir. Örneğin
bazı ülkelerde yerel yönetimler ve merkezi yönetimler aynı kaynaktan gelir sağlama olanağına
sahip iken bazı ülkelerde ise merkezi yönetimden yerel yönetimlere gelir aktarımının
sağlanması yöntemi daha ağır basmaktadır. Bir başka ifade ile ülkeler farklı gelir bölüşüm
yöntemlerini uygulayabilmektedir. Bu sebeple de her ülkede yerel yönetimler tarafından
toplanan gelir kaynakları farklılaşabilmektedir.
Çalışmamızda Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi çerçevesinde
düzenlenmesi öngörülen Konaklama Vergisi’nin Türkiye’de merkezi yönetim mi yoksa yerel
yönetimler mi tarafından toplanması gerektiği çeşitli ülke örnekleri çerçevesinde incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre Avrupa Birliği’nde çeşitli başlıklar altında düzenlenen bu verginin
yerel yönetimler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğu ve ülkemizde de yerel yönetimlere
bırakılması durumunda yerel yönetimlerin öz kaynaklarında ciddi bir artış sağlayabileceği
sonucuna varılmıştır. Bu durumun yanı sıra ülkemizde yerel yönetimler tarafından bu gelirin
elde edilmesi yönündeki en büyük sorunun her ilimizde aynı düzeyde konaklama vergisi
potansiyelinin olmaması olarak görülmüştür. Bu durumun da yerel yönetimler arasında var olan
gelir dağılımında etkinliği sağlaması konusunda istenilen derecede etkili olamayabileceği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, idarelerarası mali ilişkiler, gelir bölüşümü, konaklama
vergisi
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SHOULD ACCOMODATION TAX BE COLLECTED BY CENTRAL
GOVERNMENT OR LOCAL GOVERNMENT? A THEORETICAL STUDY IN
TERMS OF EU COUNTRIES
ABSTRACT
Local governments must have sufficient income sources to provide service delivery.
Intergovernmental fiscal relations can differ across the countries. For example, in some
countries, local governments and central governments have the opportunity to generate income
from the same source, while in some countries, the method of providing income transfer from
central government to local administrations predominates. n other words, countries can apply
different methods of income distribution. For this reason, income sources collected by local
governments in each country may differ.
In our study, it is investigated that should accommodation tax, to be regulated within the
framework of the Proposal for the Amendment of the Law on Digital Service Tax and Certain
Laws and Decree No 375, should be collected by central government or local government
within the context of various EU countries experiences. According to the results obtained, it is
concluded that this tax, which is regulated under various headings in the European Union, is an
important source of income for local governments and if it is allocated to local governments in
our country, it can lead to a significant increase in the own resources of local governments. In
addition to this situation, the biggest problem of collecting this income by local governments
in our country was seen as the lack of the same level of accommodation tax potential in each
province. It is concluded that this situation may not be as effective as desired in terms of
providing income efficiency among local governments.
Keywords: Local governments, intergovernmental fiscal relations, income distribution,
accommodation tax
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUNUNUN MALİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN
Hakkâri Üniversitesi

ÖZET
Vergi bir devletin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Vergisel düzenlemeler bu açıdan
toplumun tüm fertlerini ve kesimlerini ilgilendiren düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ekonomi
üzerinde ciddi derecede etkide bulunmaktadır. 25.11.2019 tarihinde “Dijital Hizmet Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yasalaştı. Bu yasa ile bütçeye ek gelir sağlayacak vergisel
düzenlemeler getirildi. Bunların başında gelen dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi vb.
vergisel düzenlemeler ciddi derecede kamuoyunda da tartışıldı. Çalışmada yeni getirilen
vergisel düzenlemelerin mali açıdan devlete getirdiği avantajlar ile dezavantajlar bütçesel
açıdan ele alınmıştır. Buna göre yeni vergiler ile her ne kadar bütçeye gelir sağlanacak olsa da
düzenlemenin bazı yönleri ile de aynı zamanda sıkıntılar taşıdığı da görülmüştür. Çalışmanın
içeriğinde bu sıkıntılara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Vergi, vergisel düzenlemeler, Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi
A RESEARCH ON DIFFERENT ASPECTS OF FISCAL AFFECTS OF LAW ON
THE AMENDMENT OF THE DIGITAL SERVICE TAX AND CERTAIN LAWS AND
DECREE LAW NO:375.
ABSTRACT
Tax is a significant resource of income for a state. In this respect, tax regulations are those that
concern all individuals and all segments of society. These regulations have a significant impact
on the economy. On 25 November 2019, Law on the amendment of the digital service tax and
certain laws and decree Law No. 375 has been enacted. This law introduced tax regulations that
provide additional income to the central budget. Some regulations such as digital tax and
accommodation tax has been discussed seriously in public opinion. In this study, the advantages
and disadvantages of these regulations has been explored in terms of budgeting. According to
this study, it is concluded that although, new taxes will be provided new income opportunities
to the budget, some expects of regulation also include problems. In the content of the study,
solutions and proposals raised to overcome these problems.
Keywords: Tax, tax regulatons, digital service tax, accommodation tax
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CEMİL MERİÇ’E GÖRE İDEOLOJİ: MARX’I VE MARKSİZM’İ TEKRAR
OKUMAK
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ
Muş Alparslan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı

ÖZET
Marx’ın formüle ettiği Marksizm ideolojisi, Siyaset Bilimi literatüründe pek çok ezberi
bozmuştur. Bu ideoloji, Marx ve Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto’dan beri
literatürde en çok tartışılan düşüncelerden bir tanesi olmuştur. Türkiye’de yetişen ender
aydınlardan biri olan Cemil Meriç ise, Marksizm’e yeni bir soluk getirmiştir. Meriç’e göre; ne
Marx bir ideologdur ne de Marksizm bir ideolojidir. Ona göre; Marksizm bir tenkittir,
yöntemdir ve araştırma metodudur ve bütün bunları kavrayabilmek için Marx’ı ve Marksizm’i
tekrar tekrar okumak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; bir ideoloji olarak Marksizm’i ve
Türkiye’de yaşanan Marksist anlayışı, Cemil Meriç’in gözlüğünden tekrar okumaktır.
Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, İdeoloji, Marx, Marksizm, Tekrar Okumak.
THE IDEOLOGY ACCORDING TO CEMIL MERIC: REREADING OF MARX AND
MARXISM
ABSTACT
The Marxism ideology, which is formulated by Marx, has broken the routines in Political
Sciences. This ideology, since communist manifesto which is written by Marx and Engels, has
been one of highly disputed positions in literature. If Cemil Meriç, Who has been one of rare
enlighteneds grown up in Turkey, has given a new impulse to the Marxism. According to Meriç,
Neither Marx is an ideologist and nor Marxism is an ideology. To his opinion, Marxism is a
review, Marxism is a method and Marxism is a method of investigation and to get the hang of
these all things, it is necessary to revise Marx and Marxism. The goal of this study is to reread
the Marxism as an ideology and the Marxist insight that adopted in Turkey according to Cemil
Meriç.
Keywords: Cemil Meriç, İdeology, Marx, Marxism, Reread.
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TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ’NİN (METROPOLLERİN)
YAPISAL, ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ
Muş Alparslan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Murat KAYMAZ
Muş Alparslan Üniversitesi, Varto Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

ÖZET
Türkiye’de metropol olgusu 1984 yılında gündeme gelmiştir. Bu tarihe kadar geleneksel
yönetim metodu ile yönetilen metropoller, 1984 yılında metropol statüsü kazanmışlardır. Ancak
metropollerin doğasına aykırı olarak hala standart uygulamalar yapılması, aşırı merkeziyetçi
anlayış, bürokratik direnç ve özerklik gibi kimi sorunlar, metropollerin yapısal, yönetsel ve
örgütsel birtakım problemlerle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada genel
olarak Türkiye’deki metropollerin sorunları tartışılmış ve bu sorunlar ekseninde çözüm
önerileri getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metropol, Büyükşehir Belediyesi, Yapısal-Örgütsel-Yönetsel Sorunlar,
Çözüm Önerileri.
AN ANALYSIS ABOUT STRUCTURAL-ADMINISTRATIVE-ORGANIZATIONAL
PROBLEMS OF THE METROPOLITAN MUNICIPALITY IN TURKEY
ABSTRACT
In 1984, the phenomenon of metropolis has come up Turkey. Down to this date, The
metropolises, which were governed by the traditional method, has been legalized as metropolis.
But some problems, against the grain of the metropolises, like still being made uniform rules
and ultra-centralist understanding bureaucratic strength and autonomy, have caused to face the
metropolises with some Structural-Administrative-Organizational problems. In this study, the
problems of the metropolises of Turkey have been argued generally and centerline of these
problems, it has been tried to get offer solutions.
Keywords: Metropolis, Metropolitan Municipality, Structural-Administrative-Organizational
Problems, Solution Offers.
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NÖROPAZARLAMA VE ETİK KAYGILAR
Dr. Turgay OYMAN
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

ÖZET
İnsanoğlunun ürettiği ürünleri satma çabası ve bu kapsamda sergiledikleri faaliyetlerin çok eski
zamanlara dayandığını birçok arkeolojik eserden görebilmekteyiz. Sanayi devrimi ile tüm
insanlık tarihindeki ilerlemenin muazzam bir hıza evrilmesi ticareti, üretimi, pazarlamayı ve
teknolojiyi de değiştirmiştir. Ne üretirsem onu satarım dönemlerinden müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretme dönemine uzanan bu yolculukta, işletmeler büyük bütçeli
pazarlama araştırmaları ile en etkili pazarlama stratejisini oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Tüketicilerin yalnızca rasyonel kararlar verdiği düşüncesi yerini satın alma davranışlarında
duyguların önemine bırakmaktadır. Bu durum tüketici duygularının anlaşılması çabalarını da
artırmaktadır. Teknolojik gelişmelerin yardımıyla nörotekniklerin pazarlama akademisyenleri
ve profesyonelleri tarafından kullanılmaya başlaması ile nöropazarlama doğmuştur.
Nöropazarlama duyu organlarının ilettiği verileri inceleyerek tüketicinin satın alma karar
sürecini incelemektedir. Nöropazarlamada beynin metabolik aktivesini ölçen, beynin elektrik
aktivesini ölçen ve beyin aktivelerini ölçmeyen birçok yöntemden faydalanılmaktadır.
Nöropazarlama alanında yapılmış deneysel çalışmaları incelediğimizde son zamanlarda büyük
bir hızla arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmalarda bir tek yöntem kullanılabileceği gibi EEG,
Göz İzleme ve Deri İletkenliği gibi birden fazla teknik bir arada kullanılabilmektedir.
Nöropazarlama isimi ve kullandığı yöntemler etik kaygıları beraberinde getirmektedir. Ahlak
kurallarının temel felsefesi, doğru ve yanlışın teorisi olan etik; bireylerin ve kurumların iyi –
kötü, doğru – yanlış algısını şekillendirmektedir. Felsefecilerin tarih boyunca üzerine
düşündükleri, teoriler geliştirdikleri etik kavramının detayları bu çalışmanın konusu dışında
kaldığından nöropazarlama bağlamında değerlendirilecektir. Nöropazarlamaya getirilen
eleştiriler tüketicinin özgür iradesini elinden alacağı, yapılacak çalışmaların şeffaflığı ve
verilerin nasıl kullanılacağı, bilinçaltı çalışmalarla karıştırılarak insanları tüketim robotuna
dönüştüreceği kaygılarında yoğunlaşmaktadır.
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Beyin hakkında bildiklerimizin bilmediklerimizden çok daha az olduğu düşünüldüğünde bu
kaygıların birçoğunun bilimsel dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmaktadır. Bilinçaltı çalışmalar
insan beynine bir fikri ekerek davranış değişikliği hedeflemektedir. Nöropazarlama ise
kullanılan yöntemler itibari ile bunu yapabilecek durumda değildir. Nöropazarlama tüketicinin
duygusal süreçlerini anlayarak tüketicileri bir markaya, ürüne yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu
da zaten pazarlamanın amacıdır.
Anahtar

Kelimeler:

Nöropazarlama,

Nöropazarlama

Yöntemleri,

Nöropazarlama

Uygulamaları, Etik

NEUROMARKETİNG AND ETHICAL CONCERNS
ABSTRACT
We can see from many archaeological works that the efforts of mankind to sell the products
they produce and the activities they exhibit in this context date back to ancient times. Endüstri
devriminin, tüm insanlık tarihindeki muazzam ilerleme hızına evrimi ticaret, üretim, pazarlama
ve teknolojiyi değiştirdi. Businesses are trying to create the most effective marketing strategy
with big budget marketing research. The idea that consumers make only rational decisions is
replaced by the importance of emotions in purchasing behaviors. This also increases efforts to
understand consumer emotion. Neuromarketing was born with the use of neurotechnics by
marketing academics. Neuromarketing examines the purchasing decision process of the
consumer by examining the data transmitted by sensory organs. Many methods are used to
measure brain activity and physical responses in neuromarketing. When we examine the
experimental studies in the field of neuromarketing, it is observed that it has increased rapidly
in recent times. In these studies, a single method can be used or multiple techniques such as
EEG, Eye Monitoring and Skin Conductivity can be used together. The name of
neuromarketing and its methods bring ethical concerns. Ethics is the basic philosophy of the
code of moral, the theory of right and wrong. Ethics shapes individuals' and institutions'
perception of good - bad, right – wrong. In this study, ethical issues were evaluated in the
context of neuromarketing. The criticisms brought to neuromarketing are focused on the
concerns that the consumer will take away his free will, the transparency of the studies to be
performed and how the data will be used. Neuromarketing is mixed with subconscious studies.
this causes people to worry that they will turn into a consumer robot.
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Considering that what we know about the brain is much less than what we do not know, it is
understood that many of these concerns lack scientific basis. .Subconscious studies aim to
change behavior by planting an idea into the human brain. The methods used in neuromarketing
cannot do this. Neuromarketing seeks to direct consumers to a brand and product by
understanding the consumer's emotional processes. This is already the purpose of marketing.
Keywords: Neuromarketing, Neuromarketing Methots, Neuromarketing Practices, Ethic,
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE KALİTE YÖNETİM
SİSTEMLERİNİN İÇ KONTROL SİSTEMİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü, Van
Öğr. Gör. Erdal DEMİR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü,Van

ÖZET
Kalite, günümüz rekabet koşullarında ulusal ve uluslararası pazarlarda üstünlük sağlama
isteyen işletmelerin üzerinde durmaları gereken bir konudur. Kalite yönetim sistemi ise
işletmelerin pazar paylarını büyütmede, maliyetlerini azaltmada, riski daha etkili bir biçimde
yönetmede veya müşteri memnuniyetini artırmada yardımcı olmaktadır. Günümüzde artan
rekabet koşullarından dolayı işletmelerin yeniden yapılanmaları, örgütsel olarak yenilenmeleri,
varlıklarını korumaları, sermaye yapılarını güçlendirmeleri ve olası muhtemel hataları ortadan
kaldırmaları için güvenilir ve doğru finansal bilgilere ihtiyaçları arttırmıştır. Etkin bir iç kontrol
sayesinde rekabet baskısı ve piyasa koşullarında da işletmeler faaliyetlerine devam etmektedir.
Böylece işletmeler güçlü ve zayıf yönlerini tahmin ederek olası risk ve tehditlere karşı önlem
almış olacaklardır.
Bu çalışma ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve kalite yönetim sistemi belgesine
sahip olmayan sağlık sektöründe yer alan diş polikliniklerindeki işletmelerin iç kontrolde ne
kadar etkin olduğu araştırılmış ve bu amaçla işletmelere anket çalışması yapılmıştır. Anket
çalışması Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van ilinde faaliyet gösteren 75 diş
polikliniğindeki işletmeye uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasında kalite yönetim sistemi
belgesine sahip olan ve sahip olmayan diş polikliniğindeki işletmelerin iç kontrolle etkileşimini
ölçmek için iç kontrolün unsurları olan kontrol ortamı, risk değerlemesi, kontrol faaliyetleri,
bilgi ve iletişim, izleme faaliyetlerine ilişkin detaylı sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Elde
edilen verilerin, ana kütlenin normal dağılım göstermemesi ve bağımsız iki grubun
karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan bir test olması nedeniyle, çalışmada
parametrik olmayan Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Mann Whitney U testi sonucuna göre
kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan diş polikliniği işletmeleri ile kalite yönetim sistemi
belgesine sahip olmayan diş polikliniği işletmeleri arasında iç kontrol sistemi bileşenlerinden
olan kontrol ortamı, risk değerlemesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişimde anlamlı farklılık
yok iken izlemede anlamlı farklılık vardır.
Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, Kalite, Kalite Yönetim Sistemi, Sağlık Sektörü
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A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE EFFECT OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEMS ON INTERNAL CONTROL IN HEALTH SECTOR
ABSTRACT
Quality is an issue that companies should focus on in order to gain superiority in today's
competitive conditions in national and international markets. The quality management system
helps companies to increase their market share, reduce costs, manage risk more effectively or
increase customer satisfaction. Today, due to the increasing competition conditions, enterprises
have increased the need for reliable and accurate financial information in order to restructure,
renew their organizational, protect their assets, strengthen their capital structures and eliminate
possible mistakes. Thanks to effective internal control, businesses continue to operate under
competitive pressure and market conditions. Thus, businesses will be able to predict their
strengths and weaknesses and take precautions against possible risks and threats In this study,
the effectiveness of the internal control of the dental polyclinics in the health sector, which has
a quality management system certificate and which does not have a quality management system
certificate, has been investigated and a questionnaire has been conducted for this purpose. The
survey was administered to businesses in 75 dental clinics operating in the Eastern Anatolia
Region is located in Van province in Turkey. In the survey, detailed questions about the control
environment, risk assessment, control activities, information and communication and
monitoring activities, which are the elements of internal control, were asked to measure the
interaction of the enterprises in the dental clinic with and without a quality management system
certificate. Non-parametric Mann Whitney U test was applied in the study, since the data
obtained were not normal distribution of the mass and were nonparametric test used to compare
two independent groups. Internal control system between dental outpatient clinics with quality
management system certificate and dental outpatient clinics without quality management
system certificate according to Mann Whitney U test result. There is no significant difference
in control environment, risk assessment, control activities, information and communication,
which is one of the components of the study.

Keywords: Internal Control, Quality, Quality Management System, Health Sector
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ÇEVRE MUHASEBESİ İLE İLGİLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü

ÖZET
Çevresel sorunların gün geçtikçe artması, doğadaki kıt kaynakların aşırı bir biçimde
kullanılması ve benzeri nedenlerden dolayı insanoğlunun çevreye karşı olan duyarlılığı
artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak muhasebenin çevre ile ilişkilendirilmesi gerekliliği
önem kazanmıştır. Çevre muhasebesi, işletmelerin faaliyetleri sonucunda çevresel kaynaklarda
oluşan azalış ve artışları açıklayan ve bu bilgileri ilgili yerlere ileten bir bilgi sistemidir. Çevre
muhasebesinin temel amacı, işletmelerin çevresel faaliyetleri sonucu çevreye verdikleri zararı
en aza indirmek ve bu bilgileri finansal tablolar aracılığıyla kullanıcılara sunmaktır. Araştırma
anket yöntemiyle yapılmıştır. Hazırlanan anketler Malatya ilinde bulunan muhasebe meslek
mensuplarına yüz yüze görüşme tekniği ile doldurtularak veriler elde edilmiştir. Anket soruları
oluşturulurken daha önce bu alanda yapılmış benzer çalışmalardan faydalanılmıştır. Toplanan
anket verileri “Excel” programından faydalanılarak değerlendirilmiş. Verilerin analizinde,
ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımları belirlenmiş, elde edilen bulgular
tablolar halinde sunulmuştur. Anket, Malatya ilindeki SMMM Odası’na kayıtlı 75 muhasebe
meslek mensubuna uygulanmıştır. Yapılan araştırmada Malatya ilindeki muhasebe meslek
mensuplarının çevre muhasebesi hakkındaki görüş ve düşüncelerini ölçmek amaçlanmıştır.
Araştırma ile muhasebe meslek mensuplarının çevre muhasebesi hakkında bilgi sahibi olduğu,
muhasebe

meslek

mensuplarına göre çevre ile

ilgili mali nitelikteki işlemlerin

muhasebeleştirilmesi gerektiği, muhasebe biliminin de ve muhasebecilerinde çevre sorunlarının
önlenmesinde araştırmalar yaparak rol alması gerektiği, çevresel sorunlara yönelik olarak
gerekli tedbirlerin alınmasında, şu an uygulanmakta olan muhasebe sistemi yeterli olmadığı,
çevresel sorunlar olarak hava kirliliğinin, su kirliliğinin, toprak kirliliğinin, gürültü kirliliğinin
ve görüntü kirliliğinin çok önemli olduğunu, çevre muhasebesi uygulamalarında devletin
desteğinin arttırılması gerektiğini muhasebe meslek mensupları ifade etmişlerdir. Çevre
muhasebesine gereken önemin verilmesi, çevresel bilgilerin muhasebeleştirme ve raporlanması
konusuna açıklık ve netlik kazandırılması, işletme içi ve dışı finansal tablo kullanıcılarına,
tabloları okuma, planlama, karar alma, uygulama ve denetleme aşamalarında büyük ölçüde
destek olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Çevre, Muhasebe Meslek Mensubu

www.ispeco.org

172

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

OPINIONS AND THOUGHT OF ACCOUNTING PROFESSIONAL RELATED TO
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: MALATYA PROVINCE CASE
ABSTRACT
Due to the increasing environmental problems, the excessive use of scarce resources in nature
and similar reasons, the human sensitivity towards the environment has increased. In parallel
with these developments, the necessity of linking accounting with the environment has gained
importance. Environmental accounting is an information system that explains the decreases and
increases in environmental resources as a result of the activities of enterprises and transmits this
information to the relevant places. The main purpose of environmental accounting is to
minimize the environmental impacts of the enterprises and to provide this information to the
users through financial statements.
The research was conducted with the survey method. The questionnaire was filled out with face
to face interviews with Accounting Professionals in Malatya and data were collected. While
preparing the questionnaire questions, similar studies have been used previously. The
questionnaire data were evaluated by using “Excel” program. In the analysis of the data,
frequency and percentage distributions of the responses to the expressions were determined and
the findings were presented in tables. The questionnaire was applied to 75 professional
accountants registered with CPA Chamber in Malatya. In this research, it was aimed to measure
the opinions and opinions of professional accountants in the province of Malatya on
environmental accounting. Research and accounting professionals have sufficient knowledge
about environmental accounting, according to the professional accountants should be accounted
for environmental financial transactions, accounting science and accountants should be
involved in the prevention of environmental problems by doing research, taking the necessary
measures for environmental problems are currently being applied. accounting system is not
sufficient, environmental problems such as air pollution, water pollution, soil pollution, noise
pollution and image pollution is very important, the support of the state in environmental
accounting applications should be increased by professional accountants stated. Giving the
necessary importance to environmental accounting, clarifying and clarifying the accounting and
reporting of environmental information will greatly support the users of internal and external
financial statements in reading, planning, decision-making, implementation and auditing stages.

Keywords: Accounting, Environment, Professional Accountant
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ULUSLARARASI ALANDA SURİYE İÇ SAVAŞI VE TÜRKİYE1
Öğr. Gör. Erden KİŞİ
Van YYÜ. Erciş İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

ÖZET
İç politika ve dış politika arasına çizilen çizgi suya çizilen çizgiden farksızdır, sözü bugün
dünya ülkeleri için önemli bir gerçeklik olarak tekrar kendini göstermiştir. Küreselleşen dünya
ile beraber artık ulusal-siyasi sınırların anlamsız hale gelmesi ülkeleri ve halkları daha çok
birbirine yaklaştırırken içinden çıkılması çok zor olan sorunları da beraberinde getirmiştir.
Uluslararası sorunlar ve organize suç odaklarıyla mücadele konusunda ne yazık ki dünya
üzerinde küresel bir hareket bilinci oluşamamıştır. Özellikle Suriye konusu bu duruma en güzel
örnektir. Birçok sorunda olduğu gibi Türkiye bu sorunda da tek başına kalmıştır. 2002 yılına
kadar çok iyi bir çizgide ilerlemeyen Türkiye ve Suriye ilişkileri, bu tarihten sonra belli
noktalarda iyileşmiştir. Fakat Arap Baharı sürecinin başlaması ve ardından Suriye iç Savaşı’nın
patlak vermesi, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine engel olmuştur. Bir taraftan Türkiye ve Suriye
ilişkilerinde sorunlar yaşanırken, diğer taraftan Suriye topraklarında büyük bir insani dram
yaşanmıştır. Ardından Suriye’den Türkiye’ye yönelik bir göç dalgası başlamıştır. Böylece
Suriye sorunu sadece Suriye halkını değil aynı zamanda bölge ülkelerini ve dünya ülkelerini de
etkileyen bir soruna dönüşmüştür. Türkiye mevcut sorunda, uluslararası kamuoyundan istediği
desteği bulamamakta ve politik sorunların içerisine çekilmeye çalışılmaktadır. Suriye iç
savaşının en ağır maliyetini Türkiye tek başına üstlenmiştir. Batılı ülkeler tarafından dile
getirilen taahhütler tam olarak yerine getirilmemiştir. Türkiye sebebi olmadığı bir savaşın,
maliyetini üstlenerek tarihsel mirasına sahip çıkmış ve Osmanlı medeniyetinin temsilcisi
olduğunu ispat etmiştir. Nihayetinde bu çalışmada, mevcut sorunlar üzerine dikkat çekilmekte,
oluşturulacak politikaların yanında farklı bir yol önerilmeye çalışılmaktadır. Hem Türkiye hem
de Suriye halkının geleceği için atılması gereken önemli adımlar tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suriye, Suriye Sorunu, Yakın Çevre Doktrini, Türkiye ve Suriye İlişkileri.
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TURKEY AND SYRIAN CIVIL WAR IN INTERNATIONAL ARENA
ABSTRACT
Drawing a border between the domestic and the foreign politics is like writing in the water.
This phrase re-emerged as an important reality for the world. As a result of the globalisation,
on the one hand, national and political borders are becoming irrelevant and people are coming
close to each other, on the other hand, many bewildering problems are emerging.
Unfortunately, there is no global mindset of cooperation against the organised crime and the
international problems. Especially the Syrian issue is the best example of this situation. As with
many problems in Turkey remained alone in this problem. Until 2002’a very good lineprogressive relations of Turkey and Syria, has improved at certain points after this date.
However, the beginning of the Arab Spring and the outbreak of the Syrian Civil War prevented
the development of relations between the two countries. On the one hand the problems
experienced in Turkey and Syria relations, on the other hand has experienced a major
humanitarian tragedy in Syria. Then began a wave of migration to Turkey from Syria. Thus, the
Syrian problem has turned into a problem that affects not only the Syrian people but also the
countries of the region and world countries. In Turkey, the existing problems, unable to find
support from the international community wants and is trying to retreat into political trouble.
Syrian civil war, Turkey has taken the brunt of the cost alone. The commitments voiced by
Western countries have not been fully fulfilled. Turkey is not the cause of a war, has increased
the cost of assuming the historical heritage and has proved that it is representative of the
Ottoman civilization. Finally, this study draws attention to the existing problems and tries to
propose a different path along with the policies to be established. Both Turkey are discussed
important steps to be taken for the future of both the Syrian people.
Key Words: Syria, The Problem Of Syria, The Near Abroad Doctrine, Syria-Turkey Relations.
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BALON TURİZMİN KAPADOKYA KIRSAL TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKLİERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA*
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Dr. Hayri TANRIVERDİ (Sorumlu Yazar)
Swe Arş. Dan. Eğt. ve Tas. Ltd. Şti. Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Metin KAPLAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

ÖZET
Türkiye turizm potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olması,
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli
oldukça yüksektir. Kapadokya bölgesi, dünyada doğal oluşumların en güzel örneklerinin birisi
olarak ülke turizmi açısından ayrı bir yere sahiptir. Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve
Kayseri illerine kadar uzanan Kapadokya doğayla iç içe olmuş bir coğrafi yapıya sahiptir. Balon
turları, bölgeyi daha cezbedici hale getiren ve turistlerin bölgeyi gökyüzünden kuş bakışı
izlemesine imkan veren unsur ve alternatif bir turizm aracıdır. Havacılık tarihinde yer alan hava
araçlarından en renklileri şüphesiz ki sıcak hava balonlarıdır.
Ülkemizde de Kapadokya Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden sıcak hava balonculuğu
sektörü, yakalamış olduğu yıllık yaklaşık yarım milyon yerli ve yabancı turist sayısıyla dünyada
öncü konumda bulunmaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2002 yılında
Kapadokya bölgesinde 6 adet ruhsatlı balon işletmesi ve bu işletmelere ait 31 balon faaliyet
göstermekte iken 2018 yılına gelindiğinde işletme sayısı 31’e, balon sayısının ise 260’a çıktığı
görülmektedir. Çalışma kapsamında balon turizmin Kapadokya Kırsal Turizmi üzerindeki
sosyo-ekonomik etkileri Nevşehir ili için incelenmiştir. Bu bağlamda beş farklı grup için anket
uygulaması ve mülakatlar yapılmıştır.
Bu gruplar: Sıcak hava balon işletmeleri, oteller, yiyecek içecek işletmeleri, tur acenteleri ve
hediyelik eşya satıcılarıdır. Yapılan çalışma sonucunca balon turizminin Kapadokya bölge
ekonomisine olumu katkılar sağladığı tespit edilmiştir.
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İncelemeler kapsamında son dönemlerde artan balon kazalarının önüne geçebilmek için
devletin daha sıkı ve denetleyici tedbirler alması gerektiği, balon firmalarının gerek pilot
gerekse yer ekibi olmak üzere tüm elemanlarının sıkı bir eğitimden geçerek daha kalifiyeli
eleman çalıştırmaları gerektiği ve bölge halkından gelen en büyük şikayet arazi araçlarının
balonun indiği yere ulaşmak için arazilere verdiği zararlar olduğu ve bu zararların ortadan
kaldırılması ve arazi sahiplerinin uğradığı kayıplarının bertaraf edilmesi için balonların ineceği
yerlerin daha planlı ve dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sıcak Hava Balonu, Kapadokya, Kırsal Turizm
*Bu çalışma Nevşehir HBV Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünce desteklenen, NEÜBAP16 / 2S23 sayılı proje
kapsamında yapılmıştır.

ANALYSIS ABOUT EFFECTS OF HOT AIR BALOON TOURISM ON
CAPPADOCIA RURAL TOURISM
ABSTRACT
Turkey has a great tourism potential. It is surrounded by seas on three sides, is home to many
civilizations and has a high tourism potential with its natural beauties. Cappadocia region, as
one of the most beautiful examples of natural formations in the world has a distinct place in
terms of country tourism. Cappadocia, which extends to Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir
and Kayseri provinces, has a geographical structure intertwined with nature. Balloon tours are
an alternative and a tourism tool that makes the region more attractive and allows tourists to
watch the bird's eye view from the sky.
Hot-air balloons are undoubtedly one of the most interesting aircraft in the history of aviation.
The hot-air ballooning sector, which continues its activities in the Cappadocia Region in our
country, has a leading position in the world with the annual number of domestic and foreign
tourists that it catches. According to the data of the General Directorate of Civil Aviation, 6
licensed balloon enterprises and 31 balloons operating in Cappadocia region in 2002, the
number of enterprises increased to 31 and the number of balloons increased to 260 in 2018.
Socio-economic effects of balloon tourism on Cappadocia Rural Tourism were examined for
Nevşehir. In this context, surveys and interviews were conducted for five different groups.
These groups are: hot-air balloon companies, hotels, food and beverage businesses, tour
agencies and gift sellers. As a result of the study, it has been determined that balloon tourism
contributes to the economy of Cappadocia region.
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Within the scope of the investigations, the state should take more strict and supervisory
measures in order to prevent the increasing balloon accidents in the recent periods, that all the
personnel of the balloon companies, both the pilot and the ground crew, must go through a
rigorous training and employ more qualified personnel and the biggest complaint coming from
the people of the region is the land balloon. It is revealed that there are damages to the land in
order to reach the place, and the places where the balloons will land should be determined more
carefully and carefully in order to eliminate these damages and to eliminate the losses suffered
by the landowners.
Keywords: Hot-air Balloon, Cappadocia, Rural Tourism
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ENTEGRE RAPORLAMA BİST’TE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE BİR
UYGULAMA
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN
Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman ABD, Bitlis
Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA
Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman ABD, Bitlis

ÖZET
Entegre raporlama; finansal ve finansal olmayan verilerin sunulduğu, şirketin kurumsal değer
yaratma sürecine odaklanan, kurumun karşılaşacağı risk ve fırsatları dikkate alarak stratejisini
yansıtan bütünsel bir raporlamadır. Entegre raporlama, sosyal sorumluluk muhasebesi,
kurumsal yönetişim ve stratejik yönetim kapsamındaki sürdürülebilir amaçlı raporlama
arasındaki farklılıkları gidermek amacı ile düzenlenmektedir. Entegre raporlamada ülkeye ve
şirkete özgü faktörler olmak üzere belirleyici faktörler söz konusudur. Entegre raporlamanın,
raporlamaya daha kapsamlı yaklaşım sunması, yatırım kararlarına bilgi sağlaması, hesap
verilebilirlik anlayışını yaygınlaştırması ve bütünleşik düşünce yapısını desteklemesi gibi
amaçları vardır. Ayrıca şirketlere; içsel faydalar, dışsal faydalar ve yasal risklerin yönetimine
sağlayacağı faydalar olmak üzere bazı faydaları söz konusudur. Entegre raporlamanın temel
prensipleri; stratejik bakış, geleceğe yönelim, bilgilerin bağlanabilirliği, reaksiyon verebilme
paydaşların dâhil edilmesi, sadelik, güvenilirlik ve ehemmiyettir. Entegre raporların
sunulmasında standart bir format olması gerekmektedir. Entegre raporlama, şirketi ve şirketin
çevresini özetleyecek nitelikte olmalıdır. Entegre raporlama incelendiğinde finansal olmayan
raporlama, sürdürülebilirlik dönemi ve entegre raporlama devrimi olmak üzere bazı evrelerden
oluştuğu söylenebilir. 2001 ve 2006 yılları arasında raporlama ile ilgili ulusal ve uluslararası
önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2007 yılında şirketler sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya
başlamış, Uluslararası Entegre Raporlama Komitesi (International Integrated Reporting
Council-IIRC) 2010 yılında kurularak ilk entegre raporlar yayınlanmasına ilişkin bu yılda
çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında entegre raporların ilk uygulanma taslağı yayınlanmış ve
konuya ilişkin akademik bazı çalışmalar yapılmıştır ve günümüzde de çalışmalar devam
etmektedir. Bu çalışmanın amacı; BİST’e kayıtlı şirketlerin beş yıllık entegre raporlarını
incelemek ve sürdürülebilirlik endeksi ile kıyaslayarak raporlamada şirketlerin ne kadar başarılı
olduklarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Entegre Raporlama, BİST, Sürdürülebilirlik
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INTGERATED REPORTING AN IMPLEMENTATION ON COMPANIES IN BIST

ABSTRACT
Integratedn reporting is a holistic reporting that presents financial and non-financial data, and
focuses on the corporate value creation process of the company, and also reflects the strategy
by considering the risks and opportunities that the organization will face. It is created for the
sake of eliminating the differences amongst social responsibility accounting, corporate
governance and sustainable reporting within the scope of strategic management. There are some
factors such as country specific and company specific factors in integrated reporting. Integrated
reporting has a wide range of goals like a more comprehensive approach to reporting, providing
information to invesment desicions, promoting the extensification of the objective
accountability and supporting integrated thinking. Besides, it has intrinsic and external benefits,
the benefit of the management of local risks as well. The main principles of integrated reporting
are strategic Outlook, future orientation, connectivity of information, responsiveness,
engagement of stakeholders, simplicity and reliability. There has to be a standart format for
integrated reporting. This format needs to be a summarising of the organization. By examining
of integrated reporting, one can see that it is compound of non-financial reporting, sustainability
processes and integrated reporting revolution. Some new regulations, national and international,
have been made between the years of 2001 and 2006. In 2007, organizations have started to
present sustainable reports. In 2010, International Integrated Reporting Council-IIRC was
established, and also the first integrated reports were carried in this year. In 2011, the first
implementation draft of the integrated reports was revealed, and many research which have
been carrying on were done on this field in the same year. In this study, the reports of five years
of the organizations which are listed in BİST will be examined and compared in terms of
sustainable index in order to find out how these organizations are successful.

