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Iran Nuclear Issue and the US Withdrawal from the Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA)
Abstract
Since the beginning of 2000s, Iran nuclear issue has constituted one of the hottest security
topics in the international arena. Without doubt, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
which was reached between P5+1 countries (China France, Germany, Russia, the United Kingdom,
and the United States) and Iran in 2015 was a great success of international nuclear non-proliferation
regime and nuclear diplomacy. The deal was also endorsed by the United Nations Security Council
Resolution 2231 which as clear sign of the international community’s strong support.
JCPOA, a 159 page document with 5 annexes, includes several nuclear-related provisions for
Iran such as; Iran’s future actions regarding including uranium enrichment and plutonium
reprocessing (which are regarded as the paths for nuclear bomb manufacturing), restriction of number
of centrifuges and nuclear facilities in Iran, monitoring and verification by the International Atomic
Energy Agency (IAEA). The deal also foresees sanction release by step-by-step approach. However,
in May 2018 the United States President Donald Trump has announced his country’s withdrawal from
the JCPOA which he calls as “the worst deal ever”. Furthermore, Trump declared the re-imposion of
sanctions against Iran. In November 2018, the US started to fully re-impose the sanctions on Iran that
had been lifted or under the deal. After this date, the fate of the deal is started to be questioned in the
framework of Iran’s nuclear intensions, and other actors’ actions in order to advocate the preservation
of the deal.
The aim of this study is to assess impacts of the US withdrawal from the JCPOA in terms of
global nuclear non-proliferation efforts and to analyze the current situation of the deal by looking at
the approaches of the other parties’ of the deal. The study also aims to assess the current debate
regarding the fate of the JCPOA via different future scenarios.
Keywords: The Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA), P5+1 Countries, Iran Nuclear
Issue, The U
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The Problems Encountered By Class Teachers with Syrian Students and
Recommendations of the Solution
Abstract
The purpose of this research is to determine the educational problems faced by classroom
teachers working in primary school with Syrian students studying at the school and suggestions for
the solutions. The sample of the study consists of thirty classroom teachers working in primary schools
who have refugee students in their classes in Mamak district of Ankara. The research data were
obtained from the qualitative research patterns using a semi-structured interview form. By
appointment with the participants in advance, the day, place and time of the meeting were determined.
The interviews were conducted face to face and individually. Content analysis method was used in the
analysis of the data. In order to increase the validity of the research, the interview data were analyzed
by another specialist and the results were compared. In order to increase the reliability of the research,
the statements of the participants were directly included. According to the research findings, the main
problem faced by teachers in the teaching process is language. The language problem affects the four
basic areas of reading, understanding, listening and writing in the learning process, causing the students
to have problems in understanding the activities, following the instructions and fulfilling the given
responsibilities. It was concluded that teachers had difficulties in determining the needs of refugee
students, could not organize the content according to their needs and could not develop an objective
method in the process of evaluating students. As a result of this study, it has been determined that
permanent education policies for refugee students should be adopted and teachers are in need of
professional development.
Key Words: Primary education, Refugee students, Language problem, Education problems, Teacher
needs.

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 4

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Elif BEŞPINAR

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 4.Sınıf Lisans Öğrencisi
Ankara, Türkiye,
bespinarelif@gmail.com

Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilerle İlgili Karşılaştığı Sorunlar ve
Çözüme Dair Önerileri
Özet
Bu araştırmanın amacı ilköğretimde görevli öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören Suriyeli
öğrencilerde karşılaştıkları eğitim sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini belirlemektir.
Araştırmanın örneklemini Ankara ili Mamak ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıflarında
mülteci öğrenci bulunan otuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri nitel araştırma
desenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılarla önceden
randevu alınarak görüşme günü, yeri ve saati belirlenmiştir. Görüşmeler yüz yüze ve bireysel olarak
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların izinleri dahilinde görüşme ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla
elde edilen görüşme verileri başka bir uzman tarafından da analiz edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın güvenirliğini artırmak amacıyla katılımcıların ifadelerine doğrudan yer verilmiştir.
Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin öğretim sürecinde karşılaştıkları temel problem dildir. Dil
problemi öğrencilerin öğrenme sürecindeki okuma, anlama, dinleme ve yazma olan dört temel alana
da etki ederek etkinlikleri anlama, yönergelere uyma, verilen sorumlulukları yerine getirme konusunda
sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Öğretmenlerin mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarını saptamada
zorlandıkları, ihtiyaçlarına göre içeriği düzenleyemedikleri ve öğrencileri değerlendirme sürecinde
nesnel yöntem geliştiremedikleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda mülteci öğrencilere
yönelik kalıcı eğitim politikalarının benimsenmesi gerektiği ve öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyacı
içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Mülteci öğrenciler, Dil problemi, Eğitim sorunları, Öğretmen
gereksinimleri
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Radicalization Processes on the Pathways to Terrorism
Abstract
How does the radicalization process of terrorists, who are in radical terrorist organizations,
occur? Based on this main research question, the present study argues that it is important to pursue
policies on soft power in the early phase of radicalization, which has not evolved into violence yet, to
the de-radicalization of the individual. Accordingly, the present study aims to make an in-depth
analysis of radicalization processes, which is a complex phenomenon. The main reason for analyzing
these processes arises from the importance of determining the structural sources of radicalization and
trigger events-of radicalization, in which the indicators occur micro/individual level, meso/group
level, and macro-mass level. Thus, although it is accepted that radicalization is a multi-dimensional
process and includes many reasons rather than a single, it is pointed out that different policies should
be pursued in each process.
Key Words: Radicalization, Radicalization Processes, Terrorism, Radical Terrorist Organizations
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Terörizme Giden Yolda Radikalleşme Süreçleri
Özet
Radikal terör örgütlerinde yer alan teröristlerde nasıl bir radikalleşme sürecinden geçmektedir?
Bu ana araştırma sorusundan hareketle, mevcut çalışma, radikalleşmenin, henüz şiddet eylemine
evrilmediği erken evresinde, yumuşak güç unsurlarına yönelik politikalar izlemenin, bireyin deradikalleşmesinde önemli olduğunu savunmaktadır. Buna göre, mevcut çalışmanın amacı, karmaşık bir
olgu olan radikalleşme süreçlerinin derinlemesine analizini yapmaktır. Bu süreçlerin analiz
edilmesindeki ana neden, radikalleşmenin yapısal nedenlerinin ve radikalleşmeyi tetikleyen unsurların
mikro/bireysel, mezo/grup ve makro/kitlesel düzeyde ayrı ayrı belirlenmesinin öneminden ileri
gelmektedir. Bu sayede mevcut çalışmada, radikalleşmenin çok yönlü bir süreç olduğu ve tek bir
nedenden ziyade birçok nedeni bünyesinde barındırdığı kabul edilmekle birlikte, her süreçte farklı
politikaların uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Radikalleşme, Radikalleşme Süreçleri, Terörizm. Radikal Terör Örgütleri
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The Early Bronze Age Architecture in Western Anatolia
Abstract
Anatolia is identified as the land within the borders of Turkey except Thrace. This land consists
of two regions in the west as Western and Central Anatolia thus called Anatolian Peninsula, and two
regions in the east: Eastern and Southeastern Anatolia, as the extension of this peninsula into the
mainland. In the Early Bronze Age, three main culture groups could be mentioned in Anatolia. The
first one is of the Southeastern Anatolian Region (Upper Mesopotamia) which is also an integral part
of the Mesopotamian Civilization, the second one is the Karaz culture of Eastern Anatolia (including
the Eastern Mediterranean coast, South Caucasia and the northwestern region of Iran) and the third
one is of Asia Minor in the Antiquity, which comprises the whole peninsula, in other words almost all
Western and Central Anatolia. The latter is named as “The Anatolian Bronze Age Civilization” by T.
Efe, and the eastern border of this civilization is the Karaz culture.
The number of excavated sites and research in Anatolian peninsula is considerably insufficient.
Consequently, it is very difficult to gather conclusive data regarding the general settlement plans of
the Western Anatolian Early Bronze Age sites. In this context, recently excavated sites that give
uninterrupted long sequence such as Limantepe, Troy and Küllüoba are of great importance in
understanding the architectural concept of Western Anatolian Early Bronze Age.
Key Words:
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Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Mimarisi
Özet
Bugün “Anadolu” denildiğinde, Trakya hariç olmak üzere, Türkiye sınırları içinde kalan kara
parçası kastedilmektedir. Bu kara parçası batıda, batı ve orta Anadolu olmak üzere iki bölgeden oluşan
Anadolu Yarımadası ve bu yarımadanın anakara içine doğru uzantısını oluşturan doğu ve güneydoğu
Anadolu bölgelerinden oluşmaktadır.
Bu coğrafyada İlk Tunç Çağı’nda üç farklı ana kültür grubu söz konusudur;
Bunlardan birincisi Mezopotamya Uygarlığı’nın ayrılmaz bir parçası konumundaki Güneydoğu
Anadolu Bölgesidir (Yukarı Mezopotamya).
İkincisi Doğu Anadolu’da Karaz Kültürü yayılım bölgesini kapsamaktadır (Doğu Akdeniz kıyıları,
güney Kafkasları ve İran’ın kuzeybatı kesimi).
Üçüncüsü ise, antik kaynaklarda Asia Minor olarak söz edilen gruptur. Söz konusu bu grup, batı
ve orta Anadolu’nun tümünü kapsayan ve doğu sınırını büyük oranda Karaz Kültürü’nün oluşturduğu
ve T. Efe tarafından “Anadolu Tunç Çağı Uygarlığı” olarak adlandırılan gruptur.
Anadolu Yarımadasında kazısı yapılmış yerleşme sayısı ve araştırmalar oldukça yetersizdir. Bunun
doğal sonucu olarak, batı Anadolu İlk Tunç Çağı yerleşmeleri açısından büyük eksikliği hissedilen genel
yerleşim planı ile ilgili kesin sonuçlar çıkarmak oldukça zordur. Bu bağlamda son yıllarda yapılan Troia,
Limantepe, Küllüoba gibi uzun ve kesintisiz stratigrafi veren yerleşmeler batı Anadolu İTÇ mimari
konseptini anlamada önemli katkılar sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, İlk Tunç Çağı, Mimari.
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New Tendency in Children’s and Youth Theater Staging in Turkey
Abstract
When we look at the historical development of children-youth theatre in Turkey, the fourth
wall concept that the funded theatres embrace in the stage-view place context; the didactic approach
adopted in dealing with matters thematically and the distant manner to the audience is determinant.
This cliché stage-view place mindset is maintained in many of the funded and commercially concerned
theatres. In contrast, we see the cracking of the ongoing structure and rising of a new perspective as
the number of alternative groups increase. “What are the common properties of the positive shifts in
the stage-view approach, that occur with the increase in alternative children-youth theatre groups
especially after 2000s?” “What are the formal and contextual mutual points of staging do alternative
groups have in common?” “What is the quality of the bond that the alternative groups form in relation
to their audience and how does this bond affect the audience?” with above questions and concrete
staging examples, it is aimed to state the common properties of the practices of the new approach
which is becoming more popular amongst children-youth theatre groups and to contribute to creatives
who want to do unique productions and to researchers working in this field.
Key Words:
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Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Sahnelemelerinde Yeni Eğilim
Özet
Türkiye’de çocuk ve gençlik tiyatrosunun tarihsel gelişimine bakıldığında ödenekli tiyatroların
sahne seyir yeri ilişkisi bağlamında benimsediği dördüncü duvar anlayışının, tematik olarak ele aldığı
meselelerde didaktik yaklaşımının ve izleyiciye üstten bakan tavrının günümüzde de halen belirleyici
bir etkisi olduğu; bu kalıplaşmış sahne-seyir yeri ilişkisinin çoğu ödenekli ve ticari kaygılı tiyatrolarda
yerleşik bir anlayış olarak devam ettirildiği görülmektedir. Buna karşıt olarak alternatif toplulukların
artmasıyla birlikte yerleşik yapının kırılmaya başlandığı ve yeni bir anlayışın sesini duyurmaya
başladığını görmekteyiz.
“Özellikle 2000’li yıllardan sonra çocuk ve gençlik tiyatrosunda alternatif toplulukların
yaygınlaşmasıyla sahne seyir yeri ilişkisinde yaşanan olumlu kırılmanın ortak özellikleri nelerdir?”
“Alternatif topluluklar incelendiğinde biçimsel ve içeriksel olarak ne tür sahnesel ortaklıklar
taşımaktadırlar?” “Bu toplulukların sahnelemelerinde izleyiciyle kurduğu bağın niteliği ve izleyici
üzerindeki etkisi nedir?” vb. gibi sorulardan yola çıkılarak somut sahneleme örnekleri aracılığıyla çocuk
ve gençlik tiyatrosunda giderek yaygınlaşan yeni yaklaşımın ortak özelliklerinin saptanması ve bu alanda
nitelikli ürün vermek isteyen uygulamacılara ve araştırmacılara katkı sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Gençlik, Tiyatro, Sahne, Seyirci, Sahneleme, Değişim
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Reinterpretation of Documentary Photos in Conceptual Art
Abstract
Conceptual Art is a practice that directs contemporary art since the 1960s. Conceptual Art
practice, where the idea comes to the fore in the artwork, aims to eliminate the "uniqueness" of the
artwork. Thus, questioning an existing artwork by technical interventions and changing the context of
the artwork is one of the main methods used in Conceptual Art. The artists who produce works in
the photography under the influence of Conceptual Art, which make use of this method, reinterpret
the photographs by making technical interventions to the historical works. Thus, the context
represented by the work of art is carried to a different dimension, critical thinking comes to the fore
in the new study that has emerged. In this study, it is aimed to analyze the works produced by the
artists who interpret the documentary photographs, which have the history of photography, and
reinterpret them within the framework of Conceptual Art. In this context, the works of Yasumasa
Morimura, Kathy Grove and Manit Sriwanichpoom are examined within the framework of
Conceptual Art and by using descriptive method.
Keywords: Conceptual Art, Documentary Photography, Art of Photography
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Kavramsal Sanatta Belgesel Fotoğrafların Yeniden Yorumlanması
Özet
Kavramsal Sanat, 1960’lı yıllardan itibaren çağdaş sanat anlayışına yön veren bir pratiktir. Sanat
yapıtında düşüncenin ön plana çıktığı Kavramsal Sanat pratiği, yapıtın ‘eşsizliğini’ ortadan kaldırmayı
amaçlamaktadır. Böylelikle var olan bir sanat yapıtını teknik müdahalelere uğratarak, yapıtın bağlamını
değiştirerek sorgulamak, Kavramsal Sanatta başvurulan başlıca yöntemlerden biridir. Bu yöntemden
faydalanan Kavramsal Sanat etkisindeki fotoğrafta eserler üreten sanatçılar, fotoğraf tarihe mal olmuş
eserlere teknik müdahalelerde bulunarak, yeniden yorumlamaktadırlar. Böylelikle sanat yapıtının temsil
ettiği bağlam farklı bir boyuta taşınmakta, ortaya çıkan yeni çalışmada eleştirel düşünce ön plana
çıkmaktadır. Bu çalışmada fotoğraf tarihine mal olmuş belgesel fotoğraflara müdahalelerde bulunarak,
Kavramsal Sanat çerçevesinde yeniden yorumlayan sanatçıların ürettikleri eserlerin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Yasumasa Morimura, Kathy Grove ve Manit Sriwanichpoom’un
çalışmaları, Kavramsal Sanat çerçevesinde ve betimsel yöntemden faydalanılarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Belgesel Fotoğraf, Fotoğraf Sanatı
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Modernism and Postmodernism Conditions of Turkish Cities: An Assessment
of 1993-2011 Period with SEDIs
Abstract
Modernism and postmodernism movements create traces that need to be analyzed with their administrative,
economic, sociological, cultural and spatial effects as well as the conditions of their emergence. In this study, in the first
stage, a literature review was conducted, which reveals the historical development process for the theoretical foundations
of modernism and postmodernism. As a result of this review, the main differences of the two approaches were tried to be
discovered especially with their effects on spatial paradigms.
In the second step of this study, socio-economic development indicators were questioned on the basis of the effective
components in the formation of the space. At the beginning of 1990 last up to 2010s and literature "from modernism to
postmodernism" transition process agreed on about 20 years of change, 1993 in Turkey, 2003, was evaluated on the data
and the results of repeated socio-economic development activities in 2004 and 2011. From these four SEDI researches
directed by SPO and by the Ministry of Development after the transformation of the institutional structure of SPO, the
studies in 1996 and 2003 were divided into 10 headings (demographic, employment, health, education, industry, agriculture,
construction, financial, infrastructure and other welfare variables) was carried out by 58 criteria. The 2004 SEDI has 32
criteria under 8 headings (excluding construction and infrastructure); the last study carried out in 2011 was carried out
under 8 headings (competitive and innovative capacity indicators, accessibility indicators and quality of life indicators were
added, excluding industry and agriculture) with 61 criteria. Principal Component Analysis (PCA) method was used in SEDI
studies. TBA is a method used in measuring development (Temiz, 2011) by creating socio-economic development indices
using more than one variable (economic growth, education, health, culture, accessibility, commercial capacity,
communication). SEDIs, which are created by handling a large number of variables, reflect the social structure extensively
in addition to the economic structure and reveal the development level of the settlements in a context that enables
establishing a relationship with the space, by including the quantitative and qualitative variables together.
Lastly, it was tried to define modern and postmodern socio-economic structure by establishing a relationship with the
components related to the space by evaluating the content offered by SEDIs and the literature. In this context, criteria are
defined under "organizational", "economic", "social / ethical" and "spatial" indicator sets. Within the defined indicator
sets, 12 criteria are related to the modern period while 22 criteria are associated with the postmodern period. A total of 34
criteria obtained from Principal Components Analysis method, evaluated by SPSS. According to the findings, "modernity
and postmodernity conditions of Turkish cities" caused by socio-economic changes from 1990s to 2010s were opened to
discussion.