Keywords: Integrated Reporting, BIST, Sustainabilitiy.
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MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALGILARI
Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA
Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman ABD, Bitlis
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN
Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman ABD, Bitlis

ÖZET
Muhasebe, para ve belgeye dayalı işlemleri kaydeden, raporlayan, işletmelerin finansal
durumlarını açıklayan bilgileri sağlayan bilgi sistemidir. Muhasebe eğitimi ise, muhasebe ile ilgili
yapılan hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere göre temel bilgilerin verilmesidir.
Muhasebe eğitimi, bireye mesleki açıdan iş hayatında muhasebe ile ilgili bilgi, beceri ve iş
alışkanlıkları kazandıran ve bireyin mesleki yeterliliğini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitimdir.
Muhasebe eğitimi özel ve kamu kuruluşlarında, Ticaret Meslek Liselerinde, Meslek Yüksek
Okullarda, Yüksek Okullarda ve Fakültelerde verilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde muhasebe
eğitimi başlangıç niteliğinde, muhasebenin temel niteliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Üniversitede ise öğrencilere muhasebe bilgisinin yanı sıra bu bilgileri desteklemek ve faydasını
artırmak amacı ile finansman, yönetim, bilgi sistemi, hukuk ve analitik düşünce yeteneğini
geliştirmek amacı ile dersler daha kapsamlı bir şekilde verilmektedir. Muhasebe dersini alan
öğrencilerin, derste başarılı olup olmamaları konusunda derse karşı algıları önemli birer etkendir.
Muhasebe eğitiminde başarının arttırılması, mesleğin gelişimine katkı sağlanabilmesi için
muhasebe eğitimine karşı ilginin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de lisans seviyesinde
muhasebe dersi genellikle; genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak
üzere bu üç temel alanda verilmektedir. Bu derslere ek olarak tamamlayıcı olarak bazı muhasebe
dersleri de verilmektedir. Muhasebe eğitiminin, muhasebe mesleğinin gelişimi için ulusal ve
uluslararası birçok çalışma yapılmıştır. Muhasebe eğitiminin kalitesinin arttırılabilmesi ve mesleki
gelişim için günümüz şartlarında yaşanan gerek teknolojik değişim gerek yenilikçi yaklaşımlar
açısından ders programlarının, ders içeriklerinin hazırlanması, dersin verilme şekli, kullanılan
araçların belirlenmesi önemlidir. Günümüzde yaşanan değişim ve dijital dönüşümü de esas alarak
bu çalışmada lisans düzeyinde öğrencilerin muhasebe eğitimi alırken muhasebe algılarının, derse
olan ilgi ve başarılarına etkilerinin neler olabileceğinin tespit edilmesi, mesleki gelişimi
sağlayacak ölçüde ne gibi katkıların yapılabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
çalışmada; konuya ilişkin kavramsal bilgilere yer verilmiş, muhasebe dersi alan öğrencilere anket
çalışması yapılmış, yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular analiz edilerek yorumlanmış
ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Algı
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THE ACCOUNTING PERCEPTIONS OF ACCOUNTING STUDENTS
ABSTRACT

Accounting is an information system that records and reports transactions based on money and
documents, and provides information explaining the financial situation of enterprises. Accounting
teaching is to give basic information about accounting according to both nastional and international
regulations. Accounting education is the education that helps to a person to gain the necessary
information and experience in the work life. Accounting education is carried in Trade Vocational
High Schools, Vocational High Schools, High Schools and Faculties. In Trade Vocational High
Schools, the accounting education is in the basic level, it is aimed to teach only main qualities of
accounting. In universities, beside these mentioned information,
Students are taught financing, management, information system. The perception of students is the
main factor which determines the succes of students who are learning accounting. The interest in
accounting education shoul be increased in order to improve the students’ perciption of the
accounting. In the type of undergradution education of Turkish universities, accounting education,
generally, is divided into three groups such as general accounting, cost accounting and
management accounting. Furthermore, some complementary lessons are given to support those
classes. There are many both national and international research which have been done in order to
promote accounting and accounting education. The preparing course programs, contents, the way
of giving the course and the tools used in the course are important to increase the quality of
accounting education in terms of technological change and innovative approaches in today’s
conditions. In this study, the perception of accounting students will be analyzed to Show how their
interest effect their success. On this occasion, theorotical information will be given, students will
be asked to answer the questionnaire. The results will be analyzed, and offers will be presented.

Keywords: Accounting, Accounting Education, Perception.
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ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL KİMLİK ÜZERİNE ETKİSİ:
HAZIR GİYİM FİRMALARINDA BİR ARAŞTIRMA
Halit KURT
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

ÖZET
Artan küresel rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler
çalışanlarından yüksek performans göstermelerini beklerken çalışanlar da çalıştıkları
kurumlardan hem destek hem de daha uygun ve adil çalışma şartları talep etmektedir. Son
yıllarda sürekli gelişmekte ve değişmekte olan iş dünyasında işletmeler çalışanlarından yüksek
performans göstermelerini beklerken, çalışanlarda işletmelerinden hem örgütsel destek hem de
uygun çalışma şartları talep etmektedir. Örgütsel destek yaklaşımı çalışanların çabalarındaki
artış miktarını, örgütlerin çalışanların katkılarını ödüllendirmede ne derece istekli olduğu ve
sosyo-duygusal ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığıyla ilişkilendirmektedir. Algılanan örgütsel
destek bireylerin örgüte olan katkılarının ne derece önemsendiği, refahlarının ne derece dikkate
alındığı ve üyesi oldukları örgütlerinin kedilerini ne derece destekleyip güvende hissetmelerini
sağladıklarına olan inançlarıdır. Çalışanların işletmelerinden algıladıkları örgütsel destek
motivasyonlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Bu sebeple işletmeler motivasyonu yüksek personeller ile yol almak istemektedirler.
Çalışanların örgütsel kimlik algısı da genel olarak onların bağlılığını, memnuniyetini ve
performansını etkilemektedir. Bireylerin örgütsel destek algılarının olumlu olduğu ortamlarda
bireylerin karşılık olarak bir takım olumlu tepkilerde bulunacakları literatürde yer alan birçok
araştırmada ifade edilmiştir. Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için
iş görenlerin etkin ve verimli çalışmaları gerektiği söylenebilir. Bu çalışmada, algılanan
örgütsel desteği oluşturan temel unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmış ve bunun örgütsel
kimlik algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İstanbul’da hazır giyim sektöründe faaliyet
gösteren 28 farklı işletmede çalışan 223 satış personeli ile yüz yüze gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçlarına göre, algılanan örgütsel destek ile örgütsel kimlik arasında doğru
yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Personellerin çalışma ortamında kendilerine tahsis
edilen yerden yöneticilerin kendilerine verdikleri değere kadar pek çok unsurun motivasyon
üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Kimlik, Sosyal Mübadele
Yaklaşımı
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ABSTRACT
In order to cope with the escalating global competition, organizations are demanding high
performance from their employees. In recent years, while constantly evolving and in the
dynamic business world, businesses are demanding high performance from their employees,
while employees require both organizational support and appropriate working conditions from
their business. The organizational support theory supposes that the increased work effort is
related to organizations willingness to award their employees contributions and meet their
socio-emotional needs.
Perceived organisational support is the belief of an employee that to what degree their
organisation cares about their contribution, their comfort and make them feel safe. The
organizational support employees perceive from their organizational night affect employees in
a positive or negative way. For this reason they want to travel with highly motivated staff. In
order to maintain the presence of establishments, employees must work effectively and
efficiently in present conditions. On the contrary, the employees are asking for more support
and more suitable and fair working conditions. The perception of organizational identity
enhances the employees’ commitment, satisfaction and performance. Many researchs point out
that once employees’ perceive of organisational support is positive, employees react as positive
in return support of their organisation. This study aims to clarify the main dimensions of
perceived organizational support and analyses the effects of it on organizational identity. Data
was collected from 223 sales people working in confection sector in different shops located in
İstanbul. According to research findings there is a positive linear correlation between the
perceived organizational support and organizational identity. It has been found that many
factors, such as the value given to them by the managers in the working environment, are
influential on motivation.
Key words: Perceived organizational support, organizational identity, social excahnge theory
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BRICS-T ÜLKELERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ YAKINSAK MI? FOURİER BİRİM
KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖKTAŞ (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul
Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL
Marmara Üniversitesi,İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İstanbul

ÖZET
Yakınsama

hipotezi çoğunlukla

ekonomik

büyüme,

enflasyon,

gelir

gibi

makro

büyüklüklerdeki dengesizliklere yönelik çalışmalarda ele alınmaktadır. Yakınsamanın
analizinde birim kök testleri kullanılmaktadır. Yapılan birim kök analizi sonucunda serinin
durağan çıkması yakınsamanın geçerli olduğunu ve durağan olmaması ise yakınsamanın
geçersiz olduğu anlamına gelmektedir. Son zamanlarda ekonomistler ve politika yapıcılar için
farklı ülke gruplarına ait kişi başına enerji tüketiminde yakınsamanın ele alınması ve birim kök
varlığının incelenmesi oldukça ilgi çekici olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye)
ülke grubunda kişi başına düşen enerji tüketimi için yakınsama analizi yapmaktır. Bu çalışmada
yakınsama hipotezinin yapısal değişim ve doğrusal olmama durumları gözetilerek araştırılması
amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda farklı yapıdaki Fourier birim kök testleri
kullanılarak BRICS-T ülkeleri arasındaki kişi başına düşen enerji tüketiminin yakınsamasını
analiz edilmektedir. Ele alınan gözlem döneminde her ülke için; ülkelerin kişi başına düşen
enerji tüketim değerleri, ülke grubuna ait ortalama kişi başına düşen enerji tüketimine
oranlanmasıyla elde edilen serinin doğal logaritması alınarak incelenmektedir. Kişi başına
enerji tüketimi serisi için birim kökün varlığı, bir şok olması durumunda ele alınan bu serinin
denge seviyesine geri dönmediğini göstermektedir. Yani enerji tüketimi için şokun etkisi kalıcı
olacaktır. Aksi durumda, kişi başına düşen enerji tüketimi durağan ise, şokun etkisi geçicidir.
Buna bağlı olarak, serinin geçmişteki davranışlarına dayanarak enerji tüketiminde gelecekteki
hareketleri tahmin etmek mümkün olacaktır.
Enerji tüketimi yakınsamasının sağlanması sürdürülebilir enerji tüketimi ve karbon dioksit
emisyonlarının azaltılması için önemlidir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ele
alınan ülkeler için uygulanan enerji politikaları göz önünde bulundurularak politika önerisinde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Enerji Tüketimi, Fourier Birim Kök Testleri
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IS ENERGY CONSUMPTION CONVERGENT IN BRICS-T COUNTRIES?
EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS
ABSTRACT
The convergence hypothesis is mostly addressed in studies of macro-imbalances such as
economic growth, inflation, and income. Unit root tests are used in the analysis of convergence.
As a result of the unit root analysis, if the series is stationary, it means that convergence is valid.
On the other hand, if the series is non-stationary, it shows that convergence is invalid. Recently,
it has been of interest for economists and policymakers to address the convergence of per capita
energy consumption of different country groups and to examine the existence of unit root.
The purpose of this study is to examine convergence for per capita energy consumption in the
BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries. In this study, it is
aimed to investigate the convergence hypothesis with nonlinearity form and structural change.
With the purpose in mind, we test for convergence in energy consumption per capita among
BRICS-T countries over the period using the different types of Fourier unit root tests. For each
country, we examine the natural logarithm of the ratio of per capita energy consumption relative
to the average of all BRICS-T countries over the sample period. If energy consumption per
capita has a unit root, it shows that this series does not return to equilibrium level when a shock
occurs. It means that the impact of the shock on energy consumption will be permanent.
Otherwise, if the per capita energy consumption is stationary, the impact of the shock is
temporary. Accordingly, it will be possible to predict future movements in energy consumption
based on the past behavior of the series.
The validity of energy consumption convergence is important for sustainable energy
consumption and efforts to reduce carbon dioxide emissions. According to the results of the
study, a policy proposal was made for the countries examined paying attention to their energy
policies.
Keywords: Convergence, Energy Consumption, Fourier Unit Root Tests
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İMÂM KASTALLÂNÎ VE “İRTİFÂU’R-RUTBE Bİ’L-LİBÂSİ VE’S-SOHBE”
ADLI ESERİ BAĞLAMINDA TASAVVUF SİLSİLESİ
Doç. Dr. Ferzende İDİZ
Van Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak.Tasavvuf Anabilim Dalı

ÖZET
İslâm Medeniyetini oluşturan iki önemli kurum vardır. Bunlar tekke ile medreselerdir.
Medreselerden yetişenler, fıkıh, tefsîr ve hadîs gibi zâhirî ilimler alanında tanınıp şöhret
bulmuşlardır. Tekkelerde yetişenler ise daha çok tasavvufî yönleriyle tanınmışlardır. Bazen
de zâhirî ilimlerle şöhret bulup, bu alanda tanınan ancak tasavvufî yönü ön plana çıkmamış
önemli şahsiyetler de olmuştur.

Bunlardan bahseden kaynaklar,

çoğu zaman bu

şahsiyetlerin tasavvufî yönlerini ihmal etmiş ve hatta böyle bir özelliği yokmuş gibi
davranmışlardır. Bu da zâhirî ilimler alanında şöhret bulmuş bir çok âlimin tasavvufî
yönleriyle tanınmamaları gibi bir sonuç doğurmuştur. Oysa zülcenaheyn (zâhir ve bâtın
ilimlere sahip) yani âlim ve ârif şahsiyetler olarak tanımladığımız bu zatlar,
medeniyetimizin oluşup gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Söz konusu

şahsiyetleri özellikle yeni nesle ve alan araştırmacılarının dikkatine sunmak bu anlamda
önem arz etmektedir. Anlattığımız özelliklere sahip, ancak bu yönleriyle pek tanınmayan,
daha çok zâhirî ilimlerle tanınan birçok âlim tarihte yar almıştır. Bunlardan birisi de
Ebûbekir Kutbuddîn Muhammed b. Ahmed b. Ali el-Kastallânî’dir. Kastâllâî, tasavvufî
yönüyle pek tanınmamış söz konusu önemli âlim ve sûfîlerdendir. Bu makâlede zâhirî
ilimler alanında tanınan ve kısaca İmâm Kastallânî diye anacağımız zâtın, tasavvufî yönünü
ve tarîkat bağını anlatmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kastallânî, sûfî, tarîkat, zâhir, bâtın, silsile.
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EBÛ ABDURRAHMAN SÜLEMÎ VE EL-MUKADDİME ADLI RİSÂLESİ
BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Ferzende İDİZ
Van Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak.Tasavvuf Anabilim Dalı

ÖZET
İsmi, Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed b. Mûsâ Ebû Abdurrahman es-Sülemî enNisâbûrî es-Sûfî’dir. 330/942 yılında Nişabur’da doğmuştur. Ebû Abdurrahman Sülemî,
baba tarafından Ezd, anne tarafından Süleym kabilesine mensubtur. Anne tarafından dedesi
Ebû Amr b. Nuceyd’e nispet edilmiştir. Baba ve anne tarafından sûfî bir aileye mensuptur.
Babasını kaybettikten sonra, dedesi İbn Nuceyd’in himayesinde büyümüştür. Zengin biri
olan İbn Nuceyd vefât ettiğinde servetinin önemli bir kısmı Sülemî’ye kalmıştır. Bu sayede
Sülemî, maddî yönden sıkıntı çekmemiş ve bu servetle önemli bir kütüphane kurmuştur.
Dedesi başta olmak üzere dönemin önemli âlimlerinden ders almış olan Sülemî, ilim tahsili
için bir çok yer gezmiştir. Zâhir ve bâtın ilimlere hakim olan Sülemî birçok eser yazmış ve
birçok talebe yetiştirmiştir. Ebû Saîd Ebu’l-Hayr, Abdulkerîm Kuşeyrî, Ebû Nuaym elİsfahanî gibi zatlar onun sohbetlerinde yetişmiştir. İlim ve irşadla geçirdiği bir ömrün
sonunda 412/1021 yılında Nişabur’da vefât etmiştir.
Âlim ve mutasavvıf bir şahsiyet olan Sülemî, tasavvufa dâir önemli eserler yazmış ve
bunlardan bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Sülemî’nin tasavvuf alanında yazdığı
önemli eserlerden birisi de el-Mukaddime adlı risâledir. Bu risâlesinde Sülemî, sûfîlerle
sohbet, muhâbbet, ma’rifet, tevekkül, rızâ, fütüvvet, cömertlik, şefkat, güzel ahlâk,
tasavvufun şartları gibi tasavvufî meseleleri incelemektedir.
Bu tebliğimizde, Ebû Abdurrahman Sülemî’nin hayatı ve el-Mukaddime adlı risâlesi
bağlamında tasavvufî görüşleri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sülemî, Mukaddime, Tasavvuf, Sûfî, Ma’rifet.
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ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN ALLAH’IN VARLIK DELİLLERİNE YÖNELİK
TESPİTLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma PINAR
Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

ÖZET
Ömer Nasuhi Bilmen yirminci yüzyılda yetişmiş önde gelen İslâm âlimlerinden biridir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olan Bilmen gerek ilmî, gerek
ahlâkî, gerekse de dindarlığı ile Türkiye’de Müslüman halkın güvenini kazanmıştır. Ayrıca
o, Ehl-i sünnet mezhebini tam bir liyakat içerisinde temsil etmiş, dini meselelerde asla taviz
vermemiştir. Türkiye’de 1960’lı yıllarda dinde reform yapılması gerektiğini iddia ederek
bu konuyu sürekli gündemde tutmak niyetinde olan bazı kesimlerle mücadele vermiş, her
defasında İslâm dininin getirdiği iman, ahlâk ve hukuk ilkelerinin evrensel olduğunu açık
bir dille ve büyük bir cesaretle savunmuştur. Bilmen yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı’nın
son dönemlerini görmüş ve geleneksel bir eğitim almıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet
döneminin çağdaş kurumlarında da görev almıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet’e geçişle
birlikte Türkiye’de yaşanan sorunları bizzat yaşayan biri olarak müşahede etmiş ve bu
sorunlara çözüm bulabilme arayışında olmuştur. Bu nedenle akademik ve ilmi pek çok eser
kaleme almıştır. Bu eserlerden biri de onun İslâm Akaidi isimli eseridir. O, bu eserinde
birçok kelamî meseleye temas etmiştir. Onun üzerinde durduğu bu meselelerden biri de
Allah’ın varlığının delilleridir.
İslâm düşünürleri Allah’ın varlığını genellikle ontolojik, kozmolojik ve teolojik delillerle
ispat etmeye çalışmıştır. Bunlardan ontolojik delil, tecrübeye dayalı verilerin dışında zihnî
bir ispat delili olup, “ekmel varlık” olarak tanımlanan en yetkin varlık tasavvuru üzerine
inşa edilmiştir. Kozmolojik delil ise evrenden hareketle oluşturulmuş bir delil olup,
“hudûs” ve “imkân” delili olarak adlandırılmıştır. Teolojik delil ise inayet, gaye ve nizam,
ihtirâ veya hikmet delili olarak bilinmekte ve kâinatta müşahede ettiğimiz mükemmel ve
eşsiz nizamın kendi kendine meydana gelemeyeceği düşüncesine dayanmaktadır. Bilmen
de dikkatlice tefekkür edildiğinde âlemin bir yaratıcısının olduğu sonucuna fıtraten
ulaşılacağını belirtmiş, bununla birlikte Allah’ın varlığını ispat etmede kelamcıların ve
İslam filozoflarının birçok delil getirdiklerini ifade ederek, bu delillerden bazıları hakkında
bir takım tespitlerde bulunmuştur. Bu çalışmada Bilmen’in bu tespitlerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ömer Nasuhi Bilmen, Kelâm, Hudûs, İmkân, Hareket.
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OMER NASUHI BILMEN'S DETERMINATIONS
ON EVIDENCE OF GOD
ABSTRACT
Omar Nasuhi Bilmen is one of the leading Islamic scholars who grew up in the twentieth
century. You should know that the President of the Republic of Turkey Religious Affairs
of the fifth scientific, ethical requirements, as well as piety has earned the trust of the
Muslim population in Turkey. Furthermore, he represented the Sunnah Follower Scholars
sect in full merit and never compromised on religious matters. In Turkey, claiming that the
need for reform in religion in 1960, which intend to keep this issue on the agenda was
struggling with some groups, faith brought the Islamic religion in each case, morality and
argued a language and a large outdoor courage is universal of law principles. Bilmen has
seen the last periods of the Ottoman Empire and received a traditional education. In
addition, he took part in contemporary institutions of the Republican period. Therefore,
problems with the transition taking place in the Republic of Turkey has observed personally
and as one who has been in the quest of finding solutions to these problems. For this reason,
he has written many academic and scientific works. One of these works is his work called
Islam Akaidi. In this work he touched on many theological issues. One of the issues that
he focuses on is evidence of God's existence. Islamic thinkers have tried to prove the
existence of God through ontological, cosmological and theological evidence. Ontological
evidence, apart from experience-based data, is a proof of mental evidence and is built on
the most competent imagination of being defined as mel ecological being. Cosmological
evidence, on the other hand, is a piece of evidence derived from the universe and is called
“hudûs” and “possibility” evidence. Theological evidence, on the other hand, is known as
grace, purpose and order, evidence of passion and wisdom, and is based on the idea that
the perfect and unique order we observe in the universe cannot occur on its own. Knowing
that you carefully contemplate that the world is a creator of the conclusion will be reached
fitritically stated that, however, the proof of the existence of God theologians and Islamic
philosophers by providing a lot of evidence, some of these evidence has been made. In this
study, Bilmen's findings will be included.
Keywords: Omar Nasuhi Bilmen, Kalam, Hudûs, Possibility, Movement.
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ARAPLARDA MÜBÂREZE GELENEĞİ BAĞLAMINDA HZ. ALİ’NİN
SAVAŞLARI
Doç. Dr. Abdullah DUMAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü

ÖZET
Mübâreze Arapçada, ortaya çıkmak, belirmek, öne çıkmak ve meydan okumak gibi
anlamları olan beraze mastarından türemektedir. Bêraze mübâreze etmek, meydan okumak
veya teke tek savaş yapmak demektir. Mübâreze ise musâbaka, karşılaşma, maç, düello
veya teke tek savaş anlamlarına gelmektedir. Araplardaki mübâreze kavramı Türklerdeki
teke tek savaş karşılığıdır. Mübâreze veya Teke tek savaşın iki ordu karşı karşıya
geldiklerinde taraflardan birer veya daha fazla yiğidin er meydanına çıkıp birebir
eşleşerek ölümüne vuruşması şeklinde genel bir tanımı yapılabilir. Bununla birlikte bu
genel tanım, bu tür bir savaş şeklinin bütün boyutlarını içinde barındırmamaktadır. Çünkü
kaynaklarda mübâreze, sadece savaş başlamadan bir veya birden fazla yiğidin ölümüne
vuruşması şeklinde görülmemektedir. Zaman zaman savaşın kızıştığı bir anda iki kahraman
karşı karşıya gelmekte ve kozlarını paylaşmaktadır. Bazen bir savaşçı arkasında herhangi
bir güç olmaksızın bir orduya tek başına meydan okuyabilmektedir. Yine kayıtlarda iki
ordu karşılaştığında, kendine hâkim olamayan bir askerin karşı tarafa tek başına saldırıya
geçtiği ve öldürülünceye kadar savaşmaya devam ettiği örneklere yer verilmektedir. Bu
durumda er dileme/meydan okuma ve cevap verme şeklinde yapacağımız kısa bir tarif de
mübâreze (teke tek savaş) sahnelerini bütün yönleri ile ortaya koyacak bir tanımlama
olabilir. Mübâreze geleneğinin tarihçesi milattan öncelere kadar uzanmaktadır. Bu
mücadele şekli ile ilgili nakillere, tarihî kayıtlarda rastlandığı gibi Semâvî kitapların
ayetlerinde de şahit olunmaktadır. Kur’ân’ın 249-251. ayetlerinde anlatılan Tâlût ve
Câlût/Golyat kıssası bu konuya çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. Aynı hadise Tevrat ve
Zebur’da 1. Samuel 17’de de anlatılmaktadır. Mübâreze ile ilgili en fazla örnekler destan
(epope)larda görülmektedir. Tarih kitaplarındaki kayıtlarda ise mübâreze türü savaşlar hak
ettikleri yeri alabilmiş görünmemektedir. Bununla beraber bulabildiğimiz bazı örneklerden
bu savaş şeklinin Filistililer, İsrailliler, Yunanlılar, Hintliler, Persler, Gürcüler, Çinliler,
Gurlular, Bizanslılar ve Türkler arasında yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Tebliğimizde
Araplarda mübâreze geleneği bağlamında Hz. Ali’nin teke tek savaşları araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Savaş, Mübâreze, Mübâreze Geleneği, Araplar, Hz. Ali,
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IN THE CONTEXT OF ONE-ON-ONE BATTLE TRADITION IN THE ARABS
HZ. ALI'S WARS
ABSTRACT
In the Arabic language, Mübâreze ( one on one battle) derives from the infinitive of beraze.
The mean of beraze is to appear, to come forward, to challange. Bêraze means to challenge
or fighting one-on-one. Mübâreze means to compete, to meet, to match, to duel or to battle
one on one. The concept of mübâreze in the Arabs corresponds the one-on-one battle in the
Turks. The general definition of one-on-one battle is that when two armies face each other,
one or more brave men come to the battlefield and fought to death with each other.
However, this general definition, does not include all the dimensions of such a form of war.
Because in the sources, the mübâreze is not only seen as the fought of one or more brave
men to death with each other before the war begins. From time to time when the war
escalates, two heroes come across and share their trumps. Sometimes a warrior can
challenge an army by himself without any power behind him. The records also show that
when two armies met, a soldier who could not control himself attacked the other side alone
and continued to fight until his death. In this case, a short definition of the challenge and
response can be a description that will reveal all aspects of the one-on-one battle scenes.
The history of tone-on-one battle tradition dates back to Before Christ. Recordings related
to this form of struggle are witnessed in the verses of Holy books as found in historical
records. The parable of Tâlût and Câlût described in the Qur'an (Bakara, 249-251) are a
good example of this. The same event is explained in the Torah and the Psalms in Samuel
17. The most common examples of one-on-one battle are seen in the epics. In the records
in the history books, one-on-one wars do not seem to have taken their place that they
deserve. Nevertheless, from some examples that we can find, we can say that this form of
war is widespread among the Philistines, the Israelis, the Greeks, the Indians, the Persians,
the Georgians, the Chinese, the Gurls, the Byzantines and the Turks. In our communique,
in the context of the tradition of mübâreze in Arabs Hz. Ali’s one-on-one battles were
investigated.
Keywords: Battle, Mubâreze, Tradition of Mubâreze, Arabs, Hz. Ali.
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DİLSEL TEFSİR ÖRNEĞİ OLARAK ME’ANİ’L-KUR’AN ESER GELENEĞİ
Öğr. Gör. İsa HIZIROĞLU
Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR (sorumlu yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

ÖZET
Lafız ile mana arasındaki ilişki dilcilerin tarih boyunca üzerinde çalıştıkları önemli bir
konudur. Lafızın ilk belirlenme aşamasındaki tartışmalar bir tarafa, bir mananın birden
fazla lafızla dile getirilmesi gibi düşünceyi de ilgilendiren bir çok konu tartışılagelmiştir.
Şiirlerde var olan lafızların anlamlarını ortaya koymak, şairin kast ettiği manayı açıklama
gayesiyle Arap dil çalışmalarında da ilk dönemden itibaren lafız-mana arasındaki ilişkiyi
inceleyen eserler yazılmıştır. Daha sonra Kur’an’da manası anlaşılmayan kelime ve
ayetlerin incelenmesini hedefleyen Meâni’l-Kur’ân adlı eserlerin kaleme alınmasıyla bu
tartışmalar yeni bir boyut kazanmıştır.
Meâni’l-Kur’ân adlı eserlerde i‘rab, kelime manaları, takdim-tehir, hazf-zikir, tarif-tenkir
gibi hususlardan yola çıkarak kapalı olan kelimeler tefsir edilmektedir. Meâni’l-Kur’ân
çalışmalarında Arapça deyimler, kıraat farklılıkları, gramer kaideleri ve şiir örnekleriyle
sıkça karşılaşılır.
Meâni’l-Kur’ân eserlerinin ortaya çıkışının arkasındaki temel nedenin Kur’an’ı doğru
şekilde anlamaya duyulan ihtiyaç olduğu açıktır. Dini nedenlerle ortaya çıkan bu çalışmalar
zamanla dil ilimlerini de etkilemiş ve yeni bir bakış açısı getirmiştir. Me’ani’l-Kur’an türü
ilk eser Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad el-Ferrâ (207/822) ya aittir ve günümüze kadar
gelmiştir. Ferra’yı, el-Ahfeş el-Evsat (ö.215/830), Seriyy b. Sehl olan ez-Zeccâc (241/855)
ve Muhammed en-Nehhâs (270/883) gibi alimler takip etmiştir. Bu konuda yazılan
eserlerin erken döneme ait olduğu ortadır. Konuyla ilgili sorulması gereken en önemli soru,
bu eserler bir dönemden sonra niçin yazılmamıştır? Konuya duyulan ihtiyaç mı ortadan
kalkmıştır? Yoksa bu tür eserlerin yerini başka isimli eserler mi almıştır?
Biz de bu çalışmamızda Me’anil’l-Kur’an türü eserlerin içerikleriyle birlikte dil
çalışmalarına getirdikleri yenilikleri ele alıp yukarıda sorulan sorulara cevaplar bulmaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Meani’l-Kur’an, Dil Çalışmaları, Lafız, Mana.
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TRADITION OF MEAN’l-QURAN WORKS
AS AN EXAMPLE OF LINGUISTIC COMMENTARY
ABSTRACT
The relationship between word and meaning is an important issue that linguists have been
working on throughout history. Debates at the initial stage of our discussion have been
discussed as well as many issues that concern the thought, such as the expression of a
meaning with more than one word.
In order to reveal the meaning of the existing words in the poems and to explain the
meaning that the poet meant, the works which examined the relationship between the words
and the words from the first period were written in the Arabic language studies. Later on,
these debates gained a new dimension with the writings of Meâni’l-Kur’ân, which aimed
to examine the words and meaning which are not understood in the Qur'an.
It is clear that the main reason behind the emergence of the works of Meâni’l-Qur'an is the
need to understand the Qur'an correctly. These studies, which emerged due to religious
reasons, also affected language sciences and brought a new perspective. The first work of
the Me’ani’l-Qur'an type belongs to Ziyad al-Ferrâ (207/822) and has survived until today.
And after al- Ferra, al-Ahfeş al-Evsat (255/830), Seriyy b. Sahl ez-Zeccac (241/855) and
Muhammad en-Nehhas (270/883) followed such scholars. It is clear that the works written
on this subject belong to the early period. The most important question to be asked about
the subject, why these works were not written after a period? Has the need for the issue
disappeared? Or have they been replaced by other names?
In this study, we will try to find the answers to the questions asked by addressing the
innovations that they have brought to the language studies along with the contents of the
works of Me’anil’l-Qur'an type.
Keywords: Meani’l-Quran, Language Studies, Word, Meaning.
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KAR ADLI ROMANIN ARAPÇA TERCÜMESİ ÜZERİNE BİR NİCELEME
Öğr. Gör. Cumali ÇAKMAK
Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR (sorumlu yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı

ÖZET
Çeviri sırasında kaynak ve hedef dil normlarının yanında çevirmenlerin dikkat etmesi
gereken başka bir husus da çeviri yapılan metnin türüdür. Özellikle yazın çevirisinde
karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında çevirmenlerin çeviriye başlamadan önce çeviri
alanına dair bazı bilgilere sahip olması gerekmektedir. Roman, öykü, tiyatro ya da şiir
çevirisinin hedef dilde nasıl yansıtıldığı çok önemlidir. Zira çevirmenin çeviri sırasındaki
tercihleri çevrilen metnin okunabilirliğini etkileyen en önemli unsurdur. Ana metinde kendi
dilinin tüm dilsel sanatlarını yansıtan, kendi toplumuna ait kimi deyimler kullanarak
okuyucu ile bir iletişim kuran yazarın metnini olduğu gibi başka bir dil ve başka bir topluma
yansıtmak tamamen çevirmeninin insafına terk edilmektedir.
Arapça yazılmış fikri ve dini eserlerin yıllardır Türkçeye çevrilmekte ve rağbet
görmektedir. Öyle ki Türkiye’de kimi dini akımlar tamamen çevriye dayanarak kendi
diskurlarını oluşturmaktadırlar. Fikri ve dini eserlerin yanı sıra son yıllarda Arapçadan
Türkçeye edebi eserlerin de tercüme edildiğine tanık olmaktayız.
Türkçeden Arapçaya çeviri ise aynı ilgiyi görmemiştir. Yıllardır Aziz Nesin ve Nazım
Hikmet’e ait eserler dışında Arapça çevrilen eser yok gibidir. Ancak son yıllarda özellikle
de Orhan Pamuk’un Nobel ödülünü kazanmasıyla birlikte Türk Edebiyatına yönelik ilginin
oluşmasına neden olmuştur. Öyle ki başta Orhan Pamuk olmak üzere kimi Türk yazarların
eserleri hemen Arapçaya çevrilmiştir.
Yayınlandığı andan itibaren ilgi odağı olan “Kar” romanı da Arapçaya çevrilen ve Arap
dünyasında etki uyandıran bir eserdir. Diğer eserleri gibi bu eserini de 1957 İdlib doğumlu
Arap asıllı, Türkiye ve Suriye vatandaşı Abdulkadir Abdelli Arapçaya çevirmiştir.
Biz de bu çalışmamızda, Kar romanın Arapça çevirisi üzerinden edebi eserlerin çevirisine
dikkat çekmek istiyoruz. Çeviride, ana tema ve yazarın dili nasıl yansıtılmış? Çıkarma ya
da eklemeler var mı? Belli bir topluma ait dilsel vurgulara dikkat edilmiş midir? gibi
sorulara cevap bulmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kar romanı, Orhan Pamuk, Çeviri, Arapça.
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AN ANALYSIS ON THE ARABIC TRANSLATION Of KAR NOVEL
ABSTRACT
In addition to the source and target language norms during translation, another aspect that
translators should pay attention to is the type of text translated. Particularly in view of the
difficulties encountered in translation of literatures, translators need to have some
knowledge of the field of translation before starting translation. The translation of novels,
stories, theater or poetry is reflected in the target language is very important. The choice of
the translator during translation is the most important factor affecting the readability of the
translated text. Reflecting all the linguistic arts of its own language in the main text and
communicating with the reader by using some idioms belonging to their own society, İt is
completely at the mercy of the translator to reflect the text of the author to another language
and another society.
The intellectual and religious works written in Arabic have been translated into Turkish for
many years. So that some religious currents create their own discourse in Turkey are
completely based on the these translated textes. In addition to intellectual and religious
works, we have witnessed the translation of literary works from Arabic into Turkish in
recent years.
The translation from Turkish to Arabic has not seen the same interest. There are no works
translated into Arabic except for the works of Aziz Nesin and Nazım Hikmet for years.
However, in recent years, especially with the win of Orhan Pamuk's Nobel Prize, it has
created interest in Turkish literature. In fact, the works of some Turkish writers, especially
Orhan Pamuk, were immediately translated into Arabic.
The novel “Kar”, which has been the center of attention since its publication, has also been
translated into Arabic and has an impact on the Arab world.
In this study, we want to draw attention to the translation of literary works through the
Arabic translation of Kar novel. How is the main theme and the language of the author
reflected in the translation? Are there any substitutions or additions? Are the linguistic
accents of a particular society taken into account?

Keywords: Kar/snow novel, Orhan Pamuk, Translation, Arabic.
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RAHMETULLAH EL-HİNDİ’NİN İZHARU’L-HAK ADLI ESERİNDE YAPTIĞI
NÜBÜVVET SAVUNUSU
Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri
Öğrt. Songül AKMAN
Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi

ÖZET
19. yy. emperyal oryantalizminde İslam’a karşı bir nefret olduğu açıktır. 19. yy.
oryantalizmin etkisiyle misyonerler hem Kur’an’ı Kerim’e hem de Peygamberimize
saldırmış ve İslam’ı bir din olarak kabul bile etmeyerek mezhep olarak nitelendirmek
istemişlerdir. Onlar, Peygamberin Allah’tan aldığını söylediği vahyin insan ürünü
olduğunu göstermeye çalışarak İslam’ı itibarsızlaştırma çabalamışlardır. Bunu gibi birçok
dini konuda Hristiyan bilginler ile Müslüman alimler arasında tartışmalar ve reddiyeler
yazılmış ve bunlar kimi zaman mektuplaşmalar, münazaralar veya karşılıklı kitap halinde
devam etmiştir. Rahmetullah el- Hindi ile Pfander arasında gerçekleşen münazara
sonucunda el-Hindi tarafından yazılan İzharu’l-Hak adlı eserde nesih, tahrif, teslis,
Kur’an’ı Kerim’in hakkaniyeti ve Peygamberimizin Nübüvveti gibi konular işlenmektedir.
el-Hindi, eserini yazarken İslami kaynaklardan faydalanmamış aynı zamanda Hristiyan
dini kaynaklar ve tefsirlerinden, Hristiyan mezhepleri arasındaki ihtilaflarından, Hristiyan
din adamları tarafından kabul görmemiş bu yüzden de Kitabı Mukaddese eklenmemiş
metinlerden de faydalanmıştır. Eser bu açıdan dikkat çekici ve önemlidir. Eserde
Pfander’in nübüvvetle ilgili iddialarına cevap vermektedir. Özellikle nübüvvetin ispatı
konusunda son derece mantıklı savunmalar getirmiştir. Verdiği cevaplara öncelikle tebşirat
konusuyla başlar sırasıyla mucizeler ve sünnet konusuyla bitirir. O’na göre önceki
Peygamberler Hz. Muhammed’i müjdelemişlerdir. Peygamberimizin sünnetinin örnek
olacak kadar güzel olduğunu belirterek Hz. Muhammed’de bir latif hasletin toplandığı ve
bu özelliklerin Nebilere ait özellikler olduğunu söyleyerek O’nun peygamberliğini
delillendirir. O’nun getirdiği şeriatin içeriğine bakıldığında itikat, ibadet, muamelat, siyaset
gibi alanlarda gelen hükümlerin ilahi kanunlar olduğu anlaşılacaktır.
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Hz. Muhammed’in davasında sadık olduğunu, getirdiği dinin Allah tarafından korunduğu
ve desteklendiğini belirterek az sayıda Müslümanla kısa sürede hızlı yayılması ancak
Allah’ın yardımıyla mümkün olduğunu bununda O’nun peygamberliğine delil olduğunu
söylemektedir. Biz de bu çalışmamızda İzharu’l-Hak adlı eser bağlamında nübüvvet
konusunda ortaya atılan sorular ve bunlara verilen cevapları ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Nübüvvet, Hindi, Pfander, savunu, İzharu’l-hak
THE PROPHETHOOD DEFENSE OF RAHMETULLAH EL-HİNDİ İN HİS
WORK İZHARU’L-HAK
ABSTRACT
19th century. there is a hatred of Islam in imperial orientalism. 19th century. Under the
influence of orientalism, missionaries attacked both the Holy Quran and our Prophet. The
reason why they characterize Islam is that they try to discredit Islam by trying to show that
the revelation that the Prophet says he received from Allah is a product of man. There have
been discussions and refusals between Christian scholars and Muslim scholars on many
religious issues, sometimes in the form of correspondence, debates or mutual book writing.
As a result of the debate between Rahmetullah al-Hindi and Pfander, İzharu’l-Hak, written
by al-Hindi, deals with issues such as nesih, falsification, trinity, the equality of the Holy
Qur'an and the prophethood of our Prophet. Al-Hindi did not only benefit from Islamic
sources when writing his work, but also benefited from Christian religious sources and
commentaries, conflicts among Christian sects, and was not accepted by Christian clergy,
and therefore he did not benefit from texts not included in the Bible. The work is
remarkable and important in this respect. It responds to Pfander's claims about
prophethood. It has made very logical defenses, especially on the proof of prophethood.
His answers begin with chalking and finish with miracles and circumcision. According to
him, the previous prophets they gave the good news to Muhammad. The Sunnah of the
Prophet Muhammad was beautiful enough to be an example. Muhammad evidences his
prophethood by saying that a benefactor is gathered and that these features belong to the
prophethood. Hz. He states that Muhammad is loyal in his case and that his religion is
protected and supported by Allah, and that it is possible to spread it quickly with a small
number of Muslims in a short time only with the help of Allah and that this is evidence for
his prophethood.
Keywords: Prophethood Defense, The Sunnah, Orientalism, al-Hindi
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ENTELEKTÜEL OLMAYAN BİLGİ ELEMANI OLARAK FITRAT
Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

ÖZET
İbn Teymiyye, aslını belirlediği bir hedef ortaya koymaktadır. O hedef ise anlamayı
kolaylaştırmaya çalışarak, akaidle ilgili bazı hükümlerde yaptığı savunmalardır. İnsan
aklının ortak olarak bulduğu hususlarda çeşitli sebepler yüzünden bir mutabakat
sağlanamadığını da görmüştür. Bunun sebepleri olarak da insanların dini anlayışları ve
kültürel kodlarının önde geldiğini fark etmiştir. Bir kimsenin bunlardan arınarak yeni bir
düşünce geliştirmesinin zor olduğunu bilerek, insanlar arasında sabitesi daha yüksek olan
düşünce unsurlarına başvurmaktadır. O’na göre bunların başında vahiy ve peygamberden
gelenler yer almakla beraber, bir diğer bilgi kaynağı olarak fıtratı ele almaktadır. Fıtrat,
Allah’ın, her yaratık için ortaya koymuş olduğu düzendir. İnsana ait fıtrat akıl ve bedende
kendini gösterir. Fıtratta marifete ve imana yönelme gücü vardır. Zaruri fıtri bilgiler fıtratın
sıhhati ve selametiyle birlikte hâsıl olur. Her doğan çocuk ma'rifet elde edebilecek yani akıl
yürütebilecek bir çağa ulaştığında Rabbi’ni bileceği bir yaratılış üzere doğar. O’na göre
fıtrat, Allah’ı bilmek ve onun muhabbetini bilmek için tayin edilen bir güçtür. Bu gücü
Allah doğmuş olan herkese yerleştirmiştir. Akıllı insanların çoğu Allah’ı ikrar etmekle
mutmain olurlar. Onların çoğu bu hal üzere fıtrat üzeredirler.
İbn Teymiyye, kendi bilgi teorisini tamamıyla kendi dini kanaati üzerine temellendirmiştir.
Onun bilgi anlayışının temeli, O’nun, Kur'an’ın fıtrat kavramını anlayışıyla birlikte
bireysel sezgiyle olan insan varlığının tabiatıdır. O’na göre, Allah insanlığı Allah’ı bilmek
ve tasdik etmek, batılı bilmek ve onu reddetmek demek olan fıtrat üzere yaratmıştır. Buna
göre münasip faydayı görüp ona muhabbet/sempati duymak, buna karşılık yok edici zararı
bilip ondan kaçınmak, fıtratla olmaktadır. İnsan, mevcut olan hakikati, fıtratla kabul eder,
faydalı olan hakikati, fıtratla bilip ona sevgi duyar. Böylece insanda ona karşı bir
tatminkârlık meydana gelirse, işte bu maruf olan durumdur. Var olmayan batılı insan,
fıtratla yalanlar, fıtratla ondan kaçınır ve inkâr eder. Fıtrat sebebiyle her birey
bilmediğinden haberdar olur.
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Fıtrat, bir taraftan algı ve idrakin güçlerinden oluşmakta olan akıl melekesi ve anlayış, diğer
taraftan irade kabiliyeti ve his gücünden ibarettir. Bu iki grup kabiliyet birbirini
tamamlayıcıdır. Melekelerin ilk grubuyla insan gerçeği kabul eder ve yalanı reddeder.
İkinci melekeyle de insan doğuştan bilinebilirleri onaylamaya meyillidir ve münkirattan da
sezgisiyle kaçınır. Her ne zaman gerçek ortada ise fıtratta tabii olarak onu kabul eder ve
onun kesinliğini bilir, hisseder. Karşı olarak da ‘nerede yanlış varsa fıtrat tabii olarak ondan
kaçınır. İnsanda bilgilenmesini sağlayan bu durum genellikle sadece biyolojik yetkinlik ve
onunla ilgili alanlarla sınırlandırılmış, fakat zihin ve anlayış alanında ele alınmamıştır. İbn
Teymiyye’nin bakışı bu açıdan orjinaldir.
Anahtar Kelimeler: fıtrat,bilgi, İbn Teymiyye, meleke

FITRAT AS NON-INTELLECTUAL ELEMENT
ABSTRACT
Ibn Taymiyyah sets out a goal in which he determines his origin. The aim is to make
understanding easier, some of the defenses in the provisions of the akaid. He found that the
human mind could not reach a consensus for various reasons. As a reason, he realized that
people's religious understanding and cultural codes prevailed. Knowing that it is difficult
for a person to develop a new thought free from them, he refers to the elements of thought
that are more stable among people. He is the head of these revelations and prophets, as well
as another source of information also deals with nature. Fitrat is the order that Allah has
created for every creature. Human nature shows itself in mind and body. Fitrat has the
power to turn to ingenuity and faith.
Essential information is formed with the health and salvation of the nature. Every born
child is born to a creation in which he knows his Allah when he reaches an age that can
attain ma'rifet, that is to reason. According to him, nature is a force assigned to know Allah
and to know his affection. Allah has placed this power in all who were born. Most
intelligent people will be content to confess to Allah. Most of them are in the nature of
nature (fitrat).

www.ispeco.org

200

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

Ibn Taymiyyah completely based his theory of knowledge on his religious conviction. The
basis of his understanding of knowledge is the nature of the human being with individual
intuition, together with his understanding of the concept of the nature of the Qur'an.
According to him, Allah created humanity in the nature of knowing and confirming Allah,
knowing the superstition and rejecting it. Accordingly, to see the appropriate benefit and
to have a conversation / sympathy, on the other hand to know the destructive damage and
to avoid it, is fıtr. The human accepts the existing truth by nature, knows the true truth by
nature and feels love for it. So if there is a satisfaction for him, this is the case. The
individual lies non-existent superstition with nature and avoids it and denies it. Due to the
nature of each individual does recognize his own knowledge.
Fıtrat consists of the mind and understanding, which consists of the forces of perception
and cognition on the one hand, and the power of will and sensation on the other. These two
groups of talents are complementary to each other. With the first group of talents, one
accepts the truth and rejects the lie. With the second talent, one tends to approve the innate
knowledge, and intuitively avoids the things that are forbidden by religion. Whenever the
truth is in the middle, it naturally accepts it and knows its certainty. As opposed to this,
‘wherever there is a false nature naturally avoids it. This situation, which enables people to
be informed, is generally limited only to the areas of biological competence and related
areas, but not to the mind and understanding area. Ibn Taymiyyah's view is original in this
respect.
Keywords: nature, knowledge, IbnTaymiyyah, talent
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İLÂHÎ HİTAP - AKIL İLİŞKİSİ
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L.

ÖZET
İlâhî hitap, Yüce Allah'ın genel manada tüm mahlûkata, hususî olarak da beşerle iletişime
geçip onlara birtakım bildirimlerde bulunmasıdır. Bu bildirimlerin hedefi, kâinatta İlâhî bir
düzenin tesis edilmesi, belirlenen tutum ve davranışların sağlanmasıdır. İlâhî hitap, kimi
varlıklarda kevnî olarak tecelli ederken, insan gibi irade sahibi varlıklarda ise, aklı muhatap
almaktadır. Dolayısıyla, İlâhî hitabın akıl ile bir ilişkisi olduğundan söz edebiliriz. Fakat
şunu diyebiliriz ki, İlâhî hitabın muhatabı, sadece akıl cevheri değil, akıllı insandır. Zira
akıl, insan ile kaimdir. Ancak, beşer de sadece akıldan müteşekkil bir varlık değildir. İlâhî
hitabın tüm muhtevasıyla, beşerin hem ruh hem de akıl dünyasına hitapta bulunduğu
anlaşılmaktadır. Her ne kadar sosyal bir varlık olması hasebiyle insan, duygu ve yapı
itibariyle dış faktörlerin etkisinde kalsa da, onu diğer varlıklardan ayıran yegâne unsur olan
akıl, İlâhî hitaba muhatap olma hususunda asıl işlevi görmektedir. Akıl, sadece bir meleke
değil özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkânsızlığı gibi kendi ilkelerinin tümünü
ihtiva etmektedir. Böylelikle beşerin tüm icraatlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ve
güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden bir kuvve olarak ahlak, siyaset ve sanat
konularındaki ölçüleri belirleme hususunda da çok değerli bir fonksiyon arz eder.
Kur'an'da buyurulduğu üzere, insanın insan olmasını sağlayan, davranışlarını anlamlı hale
getiren, İlâhî hitaba muhatap kabul edip yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini
sağlayan akıldır. Akıl kelimesi, Kur'ân-ı kerimde kırk dokuz yerde geçmekte olup
genellikle "akletme", yani aklını kullanmak suretiyle doğru düşünmeye vurgu yapılmıştır.
Kur'ân'da akla, kâinattaki düzen ve intizamı anlama, bu mükemmel sistemin arkasındaki
İlâhî hakikatleri sezip anlamlandırma ve bu hususları düşünmek suretiyle yorumlama görev
ve sorumluluğu verilmiştir. İlâhî hitap ile akıl arasında mutlak bir ilişkiden söz edilebilir.
Ancak akıl, dini konularda İlâhî hitaba ihtiyaç duymadan tek başına varlık gösteremediği
gibi, akıl olmadan da İlâhî hitabın bir önemi kalmamaktadır. Yani İlâhî hitabın akla, aklın
da İlâhî hitaba ihtiyacı vardır. İlâhî hitap; mutlak aklın, aşkın iradenin, Yüce kudretin irade
ve ifadesidir. Bu iradenin tecelli ettiği yer, beşerî akıldır. Akıl olmadan, aşkın iradenin
ifadesi olan İlâhî hitabın anlaşılması, elbette mümkün değildir. Bu bildiride İlâhî hitap-akıl
ilişkisi ele alınıp değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kur'an, İlâh, hitap, akıl.
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KUTSAL KİTAP HİTABINDA LAFIZ VE MANANIN ALLAH'A AİT OLUŞU
MESELESİNİN TAHLİLİ
Dr. Mazhar DÜNDAR
İ.H.L.

ÖZET
Resulullah'a (a.s) gelen Kur'an ayetleri, hem lafız hem de mana olmak üzere, Cebrâil (a.s.)
tarafından "Levhi Mahfuz"dan alınıp muhafaza edilmiş, parça parça indirilmiştir. Bazı
müfessirlere göre, İlâhî hitapta lafız–mana aidiyeti hususunda zikredilen görüşler
içerisinde racih olanı, Kur'ân'ın manaları gibi, lafızlarının da Allah'a ait olması, bunlarda
Cebrâil'in (a.s.) hiçbir müdahale ve katkısının olmaması, Hz. Peygamber'in de bu lafızları
işitip ve onları İlâhî kudret ile olduğu gibi kavrayıp aktarmasıdır. Yine genel kabule göre,
Cebrâil'in (a.s.) Hz. Muhammed'e bildirdiği İlâhî hitap, "Fatiha"'dan "Nas Suresi"nin
sonuna kadar hakiki ve muciz lafızlarıyla bir bütün halinde Kur'ân'dır. Bu lafızlar sadece
Allah'ın kelâmıdır. Ne Cebrâil'in (a.s.) ne de Hz. Muhammed'in lafızların inşa ve tertibinde
bir müdahalesi söz konusu değildir. Cebrâil (a.s.) ve Hz. Muhammed telaffuz etmiş olsa
da, lafızları ilk tertip eden olması nedeniyle kelâm Allah'a nispet edilir. Cebrâil (a.s.) Hz.
Muhammed'e, o da ümmetine İlâhî hitabı sadece tebliğ etmektedir. Şâyet aksi mümkün
olsaydı, lafız Cebrâil'e (a.s.) ya da Hz. Muhammed'e ait olurdu ki, bu durumda Kur'ân
mucize olmaz ve Allah'a nispet edilmezdi. Mushaflarımızda yazılmış olan İlâhî kelâm,
"Levh-i Mahfuz"dakinin aynısıdır. "Levh-i Mahfuz"daki mevcudiyeti farklı olsa bile,
yazılan şey yani İlâhî hitap hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
Hristiyan inancında Kutsal Kitap, Tanrı'nın ilham etmiş olduğu sözleri olarak kabul
edilmektedir. Kutsal Yazıların, Ruh tarafından ilham edildiği ve dolayısıyla bu kitapların
asıl yazarının Tanrı olduğuna inanılmaktadır. İnsanların da, Tanrı tarafından bu yazma
işinde kullanılan vasıtalar olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşım Hristiyanları, "literal"
ilham fikrine yönlendirmiştir. Bu fikre göre Mukaddes Kitaptaki tüm ifadeler; Tanrı
katından yazdırılmış ve yazıcı, sadece yazmaktan başka işlev görmemiştir. "Literal ilham"
düşüncesi, Yahudilikte ve de Hristiyanlıkta, asırlarca süregelen bir dogma olmuştur.
Ancak, Hristiyan din adamlarının savunduğu; "Kutsal Kitaptaki bütün sözlerin Tanrı
tarafında dikte ettirildiği" şeklindeki "literal" görüşün, ne "Tanah" ne de "Ahd-i Cedid"in
içeriği tarafından desteklendiği söylenemez.
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Zira XIX. yüzyıldan itibaren eleştirel ve edebî Kitab-ı Mukaddes çalışmalarıyla birlikte,
"literal ilham" düşüncesi sarsılmış ve Hristiyan teolojisi, Kutsal Kitabın beşerî yönü
üzerinde durmaya başlamış ve bu yeni anlayışa göre; Kutsal Kitabın hem İlâhî hem de
beşerî olduğu kabul edilmiştir.
Bu bildiride Kur'ân'ın, mevcut Tevrat ve İncil'ler den farklı olarak, İlâhî iradeyi bizzat İlâhî
hitapla olduğu gibi aktarması yönüyle özel bir değer taşıdığı. Kur'ân'ın, lafız veya mana
bakımından inşasında harici bir müdahalenin olmaması nedeniyle, İlâhî hitabın orijinal
ifadesi olduğu meselesi ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur'an, hitap, lafız, mana, kutsal.
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KONUŞMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET
BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Saime UYSAL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

ÖZET
Konuşma eğitimi Türkçe öğretiminde üzerinde önemle durulan bir öğrenme-öğretme alanıdır.
Eğitim-öğretim etkinliklerinde etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlamak diğer öğrenme alanlarında
olduğu gibi konuşma öğrenme alanında da önemli kaygılardan biridir. Bu nedenle bu alanda
hazırlanan akademik yayınlar eğitim-öğretim faaliyetlerine yön vermesi bakımından önemli bir
işlev görmektedir.
Diğer alanlarda olduğu gibi konuşma öğrenme alanında hazırlanan makale ve diğer yayınların
akademik hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca daha iyi hizmet etmelerine
katkı sunacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Türkçe konuşma eğitimi alanında hazırlanan makalelerin özet
bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu
bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden
doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir.
Çalışmanın nesnelerini 2005-2019 yılları arasında Türkçe konuşma eğitimi alanında hazırlanan
ve yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google, Google Akademik,
Dergipark, ULAKBİM’den özet bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. Veri
toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel analiz”
kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına hizmet eden
veriler, yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda Türkçe konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin önemli bir
bölümünün özetlerinin akademik metin yazım ilkelerine büyük ölçüde uygun olarak
hazırlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte azımsanmayacak sayıda makalenin özet
bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç özellikle
lisansüstü öğretim programlarında, akademik metin hazırlama eğitimi vermeye dayalı derslerin
yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır
Anahtar Kelimeler: Konuşma, makale, akademik yazım ilkeleri
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SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF PAPERS PUBLISHED IN THE SPEECH
EDUCATION AREA TO ACADEMIC TEXT WRITING PRINCIPLES
ABSTRACT
Speech education is an area of learning-teaching which is emphasized in teaching Turkish.
Providing effective and permanent learning in educational activities is one of the important
concerns in the field of speech learning as in other learning areas. Therefore, the academic
publications prepared in this field have an important function in guiding the educational
activities. The fact that the articles and other publications prepared in the field of speech
learning, as in other fields, comply with the principles of academic preparation will contribute
to these studies to serve the purpose better.
The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in
the field of Turkish speaking education are in accordance with the principles of academic text
writing. In this context, qualitative research method was used in the study. Research materials
were examined through document scanning / document review, one of the qualitative research
techniques. The objects of the study consist of articles prepared and published in the field of
Turkish speaking education between 2005-2019. The data of the research consists of articles
that have been accessed from the abstract sections of Google, Google Scholar, Dergipark and
ULAKBİM. An article review form prepared by the researchers was used to collect the data.
Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the
data obtained with the data collection tool. Using descriptive analysis technique, the data which
serve to the problem questions of the research, percentage, frequency and so on. simple
statistical elements are tabulated and interpreted.
As a result of the research, it has been determined that abstracts of most of the articles published
in the field of Turkish speaking learning have been prepared in accordance with the principles
of academic text writing. However, it has been understood that the summary sections of a
considerable number of articles do not comply with the principles of academic text writing.
This result shows that especially in graduate programs, courses based on teaching academic
text preparation should take place.
Keywords: Speech, article, academic writing principles
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YAZMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET
BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU
Aytaç BÜYÜKİKİZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. M. Nuri KARDAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

ÖZET
Yazma ve yazılı anlatım Türkçe anlatma becerilerindendir. Bilindiği üzere Türkçe öğretimi dört
temel öğrenme alanı üzerinde yürütülmektedir. Dilbilgisi ile görsel okuma ve sunu becerileri
bağımsız öğrenme alanları değildir. Diğer öğrenme alanları (okuma ve konuşma) içinde
verilmektedir.
Yazma/yazılı anlatım diğer iletişim becerileri içerinde en güç edinilen/geliştirilen beceri alanını
oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılandırmacı öğretim anlayışının benimsenmesiyle birlikte
(2006) yazma eğitimi üzerinde daha hassa durulmakta ve süreç temelli yazma eğitimi
verilmektedir. Bu anlamda öğrencilerin buluş, planlama ve anlatım becerilerinin gelişimi
yakından izlenmektedir.
Öğrencilere verilen temel düzeydeki yazma eğitimi üst düzey yazma becerilerinin geliştirilmesi
için de temel teşkil etmektedir. Bu anlamda temel düzeydeki yazma eğitiminin üst
düzey/akademik yazma eğitimi için bir basamak olduğu söylenebilir.
Yazma eğitimi alanında üretilen akademik metinlerin temel düzeyde gerçekleştirilen yazma
eğitimi etkinliklerine yön vermesi bakımından önemli bir işlev görmektedir.
Diğer alanlarda olduğu gibi yazma/yazılı anlatım öğrenme alanında hazırlanan makale ve diğer
yayınların da akademik hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca daha iyi
hizmet etmelerine katkı sunacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Türkçe yazma/yazılı anlatım eğitimi alanında hazırlanan makalelerin özet
bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu
bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Nitel araştırma tekniklerinden doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma
materyalleri incelenmiştir. Çalışmanın nesnelerini 2005-2019 yılları arasında Türkçe yazma
eğitimi alanında hazırlanan ve yayımlanan makaleler oluşturmaktadır.
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Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet bölümlerine
ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından
hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır.
Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel
analiz” kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına
hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve
yorumlanmıştır.
Araştırma sonucunda Türkçe yazma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özetlerinin
akademik metin yazım ilkelerine önemli ölçüde uygun olarak hazırlandığı belirlenmiştir.
Azımsanmayacak sayıdaki bazı makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine
uygun olmadığı da belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, makale, akademik yazım ilkeleri

SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF PAPERS PUBLISHED IN THE
WRITING EDUCATION AREA TO ACADEMIC TEXT WRITING PRINCIPLES
ABSTRACT
Writing and written expression is one of Turkish language skills. As it is known, Turkish
teaching is carried out on four basic learning areas. Grammar and visual reading and
presentation skills are not independent learning areas. It is given in other learning areas (reading
and speaking).
Writing / written expression is the most difficult / developed skill area among other
communication skills. With the adoption of constructivist teaching concept in Turkey (2006)
writing is more precise focus on education and training processes are based writing. In this
sense, the development of students' invention, planning and expression skills are closely
monitored.
The basic level of writing education given to the students is also the basis for the development
of high level writing skills. In this sense, it can be said that basic writing education is a step for
upper level / academic writing education.
The academic texts produced in the field of writing education play an important role in guiding
the writing education activities realized at the basic level.
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The fact that articles and other publications prepared in the field of writing / written expression
learning, as well as other fields, are in accordance with the principles of academic preparation
will contribute to the better purpose of these studies.
The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in
the field of Turkish writing / written expression education are in accordance with the principles
of academic text writing. In this context, qualitative research method was used in the study.
Research materials were examined through document scanning / document review, one of the
qualitative research techniques. The objects of the study are articles prepared and published in
the field of Turkish writing education between 2005-2019.
The data of the research consists of articles that have been accessed from the abstract sections
of Google, Google Scholar, Dergipark and ULAKBİM. An article review form prepared by the
researchers was used to collect the data.
Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the
data obtained with the data collection tool.
Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the
data obtained with the data collection tool. The data that serve to the problem questions of the
research by using descriptive analysis technique; percentage, frequency etc. simple statistical
elements are tabulated and interpreted.
As a result of the research, it was determined that abstracts of the articles published in the field
of Turkish writing education were prepared in accordance with the principles of academic text
writing.
It has also been determined that the summary sections of some articles which are not negligible
number are not in accordance with the principles of academic text writing.
Keywords: Writing education, article, academic writing principles
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5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİKURMACA METİNLERİN “ÇOCUĞA
GÖRELİK İLKESİ”NE UYGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakim KARDAŞ
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. M. Nuri KARDAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD

ÖZET
Ders kitapları, eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılan temel materyallerdendir. Başka bir
söyleyişle ders kitapları, öğretmenlerin öğretim faaliyetlerinde kullandıkları materyallerin
başında gelmektedir. Türkçe ders kitaplarında farklı tema ve ünitelere hizmet eden farklı
türlerden metinler yer almaktadır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin öğrencilerin anlama
ve anlatma becerilerini, hayal dünyalarını geliştirerek onları düşünen, eleştiren çevre ve
toplumun dinamiklerine duyarlı bireyler noktasına getirmesinde etkisi büyüktür. Bu bağlamda
Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermesi, çocuğun
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması oldukça önemlidir. Söz konusu metinlerin çocuğa
görelik ilkesi çerçevesinde ele alınıp işlenmesi çocuk yaştaki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine
olumlu yönde katkı sunacaktır. Bu nedenle öğrenci gerçekliğinin okuma metinlerinin
hazırlanması aşamasında içerik ve tasarım bakımından dikkate alınması gerekir. Şüphesiz bu
anlayış, öğrenci ile kitap arasındaki ilişkiyi geliştirecek ve pekiştirecektir. Bu anlayış Türkçe
ders kitaplarının kalitesini de artıracaktır. Türkçe ders kitaplarında yer verilen metin ve
görsellerin niteliği üzerine akademik düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmak
ilgili hususta alana ve alan araştırmacılarına katkı sunacaktır. Bu araştırmanın amacı;5. Sınıf
Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinlerin(hikaye, masal, öykü ,fıkra, fabl vb.) “Çocuğa
görelik ilkesi”ne uygunluğu açısından değerlendirmektir. Nitel araştırma yönteminin
kullanıldığı çalışmada doküman taraması/doküman incelemesi yapılmıştır. Verilerin
toplanması sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Metinlerin Çocuğa Görelik İlkesine
Uygunluğu Formu” kullanılmıştır. 5’li likert olarak hazırlanan formda 20 madde yer almıştır.
Formla toplanan verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda Türkçe ders kitabında yer verilen kurmaca metinlerin büyük ölçüde çocuğa uygun
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kurmaca metin, çocuk, çocuğa görelik
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ABSTRACT
Textbooks are one of the basic materials used in educational activities. In other words,
textbooks are the primary materials used by teachers in their teaching activities.
Turkish textbooks contain texts of different genres that serve different themes and units. The
reading texts in the textbooks have a great impact on the students' understanding and expression
skills, developing their imaginary worlds to individuals who are sensitive to the dynamics of
the environment and society who think and criticize them. In this context, it is very important
that the texts in Turkish textbooks respond to the needs of the child and are designed in line
with the needs of the child. The processing and processing of these texts within the framework
of the principle of relativity to the child will contribute positively to the cognitive development
of children at the age of child.
Therefore, it is necessary to take into consideration the content and design of the student reality
during the preparation of reading texts. This understanding will undoubtedly enhance and
strengthen the relationship between the student and the book. This understanding will improve
the quality of Turkish textbooks. Conducting academic researches, evaluations and evaluations
on the quality of texts and visuals in Turkish textbooks will contribute to the field and the field
researchers in the relevant subject.
The aim of this study is; The aim of the course is to evaluate the fictional texts (story, fairy tale,
story, clause, fable, etc.) in Turkish textbooks in terms of their conformity with the principle of
elik Relativity to the child ” In this study, qualitative research method was used.
In the process of data collection, the “Form of Conformity of Texts to Children's Relativity
Form Form developed by the researchers was used. There were 20 items in the form prepared
as a 5-point Likert.
Descriptive analysis technique was used to analyze the data collected by the form. As a result
of the research, it has been determined that the fictional texts in the Turkish textbook are mostly
suitable for the child.
Keywords: Fictional text, child, relativity to child
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAYIMLANAN
MAKALELERİN ÖZET BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM
İLKELERİNE UYGUNLUĞU
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Mehmet KARDOĞAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Uluslararası
alanda birçok açıdan kendini gösteren ve ağırlığını hissettiren Türkiye’ye ilgi her geçen
artmaktadır. Buna bağlı olarak Türkçe öğrenmek başta yabancı politikacı, yatırımcı, öğrenci ve
turistler olmak üzere birçok kişi için ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimi alanında etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlamak oldukça önemli bir durumdur. Bu
alanda hazırlanan akademik yayınlar da eğitim-öğretim faaliyetlerine yön vermesi bakımından
önemli bir işlev görmektedir.
Diğer alanlarda olduğu gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan makale
ve diğer yayınların akademik metin hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca
daha iyi hizmet etmelerine katkı sunacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan makalelerin
özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır.
Bu bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden
doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir.
Çalışmanın nesnelerini 2005-2019 yılları arasında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
alanında yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google, Google
Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır.
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu
kullanılmıştır.
Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel
analiz” kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına
hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve
yorumlanmıştır.
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Araştırma sonucunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yayımlanan makalelerin
özetlerinin akademik metin yazım ilkelerine önemli oranda uygun olarak hazırlandığı
belirlenmiştir.
Bununla birlikte bazı makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun
olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç özellikle lisansüstü öğretim programlarında, akademik metin
hazırlama eğitimi vermeye dayalı derslerin yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılar, Türkçe, makale, akademik yazım ilkeleri

SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD
OF TEACHING FOREIGNERS TO TURKISH ACADEMIC TEXT WRITING
PRINCIPLES
ABSTRACT
Teaching Turkish as a foreign language has gained significant momentum in recent years.
Turkey is increasing with each passing interest in and feel the weight manifested in many ways
in the international arena. Therefore, learning Turkish has become a necessity for many people
including foreign politicians, investors, students and tourists. Therefore, it is very important to
provide effective and permanent learning in the field of teaching Turkish as a foreign language.
Academic publications prepared in this field also play an important role in guiding the
educational activities.
The fact that articles and other publications prepared in the field of teaching Turkish as a foreign
language in accordance with the principles of preparing academic texts will contribute to these
studies to serve the purpose better.
The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in
the field of teaching Turkish as a foreign language are in accordance with the principles of
academic text writing. In this context, qualitative research method was used in the study.
Research materials were examined through document scanning / document review, one of the
qualitative research techniques. The objects of the study are articles published in the field of
teaching Turkish as a foreign language between 2005-2019. The data of the research consists
of articles that have been accessed from the abstract sections of Google, Google Scholar,
Dergipark and ULAKBİM. An article review form prepared by the researchers was used to
collect the data.
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Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the
data obtained with the data collection tool. The data that serve to the problem questions of the
research using descriptive analysis technique; percentage, frequency etc. simple statistical
elements are tabulated and interpreted.
As a result of the research, it was determined that the abstracts of the articles published in the
field of teaching Turkish as a foreign language were prepared in accordance with the principles
of academic text writing.
However, it has been understood that the summary sections of some articles do not comply with
the principles of academic text writing. This result shows that especially in graduate programs,
courses based on teaching academic text preparation should take place.
KeyWords: Foreigners, Turkish, article, academic writing principles
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ÖĞRETMENLERİN SINIF LİDERLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERİN DERSE
KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Tevfik UZUN
Giresun Üniversite, Eğitim Fakülte, Eğitim Bilimleri Bölümü, Giresun
Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ
Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum
Öğrt. Engin DABAN
Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi

ÖZET
Öğretmenlerin sınıf içeresinde sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar öğrenme ortamını ve
öğrenci davranışlarını etkileyebilmektedir. Öğretmenin sınıf içinde sergilediği davranışların
başında öğretmenlerin liderlik rolleri gelmektedir. Öğretmenlerin liderlik rolleri; öğretmenlerin
öğrencileri hem sınıf içinde hem de sınıf dışında etkilemesini, öğrencileri başarıya odaklaması,
onları motive etmesini ve öğrencilerin içsel enerjilerini ortaya çıkarması gibi konuları
içermektedir. Öğretmenin liderliği öğrenci öğrenmesini ile yakından ilgilidir. Öğrenmenin etkin
bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin derse etkin katılımını gerektirmektedir. Derse katılım,
öğrencinin öğrenmeye istekli olarak derse bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak dahil
olmasını ifade etmektedir. Öğrencinin derse katılımının; akademik başarı, öğrenme ve birçok
öğrenci çıktısıyla yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu ilişkiler birlikte düşünüldüğünde
araştırmanın problem cümlesini: “Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları
arasında bir ilişki var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum
ilinin Aşkale ilçesinde liselerde (Meslek, İmam Hatip ve Anadolu) eğitim alan 204 öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin yılında toplanmıştır. Öğretmenlerin sınıf
liderliğini belirmek için Karabağ-Köse (2019) tarafından geliştirilen “Sınıf Liderliği Ölçeği”
kullanılmıştır. Öğrencilerin derse katılım düzeylerini belirlemek için Mazer (2012) tarafından
geliştirilen Yıldırım, Sökmen, Taş ve Dilekmen (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Öğrenci Katılım Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf
liderliği “orta”

(x̄= 3.01) düzey, Öğrencilerin derse katılımları ise “yüksek” (x̄= 3.78)

düzeydedir. Öğretmenlerin sınıf liderliği, öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır.
Ancak öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin okul türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır. Meslek lisesi öğrencileri (x̄= 3.23), İmam Hatip lisesi (x̄= 2.78) ve Anadolu
lisesi (x̄= 2.92) öğrencilerine göre öğretmenlerin sınıf liderliğini daha yüksek algılamaktadır.
Öğrencilerin derse katılım düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır.
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Kız öğrenciler (x̄= 3.90) erkek öğrencilere (x̄= 3.63) göre daha fazla derse katılmaktadır.
Öğrencilerin derse katılım düzeyleri öğrencilerin okul türüne göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında pozitif
yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= 27, p< 0.01). Öğretmenlerin sınıf liderliği
öğrencilerin derse katılımlarını pozitif yönde anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.270, R 2=0.07,
F=15.93, p<0.01). Öğretmenlerin sınıf liderliği, öğrencilerin derse katılımlarına ilişkin toplam
varyansın yaklaşık % 7’sini açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Sınıf Liderliği, Derse katılım

INVESTIGATION ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’
CLASSROOM LEADERSHIP AND STUDENTS’ PARTICIPATION TO LESSONS
ABSTRACT
Teachers’ in-class attitudes and behaviors can effect the learning environment and behaviors of
the students. Leading in-class behaviors of the teachers’ are their classroom leadership roles.
Teachers’ classroom leadership roles include the impact of the teachers’ on their students both
in-class and out of the class, the students’ focus on success, the students motivation and
revealing the students’ inner energy. Teachers’ classroom leadership is closely related to the
learning of the students. Effective learning requires students’ active participation to the lessons.
Participation means cognitive, affective and behavioral involvement of the students to the
lessons. It is supposed that students’ participation is closely related to the academic success and
a lot of learning outcomes. When these relations are taken into consideration in a holistic view,
the aim of the present study is to find an answer to this question; “Is there a relationship between
teachers’ classroom leadership and students’ participation to the lessons?”
Correlational survey model is used in the study. Working group of the study includes 204 high
school students, who study at Vocational and Technical, Anatolian and İmam Hatip high
schools in Aşkale, Erzurum. Data is collected in 2019-2020 academic year. “Classroom
Leadership Scale”, which was developed by Karabağ-Köse (2019), is used to determine
teachers’ classroom leadership. “Students’ Attendance Scale” which was developed by Mazer
(2012) and adapted to Turkish by Yıldırım, Sökmen, TAŞ ve Dilekmen (2016), is used to
determine students’ participation level to the lessons.
Conclusions of the study; according to students’ views while teachers’ classroom leadership is
at the medium-level (x̄= 3.01), students’ participation is at the high-level (x̄= 3.78).
www.ispeco.org
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Teachers’ classroom leadership doesn’t differentiate according to students’ gender. But
teachers’ classroom leadership differentiate meaningfully according to students’ school type
variable.
Vocational and technical high school students (x̄= 3.23) perceive the teachers’ classroom
leadership at a higher level than İmam Hatip high school students (x̄= 2.78) and Anatolian high
school students (x̄= 2.92). Students’ participation level to the lessons differentiates according
to the students’ gender. Female students (x̄= 3.90) participate more than male students (x̄=
3.63). Students’ participation level to the lessons differentiates meaningfully according to their
school types. There is a meaningful and positive correlation between teachers’ classroom
leadership and students’ participation to the lessons (r= 27, p< 0.01). Teachers’ classroom
leadership predicts students’ participation to the lessons in a meaningful and positive way
(R=0.270, R2=0.07, F=15.93, p<0.01). Teachers’ classroom leadership explains seven percent
of total variance in the students’ participation to the lessons.
Key Words: Teacher, Classroom Leadership, Class participation
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OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENDİKLERİ YÖNETİCİ ROLLERİ İLE
ÖĞRETMENLERİN OKULDAN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Doç. Dr. Tevfik UZUN
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Giresun
Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ
Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum
Öğrt. Mustafa AYDIN
Dereli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Giresun

ÖZET
Okul müdürleri okulun etkililiğini ve verimliliğini artırmak, okulun amaçlarını gerçekleştirmek
için birçok rol üstlenmektedir. Bu rollerin başında bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve
karar verme rolleri gelmektedir. Okul müdürlerinin bu rolleri yerine getirirken ortaya koyduğu
tutum ve davranışlar öğretmenlerin okula ilişkin tutum ve niyetlerini etkileyebilmektedir. Bu
tutum ve niyetlerin başında öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri gelmektedir. Okuldan
ayrılma niyeti öğretmeninin okulunu gönüllü olarak değiştirme niyetini ifade etmektedir. Bu
bağlamda araştırmanın amacı, okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin
okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Giresun ilinin Dereli ilçesinde ortaokulliselerde çalışan 101 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin yılında
toplanmıştır. Araştırmada, “Okul Yönetici Rolleri Ölçeği” ile “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistikler ile t-Testi, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon
analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Öğretmenlerin
görüşenlerine göre okul müdürleri üstlendikleri yönetici rollerini “yüksek” (x̄= 3.87) düzeyde
yerine getirmektedirler. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldan ayrılma niyetleri “orta” (x̄= 3.03)
düzeydedir. Okul müdürlerinin yöneticilik rolleri ve okuldan ayrılma niyetine ilişkin öğretmen
görüşleri cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu ve hizmet süresine göre anlamlı şekilde
farklılaşmamaktadır. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin okuldan
ayrılma niyetleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır(r= -.23, p<.05). Okul
müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerini negatif
yönde anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.231, R2=0.05, F=5.579, p<0.05). Okul müdürlerinin
yöneticilik rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerine ilişkin toplam varyansın
yaklaşık % 5’ni açıklamaktadır. Gelecek araştırmalarda, başka il ve ilçelerde çalışan
öğretmenler de araştırmaya dahil edilebilir. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldan ayrılma
niyetlerinin sebepleri nitel araştırmalarla incelenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici Rolleri, Okuldan Ayrılma Niyeti
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPLES’
EXECUTIVE ROLES AND TEACHERS’ TURNOVER INTENTION
ABSTRACT
School principles take lots of roles such as improving effectiveness and productivity of the
school, reaching school’s goals. Interpersonal roles, informative roles and decision-making
roles are among leading ones of these roles. School principles’ attitude and behaviors that they
show during performing these roles can effect teachers’ attitudes and intentions about the
school. Teachers’ turnover intention is the leading one among these attitude and behaviors.
Teachers’ turnover intention means their intension of changing their school voluntarily. In this
regard, aim of this study is to investigate the relationship between school principles’ executive
roles and teachers’ turnover intentions.
In the study, correlational survey model is used. The study group of the study covers 101
teachers who works at secondary schools and high schools in Dereli province of Giresun. Data
is collected in 2019-2020 academic year. “School Executives Roles Scale” and “Turnover
Intention Scale” is used in the study. Along with the descriptive statistics, T-test, ANOVA,
Correlation and Regression analysis are used in the study.
The results of the study show that; According to teachers’ views school principles perform
their executive roles at a “high” (x̄= 3.87) level. Teachers’ turnover intension from their school
where they still work is at “medium” (x̄= 3.03) level. School principles’ executive roles and
teachers’ views about their turnover intension do not differentiate meaningfully according to
their gender, age, educational status, marital status and term of service. There is a turnover
meaningful negative correlation between school principles’ executive roles and teachers’
turnover intensions (r= -.23, p<.05). School principles’ executive roles predicts teachers’
turnover

intensions to a meaningful and negative direction (R=0.231, R2=0.05, F=5.579,

p<0.05). School principles’ executive roles explains nearly five percent of total variance about
teachers’ turnover intensions. Teachers who works at different provinces and sub provinces can
be included for the future investigations. Teachers’ turnover intensions can be investigated
according to qualitative research methods.
Key Words: Executive Roles, Turnover Intension
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ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet SANSİ
Batman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Programı, Batman
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİN
Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü, Batman

ÖZET
Bu çalışmanın amacı; özel eğitim öğretmenlerinin, beden eğitimi dersine bakış açılarını ve bu
dersi nasıl değerlendirdiklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemi
olarak tasarlanmıştır. Bireysel görüşmeleri yapmak amacıyla katılımcı grubuna, Batman ilinde
zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu özel eğitim sınıfında görev yapan dört öğretmen, görme
engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfta görev yapan iki öğretmen olmak üzere toplam altı
görüşmeci dâhil edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler; yarı yapılandırılmış görüşme
formu aracılığı ile içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerden özel eğitim
öğretmenlerinin özel gereksinimli çocuklar ile fiziksel aktiviteler yapma konusundaki
zorluklara dikkat çekmelerine rağmen olumlu görüşlere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Özel
gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre fiziksel aktiviteyi icra etme,
onlara uygun fiziksel aktivite alanı oluşturma, malzeme temini vb. noktasında daha fazla
sorumluluk ve maliyet gerektirdiğini ancak bunları karşılama noktasında eksikliklerin
yaşandığı katılımcılar tarafından sık sık ifade edilmiştir. Mevcut çalışmaların geliştirilmesi
gerektiğine dikkat çeken katılımcılar özellikle konuyla ilgili uzman kişilerin söz konusu dersleri
vermesinin daha uygun olacağını vurgulamıştır. Özel eğitimde uzmanlaşmış beden eğitimi
öğretmenlerinin daha verimli olacağı multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekilirken aynı
zamanda normal gelişim gösteren çocuklar ile yapılan bütünleştirme çalışmalarından daha fazla
verim elde edileceği dile getirilmiştir. Özel gereksinimli çocukların sahip oldukları
yetersizlikler nedeni ile daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duydukları göz önüne alındığında;
beden eğitimi derslerinin saatlerinin artırılması, gerekli donanımların sağlanması, fiziksel
koşulların iyileştirilmesi ve alanda uzmanlaşmış beden eğitimi öğretmenlerinin özel eğitimin
bir parçasına dönüştürülmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, Özel gereksinimli çocuklar, fiziksel aktivite, Beden eğitimi
öğretmeni.
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OPINIONS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT PHYSICAL
EDUCATION LESSONS
ABSTARCT
The aim of this study is to reveal the perspectives of special education teachers on physical
education and how they evaluate the lesson. The research model was designed as a qualitative
research method. In order to conduct individual interviews, a total of six interviewees were
included in the group of participants, four teachers working in the special education class with
mentally retarded students and two teachers working in the classroom with visually impaired
students located in the Batman city. The data content obtained from the participants was
analyzed through a semi-structured interview form. It was observed that although the special
education teachers pointed out the difficulties in doing physical activities with children who
have special needs, they had positive opinions about them. It is frequently stated by the
participants that there is a need for more responsibility and it is costly to arrange physical
activities for the children with special needs, to create appropriate physical activity area for
them, and to supply their material equipment but there are deficiencies in providing these needs
when compared to the children with typical development process. The participants emphasized
that the current studies should be improved and it would be more appropriate for the experts to
give these lessons. While the importance of multidisciplinary approach towards physical
education teachers in the area is point out; it is also stated that their integration process with
typical development children will be beneficial. Considering that children with special needs
should participate more in physical activities; it was concluded that it would be appropriate to
increase the hours of physical education classes, to provide the necessary equipment, to improve
the physical conditions and to inclusion the teachers who are expert in the physical education
field into their trainings.
Keywords: Special Education, children with special needs, physical activity, physical
education teachers
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ÖĞRETMEN KİTAPLIĞI UYGULAMASI ERİŞİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimler Bölümü

ÖZET
Dil, insanlar arasındaki duygu ve düşüncelerin aktarılmasını sağlayan iletişim aracıdır.
Toplumların sanat, edebiyat ve sahip olduğu kültürleri başka alanlarda kullanmasını ve
aktarmasını amaçlayan semboller sistemidir. Dil bu sembolleri, okuma yazma, dinleme ve
konuşma becerisi ile bireyin kullanımına sunmaktadır. Dinleme ve okuma olarak ifade edilen
alıcı dil, bireyin anlama yeteneğine katkı sağlamaktadır. Konuşma ve yazma olarak bilinen
verici dil ise, bireyin anlatım gücüne yönelik becerilerini geliştirmektedir. Bu becerilerin yaşam
boyu öğrenme sürecinde birey tarafından etkili kullanılması beklenmektedir. Bireyin bu
becerileri etkili bir şekilde kullanması, eğitim kurumlarında uygulanan politikalara, değişen
eğitim anlayışına bağlıdır. Bazen bu değişimler öğrenci, bazen de öğretmen boyutunda
olmaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenlere
“öğretmen kitaplığı uygulaması erişimini” açmıştır. Öğretmen kitaplığı uygulamasında
öğretmenin; okuma, araştırma ve bilgiye ulaşma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu
amaçla öğretmene, e-kitap formatında birçok alanda kaynak sunulmuştur. Bunlar arasında
ücretsiz erişimle Türk edebiyatı, dünya klasikleri ve mesleki gelişim kitapları bulunmaktadır.
Kısaca öğretmen kitaplığı uygulamasıyla “her yerde her zaman kitap okunabilir” düşüncesi
benimsenmektedir. Bu düşünceden hareketle, öğretmenin öğrencilere model olması, zamanı
etkili kullanması, mesleki konularda kendisini geliştirmesi ve birçok kaynaktan araştırma
yapması beklenmektedir. Böyle bir beklenti öğretmen kadar e-kitap uygulamasından yararlanan
okul yöneticilerini, akademisyenleri ve tüm vatandaşları da kapsamaktadır. Yeni bir mobil
uygulama olan öğretmen kitaplığı bu sebeple toplumdaki eğitim kurumları üzerinde önemli bir
etkiye ve gelişime sahip olduğu söylenebilir. Bu araştırmada da bu etkinin olumlu ve olumsuz
yönleri öğretmen görüşleriyle ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Baskın-az baskın karma
modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Siirt ilinde görev yapan öğretmenler
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket
ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen veriler
parametrik ve içerik analizine tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma, Öğretmen Kitaplığı.
TEACHERS' VIEWS ON ACCESS TO TEACHER LIBRARY APPLICATION
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ABSTRACT
Language is a communication tool that allows the transfer of feelings and thoughts between
people. It is a system of symbols which aims to enable societies to use and transfer art, literature
and cultures in other fields. Language makes these symbols available to the individual by
literacy, listening and speaking skills. Receiving language, expressed as listening and reading,
contributes to the individual's ability to understand. The donor language, known as speaking
and writing, improves the individual's skills for expression. It is expected that these skills will
be used effectively by the individual in the lifelong learning process. The effective use of
individuals' these skills depends on the policies applied in educational institutions and the
changing understanding of education. Sometimes these changes are in the dimension of students
and sometimes teachers. For example, Ministry of National Education made "teacher library
application" accessible to teachers in the 2019-2020 academic year. In the teacher library
application, the teacher's reading, research and access to information skills were tried to be
developed. For this purpose, the teacher was provided with resources in many fields in e-book
format. These include Turkish literature, world classics and professional development books,
which can be accessed free of charge.
In short, the idea that "books can be read anytime, anywhere" is adopted with the teacher library
application. Based on this idea, it is expected from the teacher being a model for the students,
using the time effectively, developing himself / herself in professional subjects, conducting
research from many sources. Such an expectation includes school administrators, academicians
and all citizens who benefit from e-book application, as much as teacher. The teacher library, a
new mobile application, can therefore be said to have a significant impact and development on
educational institutions in society. In this research, the positive and negative aspects of this
effect are tried to be put forward with the views of teachers. The working group of the study,
which uses dominant-less dominant mixed model, consists of teachers working in Siirt
province. The questionnaire and semi-structured interview form developed by the researcher
were used as data collection tools. The data obtained from this research will be subjected to
parametric and content analysis.

Key Words: Language, Listening, Reading, Speaking, Writing, Teacher Library.
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ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DENK KESİR KAVRAMINA İLİŞKİN
SOYUTLAMA DÜZEYLERİ
Tuğçe TOYGAN (sorumlu yazar)
Millî Eğitim Bakanlığı, Fevzi Geyik Ortaokulu, Van
Mustafa GÖK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van
Murat CANCAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van

ÖZET
Toplumun ihtiyaç duyduğu insan tipinin zaman içerisinde değişmesi ile öğretim programlarında
son yıllarda birçok değişikliğe gidildiği görülmektedir. Bu değişikliklerde 2005 program
değişikliğinden itibaren yapılandırmacı yaklaşımların öğretim durumlarında kullanılması
istenmektedir (MEB, 2018; Duru & Korkmaz, 2010). Yapılandırmacı yaklaşım bilginin bir
yerlerde var olmak yerine bireyin kendisi tarafından üretildiğini, bireyin bilişsel düzeyinin
elverdiği ölçüde ve bireyin aktif katılımıyla bilginin ancak bireyin kendisi tarafından inşa
edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Öğretim programında yapılandırmacı yaklaşımın
egemen olmasının birçok nedeni olmak ile birlikte, bunların en önemlilerinden biri öğrencilerin
matematiksel bilgiyi yeterince soyutlayamamasıdır.
Alan yazında matematiksel bilginin soyut olduğu (Altun, 2013; Baykul, 2014) belirtilmekte ve bu
nedenle öğrencilerin matematiksel bilgiyi yapılandırmakta zorlandıkları vurgulanmaktadır. Bu
çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik motivasyon, öğrencilerin matematiksel bilgileri
soyutlama düzeyinin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda
çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramı ile ilgili soyutlama
düzeylerini belirlemektir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim
yılında Doğu Anadolu’da bir ortaokulda öğrenim gören ve amaçlı örnekleme metodu ile seçilen
37 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler araştırmacılardan birinin matematik
öğretmeni olup, çalışmaya gönüllülük esasına göre katılmışlardır. Veriler Simon (2003) tarafından
geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Zembat (2016) tarafından yapılan bir denk kesir dersi aracılığı
ile toplanmıştır. Bu süreçte öğrencilere kendi bilgilerini belli bir düzende kullandırarak sonuca
ulaşılması istenmiştir. Öğretmen ise rehber görevini üstlenmiştir. Uygulama süreci 1 ders saati ile
sınırlıdır. Çalışmada toplanan veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.
Çalışmanın bulguları, altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramı ile ilgili genellikle yüzeysel
bilgilere sahip olduklarını göstermektedir.
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Bu bağlamda sadece öğrencilerin %16’sının ikinci derece derin soyutlama düzeyinde olduğu yani
matematiksel-mantıksal bilgiyi kullandığı belirlenmiştir. Diğer öğrencilerin denk kesirlere ilişkin
soyutlamalarının çok sınırlı ve derin olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu öğrencilerin yaptıkları işlemleri ifade etmede zorlandıkları, ezbere işlem yaptıkları, işlemleri
neden gerçekleştirildiğini bilmedikleri ve mantıksal-matematiksel bilgiyi kullanamadıkları
görülmüştür. Bu bağlamda matematiksel bilginin öğretim durumlarında (özelde denk kesir
kavramında) tasarlanacak öğretim durumlarında öğrencilerin matematiksel bilgiyi soyutlamasına
olanak sağlayacak deneyimlere daha fazla yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Soyutlama düzeyi, Matematik öğretimi, Yapılandırmacı yaklaşım, 6. Sınıf

ABSTRACTION LEVELS OF SIXTH GRADE STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF
EQUIVALENT FRACTION
ABSTRACT
It is seen that many changes have been made in the curriculum in recent years with the change
of the type of human being needed by the society over time. These changes require the use of
constructivist approaches in teaching situations since the 2005 program change (MEB, 2018;
Duru & Korkmaz, 2010). The constructivist approach is based on the assumption that
knowledge is produced by the individual himself rather than being present, and that the
knowledge can only be built by the individual himself to the extent that the individual's
cognitive level allows and with the active participation of the individual. While there are many
reasons why the constructivist approach is dominant in the curriculum, one of the most
important of these is that students cannot abstract mathematical knowledge sufficiently.
In the literature, it is stated that mathematical knowledge is abstract (Altun, 2013; Baykul, 2014)
and therefore it is emphasized that students have difficulty in structuring mathematical
knowledge. The motivation for carrying out this study can be expressed as determining the
extent to which students' mathematical knowledge is realized. The aim of this study is to
determine the abstraction levels of the sixth grade students about the concept of equivalent
fraction. Qualitative research method was used in the study. The participants of the study
consisted of 37 sixth grade students studying in a secondary school in Eastern Anatolia in 20192020 academic year and selected by purposeful sampling method. One of the researchers was
a mathematics teacher and they participated in the study on a voluntary basis. The data were
collected by an equivalent fraction course developed by Simon (2003) and adapted to Turkish
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by Zembat (2016). In this process, the students were asked to reach their results by using their
knowledge in a certain order. The teacher was the guide.
The application process is limited to 1 lesson. The data collected in this study were analyzed
with descriptive analysis method. The findings of the study show that the sixth grade students
generally have superficial knowledge about the concept of equivalent fraction. In this context,
it was determined that only 16% of the students were in the second degree deep abstraction,
that is, they used mathematical-logical knowledge. It is understood that the abstraction of
equivalent fractions of other students is not very limited and deep. It was seen that these students
had difficulty in expressing the operations they performed, they made memorization, they did
not know why the operations were performed and they could not use logical-mathematical
knowledge. In this context, it may be suggested to give more space to the experiences that will
allow the students to abstract mathematical knowledge in the instructional situations to be
designed in the teaching situations of mathematical knowledge (in particular the concept of
equivalent fraction).
Keywords: Abstraction level, Mathematics teaching, Constructivist approach, 6th Grade
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İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL AKIL YÜRÜTME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Ufuk Şakir GÜRAY (sorumlu yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Van
Mustafa GÖK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van
Enes Abdurrahman BİLGİN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van

ÖZET
Günümüzde istatistik merkezi bir öneme sahiptir. İstatistiğin günlük yaşam problemlerini
incelemesi, birçok disiplinde bir araç olarak kullanılması ve bir şeyin olması ya da olmamasına
yönelik kestirimler sağlaması gibi nedenler istatistiği vazgeçilmez kılmaktadır. Bu bağlamda
okul matematiği içinde önemli olduğu belirtilebilir. İstatistik okul matematiğinde öğrencilerin
matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmede elverişli konumda olması sebebiyle
öğretim programlarının odak merkezi haline gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır bunun farkında
olarak, istatistik konuları ilkokul çağından itibaren matematiğin önemli bir unsuru haline gelmiş
ve öğrencilerin istatistiksel akıl yürütme becerilerini destekleyecek kazanımlara matematik
dersi öğretim programlarında yer verilmiştir. Ancak istatistiksel akıl yürütme konusunda
öğrencilerin birçok güçlük yaşadığı literatürde rapor edilmiştir. Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf
öğrencilerinin istatistiksel akıl yürütme becerilerinin ve bu süreçte karşılaşılan güçlüklerin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak nitelendirilebilir.
Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Van ilinin Erciş ilçesine bağlı bir
ortaokulunda öğrenim gören 24 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu
bağlamda istatistiksel akıl yürütme becerilerini ortaya çıkaracak McGatha ve diğerlerinin
(2002) çalışmalarından “Basketbol Problemi” sınıf seviyesine göre uyarlanarak öğrencilere
uygulanmıştır. Veri toplama araçları problem durumunun ve yanıtlarının yer aldığı A4 kağıdı
ve odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Uygulama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Birinci aşamada öğrencilere problem verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Öğrencilere problemi
çözmeleri için bir ders saati, yani yaklaşık 40 dakika verilmiştir. İkinci aşamada, öğrenci
yanıtları istatistiksel akıl yürütme becerileri doğrultusunda incelenmiş ve bu doğrultuda odak
grup görüşmesine her düzeyden birer öğrenci seçilerek yapılmıştır. Odak grup görüşmesi
sırasında her düzeyden öğrenciye 5 dakika verilerek problem çözümlerini açıklamaları
istenmiştir. Bu sayede öğrencilerin gerçekte ne yaptıkları açık bir şekilde ortaya konmak
istenmiştir.
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Verilerin analizinde ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistiksel akıl yürütme becerileri
Jones ve diğerlerinin (2004) geliştirdikleri teorik çerçevelere dayandırılarak betimsel analiz
yolu ile incelenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre, sekizinci sınıf öğrencilerinin istatistiksel akıl yürütme becerileri
tam anlamıyla gerçekleştiremedikleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir kısmı birinci ve
üçüncü düzey arasında kalmakta ve üst düzey yorumlama ve yordama yapamamaktadırlar. 24
öğrenciden sadece 2 kişi dördüncü düzey olan analitik düzeyde olduğu görülmüş ve odak grup
görüşmesinde bu öğrencilerin cevapları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Öğrencilerin istatistiksel
akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine ve daha üst düzey beceriler kazanmalarına yönelik
daha uzun soluklu nitel ya da karma çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İstatistiksel akıl yürütme, problem çözme, 8.sınıf, matematik öğretimi

INVESTIGATION OF STATISTICAL 8TH YEAR STUDENTS' STATISTICAL
REASONATION SKILLS
ABSTRACT
Today, statistics have a central importance. The reasons such as the study of the problems of
daily life, the use of statistics as a tool in many disciplines, and the estimation of whether or not
something exists make the statistics indispensable. In this context, it can be stated that it is
important in school mathematics. Statistics have become the focal point of curricula as it is
convenient to develop students' mathematical reasoning skills in school mathematics. Aware of
this for nearly 20 years, statistical issues have become an important element of mathematics
since primary school age, and gains that will support students' statistical reasoning skills have
been included in the mathematics curriculum. However, it has been reported in the literature
that students have many difficulties in statistical reasoning. In this study, it is aimed to examine
the statistical reasoning skills of 8th grade students and the difficulties encountered in this
process.
One of the qualitative research methods is the case study. The participants of the study consisted
of 24 eighth grade students in a secondary school in Erciş district of Van province in 2019-2020
academic year. In this context, “Basketball Problem ından, which is one of the studies of
McGatha et al. (2002) which will reveal statistical reasoning skills, was adapted to the grade
level and applied to the students.
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Data collection tools were collected through A4 paper with problem status and answers and
focus group interview. The implementation process was carried out in two stages.
In the first stage, the students were asked to answer by giving problems. The students were
given one lesson hour, approximately 40 minutes, to solve the problem. In the second stage,
students' responses were examined in accordance with statistical reasoning skills and in this
direction, one student from each level was selected for the focus group interview. During the
focus group interview, students from all levels were given 5 minutes and asked to explain the
problem solutions. In this way, it was aimed to clearly explain what the students actually do. In
the analysis of the data, the statistical reasoning skills of eighth grade students were examined
through descriptive analysis based on the theoretical frameworks developed by Jones et al.
(2004).
According to the results of the study, it was observed that the eighth grade students could not
perform their statistical reasoning skills completely. Most of the students are between the first
and third level and cannot make high level interpretations and predictions. Only two of the 24
students were found to be at the fourth level of analytical level and their responses were
examined in detail in the focus group interview. Longer term qualitative or mixed studies are
suggested to improve students' statistical reasoning skills and to gain higher level skills.
Keywords: Statistical reasoning, problem solving, 8th grade, mathematics teaching
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ
ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ VE ETKİNLİK TASARIMINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
Mustafa GÖK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van