Keywords: Modernism, Postmodernism, Socio-Economic Development Indicators, SEDI, Principal
Component Analysis, Urban Planning.
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“Türkiye Kentlerinin Modernlik ve Postmodernlik Durumları: 1993-2011 SEGE
Araştırmaları Üzerinden TBA ile Mekana Yönelik Bir Değerlendirme”
Özet
Modernizm ve postmodernizm akımları, ortaya çıkış koşulları kadar yönetsel, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve mekansal
etkileriyle analiz edilmesi gereken izler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ilk aşamada modernizm ve postmodernizmin
kuramsal temellerine yönelik tarihsel gelişme sürecini ortaya koyan bir literartür taraması yapılmıştır. Bu tarama sonucunda
iki akımın temel farklılıkları özellikle mekansal paradigmalara etkileriyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında ikinci aşamada, sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergeleri mekanın oluşumunda etkili bileşenler
temelinde bir analize tabi tutulmuştur. 1990lı yılların başından 2010lu yıllara kadar geçen ve literatürde “modernizmden
postmodernizme geçiş süreci” olarak üzerinde uzlaşılan yaklaşık 20 yılın değişimi, Türkiye’de 1993, 2003, 2004 ve 2011
yıllarında tekrarlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik çalışmalarının verileri ve sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir. DPT
ve DPT’nin kurumsal yapısının dönüştürülmesinden sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan bu dört SEGE
çalışmasından, 1996 ve 2003 yıllarındaki çalışmalar 10 başlık altında (demografik, istihdam, sağlık, eğitim, sanayi, tarım,
inşaat, mali, altyapı ve diğer refah değişkenleri ) 58 kriter ile gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında yapılan çalışma, 8 başlık altında
(inşaat ve altyapı hariç) 32 kriter ile; 2011 yılında yapılan son çalışma, yine 8 başlık altında (rekabetçi ve yenilikçi kapasite
göstergeleri, erişilebilirlik göstergeleri ve yaşam kalitesi göstergeleri eklenip, sanayi ve tarım hariç) ancak içerik değiştirilerek
ve 61 kriterle gerçekleştirilmiştir. SEGE çalışmalarında Temel Bileşenler Analizi (TBA) yöntemi kullanılmıştır. TBA, birden
fazla değişkenin (ekonomik büyüme, eğitim, sağlık, kültür, erişilebilirlik, ticari kapasite, iletişim) kullanıldığı sosyoekonomik gelişmişlik endekslerinin oluşturulmasıyla gelişmişliğin ölçülmesinde (Temiz, 2011) başvurulan bir yöntemdir.
Çok sayıda değişkenin ele alınması ile oluşturulan SEGE çalışmaları, niceliksel ve niteliksel değişkenleri bir arada ölçmeye
dahil etmesiyle, ekonomik yapıya ek olarak sosyal yapıyı da kapsamlı olarak yansıtmakta ve yerleşimlerin gelişme düzeyini,
mekanla ilişki kurmaya olanak tanıyıcı içerikte ortaya koymaktadır.
Çalışmanın son aşamasında, SEGE çalışmaları ve literatürün sunduğu içeriğin birlikte değerlendirilmesiyle modern ve
postmodern sosyo-ekonomik içeriğin mekana yönelik bileşenlerle ilişki kurularak tanımlanmasına çalışılmıştır. Bu
kapsamda “örgütsel”, “ekonomik”, “toplumsal/etik” ve “mekansal” gösterge setleri altında kriterler tanımlanmıştır.
Tanımlanan gösterge setleri içerisinde 12 kriter modern dönemle ilişkili; 22 kriter ise postmodern dönemle ilişkili
bulunmuştur. Toplamda elde edilen 34 kriter SPSS programında Temel Bileşenler Analizi yöntemiyle değerlendirilmiş;
Türkiye kentlerinin 1990lı yıllardan 2010lu yıllara kadar geçirdikleri değişimlerin neden olduğu “modernlik ve
postmodernlik durumları” ortaya koyularak tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Postmodernizm, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergeleri, SEGE, Temel
Bileşenler Analizi, Kentsel Mekan, Planlama.
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Investigation of Land Use Change in Sındırgı District (1990-2019)
Abstract
The purpose of this study is to examine the land use changes in Sındırgı district between 1990
and 20019 regarding the dynamic alteration process between natural and urban cover and to discuss
this process within sustainable development discourse. In the first stage of the study, satellite images
that obtained by deploying CORINE (1990-2018) and Google Earth Pro (2010-2019) software were
analyzed within remote sensing and geographical information system and the changes in land use in
the last 30 years were revealed. In the second stage, interviews were conducted with local governments,
private sector representatives, non-governmental organization representatives and local people in
order to investigate socio-cultural, economic and administrative factors causing this change on land
use. In addition, the interviews revealed the demands of different actors regarding land use and their
future foresights. In the last stage, existing land use change dynamics of Sındırgı district is discussed
within conservation and sustainable development frame regarding the findings of the research, the
potentials and risks of the district are evaluated and strategic suggestion developed to benefit the
potentials and eliminate the risks.
The case study area, Sırdırgı, is a district of Balıkesir province which is 63km away from the
center of Balıkesir, and has 10.756 inhabitants. The main source of income is agriculture, animal
husbandry and thermal tourism. In the last 30 years, while the urban settlement area has increased
almost 100% in the district of Sındırgı, agricultural, forest and pasture areas have decreased
remarkably. Since the agriculture and animal husbandry are the main source of livelihood, the change
in land use addresses an important problem that needs to be investigated from the perspective of
sustainable development. This study is significant in terms of exploring the roadmap of a sustainable
development model for the future by taking into account the existing dynamic process of rapid land
use change in Sındırgı district.
Key Words: Sustainable rural development, Rural-Urban Relations, Land Use Change Process,
Remote Sensing, Geographical Information Systems
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Sındırgı İlçesinin Arazi Kullanım Değişim Sürecinin İncelenmesi (1990-2019)
Özet
Bu çalışmada Sındırgı ilçesinde 1990 yılından 2019 yılına kadar gerçekleşen arazi kullanım
değişiklikleri incelenmiş, kentsel mekân ve doğal alanlar arasındaki dinamik değişim süreci
sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde tartışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında CORINE (1990-2018)
ve Google Earth Pro (2010-2019) programları kullanılarak elde edilen uydu görüntüleri uzaktan
algılama ve coğrafi bilgi sistemine göre analiz edilerek arazi kullanımında son 30 yılda meydana gelen
değişiklikler ortaya konmuştur. İkinci aşamasında yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve yerel halk ile röportajlar yapılmış, değişime sebep olan sosyo-kültürel,
ekonomik ve yönetimsel faktörler araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, yapılan röportajlarla farklı aktörlerin
arazi kullanımı ile ilgili talepleri ve gelecek öngörüleri de ortaya konmuştur. Son aşamada ise elde edilen
bulgular doğrultusunda koruma ve sürdürülebilir kalkınma kavramları mevcut dinamiklerle
ilişkilendirilerek tartışılmış, ilçenin bu bağlamda sahip olduğu potansiyel ve riskler değerlendirilerek
öneriler geliştirilmiştir.
Çalışmada örnek alan olarak seçilen Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesi, Balıkesir iline 63 km
uzaklıkta, 10.756 kişi merkez nüfusuna sahip, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ile termal
turizm olan bir yerleşim birimidir. Sındırgı ilçesinde son 30 yılda kentsel yerleşim alanı neredeyse %100
artarken tarım, orman ve mera alanları dikkat çekici bir oranda azalmıştır. Tarım ve hayvancılığın temel
geçim kaynağı olduğu bir yerleşim yerinde bu arazi kullanımındaki değişim sürdürülebilir kalkınma
perspektifinden ele alınması gereken önemli bir probleme dikkat çekmektedir. Bu çalışma, hızlı bir
arazi kullanım değişimi sürecinde olan Sındırgı ilçesinde mevcut dinamikleri dikkate alarak
sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yolunu araması ve geleceğe yönelik bir yol haritası ortaya
koyması bakımından önemli bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Kır-Kent İlişkisi, Arazi Kullanım Değişim
Süreci, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri
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Development of Industry in Gemlik and Its Effects
Abstract
Gemlik is a port city established and developed on the eastern shore of the bay with the same
name as itself. The settlement history of the city dates back to ancient times. The port of Gemlik is a
suitable port for maritime trade in the Sea of Marmara A.C. 1st.century it has been used since. It has
been chosen as a settlement by many different nations from the past to the present due to its favorable
conditions and current geographical location. The city of Gemlik, which is diverse in functional terms,
has developed from past to present depending on different functions. Transportation, the most
important dominant function in the development of the city, has contributed to the development of
industrial activities in the region. The port activities, which grew with the investments made since the
Republican period, further accelerated the industrialization process. However, the rapidly developing
industry brings with it a number of changes that can affect the place positively or negatively. These
changes have given an impressive character to the human and physical structure of Gemlik and its
surroundings. Again, changing environmental factors can also affect the existing population in and
around the city. In this study, the historical development of Gemlik City and the effects of its industrial
development on the place were analyzed. Again, the relationship between industry and population was
established and the effects of industry on the environment and population were examined. The data
obtained were evaluated and mapped in ArcGIS 10.4 program. It has been revealed that the industry
in Gemlik and its environs has the potential to affect air and water pollution in particular. The effects
on space have been especially analyzed with tables and graphs. The results were evaluated and the
measures to be taken were listed.
Key Words: Gemlik, Urban Development, İndustry, Spatial Problems, Geographic İnformation
System

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 18

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Umut Uğur
Umut Uğur, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Coğrafya,
umut.ugur2@ogr.sakarya.edu.tr

Gemlik’te Sanayinin Gelişimi ve Mekana Etkileri
Özet
Gemlik, kendisi ile aynı ismi taşıyan körfezin doğu kıyısında kurulmuş ve gelişmiş bir liman
kentidir. Şehrin yerleşim tarihçesi Eski Çağ’a dayanmaktadır. Gemlik Limanı’nın Marmara Denizi’nde
yapılan deniz ticareti için uygun bir liman olması M.S. 1.yy.’dan bu yana kullanılmasını sağlamıştır.
Sahip olduğu elverişli şartlar ve mevcut coğrafi konumu sayesinde geçmişten günümüze birçok farklı
ulus tarafından yerleşim yeri olarak seçilmiştir. Fonksiyonel açıdan çeşitlilikler gösteren Gemlik Şehri
geçmişten günümüze farklı fonksiyonlara bağlı olarak gelişme göstermiştir. Şehrin gelişiminde en
önemli hâkim fonksiyon olan ulaşım, bölgede sanayi faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren yapılan yatırımlar ile büyüyen liman faaliyetleri sanayileşme sürecini
daha da hızlandırmıştır. Ancak hızla gelişen sanayi beraberinde mekânı olumlu ya da olumsuz
etkileyebilecek birtakım değişiklikleri de getirmektedir. Bu değişiklikler Gemlik ve çevresinin beşeri ve
fiziki yapısını etkileyici bir nitelik kazanmıştır. Yine değişen çevresel etmenler şehir ve çevresindeki
mevcut nüfusu da etkileyebilmektedir. Bu çalışmada Gemlik Şehri’nin tarihsel süreçteki gelişimi ile
sanayideki gelişiminin mekâna olan etkileri analiz edilmiştir. Yine sanayi ve nüfus ilişkisi kurulmuş ve
sanayinin çevreye ve nüfusa olan etkileri incelenmiştir.
Elde edilen veriler ArcGIS10.4 programında değerlendirilmiş ve haritalandırılmıştır. Gemlik ve
çevresinde sanayinin özellikle hava ve su kirliliğine etki edebilecek potansiyele sahip olduğu ortaya
konulmuştur. Mekâna olan etkiler özellikle tablo ve grafikler ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar
değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gemlik, Şehirsel Gelişim, Sanayi, Mekânsal Sorunlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri
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Important Mounds in Erzurum: Gökçeşeyh Höyük I-II
Abstract
Erzurum, which constitutes a rich historical and archaeological part of the Eastern Anatolia
Region, has been a settlement area since the Palaeolithic Age. The excavations and the surveys
conducted in many mounds and settlements of the area indicate that the region has been intensely
inhabited since the Early Bronze Age. Erzurum maintained this intensity through the Early Iron Age
and the Middle Ages. In this respect, it has many archaeological settlement centres which date back
to the Early Bronze Age. From these centres, Gökçeşeyh Höyük I-II attracts attention not only with
its archaeological potential for researchers but also its locations. Since 1998, under the direction of A.
Ceylan and by the team I was a member of, we have also carried out studies in Gökçeşeyh periodically
during our surveys in the region. Unfortunately, during our surveys, we have seen that in Gökçeşeyh
was exposed to illicit diggings. The ceramic pieces uncovered by these diggings reveal that Gökçeşeyh
has rich archaeological resources. In light of the excavated centres and ceramic findings, this paper
aims to make a general evaluation of Gökçeşeyh Höyük I-II.
Key Words: Erzurum, Gökçeşeyh, Karaz, Urartian, Ceramic.
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Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II
Özet
Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve arkeolojik anlamda zengin bir bölümünü meydana getiren
Erzurum ili, Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşim gören bir yer olmuştur. Pek çok höyük ve yerleşim
biriminde yapılan kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarında bölgenin İlk Tunç Çağı’ndan itibaren
yoğun bir yerleşime sahne olduğu görülmüştür. Bu yerleşim yoğunluğunu Erken Demir Çağı ve Orta
Çağ’da da sürdüren Erzurum’da, İlk Tunç Çağı’ndan itibaren sürekli yerleşim gören pek çok arkeolojik
merkez vardır. Bu merkezlerden Gökçeşeyh Höyük I-II’de zengin buluntuları ve konumları ile dikkat
çekmektedir. 1998 yılından itibaren A. Ceylan başkanlığında ve benim de üyesi olduğum ekip
tarafından bölgede yaptığımız yüzey araştırmalarımızda belirli aralıklarla Gökçeşeyh’te de çalışmalar
yürütülmüştür. Maalesef bu araştırmalarda höyüklerin kaçak kazılara maruz kaldığı görülmüştür. Kaçak
kazılarla gün yüzüne çıkan keramik parçaları, Gökçeşeyh’in zengin bir buluntu yeri olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada, kazısı yapılan merkezler ve keramik bulguları ışığında Gökçeşeyh Höyük
I-II’nin genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Gökçeşeyh, Karaz, Urartu, Keramik.
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The Ethnogenetic Continiuity in Eurasian Steppes and its Confirmation
through Population Genetics and Sociobiology
Abstract
The area which stands inbetween Hungarian plains and the Mongolia-Southern Siberia line
has been named as “Eurasian Steppes”. Gumilev used the term of “Great Steppe” for the same area.
Aforementioned region hosted many folks and tribal confederations like Scythians, Sarmatians, Huns,
Göktürks, Oghuzes, Kipchaks, Alans and Mongolians. Ethnic blossom process of those peoples,
which is a result of various clashes and unifications, is crucial for the researches about “ethnogenesis”.
Moreover, influence zone of this area goes further than Hungary-Mongolia line. Parts of Indian
Subcontinent, Middle East, North Africa, Far East, Indochina and European continent was ruled by
steppic originated dynasties and influenced from them culturally. Therefore, it is essential to know
about Eurasian Steppes, for understanding World History in a holistic way. This research is
concentrated on the cycles of ethnogenesis in Eurasian Steppes starting from prehistory, by using
biology and genetics. Contemporary nations and ethnicities who have cultural, geographical and
linguistic continuity with the steppic people also mostly have the genetic affinity with them, especially
Turkic nations. This research uses “sociobiology” concept of Edward O. Wilson in order to explain
problems of social sciences and a multidisciplinary method has been applied by combining history,
linguistics and genetics.
Keywords: Population genetics, Ethnogenesis, Eurasian Steppes, Sociobiology
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Popülasyon Genetiği ve Sosyobiyoloji Işığında Avrasya Bozkırının Etnogenetik
Sürekliliği
Özet
Sınırları Macaristan’dan başlayarak Moğolistan ve Güney Sibirya’ya kadar uzanan Avrasya
Bozkırı veyahut Gumilev’in tabiriyle Büyük Bozkır coğrafyası, İskitlerden Sarmatlara, Hunlardan
Göktürklere, Oğuzlardan Kıpçaklara, Alanlardan Moğollara kadar birçok halka ve boy
konfederasyonuna ev sahipliği yapmıştır. Birbiriyle kimi zaman çatışma, kimi zaman da bağdaşma içine
giren bu halkların etnik oluşum süreci, etnogenez araştırmalarının kilit noktasıdır. Avrasya Bozkırının
sınırları her ne kadar Macaristan ile Moğolistan/Sibirya hattı arasında belirlenmiş olsa da, bozkır
halklarının etki alanı bu coğrafyadan ibaret değildir. Hint Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika,
Uzakdoğu, Çinhindi ve Avrupa’nın geneli dahil olmak üzere dünyanın mühim bir kesimi de, farklı
zaman aralıklarında Avrasya Bozkırından çıkan halkların kurduğu devletler tarafından yönetilmiş,
bozkırın kültürel tesirine maruz kalmıştır. Bundan ötürü Avrasya Bozkırının anlaşılması, dünya tarihini
sağlıklı bir şekilde okuyabilmek için elzemdir. Çalışmada, popülasyon genetiği başta olmak üzere
biyolojik veriler üzerinden, bozkır halklarının tarihöncesi devirlerden başlayarak günümüze kadar gelen
“etnogenez halkaları” ve bu halkaların sürekliliği incelenmektedir. Başta bozkır halklarının en önde
gelen ardılları olan çağdaş Türk toplumları olmak üzere, günümüzde yaşayan ve bozkır halklarıyla dil
ve kültür sürekliliğine sahip toplumların aynı zamanda genetik sürekliliğe de sahip olduğu, genetik
verilerle gösterilmiştir. Makalede ayrıca Edward O. Wilson’un sosyobiyoloji kuramından faydalanılmış,
sosyal bilimlerin başta genetik olmak üzere biyolojik verilerle birlikte değerlendirilmesinin önemi
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Popülasyon genetiği, Etnogenez, Avrasya Bozkırı, Sosyobiyoloji
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Ottoman Administration and Yemeni Ismailis in the 19th Century
Abstract
This study focuses on the relations between İsmaili people of Tayyibi-Suleymani branch and
Ottoman State in the context of the Ottoman administration in Yemen region since the second half
of the 19th century. The İsmailians, who emerged with the divergence created by the conflict in the
Shia Imam, had established the Egypt-based Fatimid state and expanded their possibilities in the
political field. Following the death of Fatimi Caliph Muntasır, there was an important division in the
sect under the name of Mustailis and Nizaris, which were followed by divisions within the sub-groups.
The Mustailis, which represent one of these channels that are formed in İsmaelite, will be the focus
of this paper. Because Yemen was one of the important regions that this Ismaili section believed in,
but it also became the center of Tayyibilik that emerged under this section. On the other hand, the
social character of the denominational pattern in Yemen will become evident by the division of Davudi
and Suleymani among Tayyibi İsmailis. The first contact of the Ottoman power with the Yemen region
began after the end of the Egyptian-Mamluk government in the early 16th century. However, in the
middle of the 17th century, the control of the region was to be under the Zeydi. Following the date
of 1872, the Ottomans started to reorganize Yemen as the province of which it established its
administrative structure. In the periods before and after this date, one of the sections that Ottoman
State contacted was the Yam Tribe from the Suleymani branch of İsmailite. In the operation carried
out by Ahmet Muhtar Pasha in 1872, when this section, which was also a military force in the Haraz
region under the control of İsmaili Hasan İsmail, was defeated, they withdrew the their former
homeland Najran. However, during the Zeydi rebellions in Yemen, the Yam people tried to take a
closer approach to the Ottoman administration.
Key Words: Yemen Tayyibis/Suleymanis, Makramis, Yam Tribe, Haraz
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19. Yüzyılda Osmanlı Yönetimi ve Yemen İsmailileri
Özet
Bu çalışma, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı`nın Yemen bölgesinde tesis etmeye
çalıştığı yönetimi kapsamında bölgedeki Tayyibi-Süleymani koluna bağlı İsmaili halkıyla ortaya çıkan
ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Şii İmamiliği içerisinde yaşanan ihtilafın yarattığı yol ayrımıyla
ortaya çıkan İsmaililer, Mısır merkezli Fatimi devletini tesis ederek siyasi alandaki imkanlarını da
genişletmişlerdi. Fatimi Halife Muntasır`ın ölümünün akabinde halefi mevzusunda mezhep içerisinde
Müstaliler ile Nizariler adı altında önemli bir bölünme olmuş ve bunu sonraki süreçte alt gruplar
içerisinde yaşanan bölünmeler de takip etmiştir. İsmaililik içerisinde oluşan bu mecralardan birisini
temsil eden Müstaililer konumuzun odağında olacaktır. Zira Yemen, bu İsmaili kesimin taraftar
bulduğu önemli bölgelerden birisi olmakla beraber yine bu kesim altında ortaya çıkan Tayyibiliğin de
merkezi haline gelmişti. Diğer taraftan yine Tayyibi İsmailileri arasında yaşanacak Davudi ve Süleymani
bölünmesiyle Yemen`deki mezhebi örüntünün toplumsal karakteri belirginleşecekti. Osmanlı
iktidarının Yemen bölgesiyle ilk teması, 16. yüzyılın başlarında Mısır-Memlük iktidarına son vermesine
müteakip başlamıştı. Fakat 17. yüzyılın ortalarında bölgenin kontrolü Zeydi idaresine girmişti. 1872
tarihi akabinde ise Osmanlı, idari yapılanmasını kurduğu vilayet bölgesi olarak Yemen`i yeniden
yönetmeye başlamıştı. Gerek bu tarihin öncesi gerekse sonrasındaki dönemlerde Osmanlı`yı meşgul
eden veya temasta bulunduğu kesimlerden birisi İsmaililiğin Süleymani koluna mensup Yam Kabilesi
olmuştur. 1872`de Ahmet Muhtar Paşa tarafından yapılan harekatta, İsmaili daisi Hasan bin İsmail
kontrolündeki Haraz bölgesinde askeri güç olarak da yer alan bu kesim mağlup edilince eski yurtları
Necran`a çekilmişlerdi. Bununla beraber daha sonrasında Yemen`deki Zeydi isyanları sırasında Yam
ahalisi Osmanlı idaresine daha yakın bir tutum sergilemeye çalışmışlardı.
Anahtar Sözcükler: Yemen, Tayyibiler/Süleymaniler, Mekremiler, Yam Kabilesi, Haraz.
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Koray Toptaş
Earthquak in the Neo-Assyrian Period Prophecies
Abstract
In the letters in the series of the State Archives of Assyria, it is seen that the prophets are in
various prophecies about earthquakes. All of the earthquake prophecies indicate negative events. In
prophetic texts, earthquakes happen or can happen according to the time of occurrence. In this work,
we tried to make an assessment of earthquake perception and earthquake prophecies in the light of
these letters in the Assyrian society.
Key Words: Earthquake, Neo-Assyrian, Omen.
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Yeni Asur Dönemi Kehanet Metinlerine Göre Depremler
Özet
State Archives of Assyria serisinde yer alan mektuplarda, kâhinlerin depremlerle ilgili çeşitli
kehanetlerde bulunduğu görülmektedir. Deprem kehanetlerinin tamamı olumsuz olaylara işaret
etmektedir. Kehanet metinlerinde depremlerin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği zamana göre değişik
olayların habercisi olabilmektedir. Bu çalışmamızda bu mektuplara ışığında Asur toplumunda deprem
algısı ve deprem kehanetleri hakkında bir değerlendirme yapmaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Deprem, Yeni Asur, Kehanet
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A Survey Research on the Differences of Expected and Perceived Service
Quality Created By Customers’ Personal Traits
Abstract
This study aimed to test differences of expected and perceived quality levels by their personal
traits comprises 405 customer of a restaurant in Muğla. The Five Personality Model was used for
personal traits and SERVQUAL scale was used for expected and perceived quality. According to the
findings obtained, no significant difference was found in terms of expected service quality levels
regardless of the personality characteristics of the customers coming to the restaurant. However, it
has been determined that the customers with extroverted, harmonious and open personality
characteristics describe the services they receive in the restaurant with higher quality.
Keywords: SERVQUAL Scale, The Big Five Personality Traits, Expected Service Quality, Perceived
Service Quality, Restaurants
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Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinde Müşterilerin Kişilik Özelliklerinin
Yarattığı Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma
Özet
Bir restoran işletmesinde müşterilerin bekledikleri ve algıladıkları hizmet kalitesinin, kişilik
özelliklerine göre farklılığını test etmeyi amaçlayan bu çalışma, Muğla’da bir restoranda 405 müşteriyi
kapsamaktadır. Araştırmada beklenen ve algılanan hizmet kalitesi SERVQUAL ölçeği ve kişilik
özellikleri için de Beş Faktör Kişilik Modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, araştırma konusu
restorana gelen müşterilerin kişilik özellikleri ne olursa olsun, bekledikleri hizmet kalite düzeyleri
bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak dışa dönük, uyumlu ve açık kişilik özelliklerine
sahip müşterilerin, restoranda aldıkları hizmetleri daha kaliteli olarak nitelendirdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: SERVQUAL Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Modeli, Algılanan Hizmet Kalitesi,
Beklenen Hizmet Kalitesi, Restoran İşletmeleri
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The Link between Inflation and Exchange Rates in Fragile Five Countries: Post
– Global Financial Crisis Period
Abstract
This study investigates the Granger causality link between the inflation and the exchange rates in Fragile
Five countires: namely, Brazil, Indonesia, South Africa, India, Turkey for the post period of 2008 Global
Financial Crisis. The domestic currencies of these countries against US dollar mostly depreciated after the
Federal Reserve’s announcement of the reduction in asset purchase program on 22 May 2013, therefore,
Morgan Stanley (2013) categorized these countries as Fragile Five. The data of the study are collected on a
montly basis covering the period of October 2008 – December 2016. Due to the different integration of
variables, Toda-Yamamoto (1995) technique is employed as an econometric approach. The empirical results of
the study prove that bidirectional long-run Granger causality between exchange rate and inflation is found for
Brazil and Indonesia countries. Nevertheless, the long-run causal relationship between these two variables
cannot be detected for South Africa, India and Turkey.