ÖZET
Etkinlik tasarımı matematiksel bilginin öğretiminde etkili araçlardır. Öğretmen adaylarının bir
matematiksel bilginin öğretimine ilişkin etkinlik tasarımı ile ilgili bileşenleri ve süreçleri
bilmeleri etkinlik tasarımında büyük önem taşır. Matematik dersi öğretim programında etkinlik
tasarımında öğrenci merkezli ortamların kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmanın
amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının; öğrenci merkezli etkinlik tasarının ve
öğrenci merkezli etkinlik tasarımlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.
Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak belirtilebilir.
Çalışmanın katılımcılarını Doğu Anadolu’da bir üniversitede öğrenim gören 20 ilköğretim
matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilköğretim matematik öğretmen adaylarına
öğrenci merkezli yaklaşımların özellikleri anlatılmış ve daha sonra örnek bir uygulama
gerçekleştirilmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarından herhangi bir konuda
matematiksel bir bilgi seçip, bu bilginin öğretimine yönelik öğrenci merkezli bir etkinlik
tasarlaması istenmiştir. Bununla birlikte ilköğretim matematik öğretmenleri adaylarından
etkinlik tasarımında zorlandıkları noktalar, bu etkinliklerin kendilerinde ne gibi farkındalık
sağladığı ve öğrenciler açısından etkinliklerin faydaları ya da zararlarına yönelik görüşleri
sorulmuştur. Veriler öğretmen adaylarından toplanan dokümanların elde edilmesi ve
yapılandırılmış mülakat yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ilköğretim matematik
öğretmeni adaylarının etkinlik tasarımları betimsel analiz yoluyla ve etkinlik tasarımına ilişkin
görüşleri ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır.
Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının etkinlik oluşturma
süreçlerinde birçok açıdan zorluk yaşadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının etkinlik
geliştirme süreci ile ilgili bileşenlerden değerlendirme, öğrenci zorlukları ve esneklik
bileşenlerine etkinliklerinde neredeyse hiç yer vermedikleri tespit edilmiştir. Diğer bileşenlere
etkinliklerde yer verilme oranının genellikle %35 ila %50 arasında olduğu belirtilebilir.
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Farklı bir açıdan, bu deneyimin onlara öğrenci merkezli ortam tasarımlarının bileşenlerine
ilişkin bazı farkındalıklar kazandırdığı tespit edilmiştir. Son olarak, öğretim sürecinde bu tür
durumları kullanmanın öğrenciler açısından yararları ve zararlarının neler olabileceği
tartışılmıştır. Öğretmen adaylarına öğrenci merkezli etkinlik tasarımına ilişkin daha uzun süreli
çalışmalar yapılması ve bu süreçlerde ortaya koydukları davranışlara ilişkin daha detaylı
analizler yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik geliştirme, Öğrenci merkezli ortamlar, Öğretmen adayları,
Matematik eğitimi

EXAMINATION OF ACTIVITIES DEVELOPED BY PROSPECTIVE
ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS AND OPINIONS ABOUT
THE ACTIVITY DESIGN
ABSTRACT
Activity design is an effective tool for teaching mathematical knowledge. It is of great
importance in the activity design that prospective teachers know the components and processes
related to the activity design related to the teaching of mathematical knowledge. It is stated in
the mathematics curriculum that student-centered environments should be used in the design of
activities. The aim of this study is to examine the prospective elementary school mathematics
teachers' opinions about student-centered activity design and their student-centered activity
design.
The method of the study can be mentioned as a case study which is one of the qualitative
research methods. The participants of the study consisted of 20 elementary mathematics
teachers studying at a university in Eastern Anatolia. In this context, the characteristics of
student-centered approaches were explained to prospective mathematics teachers and then a
sample application was carried out. The prospective elementary school mathematics teachers
were asked to select a mathematical knowledge on any subject and design a student-centered
activity for teaching this knowledge. In addition, primary school mathematics teachers were
asked about the points they had difficulty in designing the activities, the awareness of these
activities and their opinions about the benefits or harms of the activities for the students. The
data were collected through obtaining the documents collected by the prospective teachers and
structured interviews. In the analysis of the data, the activity designs of the prospective
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elementary school mathematics teachers were made through descriptive analysis and their
opinions about activity design were made by content analysis method.
The results of the study show that the prospective elementary school mathematics teachers have
difficulty in the process of creating activities in many aspects. It has been determined that
prospective teachers have almost no place in evaluation activities, student difficulties and
flexibility components related to activities development process. It can be stated that the rate of
incorporation of other components in the activities is generally between 35% and 50%. From a
different perspective, this experience has been found to give them some awareness of the
components of student-centered environment designs. Finally, the benefits and harms of using
such situations in the teaching process are discussed for the students. It is suggested to
prospective teachers to conduct long-term studies on student-centered activity design and to
conduct more detailed analyzes of the behaviors they demonstrate during these processes.
Keywords: Activity development, Student-centered environments, Prospective teachers,
Mathematics education
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ÜLSERDE BİTKİSEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Gökhan OTO
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Yılmaz KOÇAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ÖZET
Ülser, etiyolojisinde farklı faktörlerin etkili olduğu bir hastalık olup; mide ve duodenum
mukozasında mukus, bikarbonat, prostaglandin (PG) sentezi gibi mukozal koruyucu
mekanizmalar yanında, mukozada hasar oluşturabilen asit-pepsin arasındaki dengenin
bozulması sonucu oluşabilmektedir. Ayrıca, genetik yatkınlık, kronik stres, sepsis, hemorajik
şok, travma ve yanıklar, karaciğer hastalıkları, steroidler, Helicobakter pylori ve Herpes
simplex virüs (Tip I/HSV-1) ülseri tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Midede bulunan
mukozal defans sistemleri, midenin düzenli hareketleri, hücre yenileme sistemleri, işlevini
yerine getirirken midenin zarar görmesini de engellemektedir. Bu mekanizmalar son derece
karmaşık bir şekilde hücre içi yollar, hücresel düzeyde hormon ve elektriksel uyarılar
kullanılırken, diğer organ ve sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışırlar. Ancak midenin koruyucu
mekanizmalarında bir dengesizlik ortaya çıkar ise kişide klinik şikayetler görülmeye
başlamakta; ileri aşamalarda bu durum tek başına mide problemi değil, tüm sindirim sistemini
etkileyen bir sorun haline gelmektedir. Tüm bu dengesizlikler kendini reflü, gastrit, peptik ülser
ve fonksiyonel dispepsi olabileceği gibi mide kanserine kadar uzanan çeşitli mide hastalıkları
ile göstermektedir. Gastrik ülserde mevcut tedavi yöntemleri etkili olabilse de nüks olayı
engellenememektedir. Buda ülser tedavisinde tam bir başarı sağlanamadığını göstermektedir.
Ülserin, halk arasında çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri ile iyileştirilmeye çalışılması ve bu
yöntemlerden olumlu sonuçlar elde edildiğine yönelik bildirimlerin olması, gastrik ülser
üzerinde çalışan bilim insanlarının ilgi alanlarını bu yöne kaydırmaktadır. Bu amaçla bu
derlemede ülser tedavisinde kullanılan bitkisel tedavi yaklaşımları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ülser, Bitkisel tedavi,Mide
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HERBAL TREATMENT APPROACHES IN ULCER

ABSTRACT
Ulcer is a disease in which different factors are effective in the etiology; mucosal protective
mechanisms such as mucus, bicarbonate, prostaglandin (PG) synthesis in the gastric and
duodenal mucosa, as well as the deterioration of the balance between acid-pepsin that may
cause damage to the mucosa. In addition, genetic predisposition, chronic stress, sepsis,
hemorrhagic shock, trauma and burns, liver diseases, steroids, Helicobacter pylori and Herpes
simplex virus (Type I / HSV-1) are among the factors that trigger ulcer. Mucosal defense
systems in the stomach, regular movements of the stomach, cell renewal systems, while
performing the function of the stomach prevents damage. These mechanisms work in a very
complex manner in the intracellular pathways, hormones and electrical stimuli at the cellular
level, and work in harmony with other organs and systems. However, if an imbalance occurs in
the protective mechanisms of the stomach, clinical complaints begin to appear in the person; In
advanced stages, this condition alone does not become a stomach problem, but a problem
affecting the entire digestive system. All these imbalances may be reflux, gastritis, peptic ulcers
and functional dyspepsia, as well as various gastric diseases ranging from gastric cancer.
Although gastric ulcer therapy may be effective, relapse cannot be prevented. This shows that
there is no complete success in the treatment of ulcers. Attempting to heal ulcers with various
herbal treatment methods among the public and having notifications that positive results have
been obtained from these methods, the interests of scientists working on gastric ulcers scrolls.
For this purpose, herbal treatment approaches used in the treatment of ulcers are emphasized in
this review.
Keywords: Ulcer, Herbal therapy, Stomach
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Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Barış ÇELİK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

ÖZET
kolin insanlar için gerekli bir besindir. Vücutta endojen olarak üretildiği için genellikle bir
vitamin olarak değil, amino asit benzeri mekanizmaya sahip bir besin maddesi olarak
sınıflandırılır. Bazı gıdalarda bulunan organizmanın ihtiyacı olan bir besin maddesidir.
Metabolizmadaki çoğu işlevlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan biyokimyasal işlevin
parçası olan metilasyonu sağlar. Vücuttaki hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirmek ve
gerekli olan fosfatidilkolin ve sfingomyelini sentezlemek için koline ihtiyaç duyarlar. Bu
sebeple, canlı hücrelerin yapısal bütünlüklerini korumak için kolin hayati bir öneme sahiptir.
Ayrıca, beyin ve sinir sistemi fonksiyonları (kasların kontrolü, mental durum ve hafıza) için
önemli olan asetilkolin gibi nörotransmitterlerin oluşumu içinde gereklidir. Kolin ek olarak,
karaciğerde lipid transportu ve metabolizması, gen ekspresyonu ve hücreler arası sinyal
iletiminde önemli rol oynar.
Karaciğerde endojen olarak üretilen kolin, fosfatidilkolin olarak sentezlenmektedir. Fakat
vücudun ürettiği miktar, canlı metabolizmasının ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır. Bu
yüzden dışardan kolin içeren gıda veya takviyelerden belli ölçüde alınması gerekmektedir.
Kolin, fosfatidilkolin olarak gıdalarda yaygın olarak bulunmaktadır. En çok bulunan doğal
kaynaklar et, yumurta sarısı, karaciğer, karnabahar, fasulye, buğday, tahıllar, yer fıstığı ve
soya fasulyesinde bulunmaktadır.
Kolin içeren gıdalar oral yola alındıktan sonra, yağda ve suda çözünen formları mukozal
enzimler aracılığı ile kolini serbest bırakır. Serbest kolin, ince bağırsakta emilerek,
enterohepatik sirkülasyonuna girer ve karaciğerde depolanır. Karaciğerde fosforilizayona
uğrayan kolin, hücre zarlarının yapısını oluşturmak için vücuda dağılır. Ayrıca Yağda çözünen
formları (fosfatidilkolin ve sfingomyelin) beyin ve plasenta bariyerlerini geçerek beyin ve
fetüsün organlarına kadar yayılır.
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Karaciğer üzerinde yapılan araştırmalarda, vücudun ihtiyacı olan kolin miktarının azalması
karaciğer sağlığına olumsuz etkileri olabileceği bildirilmektedir. Yapılan bir çalışma, kolin
içermeyen diyetle beslenen erkekler ve menapoz sonrası kadınlarda, karaciğer veya kas hasarı
oluşma riskini artıran sonuçların oluştuğu bildirilmektedir. Başka bir çalışmada kolinden zengin
diyetle beslenen normal kilolu kadınların, daha az kolin tüketen kadınlara göre %28 daha düşük
karaciğer hastalığı riski olduğunu bildirmişlerdir. Kolin besin takviyesi verilerek sığırlar
üzerinde yapılan bir çalışmada, kolin’in karaciğer yağlanmasını önlediğini, bunu da
muhtemelen çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) sekresyonunu artırarak, yağlı
karaciğerin oluşumunun önlenmesinde denge faktörü olarak göründüğü belirtilmektedir.
Sonuç olarak; yapılan araştırmalara göre, vücuttaki kolin eksikliğinin alkolsüz yağlı karaciğer
hastalığı ve karaciğer hasarına neden olabileceği varsayılmaktadır. Ancak vücuttaki
oluşturduğu etki mekanizmasının aydınlatılması için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kolin, Karaciğer, Diyet.

THE EFFECT OF CHOLIN ON THE LIVER
ABSTRACT
Choline is a necessary food for people. Since it is produced endogenously in the body, it is not
classified as a vitamin, but as a nutrient with an amino acid-like mechanism. It is a nutrient that
the organism needs in some foods. It provides methylation, which is part of the biochemical
function required for most metabolic functions to take place. They need choline to function the
cells in the body and synthesize the necessary phosphatidylcholine and sphingomyelin.
Therefore, choline is vital to maintain the structural integrity of living cells. It is also necessary
in the formation of neurotransmitters such as acetylcholine, which are important for brain and
nervous system functions (control of muscles, mental state and memory).
Choline produced endogenously in the liver is synthesized as phosphatidylcholine. But the
amount produced by the body does not adequately meet the needs of living metabolism.
Therefore, it should be taken to a certain extent from food or supplements containing choline
from the outside. Choline is commonly found in foods as phosphatidylcholine. The most
common natural sources are meat, egg yolks, liver, cauliflower, beans, wheat, cereals, peanuts
and soybeans.
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After oral administration of choline-containing foods, fat and water-soluble forms release
choline by mucosal enzymes. Free choline is absorbed in the small intestine, enters
enterohepatic circulation and stored in the liver. Choline, which is phosphorylated in the liver,
is dispersed throughout the body to form the structure of the cell membranes. Fat-soluble forms
(phosphatidylcholine and sphingomyelin) also spread through the brain and placenta barriers to
the organs of the brain and fetus.
Studies on the liver, the amount of choline needed by the body are reported to have negative
effects on liver health. One study reported that men and postmenopausal women fed a cholinefree diet have increased outcomes that increase the risk of liver or muscle damage. In another
study, they reported that normal-weight women fed a choline-rich diet had a 28% lower risk of
liver disease than women who consumed less choline. n a study of cattle supplemented with
choline nutritional supplements, choline was shown to prevent liver fat, which was probably a
very low-density lipoprotein (VLDL) secretion, and appears to be a balance factor in the
prevention of fatty liver formation.
As a result; According to research, it is assumed that choline deficiency in the body can cause
alcohol - free fatty liver disease and liver damage. However, more detailed studies are needed
to elucidate the mechanism of action in the body.
Keywords: Choline, Liver, Diet.
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KRONİK RUHSAL HASTALIK TANILI HASTA VE AİLESİ İLE
PSİKO-SOSYAL ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ: OLGU SUNUMU
Sosyal Hizmet Uzmanı Filiz ER
Van İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi
Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma PEKER
Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi
Hemşire Gülten ÖZKAN
Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

ÖZET
Sağlık sorunları özellikle kronik ruhsal sorunlar, kişinin ve aile üyelerinin yaşamını
etkileyebilir ve değiştirebilir. Kronik ruhsal hastalıklar içinde hem psikolojik hem sosyal
boyutlarda en fazla yıkımı olan şizofreni hastalığıdır. Bu yıkım daha çok kişinin duygu, düşünce
ve davranışlarında kendini gösterir. Bu çalışmada şizofreni tanısı almış hasta ve ailesine yönelik
olarak yapılmış sosyal hizmet müdahalesi genelci sosyal hizmet yaklaşımına göre ele alınmıştır.
Burada sunulacak olgu çalışması ile ruhsal sorunları olan kişi ve aile üyelerinin hastalığın
yarattığı yıkım ile mücadele ederken, aynı zamanda farklı birçok sorunla karşı karşıya
kalabileceği ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca sağlığın biyopsikososyal boyutu olduğu ve
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Bunun yanında aile
içinde etkin bir sosyal destek sisteminin önemi anlatılarak yapılan sosyal hizmet müdahalesi ile
sosyal hizmetin danışmanlık, eğitim ve kaynak yönetimi işlevlerinin kullanımı ile yaşanan
gelişmelerin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada bir psikiyatri polikliniğine başvuran ve yatarak tedavisi uygun görülen erkek
yetişkin hasta ve ailesi ile yapılan sosyal hizmet müdahalesi ele alınmıştır. Hasta ve çocukları
ile bir görüşme ve yakın aile bireyleri ile de bir başka görüşme yapılmıştır. Ayrıca hastanın
küçük oğlunun rehber öğretmeni ve “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü” ile telefon
görüşmesi yapılmıştır. Bunun dışında hasta taburcu olduktan sonra ise farklı zamanlarda
yapılan izlem görüşmeleri ile devam edilmiştir.
Sonuç olarak odağa sadece hastanın değil aile üyelerinin katılımının esas alındığı bu çalışmada
ailenin birbirini anlaması, destek sağlaması ve bilgi eksikliğinin giderilmesi, etkili iletişim,
güçlü yanların farkına varma ve güven ortamı sağlama teması ile hasta ve ailesinin kendi
kaynaklarının farkına vararak alternatif çözümler bulma becerisi artırılmıştır. Çalışmada sadece
bireyle sosyal hizmet müdahale yöntemi kullanılmayıp tedavi ekibi, aile ve diğer çevresel
kaynakların katılımının sağlanması ile sağlık alanında multidisipliner çalışma anlayışının
geliştirilmesine katkı sağlaması bakımından bu çalışma değerli hale gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik ruhsal hastalık, Şizofreni, Aile, Sosyal Hizmet
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CHRONIC MENTAL DISEASE WITH PATIENT AND FAMILY
PSYCHO-SOCIAL WORK AND SOCIAL WORK INTERVENTION: CASE REPORT
ABSTRACT
Health problems, especially chronic mental problems, can affect and change the life of a person
and family members. Schizophrenia is the most destructive disorder in both psychological and
social dimensions among chronic mental disorders. This destruction manifests itself mostly in
the feelings, thoughts and behaviors of the person. In this study, social work intervention for
patients with schizophrenia and their family is discussed according to generalist social work
approach. With the case study presented here, it will be tried to put forward that individuals and
family members with mental problems may face many different problems while combating the
destruction caused by the disease. In addition, it is emphasized that health has a biopsychosocial
dimension and should be handled with a holistic approach. In addition, the importance of an
effective social support system in the family by explaining the importance of social service
intervention and the use of social work consulting, training and resource management functions
are aimed to show the developments.
In this study, the social work intervention with a male adult patient and his / her family admitted
to a psychiatry outpatient clinic and deemed suitable for inpatient treatment was discussed. An
interview was conducted with the patient and their children and another interview with the close
family members. In addition, a telephone interview was made with the guidance counselor of
the patient's young son and “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü”. In addition,
follow-up interviews were conducted at different times after the patient was discharged.
As a result, in this study, which focuses on the participation of not only the patient but also the
family members, the family's understanding of each other, providing support and elimination
of lack of information, effective communication, awareness of strengths and providing an
atmosphere of trust have increased the ability of the patient and his family to find alternative
solutions. In this study, not only the social work intervention method is used with the individual
but this study becomes valuable in terms of participation of treatment team, family and other
environmental resources and contributing to the development of multidisciplinary
understanding of health in the field.

Keywords: Chronic mental illness, Schizophrenia, Family, Social work
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İNME SONRASI HASTA VE BAKIM VERENLERİN
AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sosyal Hizmet Uzmanı Filiz ER
Van İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi

Dr. Öğ. Üyesi Şeyda YILDIRIM
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

ÖZET
İnme, beyni besleyen damarların pıhtı ile tıkanması ya da kanaması sebebi ile beyinde bir
odağın beslenememesidir. Bu durum sonucunda hastada kuvvet ve hareket yeteneğinde kayıp
ortaya çıkmakta ve bu kayıplar hastanın öz bakımını gerçekleştirememesine neden olmaktadır.
Bu fiziksel kayıpların yanında psiko-sosyal açıdan da hastanın yaşamında çeşitli sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı inmenin hasta ve ailesinin ilişkilerini etkileme şeklini ortaya
koymak ve hasta ile bakım verenlerin inmeden sonra aile içi ilişkilerde yaşadıkları sorun
alanlarını yaşam kalitesi kriterleri açısından kavramsallaştırarak görünür hale getirmektir.
Araştırma evrenini Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yatarak
inme tedavisi gören hastalar ve hastaya bakım veren aile üyeleri oluşturmaktadır. Bu
hastalardan araştırmaya dâhil edilme kriterlerini karşılayan 10 hasta ve 10 bakım veren
araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Nitel
araştırma yöntemiyle tasarlanan araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan yarıyapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında, katılımcıların da onayıyla
ses kaydı alınmış, böylece görüşmede elde edilen bilgilerin kaybının önüne geçilmiştir. Bu
görüşmeler sonucunda elde edilen bulgularla aile içi ilişkiler ana teması altında katılımcıların
görüşmelerine ilişkin olarak kullandıkları benzeşik ifadeler ele alınarak alt temalar
oluşturulmuştur. Katılımcıların benzeşik ifadeleri vurguladıkları cümleler MOXQDA
programında oluşturulan kodlamaların altına yerleştirilerek kod matris analizi ile görünür hale
getirilmiştir. Araştırmada hasta ve bakım verenlerin aile ilişkilerinde yaşadıkları durumlarla
ilgili olarak katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde hem hastaların hem de bakım veren
aile üyelerinin kullanılan benzeşik ifadeleri ile oluşan alt temalar şu şekildedir; “rollerde
değişiklik”, “yakınlaşma”, “uzaklaşma”, “cinsel ilişki sorunları”. Elde edilen bulgulara göre
hem hasta hem de bakım verenlerde aile içinde bir rol değişim olduğu, inmeden sonra bazı
ailelerde aile üyeleri arasında yakınlaşma olurken bazılarında gerginlik ve münakaşa nedeniyle
uzaklaşma olduğu ve cinsel yaşamda önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu araştırma
sonucunda inme hastalığının kişilerin aile ilişkilerine olumsuz etkilerde bulunduğu ortaya
konmuştur.
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Buna göre tedavi ve rehabilitasyon sürecinde ailelerin desteklenme ihtiyacı ve aile ilişkilerinin
değişen koşullara uyumunu sağlayabilmesi için aileyle çalışmayı amaçlayan sosyal hizmet
uygulamalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnme, aile, bakım veren, yaşam kalitesi, sosyal hizmet.
EVALUATION OF THE FAMILY RELATIONSHIPS OF PATIENTS AND
CAREERS AFTER STROKE
ABSTRACT
Stroke is that the blood vessels can not be feeded the brain for due to clogging or hemorrhage.
This results in a loss of strength and mobility in the patient, which causes the patient to be
unable to perform self-care. In addition to these physical losses, psycho-social problems also
arise in the life of the patient. The aim of the research is to reveal how stroke affects the relations
of the patient and his / her family and is to make problem areas visible, which patients and
caregivers experience in family relationships after stroke, to conceptualize in terms of quality
of life criteria. The population of the research is composed of patients who have been
hospitalized in Bursa İlker Celik Physical Therapy and Rehabilitation Hospital for stroke
treatment and family members who give care to the patient. Ten patients and 10 caregivers is
constituted the sample and the purposeful sampling method was used. The semi-structured
interview form prepared by the researchers was used in the research designed in the qualitative
research method. Voice recording was received by researchers during the talks. As a result of
these interviews, sub-themes were formed by taking into consideration the similar expressions
that participants used in their interviews under the main theme of intra-family relations.
Quotations that participants emphasized analogous expressions were placed under the
encodings created in the MAXQDA program and visualized by code matrices analysis. Subthemes are analogous expressions used by both patients and caregiver family members "change
in roles", "rapprochement", "divergence", "sexual problems". According to the findings, it is
seen that there is a role change in the family both the patients and the caregivers, in some
families it is seen that there is a rapprochement between the family members, some are disturbed
due to tension and disagreement and there are significant changes in sexual life
As a result of this research, it has been revealed that stroke has negative effects on family
relations. Accordingly, families need to be supported during the treatment and rehabilitation
process.
Key words: Stroke, family, caregiver, quality of life, social work.
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HASTANELERDE ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME NEDENLERİ VE ETKİLERİ
ÜZERİNE BİR SİSTEMATİK DERLEME
Öğr. Gör. Osman ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa
Hakan ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

ÖZET
Araştırmanın amacı, hastanelerde örgütsel küçülme çalışmalarının uygulanma nedenlerini,
hangi alanlarda uygulandığını ve küçültmenin hastane ve çalışanlar üzerindeki etkilerini
sistematik olarak incelemektir. Sistematik derleme yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler
PRISMA yönergesine göre toplanmıştır. Veri toplama sürecinde “Downsizing, Hospital
Downsizing, Personel Downsizing, Staff Downsizing, Hastane, Örgütsel Küçültme” anahtar
kelimeleri kullanılarak 1999-2019 tarihleri arasında yayımlanan araştırmalar dikkate alınmıştır.
İlgili veritabanlarında yapılan derleme sonucunda toplamda 509 çalışmaya ulaşılmış ve
belirlenmiş kriterleri karşılamayan çalışmalar çıkarılarak araştırmaya uygun olan 29 çalışma
analiz edilmiştir. İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, örgütsel küçültme
çalışmalarının uygulanma nedenleri, uygulanma boyutları, çalışanlara ve hastanelere etkisi
açısından değerlendirilmiş ve belirli başlıklar etrafında sınıflandırılmıştır. Küçültme çalışmaları
daha çok insan kaynakları politikaları üzerinde işten çıkarmalar şeklinde gerçekleşirken, bu
uygulamalardan en çok etkilenen grubun hemşireler olduğu ve çalışanlar üzerinde iş
güvensizliği oluşturmak gibi olumsuzlukların yaşandığı görülmüştür.
Hangi yöntem benimsenirse benimsensin, kurum genelinde insangücünü destekleyici
mekanizmaların oluşmaması hem küçültme öncesi, hem küçültme sırasında, hem de küçültme
sonrasında büyük sorunlara yol açabilmektedir. Elde edilen sonuçlar, örgütsel küçülme
uygulamalarını hayata geçiren hastanelerin daha etkili girişimlere yönelmesi gerektiğini
göstermektedir. Çünkü sonuçlar daha çok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Kurumların
küçültme sürecinde personel işten çıkarmaları yerine, maliyet düşürücü, israf azaltıcı yollar
hakkında eğitim vermesi daha önemlidir. Yapılan bu çalışma hastanelerde örgütsel küçülme
uygulamalarının sonuçlarını ortaya koyması ve Türkiye’de konuyla ilgili herhangi bir
derlemenin yapılmamış olması açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Küçültme, Yönetim Teorileri, Sağlık Yönetimi
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A SYSTEMATIC REVIEW ON THE CAUSESED EFFECTS OF
ORGANIZATIONAL DOWNSIZING IN HOSPITALS
ABSTRACT

The aim of the research is to systematically examine the reasons of application of organizational
downsizing in hospitals, in which areas it is applied and the effects of downsizing on hospitals
and employees. In the research using systematic compilation method, the data were collected
according to the PRISMA directive. Data collection process “Downsizing, Hospital
Downsizing, Staff Downsizing, Staff Downsizing, Hospital, Organizational Downsizing” using
keywords, the researches published between 1999-2019 were taken into consideration. As a
result of the compilation in the related databases, a total of 509 studies were reached and 29
studies that were suitable for the research were analyzed by removing the studies that did not
meet the specified criteria.
The findings obtained from the studies examined were evaluated in terms of the reasons for the
application of organizational downsizing studies, their application dimensions, and their effects
on employees and hospitals and were classified under certain headings. While the downsizing
activities were mostly made in the form of layoffs on human resources policies, it was observed
that nurses were the group most affected by these practices and negativities such as creating job
insecurity on employees. No matter which method is adopted, the lack of mechanisms to
support manpower throughout the organization can lead to major problems both before, during
and after downsizing. The results show that the hospitals that implement organizational
downsizing practices should turn towards more effective interventions. Because the results have
more negative effects. It is more important that institutions provide training on cost-reducing
and waste-reducing ways, rather than employing staff in the downsizing process. This study
reveals the results of organizational downsizing practices in hospitals and terms to the absence
of any compilation on the subject in Turkey is of great importance.

Keywords: Organizational Downsizing, Management Theories, Health Management
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BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
Öğr. Gör. Osman ÖZKAN
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa

ÖZET
Araştırmanın amacı, Türkiye’de 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan kamu
hastane birliklerinin kapatılma nedenlerinin süreç modeli çerçevesinde incelenerek analiz
edilmesidir. Çalışmada Sabatier (2007)’in kullanmış olduğu süreç modeli esas alınmıştır. Süreç
modeli ilgili politikanın gündeme geliş, formüle ediliş, kanunlaştırma, uygulama ve
değerlendirme aşamalarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda “kamu hastane birlikleri,
özerkleştirme, yerelleşme, desantralizasyon, kamu hastaneleri” anahtar kelimeleriyle tarama
yapılmış ve elde edilen Resmi Gazete, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Dünya
Bankası dokümanları, makaleler, tezler, internet siteleri, bakanlık raporları ve konuyla ilgili
ulaşılan haberlerden oluşan 79 kaynak incelenerek veriler elde edilmiştir. Verilerin
toplanmasında başlangıç yılı olarak serbest piyasaya dayalı bir anlayışın esas alınmaya
başlandığı 24 Ocak kararlarının çıktığı 1980 yılı esas alınmış ve 2018 yılına kadar tarama
yapılmıştır.
Yapılan çalışmada kamu hastane birlikleri politikası süreç modeli açısından ele alınmış ve
incelenen dokümanlar sonucunda politikanın başarısızlıkla sonuçlanma nedenleri, “yönetim
yapısı ve yönetim kadrosuna yönelik nedenler”, “insan kaynakları yönetimine yönelik
nedenler”, “finansman ve mali yönetime yönelik nedenler”, “tedarik süreçlerine yönelik
nedenler”, “performans ve verimlilik kaynaklı nedenler”, “sendikal kaynaklı nedenler” ve
“diğer nedenler” olmak üzere 7 başlık etrafında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar her ne
kadar bakanlık, sistemin çok başlılıktan dolayı artık yürütülemez olduğunu belirtse de,
uygulanma sürecinde yaşanan sıkıntıların kamu hastane birliklerinin kapatılmasında dolaylı ve
doğrudan rol oynadığını göstermektedir. Neticesinde kamu hastane birlikleri sistemi ile
oluşturulan yapı, sağlıkta dönüşümün hedefleri arasında yer alan desantralizasyon konusunda
başarısız olmuştur. Bu süreçte değişimin sahiplenilmemesi, yasanın hazırlanma sürecinde sivil
toplum kuruluşlarına yer verilmemesi, yasal mevzuatın iyi organize edilmemesi, pilot
çalışmaların yapılmamış olması ve illerdeki hiyerarşik bölünmeler başarısızlığa sebep olan
nedenler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikası, Kamu Hastane Birlikleri, Sağlık Yönetim
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A PUBLIC POLICY ANALYSIS: PUBLIC HOSPITAL UNIONS
ABSTRACT

The aim of the research, established by legislative decree no. 663 in Turkey is examined within
the framework process models to analyze the cause of the closure of public hospitals union. In
this study, the process model used by Sabatier (2007) is taken as the basis. The process model
focuses on the agenda, formulation, legalization, implementation and evaluation of the relevant
policy. In this context, “public hospital unions, autonomization, localization, decentralization,
public hospitals” were searched with keywords and the data were obtained by examining 79
sources consisting of the Official Newspaper, Development Plans, Government Programs,
World Bank documents, articles, theses, web sites, ministerial reports and related news. The
data collection was based on the year 1980, when the decisions of 24 January, in which a free
market based approach was taken as the starting year, and a survey was conducted until 2018.

In this study, public hospital unions policy has been discussed in terms of process model and
as a result of the documents examined, the reasons for the failure of the policy, “reasons for
management structure and management staff”, “reasons for human resources management”,
“reasons for financial and financial management ”, “reasons for supply processes“, “reasons for
performance and efficiency”, “reasons for union” and “other reasons” have been examined
around 7 titles. The results show that although the ministry states that the system can no longer
be carried out due to multi-headings, the problems experienced during the implementation
process play an indirect and direct role in the closure of public hospital unions. As a result, the
structure formed by the system of public hospital unions has failed in the decentralization which
is among the goals of health transformation. İn this process, failure to claim change, the lack of
civil society organizations in the preparation of the law, the lack of well-organized legal
legislation, the lack of pilot studies and the hierarchical divisions in the provinces are among
the causes of failure.

Keywords: Health Policy, Public Hospital Unions, Health Management
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ALZHEİMERIN ÖNLENMESİ VE TADAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM;
FİZİKSEL AKTİVİTE
Öğr. Gör. Mehmet BULDUK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bakım Hizmetleri Bölümü

ÖZET
Dünya Alzheimer Raporları 2019 verilerine göre dünya genelinde 46.8 milyon insanın 2015'te
demans ile yaşadığını tahmin edilmektedir. Bu rakam 20 yılda iki katına çıkacak, 2030'da 74.7
milyona ve 2050'de 131.5 milyona çıkacağı beklenmektedir. Bu yeni tahminler Dünya
Alzheimer Raporları 2009 verileri için yapılanlardan %12-13 daha yüksek. 2009 daki rapora
göre 2015'te 41,5m, 2050'de 65,7m 2030 ve 115,4m olması gerekiyordu. Türkiye Alzheimer
Derneğinden elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer
hastası olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözlenmekte. Mevcut hastaların 2/3’ü de
maalesef kadın. 60 yaşından sonra bir kadının alzheimer olma riski, kadınlarda çok korkulan
meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla. Bu konuda; hormonal ve biyolojik faktörler,
yaşam süresi, iş alanları, eğitim düzeyi, kalp hastalıklarının görülme sıklığı, strese duyarlılık,
sık depresyon ve uyku bozukluklarının etkili olabileceği öne sürülüyor. Ortaya çıkan kanıtlar,
boş zaman değerlendirme fiziksel aktivitesinin (PA) artmış bilişsel işlev ve sağlıklı yaşlı
yetişkinlerde beyin dokusu hacminin korunmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Buna
karşılık, bir veya daha fazla Apolipoprotein E-ε4 (APOE-ε4) genine sahip olmak, alzheimer
hastalığı

için

bir

risk

faktörüdür

ve

hızlandırılmış

bilişsel düşüş,

azalmış nörit

büyümesi ve amiloid birikmesi ile ilişkilendirilmiştir İlginç bir şekilde fiziksel aktivitenin nörobilişsel test performansı üzerindeki koruyucu etkileri, taşıyıcılarda APOE-all4 alelinin taşıyıcı
olmayanlarından daha büyük oranda görünmektedir. Spesifik olarak, yüksek fiziksel aktivite
APOE-car4 taşıyıcıları daha az bilişsel düşüş yaşar ve hafif bilişsel bozulma ile tanı konma riski
daha düşüktür bu nedenle, fiziksel aktivite bilişsel azalmaya karşı, özellikle de demans için
genetik risk altındaki sağlıklı yaşlı yetişkinler arasında koruma sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: Alzheimer, Fiziksel aktivite, Apolipoprotein E-ε4
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ABSTRACT
According to World Alzheimer's Report 2019 data, 46.8 million people worldwide are
estimated to have dementia in 2015. This figure is expected to double in 20 years, to 74.7
million in 2030 and 131.5 million in 2050. These new estimates are 12-13% higher than those
made for World Alzheimer's Reports 2009 data. According to the report in 2009, it was
supposed to be 41.5m in 2015, 65.7m in 2050 and 115.4m in 2050. Turkey, according to new
data obtained from the Alzheimer's Association 65 years later than 1 in every 6 women
Alzheimer's disease, while this proportion is observed to be 1 in 11 for men. 2/3 of the existing
patients are unfortunately women. After 60 years of age, a woman's risk of becoming an
alzheimer is twice as high as a woman's fearful breast cancer. In this regard; Hormonal and
biological factors, life expectancy, job status, education level, incidence of heart diseases, stress
sensitivity, frequent depression and sleep disorders are suggested to be effective. Evidence
shows that leisure activity physical activity (PA) is due to increased cognitive function and
maintenance of brain tissue volume in healthy elderly adults. In contrast, having one or more
Apolipoprotein E-ε4 (APOE-ε4) genes is a risk factor for Alzheimer's disease and has been
associated with accelerated cognitive decline, decreased neurite growth, and amyloid
deposition Interestingly, physical activity has a negative impact on neurocognitive test
performance. protective effects appear to be greater in carriers than in non-carriers of the
APOE-all4 allele. Specifically, high physical activity APOE-car4 carriers experience less
cognitive decline and have a lower risk of being diagnosed with mild cognitive impairment, so
physical activity can provide protection against cognitive decline, particularly among healthy
elderly adults at risk for genetically dementia.
Key words: Alzheimer's, Physical activity, Apolipoprotein E-ε4
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HELİKOPTER EBEVEYNLİĞİN SONUCU; SORUNLU BÜYÜYEN ÇOCUK
Öğr. Gör. Mehmet BULDUK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bakım Hizmetleri Bölümü

ÖZET
Helikopter ebeveyni (çocuklarının yaşamlarına aşırı derecede yakın olan) terimi, son popüler
kültürde ortaya çıkmıştır. Helikopter ebeveynliğinin çocuk davranışlarını, duygularını ve
ebeveynlere bağlanmalarını müdahaleci ve manipüle eden günlük aktiviteler, ev ödevleri ve
davranışları da dahil olmak üzere çocuğun davranış dünyasının ebeveyn düzenlemesine ve
yapılanmasına işaret ettiği şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde “helikopter aileler”,
çocuklarının eğitim, sosyal ve özel hayatlarını çok yakından takip eden, çocuklarının üstlenmesi
gereken sorumlulukları büyük bir hevesle üstlenen, her sorununu onlar adına çözmekten
mutluluk duyan aileler olarak karşımıza çıkmaktadır. Helikopter ebeveynliği, çocuğa yüksek
sıcaklık ve destek, yüksek kontrol ve düşük özerklik sağlayan ebeveynlik davranışını
göstermektedir. Helikopter velileri, aşırı derecede koruyucu ve çocuklarının hayatını asılı
tutarak bırakmaya isteksiz davranırlar. Bu çocuklarda şişirilmiş bir egoya, düşük öz saygı ve
yeterlilik duygusu, bastırılmış kişilik sağduyudan yoksun, karar vermekte zorlanan, problem
çözme becerisi gelişmemiş, daha iyiyi yapma ve çabalama isteği düşük, çok güçlü aile bağına
sahip ve aileye bağımlı olma gibi özellikler içerirler. Bunlar bu çocukların sadece en belirgin
özellikleri bu liste daha artırıla bilinir. Çünkü aşırı koruyucu anne baba olmak, çocuğun normal
gelişimine müdahale eden bir yaklaşımdır. Dolayısıyla çocukta normal bir yaşam
sürdüremeyecektir. Birçok becerileri eksik, psikolojik problemler yaşamaya yatkın, iş ve özel
hayatında problemler ve başarısızlıklar yaşayan bir yetişkin olacaktır. Çocuklarının kendilerine
bağlı ve bağımlı yaşaması aslında çocuklarına yaptıkları çok büyük bir kötülüktür. Bu şekilde
büyüyen çocuk hiçbir zaman bağımsızlaşamaz, kendi sorunlarını çözemez, karşılaştığı
sorunlarda hep başkalarını suçlar ve kolay çıkış yolları aramak zorunda kalırlar. Şimdinin
çocuklarının geleceğin yetişkinleri olduğunu düşündüğümüzde aslında gelecek adına da çok
büyük bir hatadır çocukları bu şekilde büyütmek. Helikopter anne baba ile büyüyen çocuklar
hep çocuk kalmayacaklar, ergenlik, yetişkinlik, iş yaşamı, evlilik gibi pek çok süreç onları
sorunlarla beklemektedir.
Anahtar kelimeler: Helikopter Ebeveynlik, Sorunlu Çocuk, Sorunlu Çocuk Yetiştirme
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ABSTRACT
The term helicopter parent (extremely close to the lives of their children) emerged in the last
popular culture. Helicopter parenting is defined as referring to the parental regulation and
structuring of the child's world of behavior, including daily activities, homework and behavior
that intervene and manipulate child behaviors, feelings and attachment to parents. Today,
elikopter helicopter families ”emerge as families who follow their children's education, social
and private life very closely, take responsibility for their children with great enthusiasm and are
happy to solve every problem on their behalf. Helicopter parenting shows parenting behavior
that provides the child with high temperature and support, high control and low autonomy.
Helicopter parents are extremely protective and unwilling to give up the lives of their children.
In these children, they include an inflated ego, low self-esteem and a sense of self-sufficiency,
repressed personality, lacking common sense, difficult decision-making, no problem solving
skills, low willingness to do better and effort, very strong family bond and family dependence.
These are known to be further enhanced by this list of only the most prominent features of these
children. Because being overprotective parents is an approach that intervenes in the normal
development of the child. Therefore, the child will not be able to lead a normal life. You will
be an adult who is lacking in many skills, prone to experiencing psychological problems,
experiencing problems and failures in business and private life. The fact that their children are
dependent and dependent on them is actually a great evil they do to their children. The child
who grows up in this way can never become independent, cannot solve his own problems,
always blames others in the problems he encounters and has to look for easy ways out. When
we think that now children are adults of the future, it is actually a big mistake for the future to
raise children in this way. Children who grow up with helicopter parents will not always be
children, many processes such as adolescence, adulthood, work life, marriage await them.
Key words: Helicopter Parenting, Troubled Child, Troubled Child Raising
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FİRMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER VE
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN
Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Tunceli

ÖZET
Firma değerlerinin gerçeği yansıtacak şekilde belirlenmesi neredeyse imkânsızdır. Firmalar
bazı zamanlarda satılırken bu değer hesaplanmadan ya ucuza yada çok fazla pahalıya
satılabilmektedir. Çoğu zamanda işletmenin değeri aktif varlıklarının net değerine göre
belirlenmektedir. İşletmelerin gerçek değerlerinin belirlenmesi bilimin önemli bir konusu
olmuştur. Bu amaçla firma değerinin daha gereceğe yakın hesaplanması için birçok çalışma
yapılmış ve birçok farklı yöntem bulunmuştur. Ancak firmanın bu bulunan gerçek değerinin
muhasebedeki yansıması farklı olmaktadır. Geleneksel muhasebe teriminde şerefiye olarak
adlandırılan bu kavram günümüzde yapılan çalışmalar ile entelektüel sermaye olarak
adlandırılmıştır. Ancak entelektüel sermayede geçen birçok soyut terim muhasebede nasıl
somutlaştırılacak sorusu akla gelmiştir. Örneğin insan sermayesi, yapısal sermaye veya müşteri
sermayesi

nasıl

somutlaştırılıp

muhasebeleştirilecek

sorusu

cevaplandırılırken

zorlanılmaktadır. Aynı zamanda bu somutlaştırmada hangi hesaplamalar daha doğru sonucu
verecektir veya belgesiz kayıt yapılmaz ilkesi gereği işlemler kayıtlanırken hangi hesapların
kullanılması gerektiği sorusuna da cevap bulunmalıdır. Firma değeri kavramından entelektüel
sermaye kavramına geçiş aynı zamanda muhasebede firmanın gerçek değerinin nasıl kayıt
edileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunu aşmak için de bazı çalışmalar yapılmış
ancak belli bir standarda oturtulamamıştır. Bu kapsamda öncelikle işletme değeri kavramı,
entelektüel sermaye kavramı ve unsurları daha sonra ise entelektüel sermayenin literatürdeki
ölçüm ve raporlama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra işletme değerini belirlemede
kullanılan yöntemler incelenecek, bu yöntemlerin geleneksel muhasebe sistemi açısından
değerlendirilmesi
belirlenmesine

yapılacaktır.
yönelik

Bu

yapılan

kapsamda
yöntemlerin

çalışmamızın amacı
belirlenerek

firma

entelektüel

değerinin
sermayenin

muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösterimi olacaktır. Çalışmamız literatür taraması
yöntemi ile firma değeri ve entelektüel sermaye hakkında bilgi verecek ve muhasebe
gösterimine yönelik alternatifler sunacaktır. Bu çalışma ile entelektüel sermayenin
hesaplanmasına yönelik alternatif bir muhasebe uygulaması örneği ile bilime katkı
sağlanacaktır.
Anahtar Kelime: Firma Değeri, Entelektüel Sermaye, Muhasebe
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METHODS FOR DETERMINING COMPANY VALUE AND ACCOUNTING OF
INTELLECTUAL CAPITAL
ABSTRACT
It is almost impossible to determine business values to reflect reality. Businesses are sometimes
sold, but this value can be calculated either cheaply or too expensive. In most cases, the value
of the entity is determined by the net value of its assets. Determining the real values of
enterprises has been an important subject of science. For this purpose, many studies have been
conducted to calculate the firm value more closely and many different methods have been
found. However, the reflected value of the firm's actual value in accounting is different. The
term goodwill in the traditional accounting is called intellectual capital with the studies carried
out today. However, the question of how many abstract terms in intellectual capital can be
embodied in accounting has come to mind. For example, human capital, structural capital or
customer capital is challenged in answering the question of how to concretize and account for
it. There should also be an answer to the question of which accounts should be used when
registering transactions in accordance with the principle that no calculations are to be made
more accurately in this embodiment or that there is no documented registration. The transition
from the concept of firm value to the concept of intellectual capital also raises the question of
how to record the firm's true value in accounting. In order to overcome this problem, some
studies have been carried out but it has not been established to a certain standard. In this context,
first of all, the concept of business value, the concept of intellectual capital and its elements,
then the measurement and reporting methods of intellectual capital in the literature will be
discussed. Then, the methods used to determine the value of the enterprise will be examined
and evaluated in terms of traditional accounting system. In this context, the purpose of our study
is to determine the methods of determining the value of the firm and to recognize and show the
intellectual capital in the financial statements. Our study will provide information about firm
value and intellectual capital through literature review and offer alternatives for accounting
representation. This study will contribute to science with an example of an alternative
accounting application for the calculation of intellectual capital.Özetin birebir İngilizcesi bu
kısma eklenmelidir. (Times New Roman, 12 Punto)
Keywords: Firm Value, Intellectual Capital, Accounting
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASINDA
RÜÇHAN HAKKINI KULLANAMAYAN ORTAKLARIN ÖZKAYNAK HESAPLARI
BAKIMINDAN DURUMUNUN İNCELENMESİ
Süleyman ELÇİ
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finans Bölümü
Öğr. Gör. Servet ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı

ÖZET
Öteden beri hep tartışma konusu olan gelen rüçhan hakkı sermaye şirketlerinde daha çok
Anonim Şirket ortaklığında tartışma konusu olmuştur. Ticaret hukukunda işletmeler sonsuz
ömürlü kabul edilmekte olup, her an sermaye artırımına ihtiyaç duymaktadırlar. Ticaret
Hukuku’muz sermaye artırımında iç kaynakların kullanılmasını ve böylece varsa bedelsiz
sermaye artırımını esas almasına rağmen, işletmeler iç kaynakları kullanmadan bedelli sermaye
artırıma gidilmesini daha çok tercih etmektedirler. Ancak bu tür durumlarda işletmelerin öz
kaynaklarında biriken sermaye ve kar yedekleri ile geçmiş yıllar karlarını kullanmadan, bedelli
sermaye artırımına gitmeyi tercih etmeleri halinde azınlıkta bulunan ortakların rüçhan hakkını
kullanamamaları ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle de azınlık payları Öz Kaynak
kalemlerinde bulunan hesaplarda mali kayıplar yaşamaktadırlar. Özellikle aile şirketlerinde ve
halka açık olmayan işletmelerde azınlık haklarının ihlali söz konusu olabilmektedir. Halka açık
işletmelerde, SPK’ya kayıtlı olmaları sebebiyle azınlık hakları korunabilirken, borsada kaydı
bulunmayan işletmeler için aynı durum söz konusu olmayabilir. Azınlık haklarının kullanılması
şartları yasalarımızda belirlenmesine rağmen hüsnüniyet sahibi olmayan yüksek değerli pay
sahipleri tarafından suiistimale açık hale gelebilmektedir.
Makalenin amacı rüçhan hakkını kullanamayan azınlık paylarının kayıplarını irdelerken
TTK’nun 462/3 maddesi gereğince şirket bünyesinde bulunan iç finansman yollarının
kullanılmadan dış finansman yolarına başvurulamayacağını vurgulamak ve müktesep hak
sorunu üzerine irdelemeler yapmaktır. Bunun yanında özellikle sermaye artırımında iç
finansman kaynaklarına başvurulması durumunda ortakların vergisel yönden de avantajını
vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Öz Kaynak, Sermaye, Bedelli Sermaye Artırımı, Rüçhan Hakkı, Sermaye
Yedekleri, Kar Yedekleri.
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ
ECONOMIC ANALYSIS OF ELECTRIC VEHICLES
Öğr. Gör. Servet ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
Öğr. Gör. Ahmet YAKIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölümü

ÖZET
Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, paralelinde kullanılan taşıt sayısının da artmasına
sebep olmaktadır. Taşıtlarda kullanılan fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması
endişesi, fosil yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanılması ile atmosfer ve çevreye verdiği
ciddi zararlar, ham petrolün ithal edilmesinin ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükleri, fosil
kökenli yakıtların dezavantajlarındandır. Bu olumsuzluklar bilim adamlarını, taşıtlar için
alternatif yakıt kullanımına ve alternatif taşıt araştırmalarına itmiştir. Alternatif yakıt olarak
taşıtlarda, LPG, Doğalgaz, Alkol, Hidrojen, gazının kullanılması, alternatif taşıt olarak ta, hibrit
taşıtlar, Güneş enerjili taşıtlar, elektrikli taşıt v.b. üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Fosil
kökenli yakıtların kullanıldığı taşıtlarda sadece Van ili baz alındığında, yapılan çalışmalarda
yaklaşık olarak atmosfere atılan kirletici gazların, taşıt kaynaklı emisyon envanterinde CO
442,78 ton/yıl, NOx 83,01 ton/yıl, PM 8,01 ton/yıl, VOC 70,41 ton/yıl, olarak tespit edilmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2018 yılı için toplam enerji ithalatı 43 Milyar
dolardır. Hem taşıt kaynaklı çevre kirliliğini azaltmak, hem de ekonomi üzerindeki ağır yükü
kaldırmak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmak gerekmektedir. Fosil yakıt
kullanımının azaltılması ve zaman içinde kullanımdan kaldırılması dünyamızı daha yaşanır hale
getirecektir. Bu nedenle insanların hibrit, güneş enerjili ve elektrikli araçların kullanımına
teşvik edilmesi, hem çevre hem de ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Ancak bir
taraftan söz konusu taşıtların kullanılabilir hale getirilmesi yüksek maliyetlere katlanmayı
gerektirirken,

diğer

taraftan

yenilenebilir

enerji

kullanımının

gerçekleşmesi

ve

sürdürülebilirliği ciddi yatırımlara ve katlanılması gereken yüksek maliyetlere yol açmaktadır.
Bu çalışmada, günümüz fosil yakıtlı taşıtları ve elektrikli taşıtların ekonomik faydaları çeşitli
yönlerden karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşıt ekonomisi, Elektrikli taşıtlar, Yenilenebilir enerji, Taşıt maliyeti
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EKONOMİK BÜYÜME İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN PANEL
KESİRLİ POLİNOMİYAL MODELLERLE İNCELENMESİ
Arş. Gör. Şaban KIZILARSLAN (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF, Ekonometri Bölümü
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Duygu USTA
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

ÖZET
Yaşam memnuniyeti kavramı en genel anlamıyla kişilerin yaşamlarından aldıkları mutluluk
hissi olarak tanımlanabilir. Bu kavram önceleri psikoloji ve felsefenin konusu olsa da,
20.yy’dan itibaren sosyal bilimlerin ilgi alanına girmiş ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır.
Yaşam memnuniyeti çalışmaları, ülkelerin sosyal, demografik ve ekonomik özellikleri
hakkında fikir vermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu kavramı etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. Bu faktörler kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi ülkeden ülkeye de farklılık
gösterebilmektedir. Yaşam memnuniyetini etkileyen temel ekonomik faktörlerden bir tanesi
ekonomik büyümedir. Ekonomik büyüme, ülkeler hakkında bilgi veren ve ülkelerin
birbirleriyle kıyaslanmasında kullanılan önemli bir değişkendir. Ülkelerin ekonomik büyümesi
kişilerin yaşam standartlarını etkilemektedir. Buna bağlı olarak kişilerin memnuniyet düzeyleri
etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme ile yaşam memnuniyeti arasındaki
ilişkinin yapısını ortaya koymaktır. Literatürde bu ilişki doğrusal ve doğrusal olmayan yapıda
ele alınmıştır. Bununla birlikte, değişkenler arasında kesin bir fonksiyonel şekil
belirlenememiştir. Bu çalışmada ilişkinin fonksiyonel şeklini belirlemek amacıyla Kesirli
Polinomiyal Modellerden faydalanılmıştır. Bu modeller, yapısı kesin olarak bilinmeyen
ilişkilerin incelenmesinde avantaja sahip olan parametrik yapıdaki modellerdir. Kesirli
Polinomiyal Modeller, klasik polinomiyal modelleri kapsayan ve daha fazla alternatif yapı
kullanmaya imkan veren modellerdir. Çalışmada 2009-2018 yılları için verilerine ulaşılabilen
tüm ülkeler ele alınmıştır. Bu panel veri setinden yararlanılarak, ekonomik büyüme ile yaşam
memnuniyeti arasındaki ilişkinin fonksiyonel şekli incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda
bu ilişkinin doğrusal olmadığı tespit edilmiştir. Bulunan model formu x3  x3 log x şeklindedir.
Literatürde, ilişkinin doğrusal olmayan yapıda incelendiği çalışmalarda, bu ilişkinin genellikle
logaritmik olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen fonksiyonel
şeklin daha önce kullanılan yapılara benzer olmakla birlikte aynı olmadığı görülmektedir.
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Kesirli Polinomiyal Modelin kullanılması, bu bilinmeyen yapının tespit edilmesine olanak
sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kesirli Polinomiyal Modeller, Yaşam Memnuniyeti, Ekonomik Büyüme,
Panel Veri
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH
AND LIFE SATISFACTION WITH PANEL FRACTIONAL POLYNOMIAL
MODELS
ABSTRACT
The concept of life satisfaction can be defined as the sense of happiness that people receive
from their lives in general. Although this concept was previously the subject of psychology and
philosophy, it has been in the interest of social sciences since the 20th century and many studies
have been done on this subject. Life satisfaction studies are important in terms of giving an idea
about the social, demographic and economic characteristics of countries. There are many factors
affecting this concept. These factors vary from person to person, as well as from country to
country. One of the main economic factors affecting life satisfaction is economic growth.
Economic growth is an important variable that provides information about countries and is used
to compare countries with each other. The economic growth of countries affects people's living
standards. Accordingly, satisfaction levels of the people are affected. The aim of this study is
to reveal the relationship between economic growth and life satisfaction. In the literature, this
relationship has been discussed in a linear and non-linear structure. However, no precise
functional shape could be determined among the variables. In this study, Fractional Polynomial
Models were used to determine the functional form of the relationship. These models are
parametric models that have the advantage of examining the relationships of which structure is
not known. Fractional Polynomial Models are models that include classical polynomial models
and allow the use of more alternative structures. In this study, all the countries whose data are
available for the years 2009-2018 are discussed. Using this panel data set, the functional form
of the relationship between economic growth and life satisfaction was examined. As a result of
the analysis, it was found that this relationship was not linear. The model form found is
x3  x3 log x .

In the literature, it is seen that this relationship is generally handled logarithmically

in studies where the relationship is examined in a nonlinear structure. As a result of this study,
the functional shape obtained is similar to the structures used previously, but it is not the same.
The use of the fractional polynomial model has allowed the detection of this unknown structure.
Keywords: Fractional Polynomial Models, Life Satisfaction, Economic Growth, Panel Data
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ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA
İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Reha SAYDAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ÖZET
Elektronik ticaretin daha da gelişmesi ve birçok işletmenin sanal ortamlarda da faaliyet
göstermesi ile birlikte tüketici grupları birçok işletme ve markaya daha kolay şekilde ulaşabilir
olmuşlardır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim, çevrimiçi kanallar yoluyla bir işletme, ürün veya
marka hakkında yapılan olumlu veya olumsuz değerlendirmeler olarak ifade edilmektedir.
Teknolojik imkânların artması ve tüketicilerin sosyal medya araçlarını daha yaygın
kullanılmasıyla birlikte elektronik ağızdan ağıza iletişim davranışı daha sık tercih edilir hale
gelmiştir. Marka farkındalığı, markanın tüketici grupları tarafından tanınma ve hatırlanma
performansıyla ilişkilidir. Marka imajı markanın tüketicilerin zihinlerinde oluşan genel
değerlendirmeyi ifade ederken marka sadakati ise markaya yönelik olumlu tutumların gücü
olarak ifade edilebilir. Sanal ortamlarda marka hakkında yapılan yorum, beğeni ve paylaşımlar
markaların farkındalık düzeylerini artırabileceği gibi, markaya yönelik olumlu tutum ve
yaklaşımlar da markanın imajını güçlendirip markaya bağlı tüketici grupların artmasını
sağlayabilir. Bu çalışmada elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı
ve marka sadakati değişkenleri üzerine etkisi analiz edilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya
kanallarında spor ürünleri markalarını takip eden ve satın alan üniversite öğrencilerinin
davranışları analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 2019 yılının Eylül ayında Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli ve kurulan hipotezler regresyon
modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elektronik ağızdan ağıza iletişimin
marka farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte, marka farkındalığı değişkeninin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin
olmadığı; elektronik ağızdan ağıza iletişim ve marka imajı değişkenlerinin ise marka sadakati
değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Marka Farkındalığı, Marka İmajı
Marka Sadakat
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THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH ON BRAND AWARENESS,
BRAND IMAGE AND BRAND LOYALTY
ABSTRACT
With the further development of electronic commerce and the fact that many businesses operate
in virtual environments, consumer groups have become more accessible to many businesses
and brands. Electronic word of mouth communication is expressed as positive or negative
evaluations about a business, product or brand through online channels. With the increase in
technological opportunities and the widespread use of consumers' social media tools, electronic
word of mouth communication behavior has become more preferred. Brand awareness is
associated with the brand's recognition and remembering performance by consumer groups.
While the brand image expresses the general assessment of the brand in the minds of consumers,
brand loyalty can be expressed as the power of positive attitudes towards the brand. Comments,
likes and shares made about the brand in virtual environments can increase the awareness level
of brands. positive attitudes and approaches towards the brand can also strengthen the image of
the brand and increase the consumer groups interested to the brand. In this study, the effect of
electronic word of mouth communication on brand awareness, brand image and brand loyalty
is analyzed. In this case, it was tried to analyze the behaviors of university students who follow
and buy sports products brands in social media channels. The research was performed in
September 2019 with the participation of 168 students studying at Van Yüzüncü Yıl University.
The research model and the hypotheses established for the purpose of the research were
analyzed with the regression model. As a result of the analyzes, it was concluded that electronic
word of mouth communication has an effect on brand awareness, brand image and brand
loyalty. However, brand awareness does not have a significant effect on brand loyalty; it was
concluded that electronic word of mouth communication and brand image had a significant
effect on brand loyalty.
Keywords: Electronic Word of Mouth, Brand Awareness, Brand Image, Brand Loyalty

www.ispeco.org

257

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TÜRKİYE'DE GÜVENLİK
ALANINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜM
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Kübra ÖZTÜRK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZET
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye'de demokratikleşme ve sivilleşme yolunda
çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde Türkiye hükümet sistemi değişikliğine giderek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. Türkiye bu darbe girişiminden sonra
güvenlik ve hükümet sistemi konusunda yeniden örgütlenmiştir. Özellikle darbenin kaynağını
teşkil eden askeri örgütlenme ve askeri eğitim sistemi üzerinde kapsamlı değişikliklere
gidilmiştir. Askeri alanın dışındaki güvenlik örgütlenmeleri ve eğitim sistemleri konusunda da
kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Böylelikle Türkiye bu dönemde güvenlik alanında kapsamlı
bir dönüşüm süreci yaşamıştır.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye'de güvenlik alanında çeşitli gelişmeler
yaşanmıştır. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Güvenlik ve Dış
Politikalar Kurulu ile güvenlik alanında hükümete politikalar üreterek destek olacak uzman bir
kurul oluşturulmuştur. Bu dönemde Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura yeniden
yapılandırılarak sivil-asker ilişkileri, sivillerin karar alma mekanizmalarında etkili olduğu
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları demokratik ülkelerde olduğu şekilde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır.
Jandarma Genel Komutanlığı demokratik devletlerde olduğu şekilde tamamen İçişleri
Bakanlığı kontrolüne verilmiştir. İç güvenlikle ilgili bir kolluk örgütlenmesi olan Jandarma,
askeri etki alanından çıkarılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Silahlı Kuvvetler bünyesinden
çıkarılarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır. Güvenlik eğitimi konusu da iç ve dış güvenlik
eğitim örgütlenmesi tamamen yeniden yapılandırılarak düzenlenmiştir. Bu değişikliklerle
askeri darbelerle giderek artan şekilde oluşturulan demokratik siyasal sistem üzerindeki askeri
vesayete son verilmiştir.
Taşra teşkilatında mülki idare amirlerinin güvenlik yetkilerinde yaşanan artma süreci, 15
Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da devam etmiştir. Merkezi yönetim güvenlik yetkileri
konusunda taşra teşkilatlarına yeni yetki ve görevler devretmektedir.
Bu gelişme merkezi yönetimin taşra teşkilatları ve yerinden yönetimlere yetki devri açısından
akademik çalışmalarda ısrarla tavsiye edilen bir değişimdir.
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Görülmektedir ki, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye; çok uzun bir süredir
yaşamakta olduğu askeri vesayet sorunu, hükümet sistemi sorunları, güvenlik örgütlenmesi ve
eğitimi sorunu, demokratikleşme ve sivilleşme sorunu gibi sorunlarını çözmek için önemli bir
fırsat yakalamış ve bu fırsatı değerlendirebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi, Askeri Vesayet, Güvenlik,
Demokratikleşme, Sivilleşme.

TRANSFORMATION IN SECURITY IN TURKEY AFTER 15 JULY 2016 COUP
ATTEMPT
ABSTRACT
After the 15 July 2016 coup attempt, there have been very important developments in Turkey
towards democratization and civilisation. During this period, Turkey changed its system of
government and became a presidential system of government. After this coup attempt, Turkey
reorganized its security and government system. In particular, extensive changes were made to
the military organization and military training system that was the source of the coup. Extensive
changes have also been made to security organizations and training systems outside the military
area. Thus, Turkey has undergone a comprehensive transformation in the field of security
during this period.
After the July 15, 2016 coup attempt, several developments in the security field took place in
Turkey. The first of these is the Security and Foreign Policy Board formed within the presidency
and an expert board formed to support the government by producing policies in the field of
security. During this period, the National Security Council and the Supreme Military Council
were restructured and civil-military relations were reorganized in such a way that civilians were
effective in decision-making mechanisms. The General Staff, Land, Sea and Air Forces
Commands are attached to the Ministry of National Defense as they are in democratic countries.
The Gendarmerie General Command has been given to the control of the Ministry of Interior
as in the democratic states.
The gendarmerie, a law enforcement organization related to internal security, has been removed
from the military sphere of influence. The Coast Guard Command was removed from the
Armed Forces and attached to the Ministry of the Interior.
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The issue of security training has also been organized by restructuring the internal and external
security training organization completely. These changes put an end to military tutelage over
the democratic political system, which was increasingly created by military coups.

The process of increasing the security powers of the provincial administration chiefs continued
after the July 15, 2016 coup attempt. The central government transfers new powers and duties
to the provincial agencies regarding security powers. This development is a change that is
strongly recommended in academic studies in terms of the transfer of authority of central
government to provincial organizations and local governments.
It is seen that after the 15 July 2016 coup attempt, Turkey has had an important opportunity to
solve the problems of military guardianship, government system problems, security
organization and education problems, democratization and civilisation problems that it has been
experiencing for a long time and has been able to take advantage of this opportunity.

Keywords: July 15, 2016 Coup Attempt, Military Guardianship, Security, Democratization,
Civilization.
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GLOBAL MARKALAR BÜYÜK HATALAR
Prof. Dr. Reha SAYDAN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ÖZET
Modern Pazarlama anlayışı tüketici tatminini temel alan, bunun için sadece mevcut malları
satma çabası yerine, hangi mal ve hizmetlerle tüketicilere daha iyi hizmet verebilmeyi
amaçlamaktadır. Global pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin başarısındaki en önemli
faktör, hedef alınan dış pazarlarda, ihtiyaçların karşılanma biçiminin ve talep edilecek mal ve
hizmetlerin neler olduğunun bilinmesidir. Bu çalışma, global pazarlarda kültürün tüketici
davranışlarına etkisini ve işletmelerin başarısındaki önemini ele alan teorik bir çalışmadır. Bu
çalışmada global markaların yerel pazarlardaki başarısızlıkları örnekler kapsamında
kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Global pazarlama, global markalar, marka hataları

GLOBAL BRANDS BIG FAILURES
ABSTRACT
Modern Marketing is based on consumer satisfaction, instead of simply trying to sell existing
goods, which aims to provide better service to consumers with goods and services. The most
important factor in the success of the businesses operating in global markets is the recognition
of the needs and the goods and services to be demanded in the targeted foreign markets. This
study is a theoretical study that examines the impact of culture on consumer behavior in global
markets and the importance of business success. In this study, the failures of global brands in
local markets have been constructed within the scope of examples.
Keywords: Global marketing, global brands, brand failures
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TÜRKİYE'DE SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YÜKSEK ASKERİ ŞURA
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Kübra ÖZTÜRK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZET
Yüksek Askeri Şura 26.07.1972 tarihinde 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur. Kuruluş
kanununda sivil üye olarak sadece Başbakan ve Milli Savunma Bakanı bulunmaktadır. Buna
karşılık Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Donanma Komutanı
ile üyeliğe atanan orgeneral ve oramiraller de Yüksek Askeri Şura üyesi olarak düzenlenmiştir.
Görülmektedir ki Şura'da kararların alınmasında askeri personelin ezici bir üstünlüğü
bulunmaktadır. Bu kanunun 12 Mart 1971 askeri darbesi sonucunda oluşan ara rejim
döneminde çıkarılması, darbecilerin askeri faaliyetlerle ilgili sivil karar alma mekanizmasını
ele geçirmeleri açısından etkili olmuştur. Yüksek Askeri Şura kurulduğu 1972 yılından bu güne
varlığını korumuş ve sivil karar alma mekanizması üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak
kullanılmıştır. 1971 askeri darbesi ile başlayan süreç 1980 askeri darbesi ile devam etmiştir.
Yüksek Askeri Şura, askeri alanda pek çok önemli kararın alındığı idari bir kuruldur. Yüksek
Askeri Şura'nın kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin incelenmesi Türkiye'de sivil-asker
ilişkilerinin anlaşılması bakımından önemlidir. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra
Yüksek Askeri Şura'nın yeniden yapılandırılması süreci Türkiye'de sivilleşme ve
demokratikleşme alanında önemli gelişmelere yol açmıştır. Ayrıca Yüksek Askeri Şura'nın
yeniden yapılandırılması sivil-asker ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak
değerlendirilebilir. Bu bağlamda geçmişten günümüze sivil-asker ilişkileri alanında yaşanan
gelişmeleri ortaya koyması bakımından Yüksek Askeri Şura önemli bir role sahiptir. Çalışmada
Yüksek Askeri Şura'nın değişim süreci üzerinden Türkiye'de millet tarafından seçilmiş
yöneticiler ile atanmış askeri bürokrasi arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Yüksek Askeri
Şura'da 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra yapılan değişiklikler sivil-asker ilişkilerinde
yeniden yapılanmaya işaret etmektedir. Türkiye'de Hükümet ve Millet Meclisi millet tarafından
seçilmektedir.
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Bu kurumlar demokratik sistemde anayasal yetkilere sahiptir. Bu kurumlar üzerinde darbelerle
gitgide artan bir askeri vesayet oluşturulmuştur. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra
yaşanan hukuki değişikliklerin Hükümet ve Millet Meclisi üzerindeki Anayasa ile kurulan
demokratik sisteme aykırı olan askeri vesayetin geriletilmesi ve kaldırılması açısından önemli
bir gelişme olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:Yüksek Askeri Şura, Sivil-Asker ilişkileri, Askeri Bürokrasi, Demokrasi,
Sivilleşme.