Key Words: Fragile Five Countries, Exchange Rates, Inflation, Toda Yamamoto
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Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Küresel Finansal
Kriz Sonrası Dönemi
Özet
Bu çalışma Kırılgan Beşli olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan,
Türkiye ülkelerindeki enflasyon ve döviz kuru arasındaki Granger nedensellik ilişkisini 2008 Küresel
Finansal Kriz sonrası dönemi için incelemektedir. Morgan Stanley (2013), Amerika Merkez
Bankası’nın (FED) 22 Mayıs 2013’te parasal genişlemeyi azaltacağı yönündeki açıklamasının ardından
yerel paraları birimleri ABD doları karşısında en çok değer kaybeden ülkeler olmasından dolayı bu
ülkeleri kırılgan beşli olarak tanımlamıştır. Aylık verilerin kullanıldığı çalışmanın zaman aralığı Ekim
2008 – Aralık 2016 dönemini kapsamaktadır. Ülkelerdeki değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine
sahip olması nedeni ile ekonometrik yöntem olarak Toda - Yamamoto (1995) tekniği kullanılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, Brezilya ve Endonezya’ya için bu değişkenler arasında çift yönlü uzun dönem
Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ancak çalışılan zaman dilimi kapsamında Güney Afrika,
Hindistan ve Türkiye için bu değişkenler arasında uzun dönemli Granger nedensellik ilişkisi
bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kırılgan Beşli Ülkeleri, Enflasyon, Döviz Kuru, Toda – Yamamoto
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Fatma Aliye Hanım Example in the Modernization of Women from Tanzimat to
Republic Time
Abstract
The purpose of our study is to evaluate the “ modern women’s perception” reflected by the
Turkish women’s struggles to participate in social life from Tanzimat (Rearganization) and the
Republic time together with their actual examples, plus the thoughts and works of symbol names.
In geographies where Turks have lived throughout history and in all states they have
established, women have always played important rales and this behave is countinue till present time.
The Ottoman Empire's attempts to fully begin of modernize is in the late eighteenth century.
The signing of the Tanzimat Edict in year 1839 has been the turning paint for women to gain rights
social status, education, working life, low and many of hers areas. Following the first constitutional
Monarcy announced, these right contunied increasingly and the women goined a new dimension in
the line of modernization.
Fatma Aliye Hanım is the daughter of Ahmet Cevdet, one of the leading names of the
Tanzimat Period. Fatma Aliye Hanım is one of the Ottoman State . And become the basis for
preparing Turkish women for the Republican era in a modern way. In his writtings she aimed to make
the women visible in the society by emphosizing the problems faced by women.
Key Words; Tanzimat ( Reoganization), Republic, Modernization, Women, Fatma Aliye Hanım
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadının Modernleşmesinde Fatma Aliye Örneği
Özet
Çalışmamızın amacı Türk kadının, fiili örnekleriyle beraber Tanzimat'tan Cumhuriyet’e kadar
toplum hayatına katılabilmek ve modernleşmek için vermiş oldukları mücadeleleri ile sembol isimlerin
düşünce ve eserleriyle günümüze yansıyan “modern kadın algısı” değerlendirilecektir.
Türklerin tarih boyunca yaşamış olduğu coğrafyalar da ve kurmuş oldukları bütün devletlerde
kadınlar her zaman önemli roller üstlenerek günümüze kadar gelmişlerdir.
Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla modernleşme girişimleri on sekizinci yüzyılının sonlarında
başlamıştır. 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın imzalanması kadının sosyal statü, eğitim, çalışma
hayatı, hukuk ve buna benzer pek çok alan da hak elde edebilmesi için dönüm noktası olmuştur. Bu
süreci takip eden I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle alınan bu haklar artarak devam
etmiş ve kadın modernleşme çizgisinde yeni bir boyut kazanmıştır.
Tanzimat Döneminin önde gelen isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yaşamış ve Türk kadınını Cumhuriyet dönemine modern bir
şekilde hazırlamaya zemin olmuş aydın kalemlerden biridir. Eserlerinde kadınların karşı karşıya
kaldıkları sorunlar üzerinde durarak onların toplumda görünür bir hale gelmesini amaçlamıştır.
Anahtar Kelimler; Tanzimat, Cumhuriyet, Modernleşme, Kadın, Fatma Aliye Hanım
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Turkish Assyrians From Past to Present
Abstract
The Assyrians are among the most ancient sections of Christianity, belonging to the Antioch
Patriarchate in the axis of Paul's teaching. VI. This church, which formed the basis of Eastern
Christianity until the middle of the 20th century, became very weak due to the internal conflicts and
the sectarian difference of the Byzantine church, and its effect decreased considerably with the Islamic
rulership in the region. Today, it has several million members of different races. Turkey has been the
scene of the Assyrian population to emigrate for economic reasons based for many years.
Approximately 15.000 of the 20.000 Assyrians in our country; He lives in Istanbul. Active in the
spiritual leadership of 1 horiepiskopos 5 priests 2 priests, under the chairmanship of the Istanbul
Abrachy Metropolitan Mor Filukinos Yusuf Çetin, including Ankara and Izmir, where Mersin,
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Elazığ and Adana are also connected. continues to exist.
There are 20 metropolitan cities in the Syriac Kadim Church. These 4 are located in Turkey. In this
study, the transformation of Assyrians from our cultural richness and harmony in our country from
past to present will be examined.
Keywords: Assariyians, Turkey, Hatay
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Geçmişten Günümüzde Türk Süryanileri
Özet
Süryânîler, Pavlus’un öğretisi ekseninde Antakya Patrikhânesi’ne mensup olan, Hıristiyanlığın
en kadim kesimlerindendir. VI. yüzyılın ortalarına kadar Doğu Hıristiyanlığının temelini oluştuan bu
kilise iç çekişmeler ve Bizans kilisesinin mezhep farklılığı sebebi ile oldukça güçsüz hale gelmiş ve etkisi
bölgedeki İslam hükümdarlığı ile oldukça gerilemiştir. Günümüzde farklı ırklardan birkaç milyon
mensubu vardır. Türkiye uzun yıllar boyunca ekonomik temelli nedenlerle Süryani nüfusunun
yurtdışına göçüne sahne olmuştur. Ülkemizdeki 20.000 Süryaninin yaklaşık 15.000; İstanbul’da
yaşamaktadır. Ankara ve İzmir’i de içeren, 2002 yılında Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya,
Gaziantep, Elazığ ve Adana yörelerinin de bağlandığı İstanbul Abraşiyesi Metropolit Mor Filüksinos
Yusuf Çetin’in başkanlığında 1 horiepiskopos 5 papaz 2 rahibin ruhani liderliğinde, vakıf yönetim
kurulu ile aktif olarak varlığını sürdürmektedir. Süryani Kadim Kilisesi'inde Patriğe bağlı
20 Metropolit bulunmaktadır. Bunların 4 tanesi Türkiye'de bulunur. Bu çalışmada ülkemizdeki kültürel
renk ve ahenk zenginliklerimizden Süryanilerin geçmişten günümüze değişimi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Süryanilik, Türkiye, Hatay
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Turkish Civic Culture of Alevi and Bekthasi
Abstract
Increasing civic settlements after 1950’s has both caused a change in cultural dimension cities
besides expanding slum areas. In this process, Alevi culture settled in various regions of Anatolia
started to be a part of the city culture.
Evenif the general belief for the foundations of the Alevi faith is connected with the Islamic Shiite
Islam it has roots with main caracteristics of Central Asian Turkmen culture. There were not too
much sociological research done for Alevis in urban areas since most of the population lives in
provincial cities and villages before rapid and mega-urbanization. Increasing rural to urban migration
after 1980’s has led to the emergence of urban Alevi masses in many metropolitan cities. Although
they have different culture of worship and life style than Sunni Islam, and living in periphries of cities
, this change has undergone. Today, increasing social media-based communication has practically
increased access to the codes of this culture.
Alevi and Bektashi culture has moved from the center of the city culture to the center with its own
places of worship and its own cultural patterns. This situation has created a change both in the urban
cultural strata and in the political base of Alevi culture with its internal dynamics.
In this study, today, urban Alevi culture will be analyzed in the axis of metropolitan cities and will be
evaluated in today's sociocultural layers. In this process, the perception created by this religious belief
from past to present and its global dimensions will be tried to be explained.
Keywords: Alevism, Bektashism, Urbanization
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Türkiye Kent Kültüründe Alevilik ve Bektaşilik
Özet
Ülkemizde 1950 sonrası artan kentleşme gecekondu bölgeleri yanında kültürel boyutta da bir
değişime yol açmıştır. Bu süreçte Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yerleşik Alevi kültürü de kent
kültürünün bir parçası olmaya başlamıştır.
Kökeni İslam’da Şii İslam ile birlikte anılsa da Türkiye’de Alevi inancının temeli Orta Asya
Türkmen kültürüne ilişkin pek çok öğe içerir. Hızlı ve mega kentleşme öncesi taşra kent ve köylerinde
yerleşik inanç sahipleri sosyolojik olarak çok incelemeye tabi tutulmamışlardır. 1980 sonrası artan
kırdan kente göç İstanbul başta olmak üzere pek çok büyükşehirde kentli Alevi kitlelerin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Sünni İslam’dan farklı bir ibadet ve yaşam kültürüne sahip bu kesim ilk başlarda
kentin çeperlerinde bulunsa da bu değişme uğramıştır. Günümüzde ise artan sosyal medya temelli
iletişim ise bu kültürün kodlarına erişimi pratik olarak arttırmıştır.
Alevi ve Bektaşi kültürü gerek kendi ibadethaneleri ve gerekse kendi kültürel örüntüleri ile
günümüzde kent kültürü içinde periferi bir parça olmaktan merkeze doğru hareket etmiştir. Bu durum
hem kent kültürel tabakalarında ve hem de Alevi kültürünün kendi iç dinamikleri ile politik tabanında
bir değişim yaratmıştır.
Bu çalışmada günümüzde kentsel Alevi kültürü büyükşehirler ekseninde incelenecek ve
günümüzdeki sosyo kültürel katmanlar içinde değerlendirilecektir. Bu süreçte geçmişten günümüze bu
dini inanışın yarattığı algı ve bunun küresel boyutları da açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Bektaşilik, Kentleşme
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An Analysis of the Translation Strategies of Advertising Slogans into Turkish
Abstract
In advertising, slogans are really vital regardless of whether they are written or verbal as the
aim of the slogans is to convince the readers or the audience to buy the advertised product. Hence,
translation of advertising slogans is also really important. For this study, 25 advertising slogans in
English, which are categorized as car, bank, food product, technology, cosmetics and other advertising
slogans, and their translations into Turkish have been analysed. The study focuses on the three broad
translation strategies based on Smith (2006): transference, source-language- oriented (SLO) and targetlanguage- oriented (TLO). Then, the slogans were assessed according to semantic equivalence;
equivalence, non-equivalence, in broad sense. The study is a descriptive qualitative and quantitative
research. The slogans, which are popular in Turkey, were selected randomly. The aim of the study is
to find out which translation strategies were applied most in the translation of advertising slogans and
to understand to what extent equivalence is possible. The results of the study revealed that the most
common strategy is broadly source-language-oriented strategy which means that companies prefer to
give the same meaning in target advertising slogan as the source language. Therefore, there is
“semantic equivalence” in high frequencies. On the other hand, the least common strategy is broadly
target- language oriented.
Key Words: Advertising slogans, Translation strategies, Semantic equivalence, Transference,
Source-language oriented and Target-language-oriented
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Reklam Sloganlarının Türkçeye Çeviri Stratejilerinin Analizi
Özet
Reklamcılıkta, sloganlar, yazılı veya sözlü olması fark etmeksizin, okuyucuları veya izleyicileri
reklamı yapılan ürünü almaya ikna etmesi bakımından çok önemlidir. Bu yüzden, reklamların slogan
çevirilerine özen gösterilmelidir. Bu çalışma için farklı kategoride; araba, banka, yiyecek ürünleri,
teknoloji, kozmetik ve diğer kategoriler olmak üzere 25 adet İngilizce reklam ve bunların Türkçe
çevirileri analiz edilmiştir. Çalışma, Smith’in (2006) geniş kapsamlı reklam çevirileri olan; aktarma,
kaynak dil odaklı (SLO) ve hedef dil odaklı (TLO), çeviri stratejilerine dayanmaktadır. Ardından,
sloganlar anlam eşdeğerliliğine göre, eşdeğer ve eşdeğer olmayan, değerlendirilmiştir. Çalışma
tanımlayıcı niteliksel ve niceliksel bir araştırmadır. Türkiye'de popüler olan sloganlar rastgele
seçilmiştir. Çalışmanın amacı, reklam sloganlarında en çok hangi çeviri stratejilerinin uygulandığını
bulmak ve anlam eşdeğerinin ne ölçüde mümkün olduğunu anlamaktır. Çalışmanın sonuçları, en
popüler stratejinin geniş çapta kaynak-dil odaklı olduğunu, yani şirketlerin hedef reklam sloganında
kaynak dil ile aynı anlamı vermeyi tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Bu nedenle, yüksek frekanslarda
“eşdeğer bir anlam” vardır. Öte yandan, en az popüler olan strateji geniş çapta hedef-dile yöneliktir.
Anahtar Kelimeler: Reklam sloganları, Çeviri stratejileri, Anlam eşdeğerliliği, Aktarma, Kaynak dil
odaklı ve Hedef dil odaklı
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Daily Life Reflection of Applications of Artificial Intelligence in Turkey
Abstract
According to Descartes, they react according to animals, so they are like machines, but, despite
the human appearance, they are not machines because they have a soul. La Mettrie, who lived about
a hundred years later, is a human animal, so man is also a machine, he put forward his view.
The replacement of human labour by the machine has been described as an industrial revolution. The
industrial revolution started to make the work of ten people a machine, which affected many changes
in a social life. Today, with the application of computer software to the machine, artificial intelligence
robots or machines are more and more involved in our lives every day. With this development, which
can be accepted as a new industrial revolution, the works that can be done with ten machines before
are now done with a single artificial intelligence robot. Artificial intelligence robots, which are also
defined as humanoid robots, support people in solving many problems encountered in daily life.
Artificial intelligence technologies are an operating system that exhibits cognitive functions
and autonomous behaviours such as perception, learning, thinking, executing ideas, solving problems,
communicating, inferring and making decisions specific to human intelligence. Artificial intelligence
has started to be used in almost every field of daily life such as law, education, transportation, health
and military fields.
However, it is not possible to say that the artificial intelligence humanoid robots, which are
becoming more and more common in everyday life, are all positive. For example; famous scientist
Stephen Hawking claimed that artificial intelligence will one day become conscious and destroy
humanity.
For this purpose, the perception and attitude scale created by the researcher was applied to the
participants. target population of the study adults age 18 and older who live in Turkey, while the true
universe has created all the individuals who participated in our study could drive through Google. The
data obtained in this way was analysed and reported using the support provided by google drive and
SPSS 21.
Key Words: Everyday life, artificial intelligence, humanoid robot, artificial intelligence humanoid
robot
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Türkiye’de Yapay Zekâ Uygulamalarin Gündelik Hayata Yansimasi
Özet
Descartes’e göre, hayvanlar uyarınca tepki verirler dolayısıyla onlar makine gibidir, ancak, insan
görünüşüne rağmen makine değildir, çünkü onun ruhu vardır. Yaklaşık yüz yıl sonra yaşamış olan La
Mettrie ise insan bir hayvandır, o halde insan da bir makinedir, görüşünü ortaya atmıştır.
İnsan emeğinin yerini makinenin alması sanayi devrimi olarak nitelendirilmiştir. Sanayi devrimi
ile on kişinin yaptığı işi bir makine yapmaya başlamış bu da bir toplum hayatında birçok değişimi
etkilemiştir. Günümüzde ise bilgisayar yazılımlarının makineye uygulanması ile yapay zekâ robotlar
veya makineler her geçen gün hayatımızda daha çok yer almaktadır. Yeni bir sanayi devrimi olarak
kabul edilebilecek bu gelişme ile daha önce on makine ile yapılabilen işler artık tek bir yapay zekâ robot
ile yapılmaktadır. Ayrıca insansı robot olarak da tanımlanan yapay zekâ robotlar insanlara gündelik
hayatta karşılaşılan birçok sorunun çözümünde destek olmaktadır.
Yapay zekâ teknolojileri, insan zekâsına özgü algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme,
sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom
davranışları sergileyen bir işletim sistemidir. Yapay zekâ günümüzde hukuk, eğitim, ulaşım, sağlık ve
askeri alanlar gibi gündelik hayatın hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır.
Ancak her geçen gün gündelik hayatta daha da çok karşımıza çıkmakta olan yapay zekâ insansı
robotlara, insanların tamamın olumlu baktığını söylemek mümkün değildir. Örneğin; ünlü bilim adamı
Stephen Hawking, yapay zekânın günün birinde bilinçlenip insanlığı yok edeceğini iddia etmiştir.
Bu amaçla araştırmacı tarafından oluşturulan algı ve tutum ölçeği katılımcılara uygulanmıştır.
Araştırmanın hedef evreni Türkiye’de bulunan 18 yaş ve üstü yetişkin bireyler, gerçek evrenini ise
Google drive üzerinden çalışmamıza katılabilecek tüm bireyler oluşturmuştur. Bu şekilde elde edilen
veriler google drive’ın sağladığı destek ve SPSS 21 kullanılarak analiz edilmiş ve raporlaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gündelik hayat, yapay zekâ, insansı robot, yapay zekâ insansı robot
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Fanaticism And Hooliganism In Football As An Example Of Violence And
Deviation
Abstract
Football, which is a very common sport today, has a globally integrative and fusing effect on
different cultures. In addition to these positive effects of football, football's relationship with violence
is discussed with the emergence of fanaticism and hooliganism. Indeed, while the transformation of
the phenomenon of fandom in football as fanaticism is expressed as fanaticism, the transformation of
fanaticism into extremism points to hooliganism. This transformation involves more passion,
hardness and violent behavior.
Therefore, violent behavior is made in the context of blind
attachment to a team, doing everything for the sake of the team, without any reason, harming the
environment, the players of the other team, its fans or even society.These behaviors can be defined as
"deviation", "slingshot behaviors" socially, and informal and formal social control mechanisms are
developed to prevent such behaviors. Based on all this, working aims to address the relationship
between fanaticism and hooliganism in football with violence. Accordingly, when the relationship
between football and violence was taken into consideration, fanaticism and hooliganism were seen to
be important in football, and the violent behavior there was considered "deviation". In addition, it has
been observed that informal and formal social control mechanisms have been developed for socially
deviating behaviors and that violence is tried to prevent these social control mechanisms.
Keywords: Football, Fanaticism, Hooliganism, Violence, Deviation, Social Control.
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Bir Şiddet ve Sapma Örneği Olarak Futbolda Fanatizm ve Holiganizm
Özet
Günümüzde oldukça yaygın bir spor dalı olan futbolun küresel anlamda farklı kültürleri
bütünleştirici ve kaynaştırıcı etkisi bulunmaktadır. Futbolun bu olumlu etkilerinin yanı sıra, fanatizm
ve holiganizm olgularının ön plana çıkmasıyla birlikte futbolun şiddet ile ilişkisi tartışılmaktadır.
Nitekim futbolda taraftarlık olgusunun bağlılığa dönüşmesi fanatiklik olarak ifade edilirken, fanatikliğin
aşırılığa dönüşmesi holiganlığa işaret etmektedir. Bu dönüşüm daha fazla tutku, sertlik ve şiddet
davranışlarını içermektedir. Dolayısıyla bir takıma körü körüne bağlanma, takım uğruna her şeyi
yapma, herhangi bir nedeni olmaksızın çevreye, diğer takımın oyuncularına, taraftarlarına hatta
topluma zarar verilmesi bağlamında şiddet içerikli davranışlarda bulunulmaktadır. Bu davranışlar da
toplumsal açıdan “sapma”, “sapan davranışlar” olarak tanımlanabilmekte ve böyle davranışların
önlenebilmesi için informal ve formal sosyal kontrol mekanizmaları geliştirilmektedir. Tüm bunlardan
hareketle çalışma, futbolda fanatizm ve holiganizmin şiddet ile ilişkisini ele almayı amaçlamaktadır.
Buna göre futbol ve şiddet ilişkisi ele alındığında futbolda fanatizm ve holiganizmin önemli olduğu
görülmüş ve buradaki şiddet davranışları “sapma” olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca toplumsal açıdan
sapma gösteren davranışlara yönelik olarak informal ve formal sosyal kontrol mekanizmalarının
geliştirildiği belirtilerek bu sosyal kontrol mekanizmaları ile şiddetin önlenmeye çalışıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Fanatizm, Holiganizm, Şiddet, Sapma, Sosyal Kontrol.
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Examining the Motivations of Learners of Turkish as a Foreign Language in the
Context of Various Variables
Abstract
The aim of this research is investigate to foreign students motivation in terms of different
variables for learning Turkish as a foreign language. These foreign students have been teaching in
various center sand courses in Turkey. Semi-structured interview technic was chosen from qualitative
data collection techniques for this investigation. The universe of this research were created by the
students who have been learning Turkish as a foreign language in Ankara at 2019-2020 academic year.
Medium and high level 51 student and 6 teacher were included this investigation from Çankaya public
education center and special courses as research samples. Data semi-structured interview scale and
were recorded written and verbal. After data were collected they were decoded data content analysis
method and were investigated in the context various variables. Students ’motivation to learning
Turkish as a foreign language were analyzed according to fallowing variables like gender, demographic
features, Turkish learning purpose, Turkish learning time, obstacles to learning Turkish, anxiety,
motivation, etc. As a result of there search; getting education, making career, finding a job in Turkey
form the basis of students’ wishes and motivations. Differences such as syntax, structure and phonetic
between students’ native language sand Turkish may explain high anxiety, which found as a result of
there search.
Keywords: Learning foreign language, Learning Turkish as a foreign language, Motivation, Variables, Language
teaching center.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Motivasyonlarının Çeşitli
Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
Özet
Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de çeşitli merkez ve kurslardaki öğrencilerin yabancı dil olarak
Türkçe öğrenme motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada nitel veri toplama teknikleri içerisinde yer alan, yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde
yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın
örneklemine; Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve özel kurslarda YTÖ sürecine katılan B1 (orta) ve üstü
düzeyinde 38 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme sağlanmış, elde edilen
veriler yazılı ve sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Görüşme sonunda elde edilen veriler içerik analizi
yöntemiyle çözümlenmiş ve çalışmanın amacı doğrultusunda çeşitli değişkenler bağlamında
incelenmiştir. Araştırmanın erken sonucuna göre, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin
motivasyonları; “cinsiyet, demografik özellikler, Türkçe öğrenme amacı, Türkçe öğrenme süresi,
Türkçe öğrenme önündeki engeller, kaygı, motivasyon” vb. değişkenlerine göre analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda; yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenme istek ve motivasyonunun temelinde;
Türkiye’de eğitim alma, kariyer yapma, iş bulma isteği gelmektedir. Türkçe’nin söz dizimsel, yapısal
ve fonetik yapısının YTÖ sürecindeki öğrencilerin ana dillerinden farklı olması araştırma sonucu ortaya
çıkan yüksek kaygının nedenleri arasında gösterilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Motivasyon,
Değişken, Dil Öğretim Merkezi.
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The Analysis of the Coordinate Structures in Turkish in terms of Wh-Movement
and Argument-Adjunct Asymmetry
Abstract
The present study focuses on the Coordinate Structure Constraint. According to this
constraint, the conjunction itself or any phrase that exists within the coordinate structure cannot move
out of such constructions. For instance, the sentence “#Who does Jason love Mary and?” is subject
to this island constraint. In this study, the functionality of this constraint and the alleged argument &
adjunct asymmetry in Turkish are examined after the analyses of the data obtained from 370 native
speakers of Turkish (age: 18-39, mean age: 21,4) through a Grammaticality Judgment Test, a Missing
Word Completion Test and a Self-paced Reading Test. According to the findings of the study (1)
Coordinate structures seem to form syntactic islands in Turkish, yet just a syntactic explanation for
such constructions seems to be inadequate. The coordinate structures constitute unity and an
interrogative reading is only possible when the whole coordinate structure is questioned. Since no
argument & adjunct asymmetry is observed in such cases, coordinate structures behave differently
compared to other classical islands. (2) All movements out of embedded clauses in Turkish are subject
to weak or strong island effects. Along with the movements out of subjects, adjuncts and complex
DPs, the movements out of complement clauses are also problematic in this language. (2) Different
types of wh-constructions behave differently within island structures. The grammatical acceptability
of wh-adverbs, which-NP constructions and nominal wh-adjuncts differ from one another. For the
wh-constructions, the following sequence of acceptability is observed in Turkish: wh-arguments >
nominal wh-adjuncts > which-NP constructions > wh-adverbs.
Keywords: Coordinate Structure Constraint, wh-phrases, argument-adjunct asymmetry
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Ne Taşıma ve Üye – Eklenti Bakışımsızlığı Açısından Türkçedeki Sıralı
Yapıların Değerlendirilmesi
Özet
Mevcut çalışma, Türkçede Sıralı Yapı Kısıtlamasına odaklanmaktadır. Bu kısıtlamaya göre,
sıralı yapıyı oluşturan bağlaç, ya da sıralı yapı içerisinde bulunan herhangi bir öbek bu yapının dışına
taşınamamaktadır. Örneğin, İngilizce “#Who does Jason love Mary and?” (Mary Jason’u ve kimi
seviyor?) tümcesi bu ada kısıtlamasına maruzdur. Bu çalışmada, Türkçe 370 ana dil konuşucusundan
(Yaş: 18-39, yaş ortalaması: 21,4) toplanan veriler ile hem bahsi geçen bu ada yapısının Türkçedeki
durumu analiz edilmiş hem de genel olarak Türkçede var olduğu düşünülen üye & eklenti
bakışımsızlığına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın verileri Dilbilgisellik Değerlendirme Testi,
Eksik Sözcüğü Tamamlama Testi ve Kendi Hızında Okuma Testi kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın
bulgularına göre: (1) Sıralı Yapı Kısıtlaması sözdizimsel bir ada yapısı oluşturmaktadır ancak bu tür
yapılar için sadece sözdizimsel bir açıklama yeterli olmamaktadır. Sıralı yapılar bir bütünlük
sergilemekte ve soru okumaları ancak tüm sıralı yapı sorgulandığında mümkün olmaktadır. Bu tür
yapılarda üye- eklenti bakışımsızlığı gözlemlenmemektedir ve bu durum bu yapıları klasik bir ada
kısıtlamasının ötesine taşımaktadır. (2) Türkçedeki yan tümcelerden yapılan tüm taşımaların zayıf veya
güçlü ada yapılarına maruz olduğunu gözlemlenmektedir. Özne, eklenti ve karmaşık belirleyici
öbeklerinden dışarı doğru yapılan taşımaların yanı sıra, Türkçedeki tümleyici yan tümceleri dışına
yapılan taşımalar da sorunludur. (3) Farklı türdeki ne-eklentileri ada yapıları içerisinde farklı davranışlar
göstermektedir. Ne-belirteçlerinin, hangi AÖ yapılarının ve isim soylu ne-eklentilerinin kabul
edilebilirliği birbirinden farklıdır. Nitekim, Türkçede ne-öğelerinin kabul edilebilirliği için şu sıralama
gözlemlenmektedir: ne-üyeleri> isim soylu ne-eklentileri> hangi AÖ yapıları> ne-belirteçleri.
Anahtar Kelimeler: Sıralı Yapı Kısıtlaması, ne-öbekleri, üye-eklenti bakışımsızlığı
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Colonialism, Nature and Gardens
Abstract
Colonialism is a process which encompasses not only exploitation and oppression of the
Oriental people but restructuring and destruction of nature in their tropical lands as well. The Western
nations attributed stereotypical meanings to nature in the colonized lands and asserted that nature
inherently possesses diseases and an evil side devoid of any marks of civilization. Thus, it became their
mission to civilize both the native people and nature which tends to be unruly and needs to be
controlled by means of the Western thinking. Botanic gardens took on a new significance with their
suitability for recast of the local flora. New species of plants and flowers were grown in botanic
gardens which were then sent to European countries for exhibition of exotic beauty. Botanic gardens
also functioned as sites in which scientific experiments were conducted for the benefit of the white
colonizer in terms of providing medical, agricultural and aesthetic products through specific plants.
As a result, gardens were seen as a crucial component of colonialism due to their capacity to defy
nature as they supplied enough space within their frontiers for climate, weather conditions and flora
that were entirely different from those outside in tropical lands.
Keywords: Colonialism, Nature, Botanic Gardens, Plants
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About Enclitic of duḳ (< +du (dur < tur-ur) + oḳ) in Modern Uighur Turkish
Abstract
Within Modern Uighur Turkish, there is an enclitic: i-ken+duḳ, which functions by being
linked with the suffix of i-ken. The enclitic duḳ in this unified structure functions to strengthen the
meanings of “certainty”, “consolidation”, “expectation”, “prediction” etc. belonging to the suffix: iken, which both verbalizes noun-rooted words and serves in past perfect conjugations of verbs with
unified modals.
The enclitic duḳ is used only by being linked with i-ken, during spelling it is written conjunct
with the suffix: i-ken and does not enter into concordance.
We frequently come across with the examples of enclitic preposition duḳ on the literary
language texts of Modern Uighur Turkish, but there is not any important entry about this enclitic in
academic literature. The enclitic duḳ, which we could not come across with its equivalent example of
usage in modern Turkish dialects both in the group of Qarluq and in other groups, is highly likely to
be an enclitic peculiar to Modern Uighur Turkish.
The enclitic duḳ must have emerged through the combination of suffix: +du, which is evolving
from the structure of finite descriptive verb, with strengthening preposition of Old Turkish: ok/ök,
which has also the feature of losing its vowel when it is suffixed with a word finishing with a vowel:
duḳ < +du (dur < tur-ur) + oḳ.
In the study, it is aimed to determine the semantic and etimologic features of duḳ enclitic in
Modern Uighur Turkish
Keywords: Modern Turkish Dialects, Modern Uighur Turkish, enclitic, duḳ.

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 50

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY
Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ (< +du (dur < tur-ur) + oḳ) Enklitik Edatı
Üzerine
Özet
Yeni Uygur Türkçesinde i-ken ekine ulanarak görev yapan bir duḳ enklitik edatına rastlanır: iken+duḳ. Bu birleşik yapıdaki duḳ enklitik edatı, hem ad soylu sözcükleri fiilleştiren hem de birleşik
kipli fiillerin rivayet çekimlerinde görev yapan i-ken ekinin “kesinlik”, “pekiştirme”, “beklenti”,
“tahmin” vb. anlamlarını güçlendirme işlevi görür.
duḳ enklitik edatı, sadece i-ken ekine ulanarak kullanılır, imlada i-ken ekine birleşik yazılır ve uyuma
girmez.
Yeni Uygur Türkçesi edebî dili metinleri üzerinde duḳ enklitik edatına ilişkin örneklere sıkça
rastlanır ancak bilimsel literatürde bu enklitik edatı üzerine önemli bir kayda rastlanmaz. Hem Karluk
grubundaki hem de diğer gruplardaki çağdaş Türk lehçelerinde eşdeğer bir kullanım örneğine
rastlayamadığımız duḳ enklitik edatının Yeni Uygur Türkçesine özgü bir enklikit edatı olması kuvvetle
muhtemeldir.
duḳ enklitik edatı, tur-ur çekimli tasvir fiili yapısından gelişen +du eki ile ünlü ile biten bir
sözcüğe eklendiğinde ünlüsünü yitirme özelliği de bulunan Eski Türkçe pekiştirme edatı ok/ök’ün
birleşmesi yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır: duḳ < +du (dur < tur-ur) + oḳ.
Çalışmada, Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ enklitik edatının anlam ve köken özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Lehçeleri, Yeni Uygur Türkçesi, enklitik edatı, duḳ.
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The Discourse in Arabic Language
Abstract
Arabic, one of the living languages with the most speakers in the world and accepted as the
sixth official language by UNESCO worldwide, is one of the elite languages that donated many words
to Turkish. The learning of Arabic as a foreign language is very popular in our country with both
religious and political motives. Speaking, which is one of the main skills in language learning, has a
many characteristics that differ from other languages in Arabic. The target language, for recognizing
its qualifications, needs to be practiced in a direction based on the employment of mother tongue
owners. For this purpose, the nature of the concept of discourse in Arabic language, its requirements,
variables, are the values that must be known for speaking Arabic especially by the non native speakers.
The discourse, which is a social practice, is depends on variables such as people, time, place
etc. even in the same society due to its communicative function. The phenomenon of discourse, which
expresses the language's non-language application areas, has a structure that differs more or less from
the book format of the language in Arabic. In order to benefit from the richness of the Arabic
language, which offers various styles according to the context, it is necessary to get to know it better
and pay attention to the points where it differs from other languages.
This article aims to draw attention to the importance of discourse based on language's specific
conceptions to contribute to the correct and acceptable activation of speaking skills in the learning of
the Arabic language. It was written using descriptive and inferential methods by using of pragmatics
and linguo stylistic data. As a paradigm of verbal actions, it is hoped to keep a mirror the presence of
discourse and its diversification with styles in the Arabic language, thereby raising awareness and
improvement in Arabic speaking or translation activities.
Keywords: Arabic, Discourse, Language, Speech, Skill
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Arap Dilinde Söylem

Özet
Dünya üzerinde en çok konuşanı bulunan yaşayan dillerden olan ve UNESCO tarafından
dünya çapında altıncı resmi dil olarak kabul edilen Arapça, Türkçeye pek çok kelime bağışlamış seçkin
dillerden biridir. Arapçanın yabancı dil olarak öğrenimi gerek dini gerek siyasi saiklerle ülkemizde
büyük rağbet görmektedir. Dil öğreniminde ana becerilerden olan konuşma becerisi ise Arapçada diğer
dillerden ayrılan bir takım özelliklere sahiptir. Hedef dilin, niteliklerini tanıyarak ana dil sahiplerinin
istihdamını baz alan bir doğrultuda pratize edilmesi gerekmektedir. Bu amaca binaen, Arap dilinde
söylem kavramının mahiyeti, gereklilikleri, değişkenleri, Arapça konuşmak için kesinlikle bilinmesi
gereken değerlerdir.
Toplumsal bir pratik olan söylem, iletişimsel işlevi itibarıyla aynı toplum içerisinde dahi kişilere,
zamana, mekana vs. bağlı olarak değişiklik arz eder. Dilin dil dışı uygulama alanlarını ifade eden söylem
olgusu, Arapçada dilin kitabi formatından az ya da çok ayrılan bir yapıdadır. Bağlama göre çeşitli
üsluplar sunan Arap dilinin zenginliğinden istifade edebilmek için onu daha iyi tanımak ve diğer
dillerden ayrıldığı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.
Bu çalışma; Arap dilinin öğreniminde konuşma becerisinin doğru ve makbul düzeyde aktive
edilmesine katkıda bulunmak için, dilin kendine özgü tasavvurlarına dayanarak söylem ediminin
önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Edimbilim ve üslupbilim verilerinden yararlanarak,
tanımlayıcı ve çıkarımsal metotlarla kaleme alınmıştır. Sözlü eylemler paradigması olarak söylemin ve
üsluplarla çeşitlenmesinin Arap dilindeki varlığına ayna tutmak, böylece Arapça konuşma ya da çeviri
faaliyetlerinde bilinçlendirme ve iyileştirme umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arapça, Beceri, Dil, Konuşma, Söylem.
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An Investıgatıon on the Effect of Natıve Language in the Teachıng of Turkısh
as a Foreıgn Language
Abstract
The aim of this research is investigate to what are effect of foreign students’ native languages
to the process of learning Turkish as a foreign language .These foreign students have been teaching in
various center sand courses in Turkey. Semi-structured interview technic was chosen from qualitative
data collection techniques for this investigation. The universes of this research were created by the
students who have been learning Turkish as a foreign language in Ankara at 2019-2020 academic year.
Medium and high level 51 student and 6 teacher were included this investigation from Çankaya public
education center and special courses as research samples. Data were collected from providing internet
calls and meeting face to face with samples using semi-structured interview scale and were recorded
written and verbal. After data were collected they were decoded data content analysis method and
were investigated in the context various variables. These various variables were gender, demographic
features, teaching alphabet, syntax, phonetic, unpronounceable, listening, reading, writing etc.
According to early results, some words in students’ native languages which husing same structure,
sound and feature like Turkish effect positively to the process of learning Turkish as a foreign
language. Oh the other hands, differences such as structure, syntax, phonetic etc between students’
native languages and Turkish, which students try to learning effect negatively to the process of learning
Turkish as a foreign language.
Keywords: Learning foreign language, Learning Turkish as a foreign language, Native language, Effect,
Language teaching center.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ana Dilin Etkisine Dair Bir İnceleme
Özet
Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de çeşitli merkez ve kurslarındaki öğrencilerin sahip olduğu
ana dillerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme sürecine etkisi incelenmeye çalışılacaktır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmada nitel veri toplama teknikleri içerisinde yer alan, yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde yabancı
dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın örneklemine;
Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve özel kurslarda YTÖ sürecine katılan B1 (orta) ve üstü düzeyinde 51
öğrenci ve 6 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği kullanılarak yüz yüze ve internet üzerinden görüşme
sağlanmış, veriler yazılı ve sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Görüşme sonunda elde edilen veriler içerik
analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve çalışmanın amacı doğrultusunda çeşitli değişkenler bağlamında
incelenmiştir. Araştırma bağlamında, YTÖ’de ana dilin etkisi; ‘cinsiyet, demografik özellikler, alfabe
öğretimi, söz dizimi, fonetik, telaffuz, dinleme, okuma, yazma’ vb. değişkenlerine göre analiz edilmiştir.
Araştırma erken sonucuna göre; YTÖ sürecine katılan öğrencilerin sahip oldukları ana dillerinde
bulunan bazı sözcüklerin Türkçe’de benzer bir yapı, ses ve özellikte kullanılıyor olması olumlu;
öğrencilerin sahip olduğu ana dili ve öğrenmeye çalıştıkları Türkçe arasında; yapı, söz dizimi, fonetik
vb. özelliklerden kaynaklı olumsuz etkiler yaşandığı bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Yabancı dil öğretimi,Yabancı dil olarak Türkçe Öğreitimi,Ana dil,Etki,Dil öğretim merkezi
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The Never-Ending Past Longing in Refik Halit Karay and Selim Ileri in the
Context of Eating and Drinking Culture
Abstract
Knowing whether civilizations have a culinary culture is an important way of understanding
them. Eating and drinking, which is a physiological need, is also a cultural element formed in direct
proportion to the level of development of societies. Although less developed societies have eating
and drinking traditions, these are things that do not have the ability to create a culinary culture. Turks,
who have been in contact with different cultures in their new dormitories throughout their history,
have established a rich civilization with their savings. An important aspect of this great achievement
is the Turkish cuisine, which is recognized worldwide today. Especially the contact of Turkish
literature with the ancient Turkish cuisine after Tanzimat shows that these two cultural elements are
also an important cultural carrier. Ahmet Rasim, Ahmet Midhat, Ahmet Haşim, yemek-edebiyat
münasebetinde bir çırpıda sayılabilecek isimlerdir. Among these are our writers who continue their
artistic tastes in the food and beverage event, cook their own recipes and express them in their works.
Refik Halit is perhaps our most advanced writer in Turkish literature on this subject. His most
productive follower in the next generation is Selim Ileri, with three food and beverage culture books
he collected under the name Oburcuk Mutfakta. They both strive to keep cultural memory private to
food, in line with their personal interest in the food and beverage event. Turkish sensitivities, the
pursuit of delightful past in the axis of the food and drink issue, are the main issues that unite the love
of food and drink belonging to two different generations.
Keywords:
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Refik Halit Karay ve Selim İleri’de Yeme-İçme Kültürü Bağlamında Bitmeyen
Mazi Özlemi
Özet
Medeniyetlerin bir mutfak kültürüne sahip olup olmadıklarının bilinmesi, onları anlamanın
önemli bir yoludur. Fizyolojik bir ihtiyaç olan yeme-içme hadisesi, aynı zamanda toplumların
gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı oluşan bir kültür ögesidir. Az gelişmiş toplumların yeme-içme
âdetleri olsa da bunlar mutfak kültürü oluşturma yeterliliğine sahip olmayan şeylerdir. Tarihleri
boyunca edindikleri yeni yurtlarında farklı kültürlerle temas eden Türkler, bu sayede biriktirdikleriyle
zengin bir medeniyet kurmuşlardır. Bu büyük kazanımın önemli bir tarafı, bugün dünya çapında
tanınan Türk mutfağıdır. Bilhassa Tanzimat sonrası Türk edebiyatının kadim Türk mutfağı ile teması,
bu iki kültür ögesinin aynı zamanda önemli kültür taşıyıcıları da olduğunu gösterir niteliktedir. Ahmet
Rasim, Ahmet Midhat ve Ahmet Haşim, yemek-edebiyat bahsi söz konusu olduğunda bir çırpıda
sayılabilecek isimlerdir. Şikemperver edebiyatçılar olarak adlandırabileceğimiz bu tasnifte, sahibi
oldukları bedii zevki, yeme-içme hadisesinde de devam ettiren, bunu kendilerine mahsus reçeteleriyle
yemekler yapmaya kadar götüren ve tüm bunları eserlerinde dile getiren edebiyatçılarımız vardır. Refik
Halit, bu konuda belki de Türk edebiyatında en ileri giden yazarımızdır. Onun bir sonraki nesildeki en
velût takipçisi Oburcuk Mutfakta adıyla topladığı üç müstakil yeme-içme kültürü kitabıyla Selim İleri’dir.
Her ikisi de yeme-içme hadisesine olan şahsi ilgileri doğrultusunda kültürel hafızayı yemek özelinde
yaşatma gayretindedirler. Türkçe hassasiyetleri, yeme-içme meselesi ekseninde giriştikleri mesut mazi
arayışı, iki farklı nesle mensup yeme-içme sevdalısını birleştiren ana hususlardır.
Anahtar Kelimeler: edebiyat, yeme-içme kültürü, Refik Halit Karay, Selim İleri, mazi özlemi
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Sibel TAŞ
The Motif of Stealing in Turkish Fairytales and the Action of Stealing as a
Function
Abstract
Fairytales are one of the most common and most cherished types of anonymous folk literature
and they have a unique narrative form; they are created though a mixture and blending of societal
values, social norms, and individual senses, feelings and thoughts. Fairytales teach the necessity to
obey the social norms while casting a supernatural atmosphere over both the narratee and the narrator.
In this sense, fairytales are ai informal device to teach the social norms. It is possible to witness that
fairytales, in order to maintain the societal life, have the aim to teach the individuals to acquire and
obey necessary behavior and right-wrong distinction i.e. the aim to teach abstract concepts such as
justice, hardworking, patience, loyalty, courage, generosity and wisdom.
This paper aims at analyzing the action of “stealing” as a motif in Turkish fairytales. It focuses on the
way this unfavorable action is triggered by internal, spatial and corporeal reasons, and parallelly the
way it consequently leads the actant of the action to gratifications/punishments, and as a result, the
way this action is reflected from the public conscience to the fairytale world.
Keywords: Fairytale, Action Of Stealing, Probation, Gratification, Punishment