SUPREME MILITARY COUNCIL IN THE CONTEXT OF CIVIL-MILITARY
RELATIONS IN TURKEY
ABSTRACT
The Supreme Military Council was established on 26.07.1972 with the publication of the Law
No. 1612 on the Establishment and Duties of the Supreme Military Council in the Official
Gazette. The founding law includes only the Prime Minister and the Minister of National
Defense as civilian members. On the other hand, the Chief of General Staff, Force
Commanders, Army Commanders, Navy Commander and the general and oririrs appointed to
the membership were organized as members of the Supreme Military Council. It is seen that
military personnel have an overwhelming advantage in making decisions in the Council. The
enactment of this law during the interim regime of the March 12, 1971 military coup was
effective in terms of the seizure of the civilian decision-making mechanism by military coups.
The Supreme Military Council has maintained its existence since its establishment in 1972 and
has been used as an important element of pressure on civilian decision-making. The process
that started with the 1971 military coup continued with the 1980 military coup.
The Supreme Military Council is an administrative committee in which many important
decisions are made in the military field. The day the Supreme Military Council was established
to examine the activities in Turkey since it is important for the understanding of civil-military
relations. After July 15, 2016 coup restructuring process in Turkey's Supreme Military Council
has led to significant improvements in the demilitarization and democratization. In addition,
the restructuring of the Supreme Military Council can be regarded as the beginning of a new
era in civil-military relations. In this context, the Supreme Military Council has an important
role to play in the development of civil-military relations from past to present.
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Working out of the Supreme Military Council, elected by the nation's transformation process
in Turkey will be analyzed relationships between managers appointed by the military
bureaucracy. Changes in the Supreme Military Council after the coup attempt on 15 July 2016
point to a restructuring of civil-military relations. In Turkey, the government and the National
Assembly are elected by the people. These institutions have constitutional powers in the
democratic system. An increasing military tutelage was created on these institutions with coups.
It is seen that the legal amendments after the coup attempt of 15 July 2016 are an important
development in terms of regressing and abolishing military tutelage which is contrary to the
democratic system established by the Constitution on the Government and the National
Assembly.

Keywords: Supreme Military Council, Civil-Military Relations, Military Bureaucracy,
Democracy, Civilisation.
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MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BORSA PERFORMANSINA ETKİSİ:
BORSA İSTANBULDA BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, Burdur
Doç. Dr. Osman AKIN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Burdur

ÖZET
Makroekonomik değişkenler ülke ekonomilerindeki temel değişimleri ve gelişmeleri en açık
şekilde gösteren bilgi kaynaklarıdır. Genel olarak en temel makro ekonomik değişkenleri
enflasyon, büyüme oranları, faiz oranları, istihdam verileri olarak sıralamak mümkündür. Bu
yönleriyle değerlendirildiğinde bir ülkedeki ekonomik gelişmelerin genel olarak anılan veriler
ile önemli göstergeler olduğu görülmektedir. Menkul kıymet borsaları da ekonomik gelişme,
yatırımcı talebi ve risk iştahının izlenebildiği ve yine ülkelerdeki ekonomik gelişmeler adına
önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Borsaların diğer makro ekonomik değişkenlere
göre değişimlere çok daha hızlı tepkiler verdiği ve siyasi, jeopolitik ve sosyoekonomik
değişimlere anlık değişimler gösterdikleri söylenebilir. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde
menkul kıymet borsalarındaki hassasiyetin daha fazla olduğu söylenebilir. Borsaların ekonomik
ve diğer değişkenlere verdikleri tepkiler derinlikleri ile de ilişkilidir. Menkul kıymet
borsalarının derinliği işlem hacmi ve işlem büyüklükleri ile ifade edilebilir. Belirli sayıdaki
büyük yatırımcı/spekülatörün tek başına yönlendiremediği menkul kıymet borsalarında anlık
gelişmelerden etkilenme ihtimali daha düşük olmakta ve getiriler daha gerçekçi düzeylerde
gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde, Borsa İstanbul içerisinde yerli ve yabancı yatırımcıların
yıllar içerisindeki dağılımlarının yabancı lehine değişerek günümüzde %70’lere varan bir
yabancı yatırımcı oranına ulaşmasında yerli yatırımcıların kısa vadede yüksek getiri
beklentilerinin karşılanamaması ve bununla birlikte yabancı yatırımcıların uzun vadeli yatırım
amacıyla alım işlemleri yapması etkili olmuştur. Dönemler içerisinde bazı riskler ve siyasi
gelişmeler nedeniyle Borsa endekslerinde düşüşler olabilmektedir. Bu yönleriyle Borsaların
ekonomik gelişmelerin önemli bir düzeyi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 2009-2018
yılları arasında makroekonomik değişkenler ile Borsa Istanbul endeksi arasındaki ilişki
korelasyon analizi yöntemiyle araştırılmıştır. Kullanılan değişkenlere ilişkin veriler açıklanma
sıklığı dikkate alınarak aylık, üç aylık ve yıllık bazda değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda
Borsa İstanbul ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Borsa, Ekonomi, Performans
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A REVIEW OF MACROECONOMICAL VARIABLES ON STOCK EXCHANGE
PERFORMANCE: A STUDY ON BORSA İSTANBUL
ABSTRACT
Macroeconomical variables are basic information sources explaining basic changes and
developments in country economies most obviously. Generally, inflation, growth rates, interest
rates, employment datas may be counted as basic macro economical variables. While reviewed
with those aspects such variables are important indicators for economical developments in a
country. Stock exchanges are also can be recognized as important variables for tracking
economical development, investor demand and risk appetite. Stock exchanges can be said to
react faster than other macroeconomical variables and show instant changes against political,
geopolitical and socioeconomical changes. While reviewed with those aspects seisitivity at
stock exchanges are much more. Reactions of stock exchanges to economical and other
variables are related with their depth. Depth of stock exchanges can be explained with trading
volumes and transaction sizes. Probability of response to instant advances at stock
exchanges ,that can’t be directed by limited number nig investo/speculator, and returns are
realized at more realistic levels.
In our country, distribution of native and foreign investors in Borsa İstanbul has changed on
behalf of foreign investors and reached to 70 percent that expectations of native investors
mainly aiming high-returns in short-term and foreign investors target to invest in long-terms.
Stock exchanges may decrease in accordance with some risks and political advancements in
terms. With those aspects Stock exchanges may be seen as a important level of economical
developments.
In this study, relationship between macroeconomical variables and Borsa Istanbul was studied
via correlation analysis between years 2009-2018. Datas about variables were reviewed at
monthly, quarterly and yearly base. Results were discussed to explain relationship among
macroeconomical variables and Borsa İstanbul.
Keywords: Stock Exchange, Economy, Performance
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TÜRKİYE’DE İŞLETMELERE YÖNELİK MUHASEBE STANDART
ÇALIŞMALARI; KÜMİ-FRS ÜZERİNE BİR ANALİZ
Doç. Dr. Osman AKIN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Burdur
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, Burdur

ÖZET
Türkiye’de işletmelerin uluslararsı uygulamalar ile uyum sağlaması ve uluslararasılaşma
çalışmalarına hız verilmesi bağlamında son 25 yıllık süreç içerisinde uluslararası muhasebe
uygulamaları ile uyum sağlanması hedeflenmiş ve önemli gelişmeler sağlanmıştır. Uluslararası
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile Uluslararası Denetim Standartlarının
Türkçe’ye çevrilerek literatüre kazandırılması en önemli gelişmelerden olmuştur. Bu önemli
gelişme Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMSK) döneminde olmuştur.
Ancak TMSK’nın sadece tavsiye etme fonksiyonu olması nedeniyle standartlar işlerlik
kazanamamıştır. 2011 yılında TMSK’nın faaliyetlerine son verilmesi ve yerine Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (KGK) kurulması ve Türkiye Muhasebe ve
Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda zorunlu
hale getirilmesi ile birlikte standartlaşma süreci hız kazanmıştır. 2011-2019 yılları arasındaki
süreçte KGK standartlaşma ve standartların yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar
yapmıştır. Buna göre her yıl belirlenen ölçütleri sağlayan işletmeler Tam Set TMS/TFRS’yi
uygulamaya zorunlu tutulmuştur. Tam Set TMS/TFRS’yi uygulama sınırlarının altında
kalmakla birlikte bağımsız denetim kıstaslarını karşılayan işletmeler BOBİ-FRS (Büyük ve
Orta Boy İşletmeler) standartlarını uygulamaya zorunlu tutulmuştur.
Mevcut standartlaşma çalışmalarının yanısıra KGK, bağımsız denetim sınırlarının da altında
kalan Küçük ve Mikro düzeydeki işletmeler için KÜMİ-FRS standart taslağını oluşturmuş ve
kamuoyu görüşüne sunmuştur. Bu çalışmada KÜMİ-FRS standart taslağı genel yönleriyle
değerlendirilerek mevcut standartlardan farklılıkları ve uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küçük ve Mikro İşletme, Muhasebe, Standart
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ACCOUNTING STANDARD EFFORTS FOR COMPANIES IN TURKEY: AN
ANALYSIS ON SME-FRS
ABSTRACT
In Turkey,in last 25 years, within the context of adaptation of companies with international
applications and accelerating internationalization efforts, adaptation to international accounting
standards were targeted and important changes have been achieved. Contribution of Turkish
translation of International Accounting and Financial reporting Standards and International
Auditing Standards are one of most important developments. This important development were
performed in term of Turkish Accounting and Auditing Standards Board (TAASB). But,
standards couldn’t be fully performed because of advisory function of TAASB. Standardization
process accelerated with proscribing of TAASB in 2011 and establishment of Public Oversight
Accounting and Auditing Standards Authority (POAASA) and obligation of Turkish
Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) with 6102 numbered Turkish
Commercial Law. During the period 2011-2019, Public Overgiht Authority performed
important efforts on standardization and dissemination of standards. In this manner, companies
providing determined limits were obliged to implement Full Set TAS/TFRS. Companies that
are out of Full Set TAS/TFRS but complying auditing criterions are obliged to implement LMEFRS (Large and Medium Sized Enterprises Financial Reporting Standards)
Additional to current standardization studies, Public Oversight Authority has composed
standard draft named SME-FRS (Small and Micro Sized Enterprises Financial Reporting
Standards) for small and micro sized enterprises. In this study, standards draft of SME-FRS
were reviewed with general aspects and differences and similarities with other standards were
reviewed.
Keywords: Small and Micro Enterprise, Accounting, Standard

www.ispeco.org

268

20 22 Aralık 2019 – a

rk

ISPEC
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER
KONGRESİ

TAŞ SANATINDA AVCILIK
Doç. Dr. Aynur CELİLOVA
AMEA Folklor Enstitüsü

ÖZET
Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan avcılık, taş sanatında silinmez iz bırakmıştır.
Avlanma, sadece mitlerde, efsanelerde, masallarda, destanlarda, hikayelerde, latifelerde değil,
aynı zamanda taşlarda, kayalarda, mezar taşlarında yaşayarak geçmiş ve gelecek arasında
bağlantı kurar. Taş sanatında varlığını sürdüren av ritüelleri, 6-7 bin yıl öncesi insanların hayat,
yaşam tarzı ve dini bakışlarını ortaya koyuyor.
İlk av ritüellerine Gobustan ve Gamigaya taş resimlerinde karşılaşıyoruz. Gobustan, eski Türk
kültürünün beşiğidir. Burada, av ritüellerini uygulayan babalarımızın yallı dansları, av tanrısına
sunulan kurbanlar, güneşe tapınma, geyik, boğa, dağ keçisi avlayan avcı resimleri, totem
hayvanların resimleri ve b. tasvirler prototurkler'in avcılıkla ilgili ilk bilgilerini ortaya çıkarıyor.
Ayrıca, bölgede kurganlardan bulunmuş av silahları ve av hayvanlarının kemiklerinden
yapılmış eşyalar, bölgenin eski avlanma yeri olduğunu bir daha kanıtlar. Nahçıvan'ın Ordubad
ilçesinde Garanquş Yaylasında yerleşen Gamigaya taşları hem arkeolojik hem de folklor
açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. Nahçıvan'da keçi kültü olduğunu ve keçilerin av tanrısı
rolünde olduğunu da taşlarda yapılan çızgilerden öğrene biliyoruz. Prototürklerin hem avcılık,
hem de dünya ve evren hakkındaki bilgilerini burada korunmuş taşlar üzerindeki tasvirler
gösteriyor.
Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden yüzeye çıkarılan koç, koyun, at, boğabaşlı heykeller ve
onların üzerine çizilmiş av resimleri Azerbaycan Türklerinin av inançlarını yansıtmaktadır.
Orta Çağ'da erkeklerin mezar taşları üzerine av sahneleri yapılıyordu, bu gelenek İslamiyet
devri taş sanatında eski dini görüşlerin unutulmadığını ve asrlar boyu yaşadığını kanıtlıyor.
Burada atalarımızın avlanma yöntemlerini, av ritüellerini, totem hayvanların avlanması
konusunda inançlar, avcılıkla ilgili kozmogonik görüşlerini öğrenebiliriz. Bu resimler yalnızca
Azerbaycan'da değil, dünyanın birçok yerinde bulunur ve hepsi aynı kültürün taşıyıcılarıdır.
Anahtar kelimeler: av ritüelleri, taş sanatı, prototürkler, totem, heykel.
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IRAK’TA, ZENGİ VE ATABEGLER DÖNEMİNE AİT MİNARELER
(ERBİL, SİNCAR, MUSUL, DAKUK)
Ömer Avni YUNUS
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Gülcan ÖZBEK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

ÖZET
Irak’ın resmî adı, el-Cumhûriyyetü’l-Irâkıyye olup, başkenti Bağdat’tır. Kuzeyde, Türkiye ile
331 kilometrelik bir sınırı bulunan Irak’ın toprakları; doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve
Küveyt, batıda Ürdün ve Suriye ile çevrili olup, Basra Körfezi’ndeki dar bir kıyı şeridiyle de
dünya denizlerine açılır. Minare Sözlükte “ışık veya ateş çıkan / görünen yer” anlamındaki
Arapça menâreden gelmektedir. Ayrıca, bazı bölgelerde aynı anlamda mi’zene de (ezan okunan
yer)

olarak kullanılmaktadır. Minarelerin kökeninin Orta Asya ve İran’daki, işaret ve

haberleşme (ateş) kulelerine, Suriye’deki gözetleme ve çan kulelerine, Akdeniz ülkelerindeki
deniz fenerlerine veya doğudaki Hint zafer abidelerine dayandığına ilişkin farklı görüşler
vardır. Irak’ta İslâm mimarisi altın çağını; Abbasî, Selçuklu ve Atabekler döneminde yaşamış,
ancak bu eserlerin çoğu günümüze ulaşmamıştır. Başlangıçta, Mezopotamya kültürlerinden,
özellikle Bâbil mimarisinden etkilenen Abbasî sanatı Sâmerrâ ile birlikte Türk dünyasına
açılmış, Bağdat Tuğrul Bey’den sonra Selçuklu abideleriyle donatılmıştır. Osmanlı döneminde;
yapılan ve günümüzde bu kültürün temsilcisi olan mimari eserler, daha çok mahallî üslûpta ele
alınmış olup, küçük ölçekte sade yapılar iken; XVIII. yüzyıl sonlarına tarihlenen minare
örneklerinde, dış süslemelerinde İran sanatı etkisi izlenilmektedir.
IX. yüzyıla tarihlendirilen, Samarra Mütevekkiliyye ve Ebu Dülef camilerinin minareleri, kare
bir kaide üzerinde aşağıdan yukarıya doğru, kademeli bir şekilde daralmaktadır. Aynı zamanda,
bu minare örnekleri, "Malviye" adını verdikleri, helezonik bir merdivenle çıkılan gövde
formlarıyla Sümerler’in ziguratlarını hatırlatmaktadır. Yine, Sincar Kutbettin, Erbil ve Dakuk
Ulu camilerinin Zengi ve Atabekler döneminden kalan minareleri de aynı özelliklere sahiptir.
Bu minarelerde, kaideler nişlerle, gövdeler de enine olarak düzenlenen bezeme kuşaklarıyla
hareketlendirilmiştir. Musul minaresi ise, Nuriye Mahallesinde yer alır. Osmanlı döneminde
yıkılan şerefe korkuluğu, 1925 yılında tamir edilmiştir. Minare, taştan yapılmış silindirik bir
gövdeye sahiptir. Gövde üzerinde altı ince şeritle yedi bölüm oluşturulmuş ve bu bölümler tuğla
ile değişik süsleme kompozisyonları oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde Musul minareleri;
taştan, Bağdat ve Güney Irak minareleri tuğladan yapılmıştır.
Anahtar kelime: Erbil, Sincar, Dakuk, Musul, Zengi, Atabek, Minare.
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THE MİNARETS BELONG TO PERİOD OF ZENGİ AND ATABEK IN IRAQ
(ERBIL, SINCAR, MUSUL, DAKUK)
ABSTRACT
The official name of Iraq is al-Cumhûriyyetü’l-Irakıyya and its capital is Baghdad. Located in
a 331-kilometer border with Turkey in the north of Iraq's territory east Iran, Saudi Arabia and
Kuwait in the south west, is surrounded by Jordan and Syria, a narrow coastline in the Persian
Gulf also opens to the world seas. The minaret in the dictionary, comes from the Arabic origin
which means the place where light or fire emerges / appears; In some regions, it is used in the
same sense as ’zene (Azan recitation). There are different views that the origins of the minarets
are based on signal and communication (fire) towers in Central Asia and Iran, watch and bell
towers in Syria, lighthouses in the Mediterranean countries or monuments of Indian victory in
the east. Islamic architecture in Iraq lived in the period golden age of Abbasid, Seljuk and
Atabeks, but most of these works have not survived. Initially, the Abbasid art which was
influenced by the Mesopotamian cultures, especially from the architecture of Babylon was
opened to the Turkish world together with Samarra, and was built with Seljuk monuments after
Baghdad Tugrul Beg.
The architectural works, which were built during the Ottoman period and are representative of
this culture, are mostly handled in the local style. In the minaret examples dated to the end of
the 18th century, the influence of Iranian art on the exterior decorations is can be observed.
The examples of minarets which built in The Iraq can be firstly seen in Samarra. IX. century,
the minarets of Samarra Mutawekkiliyya and Abu Dulef mosques which are gradually narrow
from bottom to top on a square base; at the same time, the examples of these minarets remind
the Sumerians' zigurats with their body forms that go up with a spiral staircase called " Arabic:
Malviyye". Also, The minarets of Sincar Kutbettin, Erbil and Dakuk Ulu Jame date back to the
Zengi and Atabek periods have the same characteristics. In these minarets, is activated with
niches and with decorative belt arranged as transversal. The Mosul minaret is located in Nuriye
Neighborhood. The banister was destroyed in 1925 and was repaired in 1925. The minaret has
a cylindrical body made of stone. Seven sections were formed with six thin strips on the body
and these sections were created with different ornamental compositions with bricks. İn the
Ottoman period; The Mosul minarets were made of from stone and The Baghdad and The South
of Iraq minarets were made of from bricks.

Keywords: Arbil, Sinjar, Daquq, Mosul, Zengi, Atabek, Minarets.
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HAT SANATI TARİHİNDE SELÇUKLU SÜLÜSÜ (KUFİ VE NESİH YAZILARI İLE
SELÇUKLU SÜLÜSÜ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

ÖZET
Hat sanatı Türk İslam sanatlarının merkez noktasını oluşturur. Her ne kadar tezhip, minyatür
gibi süsleme sanatları kendisinden önceki zamanlara uzansa da, İslamiyet’le birlikte yazının ve
yazmanın önemi artmış, buna bağlı olarak hat sanatındaki çeşitlilik de diğer sanatlar karşısında
fazlalaşmıştır. Çeşitlerin fazlalaşması, diğer sanat alanlarından etkilenme veya esinlenme
anlamına gelmemektedir. Zira hat sanatı, diğer sanat dallarına göre en az etkileşimle günümüze
ulaşabilen nadir sanatlardandır. Daha önce bahsettiğimiz minyatür ve tezhip sanatı barok,
rokoko, İran üslubu gibi üsluplardan etkilenmiştir. Geleneksel sanatların bir diğer dalı olan ebru
sanatında döneme bağlı olarak Avrupa sanat anlayışının etkileri görülmüştür. Tüm bunlara
rağmen hat sanatı, kendi geleneğini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu açıdan
düşünüldüğünde hat sanatı etkileşime ve gelişime kapalı bir sanat gibi görünmektedir. Aslında
bu durum hat sanatını kapalı olmaktan ziyade, kendi felsefesi doğrultusunda kendi ritüellerini
ve kendi geleneklerini geliştirmeye yöneltmiştir. Ve bu gelenekler sayesinde günümüze kadar
korunarak aktarılmıştır. Tüm Müslüman medeniyetlerde ve İslam’ın her çağında büyük ilgi
gören hat sanatı, ortaya çıktığı günden bu yana yüzyıllar içinde gelişerek günümüze ulaşmıştır.
Menşe bakımından Araplara ait bir sanat olsa da, hat sanatını estetik bakımdan zirveye
taşıyanlar Türk hattatlardır. Özellikle 13. Yüzyılda her bakımdan zirve dönemini yaşayan
Anadolu Selçukluları, sanatın hemen her alanında da büyük ilerleme kaydetmiştir. Türk-İslam
sanatlarının her alanında abidevi eserler veren Anadolu Selçukluları döneminde hat sanatında
da önemli sayılabilecek gelişmeler yaşanmıştır. Bu döneme kadar özellikle mimari eserlerde
kullanılagelen kufi ve nesih yazı çeşitleri yerini Selçuklu sülüsü adını verdiğimiz karaktere
bırakmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar 11. Yüzyıla kadar ağırlıklı olarak nesih yazının
özellikle Mushaf yazımında kullanıldığını; mimari alanda ise kufi yazı karakterinin tercih
edildiğini göstermektedir.Kufi yazı geometrik ve köşeli hatları ile mimari süslemeye uygun bir
mizaca sahipken nesih yazı; çabuk yazılabilmesi ve boyutları itibariyle uzun metinleri daha az
sayıda varakta toplamaya imkân vermesi bakımından tercih edilmiştir.
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Yapılan bu çalışma günümüz sülüs ve nesih hatları ile Selçuklu sülüsü adı verilen yazı
karakterini

karşılaştırmak

ve

aralarındaki

yapısal

farklılıkları

ortaya

koymayı

amaçlamaktadır.Yazılı kaynaklarda yeterince yer bulamayan Selçuklu sülüsü karakterinin, en
az diğer yazı türleri kadar önemli olduğunu belirlemek, hat sanatı tarihi açısından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kufi yazı, nesih hattı, Selçuklu sülüsü, İslam mimarisi, süsleme.
SELJUK SULUS IN HISTORY OF CALLIGRAPHY
(DIFFERENCES BETWEEN KUFI AND NESIH WRITINGS AND SELJUK SULUS)
ABSTRACT
Calligraphy is the central point of Turkish Islamic arts. Although the decorative arts such as
gilding and miniature extend to the times before him, the importance of writing and writing
increased with Islam, and the diversity of calligraphy increased in comparison with other arts.
The increase in varieties does not mean that they are influenced or inspired by other fields of
art. Because calligraphy is one of the rare arts that can survive with the least interaction
compared to other art branches. The miniature and gilding art mentioned earlier has been
influenced by styles such as baroque, rococo, Iranian style. In the art of marbling, which is
another branch of traditional arts, the effects of European art understanding have been seen
depending on the period.
Despite all this, calligraphy has survived to the present day while preserving its own tradition.
In this respect, the art of calligraphy seems to be an art that is closed to interaction and
development. In fact, this has led the art of calligraphy to develop its own rituals and traditions
rather than being closed. And thanks to these traditions, it has been preserved and preserved
until today. Calligraphy, which has attracted great interest in all Muslim civilizations and in all
ages of Islam, has developed and developed to the present day since its inception. Although it
is an art of Arab origin in terms of origin, Turkish calligraphers are the ones who brought
calligraphy to the top in terms of aesthetics. Especially in the 13th century, the Anatolian
Seljuks, who experienced the peak period in every respect, made great progress in almost every
field of art.
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During the Anatolian Seljuk period, which produced monumental works in all areas of TurkishIslamic arts, significant developments in calligraphy were experienced. Until this period,
especially in the architectural works used in the Kufic and nesih script types were replaced by
the character we call Seljuk sülüs.
Research in this area until the 11th century mainly used to write nesih writing, especially
Mushaf; In the field of architecture, Kufic script is preferred. Kufic script has a temperament
suitable for architectural decoration with geometric and angular lines, while nesih script; It is
preferred in terms of being able to write long texts and collecting long texts in a smaller number
in terms of size. This study aims to compare the calligraphy character of the Seljuk sülüs with
modern sülüs and nesih style and to reveal the structural differences between them. Determining
that the Seljuk sülüs character, which cannot find enough space in written sources, is at least as
important as the other types of writing, it is important for the history of calligraphy.

Keywords: Kufic script, nesih script, Seljuk sülüs, Islamic architecture, ornament.
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TÜRK SİNEMASI’NA KENT VE YABANCILAŞMA EKSENİNDE BAKIŞ: ANLAT
İSTANBUL VE HAYAT VAR ÖRNEĞİ
Arş. Gör. Dr. Birgül ALICI
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖZET
Küreselleşme sürecinde özellikle 1980’li yıllardan itibaren artan sanayi ve teknoloji
hamleleriyle birlikte modern binaların birbiri ardına yükseldiği Türkiye’de, hızlı kentleşme
süreci de kaçınılmaz olmuştur. Kentleşmenin sosyo-kültürel ve ekonomik birçok boyutu
düşünüldüğünde insanoğlu, modern kent yaşamına entegre olarak yaşam kalitesini arttırmanın
telaşına düşmüştür. Ancak kentin dinamik yapısına uyum sağlama çabası kimi zaman
istenmeyen sonuçlara neden olabilmiştir. Örneğin kişi içinde bulunduğu toplumun genel değer
yargılarını

benimsemediğinde,

diğer

kişilerle

de

çatışma

yaşayıp

iletişimini

sonlandırabilmektedir. Aynı kişi sosyal entegrasyon sorunları olarak kişilerarası ilişkilerinde
uzaklaşma, yaşadığı topluma yabancılaşma ve eylemlere duyarsızlaşma gibi sorunlarıyla da
karşımıza çıkabilmektedir. Türk Sineması’nda tarihsel süreçte kentleşme ve kentin sunumunda
farklı değişkenlerin etkili olduğu ifade edilebilir. Örneğin 1950 ve 1960’lı yıllarda köyden kente
göçle başlayan uyum, iş arayışları gibi sosyal sorunlar gündeme gelmeye başlarken, 1970’li
yıllarda bu yaklaşıma ilaveten gecekondulaşmanın getirdiği özel sorunlar, 1980’li yıllarda
gecekondularda yaşanan kültürel problemler, sosyal kırılmalar, 1990’lı yıllardan itibaren ise
göç edenlerin gözünden kentin yasadışı yönü, karakterlerin yalnızlığı ve kimlik sorunları gibi
daha gerçekçi ve spesifik konular ele alınmıştır. Bu farklılaşmada kentin sosyo-kültürel
yapısının dönüşümüyle birlikte kişilerarası ilişkilerin de yeni boyutlara evirildiği ifade
edilebilir. Türk Sineması’na kent ve yabancılaşma olgusu ekseninde eğilen bu çalışmada
örneklem olarak İstanbul kenti ve bu kenti anlatan Anlat İstanbul (2005) ve Hayat Var (2008)
isimli filmler alınmıştır. İstanbul’un kent ve yabancılaşma olgusu açısından örneklem
seçilmesinde ise bu şehirde çok fazla etnik ve kültürel kimliğe sahip insanın yaşaması ayrıca
yabancılaşma olgusunu yansıtma açısından uygunluğu (hayat mücadelesinde farklı kimliklere
bürünme vb.) da göz önünde bulundurulmuştur.
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Çalışmanın amacı (İstanbul örneği özelinde) günümüz Türk Sineması’nda kent ve
yabancılaşma olgusunun nasıl ve hangi anlamlandırma pratikleri ile inşa edildiğini tespit etmek
ve bu açıdan bir farkındalık oluşturmaktır. Çalışma betimsel analiz yöntemiyle seçilen filmler
ekseninde Türk Sineması’ndaki kent ve yabancılaşma olgularını incelerken, günümüz Türk
Sineması’nda bu olguları ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olması ve çalışmanın alana katkı
sağlayacağının düşünülmesi ise çalışmanın önemini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Yabancılaşma, Türk Sineması, Anlat İstanbul, Hayat Var
AN OVERVIEW OF TURKISH CINEMA IN THE CONTEXT OF THE URBAN AND
ALIENATION: ISTANBUL TALES AND THERE IS LIFE EXAMPLES

ABSTRACT
During the globalization process, especially with the rise of many modern buildings in Turkey
due to industrial and technological advances beginning with the 1980s, rapid urbanization was
inevitable. When the many socio-cultural and economic aspects of urbanization are considered,
man is in a hurry to increase the quality of life by integrating with modern urban life. However,
the effort to adapt to the dynamic structure of the city has sometimes caused unwanted results.
For instance, if a person does not adopt the general values and judgments of the society in which
he is living, he may experience conflict with other people and end his communication. We may
encounter the same person with problems such as estrangement in interpersonal relations,
alienation from the society he lives in and indifference towards actions as social integration
problems. It can be stated that different factors are effective in the presentation of urbanization
and the city during the historical process in Turkish Cinema. For example, while in the 1950s
and 1960s, social problems that started with the immigration from villages to cities, such as
adaptation and job seeking, started to appear on the agenda, in 1970s additionally specific
problems that came along with squatting, in 1980s cultural problems in slums, and beginning
with the 1990s more realistic and specific matters such as the illegal aspect of the city from the
perspective of the immigrants, loneliness of the characters and identity crises were approached.
In this differentiation, it can be stated that interpersonal relations evolved into new levels with
the transformation of the socio-cultural structure of the city. In this study, which approaches
the Turkish Cinema within the context of the city and alienation phenomena, the city Istanbul,
and the films that tell of the city Istanbul Tales (Anlat Istanbul 2005) and There is Life (Hayat
Var 2008), were taken as the sample.
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In the selection of Istanbul in terms of the urban and alienation phenomena, the fact that people
with many ethnic and cultural identities live in this city and its suitability in terms of reflecting
the phenomenon of alienation (impersonation of different identities in the struggle for life, etc.)
were also taken into consideration. The aim of this study (specific to the Istanbul sample) is to
determine how and with which interpretation the practices of the urban and alienation
phenomena are constructed in today's Turkish cinema and to create awareness in this respect.
While the study examines the urban and alienation phenomena in Turkish Cinema in line with
the films selected by descriptive analysis method, the limited number of studies dealing with
these phenomena in today's Turkish Cinema and the thought that the study will contribute to
the field constitute the importance of the study.

Keywords: Urban, Alienation, Turkish Cinema, Istanbul Tales ,There is Life
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HAKKÂRİ YEREL KONUTLARININ MİMARİ ORGANİZASYONU, YAPI
MALZEMESİ VE YAPIM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Kader MÜHÜRDAROĞLU(sorumlu yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Rabia BOZMAÇ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
ÖZET
İnsanoğlu tarih boyunca barınma ve korunma ihtiyacından dolayı kendisi için korunaklı bir alan
oluşturma çabasında olmuştur. Bunun için de ilk çağlarda, doğada bulunan mağaralara
yerleşmişlerdir.

Neolitik dönemde değişen doğa koşulları ile

birlikte,

barınaklar

oluşturmuşlardır. Zamanla insanoğlu, yaşadığı coğrafyanın iklim özelliklerine uygun olarak ve
en yakınında bulunan doğal yapı malzemelerini de kullanarak yapılar inşa etmişlerdir.
Böylelikle farklı farklı toplumlara ait kendine özgü yapılar ortaya çıkmıştır. Bu yapılardan olan
konutlar, insanların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı en önemli yaşam alanlarındadır. İnsanlar
barınmayı mimari faaliyete dönüştürürken de, yaşadığı coğrafyanın, iklimin, kültürün ve
geleneklerin özelliklerini yansıtmıştır. Bu yansımanın en iyi görülen örneklerinden olan yerel
konutlar yapıldıkları dönemden günümüze bulundukları yerleşime ait dönemin yaşam biçimi,
aile yapısı, günlük yaşam, kurallar, inançlar vb. konuları fiziki plana yansıtmaktadır. Bundan
dolayı yapıldıkları dönemin özelliklerini barındırması sebebi ile de belge değerine sahiptirler.
Günümüze kadar varlığını korumuş yerel konutlar bize bizden önceki neslin yaşam biçimleri,
yapıların yapım şekli, malzemesi ve tekniği hakkında önemli bilgiler aktarmaktadır.
Geçmişten günümüze aktarılan kültürel miras değerlerinden olan geleneksel/yerel konutlar
birçok kültürle etkileşim içinde olan ülkemizin farklı bölgelerinde mevcuttur. Farklı bölgelerde
yer alan bu konutlar birer araştırma konusu olmuşlardır. Yalnız Hakkâri’de bulunan evlerle
ilgili neredeyse hiç çalışma bulunmamaktadır. Genellikle yöresel malzeme olan taş, kerpiç ve
ahşaptan geleneksel teknikler kullanılarak inşa edilmiş bu konutlar, çok büyük boyutlarda
olmayıp zamanla yapılan eklemelerle genişletilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, yerel Hakkâri konut yapısının; mimari organizasyonu, yapı malzemesi
ve tekniğinin mimari bakış açısı ile incelemek, belgelemek ve mimari açıdan değerlendirerek
geleceğe aktarmaktır. Böylelikle Hakkâri yerel konut yapısı geleceğe aktarılırken aynı zamanda
yapılacak olan tasarımlara kaynak oluşturacaktır.

Anahtar kelimeler: Hakkâri, Yerel Konut, Mimari Organizasyon
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ARCHITECTURAL ORGANIZATION, CONSTRUCTION MATERIALS AND
CONSTRUCTION TECHNIQUES OF HAKKÂRİ LOCAL HOUSES
ABSTARCT
Throughout history, human beings have endeavored to create a sheltered area for themselves
due to the need for shelter and protection. Therefore, in the early ages, they settled in the caves
in nature. Together with the changing natural conditions in the Neolithic period, they formed
shelters. In time, human beings have built structures in accordance with the climatic
characteristics of the geography they live in and by using the natural building materials that are
closest to them. Thus, unique structures belonging to different societies have emerged. These
buildings are among the most important living areas where all the needs of the people are met.
When people transformed housing into architectural activities, they reflected the characteristics
of the geography, climate, culture and traditions. Local housing, which is one of the best seen
examples of this reflection, reflects the life style, family structure, daily life, rules, beliefs, etc.
of the settlement to the physical plan. Therefore, they have the value of the document because
they contain the characteristics of the period in which they were made. Local dwellings, which
have survived to this day, provide us with important information about the lifestyles of the
previous generation, the way they were built, the material and the technique.
Traditional / local dwellings, one of the cultural heritage values transferred from the past to the
present, exist in different regions of our country that interact with many cultures. These
residences in different regions have been the subject of research. . However, there are hardly
any studies on housing in Hakkâri. Constructed using traditional techniques of stone, mudbrick
and wood, which are generally local materials, these dwellings are not very large and have been
expanded with additions made over time.
The aim of this study was to determine the local Hakkâri housing structure; The aim of this
course is to examine, document and document the architectural organization from the
architectural point of view of building materials and techniques.