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 58

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Sibel TAŞ
Türk Masallarında Hırsızlık Motifi ve İşlev Olarak Hırsızlık Eylemi
Özet
Toplumsal değer yargılarının, sosyal kaidelerin, bireysel duyuş, hissediş ve düşünüşlerin hayal
gücüyle harmanlanıp yoğurulmasıyla oluşan ve kendine özgü bir anlatım formuna sahip olan masal,
anonim halk edebiyatı ürünlerinin en yaygın ve sevilen türlerinden biridir. Masal, dinleyeni ya da
okuyanı olağanüstü bir atmosfere sürükleyip eğlendirirken aynı zamanda örtülü bir biçimde toplumsal
normlara uyulması gerektiğini işler. Bu anlamda toplumun informal bir eğitim aracıdır. Masallarda
toplumsal hayatın işleyişi açısından birey tarafından öğrenilmesi ve riayet edilmesi gereken davranış
kalıplarının, doğru ve yanlış ayırımının; adalet, çalışkanlık, sabır, sadakat, cesaret, cömertlik, bilgelik
gibi soyut kavramların öğretilmesi amacını görmek mümkündür.
Bu çalışma, bir motif olarak “hırsızlık” eyleminin Türk masallarında işleniş biçimini ele almaktadır. Bu
olumsuz eylemin ortaya çıkmasını tetikleyen içsel, mekânsal, maddesel nedenlerden ve buna paralel
olarak eylemin sonucunun eyleyene getirdiği cezalar/mükafatlardan hareketle, bu eylemin halk
vicdanından çıkıp masal dünyasına yansıtmasının biçimleri üzerinde fikir yürütülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Masal, Hırsızlık Motifi, İmtihan, Ödül, Ceza.
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Victoria BİLGE YILMAZ
Need for the Other in Samuel Beckett’s Endgame and Orhan Pamuk’s The
White Castle
Abstract
Samuel Beckett’s Endgame (1957) and Orhan Pamuk’s The White Castle (1985) meet on the
verge of human despondency in the world deprived of any meaning or certainty. Both works can be
analysed in terms of the characters’ disability to stand on their own as a separate individual. Beckett’s
Endgame, a major cornerstone in the discourse of a human being’s isolated and forlorn existence in a
meaningless universe, serves as a theoretical background for Pamuk’s The White Castle. Similar to the
relationship of Hamm and Clov in Beckett’s play, the relationship between Hoca and an Italian
narrator in Pamuk’s novel is based on the dependence of one on the other. Despite the urge to leave
one another, the characters in both works remain where they are as they are aware of life’s inadequacy
to satisfy their needs wherever they are. The study concludes that the need for the other appears in
postmodernist works as striving for the unity and meaning in a desolate universe.
Keywords: Samuel Beckett, Endgame, Orhan Pamuk, The White Castle, postmodernist
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Victoria BİLGE YILMAZ
Ötekiye İhtiyaç: Samuel Beckett’in Oyun Sonu ve Orhan Pamuk’un Beyaz
Kale
Özet
Samuel Beckett’in Oyun Sonu (1957) ve Orhan Pamuk’un Beyaz Kale (1985) adlı eserlerini
herhangi kesinliğin ve anlamın bulunmadığı bir dünyada yaşamını sürdürmeye çalışan insanın
umutsuzluğu ışığında bir araya getirmek mümkündür. Her iki eser de bir insanın bağımsız bir şekilde
var oluşunun imkânsız olması açısından incelenebilir. Bir insanın, anlamsız bir âlemde soyutlanmış bir
şekilde yaşamasıyla ilgili olan bir söylemde büyük rol oynayan Beckett’in Son Oyun adlı eseri,
Pamuk’un Beyaz Kale adlı romanı için teorik bir zemin niteliğinde görülebilir. Beckett’in oyunundaki
Hamm ve Clov’un ilişkisine benzeyen Pamuk’un romanındaki Hoca ve İtalyan anlatıcı arasındaki
ilişkide iki kahraman birbirine bağlı olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Her iki eserde de
kahramanlardan birinin her zaman kaçma eğiliminde olması gözden kaçmazken, onların hep aynı yerde
kalmış olmaları vurgulanmıştır. Bu kahramanların gidememelerinin nedeni ise aynı: nerede olurlarsa
olsunlar, hayatın hiçbir şekilde onları tatmin edemeyecek olmasının farkında olmalarıdır. Bu çalışma,
postmodern eserlerde ötekine ihtiyaç olgusunun var olmasının sebeplerinden birisinin, bu soyutlanmış
dünyada insanların birlik ve anlam aradıklarını sonuç olarak vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Samuel Beckett, Oyun Sonu, Orhan Pamuk, Beyaz Kale, postmodern
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Aslı FİŞEKCİOĞLU

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Terimler Açısından Bir Bakış: Kültür
Aktarımı, Kültür Paylaşımı, Kültürlerarasılık
Özet
Bu araştırmanın odaklandığı ana sorun, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür konusunu
ele alan akademik çalışmalardaki terim çeşitliliğine dikkat çekmektir. Kültür aktarımı, kültür paylaşımı,
kültürlerarasılık olarak kullanılan farklı ifadelerin, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin 2006 ve
2013 yılında yapılmış olan iki çevirisindeki farklılıklara bağlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan terimler, bu çevirilerdeki ifadelerden yola çıkılarak
oluşturulmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın deseni
ise durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma materyali, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin
2006 ve 2013 yılında yapılan iki farklı çevirisidir. Çalışmanın sınırlılıkları gereğince doküman
incelemesi, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin beşinci bölümünde yer alan genel yeterlilikler
ve bildirişimsel dil yeterliliklerinin bir bileşeni olan toplum dilbilimsel yeterlilik bağlamında
değerlendirilmiştir. İçerik analizinde, iki çevirinin farkı ve bu farkın yol açtığı problemler
değerlendirilmiştir. Ardından, birbirinden farklı terimlerle ifade edilen kültür kavramı, Diller İçin
Avrupa Ortak Çerçeve Metninin (2013) genel yeterlilikler olarak ortaya koyduğu ölçütlerden yola
çıkılarak, aktarım, paylaşım, kültürlerarası beceriler ve toplum dilbilimsel yeterlilikler olarak birbirinden
ayrıştırılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kültür aktarımı, kültür paylaşımı,
kültürlerarası, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni
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Opinions of Students on English Preparation Writing Class
Abstract
Writing is considered to be an important skill in learning and teaching foreign languages.
Writing skill, which by nature includes other skills, is not just a means of communication. There are
some components to take into consideration in every program that offers writing classes in schools.
One of the most important components in improving writing skill is feedback. In this context, the
study mainly focuses on opinions of the students who attended an optional English preparatory school
at a higher education institution and had 3 hours of writing lessons in a week regarding various types
of feedback given in the lessons. The participants of the research consisted of a total 28 students, 10
B1 levels and 18 A2 levels. Students took a total of 30 weeks of classes for 15 weeks in the fall and
spring semesters. Observation notes and semi-structured interviews were used as data collection tools,
and descriptive analysis techniques were used to analyze data. During the semi-structured interviews,
the participants gave positive opinions regarding the types of the feedback given in the lessons. Based
on the research findings and results obtained, suggestions for the possible researches are presented.
Keywords: Foreign language learning, Writing skill, Feedback.
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Yazma Dersine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Özet
Yazma, yabancı dil öğrenme ve öğretmede önemli bir beceri olarak kabul edilmektedir. Doğası
gereği diğer becerileri de kapsayan yazma becerisi sadece bir iletişim aracı değildir. Okullarda yazma
dersi sunan her programda göz önünde bulundurulması gereken bazı bileşenler vardır. Yazma
becerisini geliştirmede en önemli bileşenlerden bir tanesi geri bildirimdir. Bu bağlamda araştırma temel
olarak, bir yükseköğretim kurumunda isteğe bağlı İngilizce hazırlık okulunda bir eğitim-öğretim yılı
boyunca haftada 3 saat İngilizce yazma becerileri dersi gören öğrencilerin, derslerde verilen çeşitli geri
bildirim türleriyle ilgili görüşlerine odaklanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları, 10 B1 seviyesi ve 18
A2 seviyesi olmak üzere toplamda 28 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde
15’er hafta süreyle toplamda 30 hafta ders görmüşlerdir. Araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem
notları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz
teknikleri kullanılmıştır. Yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerde katılımcılar İngilizce yazma dersinde
verilen geri bildirim türleriyle ile ilgili olarak olumlu görüş bildirmişlerdir. Elde edilen araştırma
bulgularına ve sonuçlarına dayanarak yapılabilecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil öğrenimi, Yazma becerisi, Geri bildirim.
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Implementation of National Qualifications Frameworks
Abstract
Purpose of this research is to analyze the concept of National Qualifications Framework
(NQF) and implementation levels of NQF in the European Higher Education Area and to identify
comparative situations of these countries in the field between 2015 and 2018. NQF are one of the
transparency tools of Bologna. Qualifications Frameworks contribute to readability and comparability
of qualifications within and across the country. Qualifications Frameworks are on the policy agenda
of Bologna Process since 2001. This study was designed as qualitative research. Research data were
provided through document analysis. National and international reports within the scope of the
research were reviewed to understand the concept of NQF the EHEA and to identify implementation
levels (in years 2015 and 2018) of NQF in the European Higher Education Area. Research data were
obtained from mentioned reports. As a result of analyzing, according to 2015 data, it is understood
that 22 out of 48 EHEA countries completed ten implementation steps of qualifications frameworks.
According to 2018 data, it is understood that most of EHEA countries fulfilled their commitments
regarding qualifications frameworks. Turkey established NQF for Higher Education and self –
certified them to the QF-EHEA. Turkish Referencing Report was prepared in 2017. It is an important
development for Turkish Higher Education System and it will help to increase transparency of
qualifications within the country and international platforms. Having knowledge and awareness of all
relevant stakeholders will help the processes to proceed more efficiently.
Keywords: European Higher Education Area, Bologna Process, Qualifications Frameworks,
Transparency, Turkish Referencing Report
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Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanması
Özet
Bu araştırmanın amacı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda (AYA) Ulusal Yeterlilikler
Çerçeveleri (UYÇ) kavramını ve UYÇ’nin uygulanma düzeylerini incelemek; AYA’da yer alan ülkelerin
2015 ve 2018 yıllarında bu alandaki karşılaştırmalı durumlarını tespit edebilmektir. UYÇ, Bologna’nın
şeffaflık araçlarından biridir. Ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında, yeterliliklerin okunabilirliğine
ve karşılaştırılabilirliğine katkıda bulunmaktadır. 2001 yılından beri Bologna Süreci’nin politika
gündeminde yer almaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri
doküman analizi ile elde edilmiştir. AYA’da UYÇ kavramını anlamak ve araştırma kapsamındaki
ülkelerin 2015 ve 2018 yıllarındaki uygulamalarını tespit etmek için konuyla ilgili ulusal ve uluslararası
raporlar incelenmiştir. Çalışma verileri, söz konusu raporlardan elde edilmiştir. Yapılan incelemeler
sonucunda, 2015 yılı verileri dikkate alındığında, 22 AYA ülkesinin yeterlilikler çerçevelerinin on
maddeden oluşan uygulama adımını tamamladığı anlaşılmıştır. 2018 yılı verileri dikkate alındığında ise,
AYA ülkelerinin çoğunluğunun yeterlilikler çerçeveleri ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiği
anlaşılmaktadır. Türkiye, yükseköğretim için ulusal yeterlilikler çerçevesini oluşturmuş ve ulusal
yeterlilikler çerçevesini AYA Yeterlilikler Çerçevesi ile referanslamıştır. 2017 yılında Türkiye
Referanslama Raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmalar yükseköğretim sistemimiz açısından önemli bir
gelişmedir. Hem ülke içerisinde hem de uluslararası platformlarda yeterliliklerin şeffaflığının
artırılmasına katkı sağlayacaktır. Konu ile ilgili tüm paydaşların daha fazla bilgi ve farkındalığa sahip
olması süreçlerin daha verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna Süreci, Yeterlilikler Çerçeveleri,
Şeffaflık, Türkiye Referanslama Raporu
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Analysis of 21ST Century Skills in Teaching by Basic Teachers 'Views in Basic
Education
Abstract
Today, many innovations provided by technological developments make it easier for learners
to access information. The fact that access to information is so easy makes it difficult to reach correct
information among so much information. This makes it not only important, but also compulsory, for
students to develop in different skill areas such as analytical and critical thinking.In order to be
successful in their careers in the information age, it is necessary for the learners to acquire these skills
called 21st century skills. Teachers have important roles in acquiring these skills.
The literature
shows that teachers are not very familiar with 21st century skills.In this study, it is aimed to reveal 21st
century skills and teachers' awareness of these skills. Case study, a qualitative research method, was
used in the research. Questions asked in interviews with teachers are: (a) how they describe 21st
century skills, (b) how they relate these skills to basic education, (c) how well basic education programs
support these skills, and (d) to support 21st century skills what they are doing. The data of the research
was obtained from the classroom teachers working in public schools in Çankırı province. Content
analysis was used for data analysis Most teachers expressed the use of technology as a 21st century
skill. These skills are associated with basic education in two sub-themes: eligibility for student
development and primary school level. It has emerged that basic education curricula do not adequately
support 21st century skills.On the other hand, teachers stated that they use appropriate methods and
techniques in teaching in order to support 21st century skills and ensure that parent participation.
Keywords: 21st century skills, Basic education, Teacher awareness, Learner, Information age
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Temel Eğitimde 21. Yüzyil Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre
İncelenmesi
Özet
Günümüzde teknolojik gelişmelerin sağladığı birçok yenilik, öğrenenlerin bilgiye ulaşmasını kolay hale
getirmektedir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olması; bu kadar bilgi arasından doğru bilgiye ulaşılmasını
zorlaştırmaktadır. Bu durum öğrenenlerin analitik ve eleştirel düşünme gibi farklı beceri alanlarında gelişmelerini
sadece önemli değil, aynı zamanda da zorunlu hale getirmektedir. Öğrenenlere, bilgi çağında kariyerlerinde
başarılı olmaları için, 21. yüzyıl becerileri adı verilen bu becerilerin kazandırılması gerekli görülmektedir. Bu
becerilerin kazandırılmasında öğretmenlere önemli roller düşmektedir.
Alan yazın öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ve öğretim teknolojilerine çok fazla aşina olmadıklarını
göstermektedir. Bu araştırmada, 21. Yüzyıl becerilerinin ve öğretmenlerin bu beceriler konusundaki
farkındalıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir.
Görüşmelerde öğretmenlere, (a) 21. yüzyıl becerilerini nasıl tanımlandıkları, (b) bu becerileri temel eğitimle nasıl
ilişkilendirdikleri, (c) uygulanan temel eğitim programlarının bu becerileri ne kadar desteklediği konusundaki
görüşleri ve (d) temel eğitimde 21. yüzyıl öğrenen becerilerini desteklemek için neler yaptıkları sorulmuştur.
Araştırmanın verileri Çankırı il merkezindeki devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden elde
edilmiştir. Veri analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin çoğu teknoloji kullanımını 21. yüzyıl
becerisi olarak ifade etmiştir. Bu becerileri, öğrenci gelişimine uygunluk ve ilkokul seviyesine uygunluk olmak
üzere iki alt temada temel eğitimle ilişkilendirmişlerdir. Temel eğitim programlarının 21. yüzyıl becerilerini yeteri
kadar desteklemediği görüşü ortaya çıkmıştır. Öte yandan, öğretmenler 21. yüzyıl becerilerini desteklemek ve
veli katılımını sağlamak için öğretimde uygun yöntem ve teknikleri kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, Temel eğitim, Öğretmen farkındalığı, Öğrenen, Bilgi çağı
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Determination of Misconceptions of Science Teacher Candidates on Cell
Division and Inheritance
Abstract
Advances in science and technology increase the importance given to science education. For
this reason, it is very important to minimize misconceptions in science education as much as possible.
Considering that one of the reasons for misconceptions are teachers, pre-service teachers should be
kept away from misconceptions. In this way, the transfer of misconceptions from teachers to future
generations is prevented. It is extremely important that the science of cell division and heredity are
adopted by prospective teachers and corrected misconceptions. Therefore, current misconceptions of
pre-service teachers about cell division and heredity should be determined.
The aim of this study is to observe the studies of pre-service science teachers about cell
division and heredity in order to determine whether they have any misconception about these
concepts, their reasons and what to do. The study was carried out in Erzurum Atatürk University
Kazım Karabekir Education Faculty in the 2019-2020 academic year. The research was carried out
with 157 Science Teacher candidates. The research is descriptive research and it was carried out in the
scanning model. The evaluation test developed by Adıgüzel (2006) was used in the study.
Misconceptions were examined according to grade level, gender and high school graduated. The data
obtained from the answers given by teacher candidates on the relevant scale were analyzed using
frequency and percentage distribution calculations.
As a result of the research, it has been determined that science teacher candidates have
misconceptions about the subject.
Keywords: Science Education, Cell Division and Inheritance, Misconception.
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusundaki
Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Özet
Bilim ve teknolojideki ilerlemeler fen eğitimine verilen önemi artırmaktadır. Bu sebeple fen
eğitiminde kavram yanılgılarının mümkün olduğunca en aza indirilmesi çok önemlidir. Kavram
yanılgılarının sebeplerinden birinin de öğretmenler olduğu düşünülürse, öğretmen adaylarının kavram
yanılgılarından uzak tutulması gerekir. Bu sayede, öğretmenlerden kaynaklanan yanılgıların gelecek
nesillere aktarılması engellenmiş olur. Fen bilgisinde hücre bölünmesi ve kalıtım konusunun, öğretmen
adayları tarafından benimsenmesi ve kavram yanılgılarının düzeltilmesi fazlasıyla önemlidir. Bu
nedenle, hücre bölünmesi ve kalıtım hususunda öğretmen adaylarının mevcut kavram yanılgıları
belirlenmelidir.
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının, hücre bölünmesi ve kalıtım konusunda,
bu kavramlarla ilgili olarak yanılgılarının olup olmadığının belirlenmesi, sebepleri ve giderilmesi için
yapılması gerekenler hususundaki çalışmaları gözlemlemektir. Çalışma 2019-2020 Eğitim-Öğretim
yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde yapılmıştır. Araştırma
157 Fen Bilgisi Öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma betimsel araştırma olup tarama
modelinde yürütülmüştür. Araştırmada Adıgüzel (2006) tarafından geliştirilen değerlendirme testi
kullanılmıştır. Kavram yanılgıları sınıf düzeyi, cinsiyet ve mezun olunan liseye göre incelenmiştir.
Öğretmen adaylarının ilgili ölçekte vermiş oldukları cevaplardan elde edilen veriler frekans ve yüzde
dağılım hesapları kullanılarak çözümlenmiştir.
Araştırmanın sonucunda Fen Bilgisi öğretmen adaylarında ilgili konuya dair kavram yanılgıları
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Hücre bölünmesi ve kalıtım, Kavram yanılgısı.
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Investigation of Teachers' Views on Teacher Leadership in Educational
Organizations with Meta-Synthesis Method
Abstract
The aim of this research is to investigate the researches in the qualitative paradigm, which
deals with teachers' perceptions about teacher leadership, by meta-synthesis method. In the study,
with the meta-synthesis method, it has been aimed to reveal the comparative similarities and
differences of the qualitative studies about teacher leadership conducted in Turkey. For this purpose,
11 studies, five theses and six articles, which were conducted between 2005, January-2019 Septemberin
the field of teacher leadership, and meeting the inclusion criteria of the study, were included.
Accordingly, five themes have come to the fore, the goals of teacher leadership, the variables that
affect teacher leadership, problems experienced in teacher leadership, teacher leadership behaviors,
and development of teacher leadership. All themes are evaluated in eight categories: process,
profession, school, communication, society, teacher, student and management. According to the
findings obtained in the research, it was determined that teacher leadership contributed to the
teaching-learning process, teaching profession, school, social communication, social structure,
teachers, students, and management. Factors affecting teacher leadership are grouped under the
categories of management, school, profession, and teacher. Within the scope ofteacher leadership, it
has been determined that there are problems arising from education system, school, school
management, individual characteristics of teachers, teaching profession, colleague, student, teachinglearning environment and parents. In addition, it has been observed that the personality traits,
communication skills and student-oriented behaviors of teachers are important in determining teacher
leadership behaviors. Finally, in order to improve teacher leadership, it can be suggested to carry out
studies to spread teacher leadership, to improve the working conditions of the teaching profession, to
regulate the professional development needs of teachers and to strengthen the communication in
educational institutions.
Key words: Teacher leadership, teacher, leadership, meta synthesis method
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Eğitim Örgütlerinde Öğretmen Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin
Meta-Sentez Yöntemiyle İncelenmesi
Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin, öğretmen liderliğine ilişkin algılarını konu edinen nitel
paradigmadaki araştırmaların, meta-sentez yöntemiyle incelenmesidir. Çalışmada, meta sentez yöntemi
ile Türkiye'de öğretmen liderliği alanında yapılmış nitel çalışmaların benzerlik ve farklılıklarının
karşılaştırmalı olarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğretmen liderliği alanında Ocak 2005
- Eylül 2019 yılları arasında yapılmış ve çalışmanın dahil edilme ölçütlerini karşılayan, beş tez ve altı
makale olmak üzere 11 çalışma, araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda; öğretmen liderliğinin
amaçları, öğretmen liderliğini etkileyen değişkenler, öğretmen liderliğinde yaşanan sorunlar, öğretmen
liderliği davranışları ve öğretmen liderliğinin geliştirilmesiolmak üzere beş tema oluşturulmuştur. Tüm
temalar; süreç, meslek, okul, iletişim, toplum, öğretmen, öğrenci ve yönetim olmak üzere toplam sekiz
kategori kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen liderliğinin
öğretme-öğrenme sürecine, öğretmenlik mesleğine, okula, sosyal iletişime, toplum yapısına,
öğretmenlere, öğrencilere ve yönetime katkı sağladığı belirlenmiştir. Öğretmen liderliğini etkileyen
faktörler; yönetim, okul, meslek ve öğretmen kategorileri altında toplanmıştır. Öğretmen liderliğinin
kapsamında, eğitim sistemi, okul, okul yönetimi, öğretmenlerin bireysel özellikleri, öğretmenlik
mesleği, meslektaş, öğrenci, öğretme-öğrenme ortamıve veli kaynaklı sorunlar olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, öğretmenlerin kişilik özelliklerinin, iletişim kurma becerilerinin ve öğrenciye odaklı
davranışlarının, öğretmen liderliği davranışlarını belirlemek açısından önemli olduğu görülmüştür. Son
olarak, öğretmen liderliğinin geliştirilmesi için, öğretmen liderliğinin yaygınlaşması için çalışmalar
yapılması, öğretmenlik mesleğinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişim
ihtiyaçlarının düzenlenmesi ve eğitim kurumlarındaki iletişimin güçlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen liderliği, öğretmen, liderlik, meta sentez yöntemi
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Determining the Attitudes of Prospective Teachers towards Cooperative
Learning Method in Terms of Different Variables
Abstract
In this study, it was aimed to determine the attitudes of prospective teachers towards
cooperative learning in terms of different variables. The study was carried out in the spring semester
of the 2018-2019 academic year, and the sample of the research consisted of 321 pre-service teachers,
231 girls and 90 boys, who were studying at the last year at the Erzincan Binali Yıldırım University
Faculty of Education, and the research was conducted in the screening model.
After the descriptive statistics about the demographic characteristics of the participants, the
distribution of the scale scores by gender and the departments in which education was determined
was determined. The distribution of the data was examined and it was determined that the distribution
was normal and homogeneous. As a result of one-way analysis of variance, TUKEY test, which is one
of the post-hoc tests, was applied for multiple comparisons.
As a result of the research, it was determined that teacher candidates' attitude points towards
cooperative learning were positive and there was no statistically significant difference between attitude
scores. Since cooperative learning has a positive effect on students 'learning abilities, it is important to
determine pre-service teachers' attitudes towards this method.
Keywords: Cooperative Learning, Prospective Teachers, Attitude Determination Page.
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Öğretmen Adaylarının Farklı Değişkenler Açısından İşbirlikli Öğrenme
Yöntemine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Özet
Bu araştırmada öğretmen adaylarının farklı değişkenler açısından işbirlikli öğrenmeye yönelik
tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında
yürütülmüş olup araştırmanın örneklemini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
son sınıfta öğrenim görmekte olan 231 kız ve 90 erkek olmak üzere toplam 321 öğretmen adayı
oluşturmuş olup araştırma tarama modelinde yürütülmüştür.
Katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili yapılan betimsel istatistiklerin ardından ölçek
puanlarının cinsiyete ve öğrenim görülen bölümlere göre dağılımları belirlenmiştir. Verilerin dağılımı
incelenmiş, dağılımın normal ve homojen olduğu tespit edilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda
gruplar arasında farklılık olduğundan çoklu karşılaştırmalar için post-hoc testlerinden TUKEY testi
uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının işbirlikli öğrenmeye yönelik tutum puanlarının
olumlu olduğu, tutum puanlarının arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit
edilmiştir. İşbirlikli öğrenmenin öğrencilerin öğrenme kabiliyetleri üzerinde olumlu etkisi olduğundan
öğretmen adaylarının bu yönteme karşı tutumlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşbirlikli Öğrenme, Öğretmen Adayları, Tutum Belirleme.
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The Lost Extent in Education: Happiness
Abstract
Education and happiness are considered to be two opposing concepts today and happiness
seems to be the subject of psychology. In the discussion of the goals emerging with education as an
institutional activity and having been carried on for centuries, today’s schoolsare united around the
goal of promoting national welfare, thereby increase the academic success of the student, ensuring
that they have a profession to improve their financial situation. Aforesaid purpose exposes children
and adults with a paradox. If the primary goal of school is that students become successful in lessons
and exams, attend to better schools in order to have a good education, acquire a profession where
they can provide their financial well-being and find a job to perform this profession, how will it be
possible to achieve happiness in this process as a whole?
It is rarely observed that happy children resort to violence and bullying. In this case, the basic
intention of education should be to create an educational environment that enables children to be
good/happy individuals. In this study, the necessity of putting happinessto a primary position in
education was emphasized and how much the current education system, curriculum and exam
implementation serve for this purpose wasinvestigated.
Happiness is not the only purpose of life, just as it is not the only purpose of education; but
happiness is a criterion that can be referenced to measure the value and purpose of what is done. In
this content, the question of how the school can cantribute to happiness was examined in the context
of care ethic and this question was analyzed within the related literatu that includes basic approaches
and recommendations of solution with regard to this theme.
Key Words: Educaiton, Aims of Education, Happiness, School, Care.
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Eğitimde Yitirilen Boyut: Mutluluk
Özet
Eğitim ve mutluluk günümüzde birbirine karşıt düşen iki kavram olarak ele alınmakta,
mutluluk psikolojinin konusu olarak görünmektedir. Eğitimin bir kurumsal faaliyet olmasıyla birlikte
ortaya çıkan ve yüzyıllardır süregelen amaçlar tartışmasında bugünün okulları öğrencinin akademik
başarısını yükselterek mali durumunu iyileştireceği bir meslek edinmesini sağlamak, böylece ulusal
refahı attırmak amacı etrafında birleşmektedirler. Söz konusu amaç, çocukları ve yetişkinleri bir
paradoksla karşı karşıya bırakmaktadır.Okulun birincil amacı öğrencilerin derslerde ve sınavlarda
başarılı olmaları, iyi bir eğitim alabilmek için daha iyi okullara gitmeleri, maddi refahlarını
sağlayabilecekleri bir meslek edinmeleri ve bu mesleği icra edebilecekleri bir iş bulmaları ise, tüm bu
süreçte mutluluk nasıl sağlanacaktır?
Mutlu çocukların şiddete ve zorbalığa başvurmasınadiren görünmektedir. Bu durumda
eğitimin temel yönelimi, çocukların iyi/mutlu birer birey olmalarını mümkün kılan bir eğitim ortamı
yaratmak olmalıdır. Bu çalışmada, eğitimde öncelikle mutluluğun amaçlanması gerekliliğine dikkat
çekilerek mevcut eğitim sistemi, müfredat ve sınav uygulamalarının bu amaca ne kadar hizmet etmekte
olduğu incelenmiştir.
Mutluluk yaşamın tek amacı olmadığı gibi, eğitimin de tek amacı değildir; ancak yapılanların
değerini ve amacını ölçmek için kendisine başvurulabilecek bir ölçüttür. Bu içerikte, okulun mutluluğa
nasıl katkıda bulunabileceği sorusu özen etiği bağlamında incelenmiş ve söz konusu soru, bu temaya
ilişkin temel yaklaşımlara ve çözüm önerilerine yer veren kaynaklar kapsamında çözümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitimin Amaçları, Mutluluk,Okul, Özen.
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Globalization 4.0 and Its Effects on International Higher Education
Abstract
The fact that distance between countries does not matter owing to various opportunities
offered by the advancements in technology and transportation has brought about the phenomenon
of viewing the world from a collective perspective—globalization. It has also been manifested itself
in the field of higher education through internationalization. Globalization has not lost its importance
since the time it first emerged, but the concept has evolved with time. The new form of this
phenomenon, referred to as Globalization 4.0 at the World Economic Forum 2019, impact higher
education and introduce new paradigms in the system. This study evaluates the concept of Globalization
4.0 to understand the impact of the transition in globalization on internationalization of higher
education. Although the number of students in international circulation in higher education has not
decreased, there is an apparent shift in the destinations preferred by and factors that motivate students.
Understanding the changes in higher education from the parallel perspective of global development
will provide an important outlook to countries and higher education institutions that seek to update
and develop internationalization policies. Specifically, the study has attempted to evaluate the
following three issues that have merged on higher education area related with the changes in the
concept of globalization: the impact of digitalization, regional hubs and the approach of
internationalization at home.
Key words: Globalization, Globalization 4.0, Higher education, Internationalization.