Keywords: Hakkâri, Local Housing, Architectural Organization
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ACARA BÖLGESİ GELENEKSEL AHŞAP CAMİ MİMARİSİ VE TİFLİS
ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE BULUNAN ÇİKUNETİ CAMİSİ (ჩიქუნეთი ჯამე)
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Osman AYTEKİN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mustafa KAYA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ÖZET
Günümüzde Gürcistan’ın özerk bölgesi Batum merkezine bağlı olan Acara (Acaristan) Özerk
Cumhuriyeti;

kuzey ve kuzeydoğuda merkezi Gürcistan, batıda Karadeniz, güneyde

Türkiye’nin Artvin ve Ardahan illeriyle çevrilidir. Bu bölge, tarihsel süreçte olduğu gibi,
Transkafkasya gibi önemli bir geçiş güzergâhında olma niteliğini günümüzde de korumaktadır.
Yeryüzü şekillerine bağlı olarak, eğimin ve rakımın yüksek olduğu bu coğrafyada, Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde olduğu gibi evler araziye serpiştirilmiş durumdadır. Geniş ormanlarla
kaplı bölgede birden çok ağaç türü yer almakta olup, flora ve fauna bakımından çeşitlilik
göstermektedir.
Çok eski bir geçmişe sahip Acara ve çevresi, tarihsel olarak; Kolhis Krallığı, Yunanlar
(Helenler), Pontuslar, Romalılar, Lazika (Eğrisi), Aphazlar, Bizanslar, Araplar, Bagratlılar,
Selçuklular, Samsthe Prensliği, Osmanlılar ve Ruslar gibi farklı kültürlere sahip pek çok
devletin yönetimine sahne olmuştur. Osmanlıların ilk olarak Gürcülerle temasları, Fatih Sultan
Mehmet döneminde başlamıştır. 1461 tarihinde Trabzon Rum İmparatorluğunun ortadan
kaldırılmasıyla, Osmanlılar ile Gürcüler komşu iki devlet haline dönüşmüştür. 1508’de Acara
Bölgesi, Trabzon Valisi Yavuz Selim zamanında Osmanlı Devleti’ne dâhil olmuş ve Trabzon
sancağına bağlanmıştır. Gürcistan Seferi ile Batum ve çevresi ile beraber Macahel (Camili) de
Osmanlı topraklarına geçmiştir. Bu süreç içerisinde, Hristiyanlığı bırakıp İslam dinine geçen
Acaralılar, Osmanlı Devleti’nin Müslüman bir tebaası haline gelmiştir. Osmanlı-Safevi
çekişmelerine sahne olan bölge, 18. yüzyıldan itibaren Rusların hâkimiyeti görülmektedir.
Acara, 16.yy ilk yarısından başlayarak 1878 yılına kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış, bu
kültürü bünyesinde en fazla barındıran önemli bir bölge olmuştur. Bölgede, Osmanlı hâkimiyeti
süresinde inşa edilen ve günümüze özgün niteliklerini koruyarak ulaşabilen birçok ahşap cami
örneği mevcuttur. Bu ahşap cami örneklerine; Acara’nın; Hulo, Keda, Kobuleti, Helvaçauri,
Şuakhevi ve Chokhatauri gibi kırsal yerleşim gibi bölgelerinde rastlamak mümkündür.
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Bunlar arasında özellikle;
Hulo bölgesinde; Ghorjomi Camii, Satsikhuri Camii, Tago Camii, Chao Camii, Khikhadziri
Camii, Zeda Tkhilvana Camii, Kveda Tkhilvana Camii, Phushrukauni Camii, Paksadzeebi
Camii, Beghleti Camii, Riketi Camii, Danisparauli Camii,
Keda bölgesinde; Uchkhiti Camii, Zundaga Camii, Khokhna Camii, Pirveli Maisi (Sağoreti)
Camii, Kveda Ağara Camii, Medzibna Camii, Akho Camii, Gegelidzeebi Camii, Tskhmorisi
Camii, Hohna Camii,
Shuakhevi bölgesinde; Chvana Camii, Nenia Camii, Phurtio Camii, Jabnidzeebi Camii,
Kidnizidzeebi Camii, Nigazeuli Camii, Chanchalo Camii, Dghvani Camii, Gogadzeebi Camii,
Kviakhidzeebi Camii, Goginauri Camii, Matskvalta Camii, Makhalakidzeebi Camii, Shubani
Camii, Darchidzeebi Camii,
Kobuleti bölgesinde; Kvirike Camii yer almaktadır.
Söz konusu ahşap cami örnekleri; ağırlıklı olarak köy alanlarında yer almakta olup, ahşap çantı
tekniğinde inşa edilmişlerdir. Bölgenin camileri, hem tasarım hem de yapı teknikleri ile bezeme
detayları açısından coğrafik ve tarihsel yakınlığı bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi camileri ile
yakın benzerlikler göstermektedir.
Yukarıda sözü geçen ahşap cami örneklerinden kısaca bahsedildikten sonra, günümüzde
Gürcistan Ulusal Müzesi’ne bağlı Tiflis Etnoğrafya Müzesi’nin Acara Köşesi’nde
sergilenmekte olan Acara Müslümanlarının inşa ettirdiği Çikuneti Camisi, etraflıca tanıtımı
yapılacaktır. 1973’te bakımsız ve terk edilmiş durumda olan Çikuneti Camisi, 1975’te
Acara’nın Khelvachauri İlçesi’ne bağlı Çikuneti Köyü’nden getirilmiş ve 1977’de taşınmış ilk
durumu ve özgün dokusuna bağlı kalınarak etnografya müzesinde yeniden inşa edilmiştir.
Kitabesine göre H.1251 / M. 1836 yılında Laz Ustaları’nın eseri olduğu düşünülen Çikuneti
Cami; taş temelli, ahşap çantı tekniğinde tasarlanmış ve kestane ağacından inşa edilmiştir.
Dikdörtgen plana sahip olan cami, düz ahşap tavanlı ve ahşap direkli olarak düzenlenmiştir.
Kıble duvarına paralel tek sahından oluşan harim mekânının üzeri, dıştan kiremitle kaplı olan
kırma çatı ile örtülmüştür. Yapı, genel özellikleri bakımından Acara’da bulunan geleneksel
ahşap camilerin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Acara, Khelvachauri, Osmanlı, Ahşap Cami, Museum,
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AN EVALUATION OF THE TRADITIONAL WOODEN MOSQUE
ARCHITECTURE IN ADJARA REGION AND THE CIKUNETI MOSQUE
(ჩიქუნეთი ჯამე) IN THE TBILISI OPEN-AIR ETHNOGRAPHY MUSEUM
ABSTRACT
Today, the Autonomous Republic of Adjara (Adjara), which is connected to the center of
Batumi, the autonomous region of Georgia; north and northeast in central Georgia, the Black
Sea in the west, the south is surrounded by Turkey's Artvin and Ardahan provinces. In this
region, as in the historical process, it is still today a major transit route such as the nature of
being in The Transcaucasia. In this geography where the slope and altitude are high depending
on the terrain shapes, the houses are scattered on the land as in the Eastern Black Sea Region.
In this geography where high the slope and altitude, as depending on the Earth shapes, the
houses are scattered to the land as in the Eastern Black Sea Region.
Adjara and its surrounding, which have a very old history, historically have been the scene of
different cultures such as Kolhis Kingdom, Greeks (Hellenes), Pontus, Romans, Lazika
(Curve), Aphases, Byzantines, Arabs, Bagrat, Seljuks, Samsthe Principality, Ottomans and
Russians. The first contacts of the Ottomans with the Georgians began during the reign of Fatih
Sultan Mehmet. With the abolition of the Trabzon Rum Empire in 1461, the Ottomans and
Georgians became two neighboring states. In 1508, Adjara Region was included in the Ottoman
Empire during the time of the Governor of Trabzon Yavuz Selim and later it was attached to
the Starboard of Trabzon. After the Georgian Expedition, Macahel (Camili) along with Batumi
and its surrounding passed into the Ottoman lands. In this process, the Adjara people who left
The Christianity and converted to The Islam became a Muslim people of the Ottoman Empire.
The region, which was the scene of the Ottoman-Safavid strife, has been dominated by the
Russians since the 18th century. Adjara which remained under the Ottoman rule from the first
half of the 16th century until 1878 and became an important region reflecting this culture in
itself. There are many examples of wooden mosques built in the region during the Ottoman rule
and which have survived to the present day by preserving original qualities.
Examples of this wooden mosque in Adjara is possible to come across in region rural settlement
such as Hulo, Keda, Kobuleti, Helvaçaur of such Şuakhev and Chokhatauri, Especially among
them;
In the Hulo region; Ghorjomi Mosque, Satsikhuri Mosque, Tago Mosque, Chao Mosque,
Khikhadziri Mosque, Zeda Tkhilvana Mosque, Kveda Tkhilvana Mosque, Phushrukauni
Mosque, Paksadzeebi Mosque, Beghleti Mosque, Riketi Mosque, Danisparauli Mosque
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In the Keda region; Uchkhiti Mosque, Zundaga Mosque, Khokhna Mosque, Pirveli Maisi
(Sağoreti) Mosque, Kveda Agara Mosque, Medzibna Mosque, Akho Mosque, Gegelidzeebi
Mosque, Tskhmorisi Mosque, Hohna Mosque,
Shuakhevi region; Chvana Mosque, Nenia Mosque, Phurtio Mosque, Jabnidzeebi Mosque,
Kidnizidzeebi Mosque, Nigazeuli Mosque, Chanchalo Mosque, Dghvani Mosque, Gogadzeebi
Mosque, Kviakhidzeebi Mosque, Goginauri Mosque, Matskvalta Mosque, Makhalakidzeebi
Mosque, Shchabani Mosque
In the Kobuleti region; Kvirike Mosque is available.
Examples of the wooden mosque; mainly located in the village areas and built with were built
with timber-framing technique. The mosques of the region show close similarities with the
Eastern Black Sea Region mosques, which have geographical and historical proximity both in
terms of design and construction techniques and decoration details. After briefly mentioning
the examples of the wooden mosques mentioned above, the Çikuneti Mosque, which was built
by the Muslims of Adjara, which is being exhibited in the Adjara Corner of the Tbilisi
Ethnography Museum of the National Museum of Georgia will be introducing as detail.
Çikuneti Mosque, which was neglected and abandoned in 1973, was brought from Çikuneti
Village of Khelvachauri District of Adjara in 1975 and was rebuilt in 1977 in the ethnography
museum, adhering to its original condition and original texture.
It’s according to inscription, H.1251 / M. In 1836, the Çikuneti Mosque which thought to be
the work of Laz Masters; stone based built with timber-framing technique. and built with
chestnut tree. The mosque, which has a rectangular plan, was built as flat wooden ceilings and
wooden columns. Parallel to the Qibla wall, above of the harim which consists of a single sahn,
is covered with a broken roof covered with tiles from the outside. In terms of its general
characteristics, the mosque reflects the characteristics of traditional wooden mosques in Adjara.
Key Words: Georgia, Adjara, Khelvachauri, The Ottoman, Wooden Mosque, Museum,
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ЖАНУАРЛАР АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ
БІРЛІКТЕРДІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
п. ғ. м., аға оқытушы, Ғалия Тоқтыманова
ф.ғ.к.Хадиша Нурходжаева
Қазақ-Ресей медициналық университеті
Аңдатпа.
бірліктердің

Мақалада

этнолингвистикалық

жануарлар
негіздері

атауларына
зерттеледі.

қатысты
Жалпы

фразеологиялық
тіл

білімінде

этнолингвистиканың теориялық негізін салған неміс ғалымы В.фон.Гумбольдт тіл мен
мәдениеттің сабақтастығы, олардың ұлтпен байланысын айта келіп: «Тек тіл ғана халық
рухы мен мінезінің өзіндік сипатын аша алады және олардың сырлы құпияларына енуге
мүмкіндік береді», – деген болатын. Бұл мәселеге қазақ тіл білімінде ден қойыла
бастағанына біраз уақыт болды.
Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас
мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен
әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір
елесі ғана. Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана сақталады.
Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, қару-жарақтың, киер киім мен ішер
тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі,
той-томалаққа байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері
ретінде ғана, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер
арқылы ғана бізге жетуі мүмкін.
Этнолингвистика халықтың жалпы рухани өмірін, талай ғасырлық,

тағылым

жүйесін, ата салтын, елдік қасиетін, ұлттық болмысқа тікелей қатысты байырғы сөз
қазынасын қайта түрлендіруде ерекше орын алады.
Қазақ тіршілігінің ажырамас бөлігі төрт түлік мал атауларының тілдік категориялармен
байланысты болуы, әрі қазақ халқының жеке этнос ретінде ақпараттарын жинап,
сақтаушы кодтық қызметін атқаруы оларды зерттеудің ерекше амал-тәсілдерін қажет
етеді. Сондықтан жұмыста төрт түлік лексикасын этнолингвистика тұрғысынан
қарастырған тілші-ғалымдардың зерттеулерімен ғана шектелмей, тілтанымдық негіздерге
сүйене отырып, этнографиялық, тарихи, фольклорлық, мәдениеттану т.б. зерттеулермен
ұштастыра, кешенді зерттеу жүргізуді мақсат тұттық.
Жануарларға қатысты лексика этностың ғасырлар бойғы тәжірибесі, тұрмыстіршілігі, материалдық және рухани мәдениеті жөнінде ақпараттар жинақталған тілдік
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және экстралингвистикалық білім жүйесін құрайды.
Соның ішінде бұл тілдік бірліктердің сыртқы экстралингвистикалық факторлар арқылы
мәдени мазмұнға ие болатын күрделі тілдік бірлік болғандықтан, оларды лингвистикалық
жағынан ғана сөз ету жеткіліксіз. Тілдік табиғатын, пайда болу жолдарын, жасалу
тәсілдерін, даму үрдісін, қолданыс аясын т.б. ерекшеліктерін этностың (халықтың) өзіндік
дүниетанымымен, рухани-мәдени өмірімен, тұрмыс-тіршілігімен, салт-дәстүрі және әдетғұрпымен,

наным-сенімімен

сабақтастырып,

жан-жақты

сипаттау

үшін

бірнеше

ғылымдардың тоғысында кешенді зерттеудің маңызы зор.
Тірек

сөздер:

тіл

білімі,

фразеологизмдер,

этнос,

этнолингвистика,

экстралингвистикалық фактор.
RELATED TO ANIMAL NAMES FRAZEOLOGICAL UNITS ETHNOLOGICAL
FOUNDATIONS
Senior lecturer, master of pedagogical science Galiya TOKTYMANOVA
Сandidate of philological sciences Hadisha NURHODZHAEVA
Kazakh - Russian Medical University

Abstraсt. The article examines the ethno-linguistic foundations of phraseological units with
animal names. German scientist Wilgelm von Humbold, who created a theoretical framework of
ethno-linguistics in general linguistics, talks about the continuity of language and culture and
their connection with the nation, saying: Only a language can reveal the spirit of people and their
character and allow them to reveal their mysterious secrets’. This problem has been studied in
kazakh linguistics for a while.
The nation’s centuries-long path of development, its symbols can reach us in the form of
stone sculptures and rock inscriptions, cultural monuments and various structures. However,
these are only the small parts of their life. The true wisdom and worldview are preserved only in
the language. The names and characteristic features of any instrument, weapons, clothing, food,
household items, and concepts connected with customs, traditions, beliefs, entertainment etc. can
be given only through linguistic facts, i.e. words, expressions and phrases, phraseological units
and proverbs.
Ethnolinguistics holds a special place in the transformation of the linguistic treasure of a nation
that is directly related to the spiritual life of indigenous people, the centuries-old, educational
system, traditions of ancestors.
The linguistic categories of the four names of livestock are integral part of Kazakh way of life,
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and require special research methods as they collect and store information of Kazakh nation as a
separate ethnic group.

Therefore, the article focuses not only on the ethnolinguistic research works of linguistjournalists, but also aims to carry out studies in combination with ethnographic, historical,
folklore, cultural studies etc.
Animal vocabulary is a system of linguistic and extralinguistic knowledge, which accumulates
information about the centuries-old experience, life, material and spiritual culture of the ethnos.
Moreover, it is not enough to speak about linguistic side of these units, since they are complex
language units that possess cultural content through external, extralinguistic factors.

It is

important to use different scientific points of view to study the nature of the language, its ways
of occurrence, process of development, usage and other peculiarities in relation with the nation’s
worldview, spiritual and cultural life, lifestyle, customs and traditions, and beliefs.

Key words: linguistics, phraseology, ethnos, ethnolinguistics, extralinguistic factor.
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BAŞKURT DİLİNİN DOĞU AĞZI DERLEMİ İÇİN ARAŞTIRMA SEFERLERİ
ESNASINDA MATERYALLER TOPLAMA VE İŞLEME PRENSİPLERİ
THE PRINCIPLES OF COLLECTING AND PROCESSING OF EXPEDITION
MATERIALS OF THE EASTERN DIALECT OF THE BASHKIR LANGUAGE FOR
THE DIALECT CORPUS
Filoloji Bilim Adayı Z. SIRAZITDINOV

Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Ufa Federal Bilim Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi,
Ufa, Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu
Filoloji Bilim Adayı L. BUSKUNBAEVA

Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Ufa Federal Bilim Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi,
Ufa, Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu
Arş. Gör. A. IŞMUHAMETOVA

Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Ufa Federal Bilim Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi,
Ufa, Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu
Arş. Gör. G. ŞAMSUTDINOVA

Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Ufa Federal Bilim Merkezi, Rusya Bilimler Akademisi,
Ufa, Başkurdistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu
ÖZET
Başkurt ağızlarının incelenmesi, 20. yüzyılın 20-30'larından itibaren başlamıştır. G.S. Amantaev,
T.G. Baişev, G.Y. Davletşin, Z.Ş. Şakirov, G. İşbulatova ve başkalar katılımıyla düzenlenmiş olan
araştırma seferleri lehçelerinin ve diyalektlerin temel sınırlarını ve özelliklerini belirlemek için
izin vermiştir. T.G. Baişev ve Z.Ş. Şakirov'un [1, 2] bilimsel raporlarına dayanarak halk dili
materyallerine dayalı olarak Başkurt dilinin dilbilgisini oluşturma fikri öne sürüldü. Bu fikri
N.K. Dmitriyev “Başkurt dilbilgisi” (M.; L., 1948) kitabında uygulamıştır. Bu kitap başlı olarak
Başkurt dilbilimcilerinin diyalektolojik materyaline dayanıyordu. 1950'lerin başından bu yana,
Başkurt diyalektolojisi lehçeleri fonetik, morfoloji ve kelime dağarcıklarının sistematik
incelemesini başladı. T.G. Baişev'in [3], J. Kiekbaev’ın [4] monografik eserlerinin ortaya çıkışı
Başkurt diyalektoloji bilimini tüm Türkoloji alanına getirdi.
Anahtar sözcükler: Başkurt dili, Türk dilleri, diyalektoloji, dilbilimsel derlem, derlem dilbilimi.
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სიუხვე ,,ვეფხისტყაოსანში, როგორც ქვეყნის სოციალური და
პოლიტიკური მოწყობის წარმატების საფუძველი
ლუკა დვალიშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული
პროფესორი. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო.
რეზიუმე
შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსნის“ მსოფლმხედველობის არსებითად
განმსაზღვრელ საფუძველს უპირველეს ყოვლისა უსაზღვრო კაცთმოყვარეობა და
უნაპირო ჰუმანიზმი წარმოადგენს. რუსთველოლოგთა მართებული მტკიცებით,
რუსთაველი შეიძლება ჩავთვალოთ ერთ-ერთ პირველ რეალისტ მწერლად მსოფლიო
ლიტერატურის
ისტორიაში
(კ.
კეკელიძე,
ა.
ბარამიძე).
შესაბამისად,
,,ვეფხისტყაოსანში“ განდიდებულ ზოგადსაკაცობრიო იდეალებსა და სიბრძნეს
სახელმწიფოს პოლიტიკური მოწყობისა და საზოგადოებრივ-პირადულ საქმიანობაში
პრაქტიკულად იყენებდა რუსთაველის ეპოქის შემდეგდროინდელი ქართული
საზოგადოება.
,,ვეფხისტყაოსნის“ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, არაბეთის მეფე როსტევანი,
ახლადგამეფებულ ქალიშვილს - თინათინს, სახელმწიფოს წარმატებით სამართავად,ა
ქვეყნის კიდევ უფრო ასაღორძინებლად და მშვიდობიანი ყოფის განსამტკიცებლად
შემდეგ სიბრძნე-დარიგებას უქადაგებს: ,,ვარდთა და ნეხვთა, ვინათგან მზე სწორად
მოეფინების, / დიდთა და წვრილთა წყალობა შენცა ნუ მოგეწყინების! / უხვი ახსნილსა
დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების, / უხვად გასცემდი ზღვასაცა შედის და გაედინების.“
მართლაც, მსოფლიო ისტორიამ იცის ბევრი ხელისუფალი, რომლებმაც
ზღვარგადასული სიძუნწისა და სიხარბის შედეგად ქვეშევრდომთა უდიდესი
სიძულვილი დაიმსახურეს. შესაბამისად, ასეთ განაწყენებულ ადამიანთა სიმრავლემ
ქვეყნის დასუსტება-დაცემა გამოწვია. რუსთველურ სიბრძნეში: ,,უხვი ახსნილსა
დააბამს“ უდავო ჭეშმარიტებაა დაფიქსირებულიული. პოემის ავტორის თქმით:
მოწყალე
და
ქვეშევრდომების
მოყვარული
ხელისუფალი
,,სიუხვით’’,
ხელგაშლილობით, სახელმწიფოსა და საზოგადოებისადმი მტრულად განწყობილ
ადამიანებსაც კი ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის გამოსადეგ და მოყვარულ
პიროვნებებად აქცევს.
რუსთაველი ხაზგასმით მიუთითებს, რომ უმაღლესი ხელისუფლის მიერ
გამოვლენილ სიუხვეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ,,მეფეთა შიგან სიუხვე,
ვით ედემს ალვა რგულია, / უხვსა მორჩილებს ყოველი, იგიცა, ვინც ორგულია“.
შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ რუსთაველი გმობს ფატალისტურ
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ინდიფერენტულობას და ხელისუფლებას მოუწოდებს, ბრძნული და აქტიური
პრაქტიკული საქმიანობით ააღორძინოს ქვეყანა.
ამდენად, რუსთაველის ნაქადაგევი ცხოვრებისეული სიბრძნე - სიუხვის
პრაქტიკული მნიშვნელობის შესახებ შეიძლება თავისებური ფორმულის სახით
გამოვსახოთ: სიუხვე შობს ერთგულებას (,,ახსნილს“ მოაჭკვიანებს, გააერთგულებს);
ერთგულება
შობს
სიყვარულს;
სიყვარული
შობს
მეგობრობასა
და
ურთიერთსოლიდარობას, რომელიც თავის მხრივ ძლევს ყოველგვარ ბოროტებას.
ამგვარად, უმაღლესი ხელისუფლების მიერ ქვეშევრდომების მიმართ გაწეული
რუსთველისეული სიუხვე და ხელგაშლილობა გახლავთ ქვეყნის სოციალურპოლიტიკურად წარმატებით მოწყობისა და აღორძინების საფუძველი.
საკვანძო სიტყვები:
შოთა რუსთაველი,
,,ვეფხისტყაოსანი“,
ქვეყანა, პოლიტიკური მოწყობა, ხელისუფალი, მოწყალე.
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: HALİMA
KİNDERGARTEN
Abdullah ÇEÇEN
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ABD
Esra DEMİR ÖZTÜRK
Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD

ÖZET
Okul öncesi eğitim dünya genelinde eğitimin ilk ve en temel aşamasını oluşturmaktadır.
Bireysel farklılıklar, kültürel yapılar ve insan doğasının farklılığı okul öncesi eğitimin erken
yıllar itibariyle her ülkede faklı modellerle ele alınmasını sağlamıştır. Ancak okul öncesi
eğitim gelişime ve değişime çok açık bir alan olduğu için birbirinden farklı modeller ve
uygulamaları görmek okul öncesi eğitimde eklektik yaklaşımı doğurmuştur. Zaman içerisinde
birey gelişiminde tek bir modelin insan davranışlarını açıklamada yetersiz olduğu kanaatine
varılmıştır. Böylelikle geçmişten günümüze okul öncesi eğitimde birbirinden farklı modeller
ve kurum yapıları ortaya çıkmıştır. Okul öncesi eğitim bireyin sonraki yaşamı için nasıl bir
birey olacağı konusunda belirleyici olmaktadır. Gelişime en açık olunan okul öncesi eğitim
her ülkede farklı biçimlerde uygulanmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmanın
amacı da Almanya’da okul öncesi eğitim alanında faaliyet gösteren “Halima Kindergarten”
okulunun çeşitli özellikler bağlamında incelenmesidir. Bu özellikler; okulun kuruluş şekli,
vizyonu, okul yapısı, okul çalışanları, okul fiziki özellikleri, okulun eğitim metodu, okulun
çalışma biçimi, okul veli ilişkileri, okul bütçesi, okul idarecileri, etkinlik türleri, proje
yaklaşımları, gezi gözlem etkinlikleri ve kültürel yapısı açısından ele alınmıştır. Araştırma,
2018-2019 eğitim öğretim yılının yaz döneminde gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemde yapılan
araştırmada doküman incelemesi kullanılmış ve gözlemlerden yararlanılmıştır. Araştırmada
elde edilen veriler ve yapılan gözlemler araştırmacı tarafından notlar şeklinde kaydedilmiş ve
okul dokümanları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda okulun fiziki özellikler noktasında
doğaya önem veren yapısı ile ön plana çıktığı, veli desteği ile eğitime devam ettiği ve farklı
dillerde eğitim verdiği görülmüştür. Okul öncesi eğitim kurumlarından biri olan Halima
Kindergarten incelenmesi ile bu alanda çalışanlara okul öncesi uygulamaları açısından örnek
teşkil edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim uygulamaları, Almanya
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AN EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION PRACTICES: HALİMA
KİNDERGARTEN
ABSTRACT
Preschool education is the first and most basic phase of education worldwide. Individual
differences, cultural structures and the diversity of human nature have enabled pre-school
education to be handled with different models in every country as of early years. However,
since preschool education is very open to development and change, seeing different models
and practices has led to an eclectic approach in preschool education. Over time, it was
concluded that a single model of individual development was insufficient to explain human
behavior. Thus, different models and institutional structures have emerged in pre-school
education from past to present. Preschool education is decisive about what kind of individual
will be for the next life of the individual. Preschool education, which is the most open to
development, is being implemented and developed in different ways in each country. The aim
of this study is to examine the ima Halima Kindergarten gösteren which is active in the field
of pre-school education in Germany in terms of various features. These features; the school's
way of establishment, vision, school structure, school employees, physical characteristics of
the school, the school's method of education, working style of the school, parent-parental
relations, school budget, school administrators, activity types, project approaches, trip
observation activities and cultural structure are discussed. The research was conducted in the
summer term of the 2018-2019 academic year. In the qualitative research, document analysis
was used and observations were used. The data and observations were recorded by the
researcher in the form of notes and school documents were examined. As a result of the
research, it was seen that the school came to the forefront with its structure that attaches
importance to nature in terms of physical characteristics, continued education with the support
of parents and provided education in different languages. Halima Kindergarten, which is one
of the pre-school education institutions, is expected to serve as an example for preschoolers.
Keywords: Preschool education, preschool education practices, Germany
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TÜRK EL SANATLARINI BESLEYEN KAYNAKLAR
Arş. Gör. Nuray ELİK (Sorumlu Yazar)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Güzel Sanatlar Bölümü

ÖZET
El sanatları, kültürümüzün en canlı delili ve nesiller boyu günümüze ulaşan paha biçilmez bir
hazinedir. El sanatlarının çok büyük bir bölümünün yöresel karakter taşıdığı bilinmektedir.
Bu yöresel karakterin başlıca sebebi, kullanılan ham maddenin bu bölgeye has olması ve
bulunduğu bölgelerden elde edilebilmesidir. Bunlardan çinicilik ve porselen; İznik, Kütahya
ve yakın çevresinde, lületaşının Eskişehir’de, oniks taşının Kırşehir’de, Oltu taşının
Erzurum’da, bakır işçiliğinin Gaziantep ve Maraş’ta, oyma işinin yine Maraş’ta,
dokumacılığın Bursa ve Denizli’de, ipekçiliğin Bursa’da yerleşmiş olduğu belirtilebilir.
Yöreye has olan el sanatları, başlangıçta herkesin kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı bir
uğraştı. Daha sonra ticari nitelik kazanmış ve babadan oğula, anadan kıza geçerek bir meslek
dalı haline gelmiştir. Ancak, bulundukları dar çevreden kurtulup yurt düzeyine yayılamaması,
dolayısıyla ekonomik açıdan fayda sağlayamaması, bu meslek erbabını maddi sıkıntıya
sokmuş ve neticede bir kısmı mesleği terk ederek başka işlere atılmışlardır. Büyük
şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı köyden şehre göçü başlatmış ve bu sanat dallarında
çalışanların şehre göç etmesi sonucunda, el sanatları ile uğraşanların sayılarını daha da
azalmıştır. Bunun yanında, el emeği ve göz nuru ile uzun zamanda meydana getirilen
ürünlerin beklenilen ekonomik değerini bulmaması ve alıcısız kalması sonucunda bu sanat
faaliyetleri giderek azalmış ve yaşlanan ustaların yanında çırak yetişememesi sonucunda yok
olmaya yüz tutmuş ve hatta bir kısmı yok olmuştur.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kentleşme insan yaşamını birçok yönden
etkilemektedir. Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski
kültürel değerleri de hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak
korunması oldukça önem kazanmaktadır. Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler
olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada
etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme
düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Türk el sanatlarımızın
hemen hepsi, halk sanatlarımız içinde önemli bir yerde ve köklü bir geçmişe sahiptir.
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El sanatlarımız içinde geniş yer bulan yöresel bebek yapımı, örücülük, değerli ve yarı değerli
taş işlemeciliği, ağaç işlemeciliği ve gümüş kazaz örücülüğü ile yapılan sanat eserleri
insanımızın duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır.
Anadolu insanı parçaları birleştirmiş üzerine örtü yapmış, doğadaki bitkileri örerek hem
günlük yaşamına taşımış hem de kendine bir uğraş bir meslek edinmiştir. Yünü teriyle
yoğurarak keçe yapmış, kışın soğuktan kendini korumayı bilmiştir. Anadolu kadını dokuduğu
her halının ve kilimin desenlerine mana yükleyerek hüznünü, sevincini dileğini motiflerle
anlatmıştır. Her ne kadar, sanayinin gelişmesiyle beraber, el sanatları yok olmaya yüz tutmuş
gibi görünse de teknoloji ile yarışını sürdürmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: El sanatları, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Dokuma, işçilik,
Sanatkar, Sanat
SOURCES OF TURKISH HANDICRAFTS
ABSTRACT
Handcrafts are the most vivid evidence of our culture and an invaluable treasure that has
survived for generations. It is known that most of the handicrafts have local character. The
main reason for this regional character is that the raw material used is unique to this region
and can be obtained from the regions where it is located. Tile and porcelain; İznik, Kütahya
and its immediate surroundings, meerschaum in Eskişehir, onyx stone in Kırşehir, Oltu stone
in Erzurum, copper work in Gaziantep and Maraş, carving work in Maraş, weaving in Bursa
and Denizli, sericulture in Bursa settled. Local handicrafts were initially an effort that
everyone did to meet their needs. Later, it became a commercial branch and passed from
father to son, mother to daughter. However, the fact that they could not get out of the narrow
environment and spread to the dormitory level and thus could not provide economic benefits
put this trainee in financial trouble and as a result some of them abandoned the profession and
were thrown into other jobs. The large number of job opportunities in big cities started the
migration from village to city, and as a result of the immigration of the people working in
these branches of art, the number of people dealing with handicrafts decreased further. In
addition, as a result of not finding the expected economic value of the products created by
hand labor and eye light in a long time and remaining without buyers, these art activities
gradually decreased and as a result of not being able to grow apprentices with aging
craftsmen, some of them disappeared and even disappeared.
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Nowadays, rapidly developing technology and urbanization affect human life in many ways.
With the disappearance of various cultures in the world, the old cultural values of the people
have also disappeared rapidly. Therefore, preserving and preserving the old cultural values
becomes very important.
Handcrafts, the elements that best reflect the cultural values of a nation, have played an active
role in conveying the art understanding and lifestyles of societies for centuries. At the same
time, the level of development in education, science, technique and other fields is parallel to
the level of development in handicrafts. Almost all of our Turkish handicrafts have an
important place in our folk arts and have a long history. The local dolls, knitting, precious and
semi-precious stone processing, wood processing and silver goose knitting, which are widely
used in our crafts, reflect the feelings and thoughts of our people. The Anatolian people joined
the pieces and made a veil on them, weaving the plants in the nature and carrying them to
daily life, and also acquired a profession. He made felt by kneading the wool with sweat and
was able to protect himself from the cold in winter. The Anatolian woman expressed her
sadness and joy with motifs by loading mana on the patterns of every carpet and rug she
woven. Although, with the development of industry, crafts seem to have disappeared, it
continues to compete with technology.

Keywords: Handicrafts, Seljuk State, Ottoman Empire, Weaving, craftsmanship, Craftsman,
Art
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