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 78

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Dr. Oya Tamtekin Aydın

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İstanbul, Türkiye,
oyatamtekin@gmail.com

Küreselleşme 4.0 ve Uluslararası Yükseköğretim Alanına Etkileri
Özet
Ülkeler arasındaki mesafelerin ilerleyen teknoloji ve ulaşım olanaklarının sunduğu imkânlarla
öneminin kalmaması, beraberinde tek ve ortak bir bakış açısıyla dünyayı ele alabilme olgusunu ortaya
çıkarmıştır. Küreselleşme adı verilen bu eğilim, “uluslararasılaşma” kavramı ile yükseköğretim alanında
kendini göstermektedir. Küreselleşme olgusu ortaya çıktığı yıllardan bugüne önemini hiç yitirmemiş
ancak günümüzde farklı bir noktaya evirilmiştir. 2019 Dünya Ekonomik Forumu’nda “Küreselleşme
4.0” adı altında incelenen bu olgunun yaşadığı değişimler, yükseköğretim alanında da etkilerini
göstererek yükseköğretimde uluslararasılaşma faaliyetlerinde yeni paradigmaları beraberinde
getirmektedir. Bu çalışma ile “Küreselleşme 4.0” kavramını değerlendirerek küreselleşme olgusunun
evirildiği noktanın “uluslararasılaşma” üzerindeki yansımalarını özellikle şu üç kavram ile eşleştirerek
anlamaya çalışacağız: bölgesel yükseköğretim alanları, dijitalleşme ve yurtdışına çıkmadan
uluslararasılaşma. Dünyanın gelişimine paralel bir bakış açısı ile yükseköğretim alanındaki değişimleri
anlamaya çalışmanın, “uluslararasılaşma” politikalarını ve stratejilerini güncellemek ve geliştirmek
isteyen ülkelere ve kurumlara önemli bir perspektif sağlayacağı kanısındayız.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Küreselleşme 4.0, Yükseköğretim, Uluslararasılaşma.

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi (ICMUSS2020), May 06-08, 2020,
Ankara/ TÜRKİYE | 79

2ndInternational

Congress on Multidisciplinary Social Sciences

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi ISBN: 978-605-06728-0-0

Selin Erişkin

Necmettin Erbakan University, Faculty of Education, Preschool Teaching, Konya, Turkey,
Selineriskin6@gmail.com

Mustafa Işıklı

Biruni University, Faculty of Health Sciences, Occupational Health and Safety, İstanbul, Turkey,
mstfiskli@gmail.com

Investigation of Preschool Education Institutions in Terms of Occupational
Health and Safety
Abstract
In today's technology, the development and survival of societies depends on the qualified
training and education of every member of that society. On the other hand, undoubtedly, pre-school
education institutions are the place where the foundation of this education is laid. On the other hand,
undoubtedly, pre-school education institutions are the place where the foundation of this education
is laid. The purpose of this study is to evaluate the preschool institutions that provide educational
services in terms of occupational health and safety. In the study, a research was designed that allows
some determinations about the deficiencies of preschool institutions about security. However,
different dimensions of occupational health and safety, which are mandatory in all businesses, have to
be adapted to preschool services in recent years. From this point of view, the main purpose of this
study is to determine the parents' expectations of safety between the ages of 0-6 students who receive
education in preschool education institutions, to what extent these expectations are met, and to what
extent occupational health and safety is applied in schools. For this purpose, a working group of 15
people was established with the parents of children who received care and education between the ages
of 0-6 in preschool education institutions in Kazan, Ankara. A semi-structured interview form
consisting of open-ended questions developed by the researcher was used as a data collection tool.
The data were analyzed using 'descriptive analysis' which is one of the qualitative analysis methods.
Research results are important for the evaluation of schools in terms of occupational health and safety
and for determining the perception of safety of schools.
Key Words: Pre, School, Occupational, Health, Safety
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Özet

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından
İncelenmesi

Günümüz teknolojisinde toplumların gelişebilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi o toplumun
üyesi olan her bireyin nitelikli şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesine bağlıdır. Öte yandan bu eğitimin
temelinin atıldığı yer şüphesiz ki okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu çalışmanın amacı ise eğitim
hizmeti vermekte olan okul öncesi kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesidir.
Çalışmada, okul öncesi kurumlarının güvenlik konusunda eksik yönleriyle ilgili bazı tespitlerin
yapılmasına olanak sağlayan bir araştırma tasarlanmıştır. Bununla birlikte son yıllarda tüm işletmelerde
zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğinin farklı boyutlarının okul öncesi hizmetlere uyarlanması
gerekmektedir. Buradan yola çıkarak bu çalışmanın asıl amacı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim
alan 0-6 yaş aralığındaki öğrencilerin velilerinin güvenliğe dair beklentileri, bu beklentilerin ne derece
karşılandığı ve bununla beraber okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin ne derece uygulandığını tespit
etmektir. Bu amaçla Ankara ili Kazan ilçesinde eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında, 0-6 yaş
aralığında bakım hizmeti alan ve öğrenim gören çocukların ebeveynleri ile 15 kişilik bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan
oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler nitel analiz yöntemlerinden olan
‘betimsel analiz’ kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları okulların iş sağlığı ve güvenliği
açısından değerlendirilmesi ve okulların güvenlik algısının tespiti için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Öncesi, İş, Sağlığı, Güvenliği
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The Effect Of Interactive Reading On Speaking Skills In Teaching Turkish As
A Foreign Language
Abstract
Language skills are affected and affect each other in both mother tongue and foreign language
acquisition. In this context, comprehension skills support and develop expression skills. Such a
relationship between reading skills, reading comprehension skills, speaking skills, etc. It is concerned.
Increase vocabulary with individual reading, pronounce words more accurately and start using them
according to their context. It is easier for the individual who increases the vocabulary to express
himself and make his speech impressive. A similar situation exists in foreign language learning. The
main purpose of foreign language acquisition is communication. The individual wants to communicate
orally or in writing in the target language. When communicating in a foreign language, it is extremely
important to be able to use words according to their context. In this context, reading skill affects and
supports speaking skill. In the study, in which the experimental pattern with control group was
adopted, a speech ten test was applied to the students who learn Turkish as a foreign language at B /
2 level, while the reading activities were carried out with interactive reading in the six-week
experimental process, while the reading activities were carried out in accordance with the instructions
in the Turkish teaching set. According to the post-test results at the end of the experimental process,
the speaking test achievements of the interactive reading activities were statistically more significant
than the control group.
Keywords: Interactive Reading, Reading, Speaking, Teaching Turkish to Foreigners, Intermediate Level
Note: This declaration is being carried out at YTU Social Sciences Institute and has the same title as the
declaration. It is produced from the thesis.
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Türkçenin Yabanci Dil Olarak Öğretiminde Etkileşimli Okumanin Konuşma
Becerisine Etkisi
Özet
Dil becerileri hem ana dil hem de yabancı bir dil ediniminde birbirlerinden etkilenmekte ve
birbirlerini etkilemektedir. Bu bağlamda anlama becerileri, anlatma becerilerini destekler ve geliştirir.
Anlama becerilerden okuma ile anlatma becerilerinden konuşma becerisi arasında da böyle bir ilişki
söz konusudur. Birey okuma ile kelime hazinesini artırır, kelimeleri daha doğru telaffuz eder ve
bağlamına uygun kullanmaya başlar. Kelime hazinesini artıran bireyin kendini ifade etmesi ve
konuşmasını etkileyici hâle getirmesi kolaylaşır. Benzer durum yabancı dil öğreniminde de söz
konusudur. Yabancı dil ediniminin temel amacı iletişimdir. Birey hedef dilde sözlü veya yazılı şekilde
iletişim kurmak ister. Yabancı bir dilde iletişim kurarken kelimeleri bağlamına uygun olarak
kullanabilmek son derece önemlidir. Bu bağlamda okuma becerisi, konuşma becerisini etkiler ve
destekler. Kontrol gruplu deneysel desenin benimsendiği çalışmada B/2 seviyesinde Türkçeyi yabancı
dil olarak öğrenen öğrencilere bir konuşma ön testi yapılmış, altı haftalık deneysel süreçte ise okuma
etkinlikleri etkileşimli okuma ile yapılırken kontrol grubunda okuma etkinlikleri Türkçe öğretim
setindeki yönergelere göre yapılmıştır. Deneysel sürecin sonunda yapılan son test sonuçlarına göre
etkileşimli okuma etkinliklerinin konuşma testi başarıları, kontrol grubuna göre istatiksel olarak daha
anlamlı çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Okuma, Okuma, Konuşma, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Orta
Düzey
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The Limitations and the Scope of the Regulation Authorization for the
Prevention of Loss of Rights in the Scope of Jurisdiction Envisaged by Law no
7226
Abstract
In Turkish positive law, administrative regulation is defined as the authority of the
administration to fulfill general and non-personality administrative acts. The administration (the
executive) uses this authority for well functioning of the public services and for the public order (public
safety, health and peace). With the 2017 constitutional amendments, the administration (to the
executive) has been granted general regulatory powers, primarily through Presidential Decrees,
Presidential Rulings, regulations and other regulatory acts in the Turkish positive law. Although the
boundaries of these regulations are drawn in the Constitution, there are difficulties in administrative
regulation, especially in matters related to the judicial field. Hence the “separation of powers principle”
indicates that the judicial field cannot be regulated by lower norms, but only by law. For these reasons,
these regulatory actions should not interfere with the exercise and conducting of judicial power in
accordance with the principle of separation of powers. In other words, these regulations have to
increase the functional impact of the judiciary between the power of execution and the judiciary, to
speed up their activities and these should be limited to the purpose of right to legal remedies of
individuals. The subject of this review is the regulatory acts of the administrative bodies (Ministry of
Justice, Board of Judges and Prosecutors, Board of Presidents of Council of State and Supreme Court
of Appeals) authorized explicitly by the law. In addition, in our review, it evaluates the conformity of
administrative regulations with the general purpose of protecting the public order with the special
purpose of “preservation the right to legal remedies of individuals to lose their rights” in the temporary
Article 1 of the 7226 authority law. In these evaluations, the criterias in administrative judicial rulings
has been taken into consideration as well.
Keywords:Administrative Regulation,Seperation of Powers, PublicOrder, JurisdictionalFunction,
AdministrativeLawRulings.
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7226 SayılıKanunlaÖngörülen Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesine
Yönelik Düzenleme Yetkisinin Sınırları ve Kapsamı
Özet
Türk pozitif hukukunda idari düzenleme, idarenin genel ve kişilik dışı idari işlemler yapma
yetkisi olarak tanımlanmaktadır. İdare (yürütme) bu yetkisini kamu hizmetlerinin iyi işlemesi, kamu
düzeninin (kamu güvenliğinin, sağılığının ve huzurunun) sağlanması amacıyla kullanmaktadır. 2017
Anayasa değişikliği ile Türk pozitif hukukunda idareye (yürütmeye) başta Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararları, yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemlerle
genel düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu düzenlemelerin sınırları Anayasada çizilmiş olmakla beraber
özellikle yargısal alana ait konularda idari düzenleme zorlukları bulunmaktadır. Zira yargısal alanının
ancak yasa ile düzenlenebileceği daha alt normlarla düzenlenemeyeceği “kuvvetler ayrılığı ilkesinin”
gereğidir. Bu nedenlerle söz konusu düzenleyici işlemlerin kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak yargı
yetkisinin kullanılması ve yürütülmesine müdahale etmemesi gerekmektedir. Diğer bir anlatımla söz
konusu düzenlemeler yürütme erki ile yargı arasında yargının işlevsel etkisini artırmak faaliyetlerini
hızlandırmak ve bireylerin hak arama özgürlüklerinin kullanılmasına yönelik amaç ile sınırlı olmak
zorundadır. Bu incelemenin konusunu açıkça Kanun ile yetkilendirilen idare organları (Adalet
Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay-Yargıtay Başkanlar Kurulu) nın düzenleyici işlemleri
oluşturmaktadır. Ayrıca incelememizde 7226 sayılı yetki yasasının geçici 1.maddesindeki “bireylerin
hak arama kayıplarının önlenmesi” özel amacı ile idari düzenlemelerin, kamu düzeninin korunması
genel amacına uygunluğu değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerde istikrar bulmuş idari yargı
kararlarındaki ölçütlerin de göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İdari Düzenleme, Kuvvetler Ayrılığı, Kamu Düzeni, Yargı İşlevi, İdari Yargı
Kararları.
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Injunction in Different Country Implementations2
Abstract
Injunction is an institution that does not have a place in Turkish positive law. However, as
regards definition, it can be defended that some judicial decisions included in the Turkish judicial
system have the attribute of injunction. The institution of injunction, which has the meaning of giving
orders to the administration of the court, is of British legal origin. As of the present-day, it is
implemented both in the Anglo-Saxon legal systems and in the Continental European legal systems.
It is an institution that exists in many countries, such as England, the United States of America, France,
Germany, Sweden and Italy. It is based on the provider role for the debating and implementing the
judiciary decisions from the aspect of Turkish law. It has been treated from this aspect in the doctrine.
Our study also emphasizes the importance of injunction from the aspect of concretizing the judicial
decisions outside of the provider aspect of the implementation of judicial decisions. Injunction would
both prevent judicial decisions not being implemented and by concretizing the judicial decisions, it
would provide for a more accurate implementation. Ultimately, injunction together with these two
aspects would serve the principles of the state of law. In our study, injunction will be presented with
different country examples. England, the United States of America, France and Italy are the countries
that will be treated. The meaning of injunction and the forms of application will be set forth by
studying in detail these implementations. In this manner, it will be possible to evaluate the subjects of
whether this type of institution exists or not in the Turkish legal implementations and whether it
should or should not exist.
Key Words: Judicial supervision, Principle of the state of law, Principle of the separation of powers, Not
implementing judicial decisions.
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Farklı Ülke Uygulamalarında Yargısal Emir3
Özet
Yargısal emir, Türk pozitif hukukunda yer almayan bir müessesedir. Ancak tanımlanması
itibariyle Türk yargılama sisteminde yer alan birtakım yargı kararlarının yargısal emir niteliğinde olduğu
savunulabilir. Mahkemenin idareye emir vermesi anlamına gelen yargısal emir müessesesi, İngiliz
hukuku kökenlidir. Bugün itibariyle hem Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde hem de Kıta Avrupası
hukuk sistemlerinde uygulanmaktadır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İsveç,
İtalya gibi pek çok ülkede var olan bir müessesedir. Türk hukuku bakımından tartışılması, yargı
kararlarının uygulanmasını sağlayıcı rolü sebebiyledir. Doktrinde bu yönüyle ele alınmıştır. Çalışmamız,
yargı kararlarının uygulanmasını sağlayıcı yönü dışında yargı kararlarının somutlaştırılması bakımından
da yargısal emirin önemini vurgulamaktadır. Yargısal emir hem yargı kararlarının uygulanmamasını
engelleyecek hem de yargı kararlarının somutlaşarak daha doğru uygulanmasını sağlayacaktır.
Nihayetinde bu iki yönüyle birlikte yargısal emir hukuk devleti ilkesine hizmet edecektir. Çalışmamızda
yargısal emirin farklı ülke örnekleri tanıtılacaktır. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya
ele alınacak ülkelerdir. Bu uygulamalar incelenerek yargısal emirin anlamı, uygulanma biçimleri ortaya
konulacaktır. Böylece Türk hukuk uygulamasında bu tür bir müessesenin var olup olmadığı ile var olup
olamayacağı konuları değerlendirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yargısal denetim, Hukuk devleti ilkesi, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Yargı kararlarının
uygulanmaması.
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Equality and Conflict of Arms Principle in Disciplinary Proceeding Concerning
the Public Officials
Abstract
One of the most common requirements of the State of Law is that the processes of an
administration are subject to judicial review, and that the judicial review is fair. A fair trial requires that
the process of judgment comprises some rights and assurances for the parties. Equality of arms and
conflicting trial principles, which are among the factors of the equitable trial principle, are also among
these rights and assurances and defines the equality of the parties of the trial with respect to the
procedural processes, notification of such parties concerning the evidences, information and opinions
presented during the trial process and ability of them to make comments with respect to such issues.
On the other hand, the administration, which is required to render the public service, is performs
unilateral procedures with executive nature thanks to its superior and privileged authorities. Since the
administrative procedures shall be continued to be applied according to the presumption of
compliance with laws, even if such administrative procedures are illegal, as long as these are not
stopped or decided to be cancelled as a result of judicial review, these may lead to negative results
concerning the rights and interests of the individuals. When compared to the other procedures of the
administration, the quality of the procedures concerning the non-judicial punishments, which give rise
to effective results with respect to the professional lives of the public officials as of the moment they
are applied causes the occurrence of the mentioned negative results more intensely. Due to this reason,
the equality and conflict of arms principles are required to be applicable at the stage of disciplinary
proceeding, which must be carried out prior to infliction of such non-judicial punishment, enable the
administration to be notified about the claims, evidences and information about the parties of the
proceeding, make comments concerning these issues and defend themselves.
Keywords: Non-judicial Punishment, Disciplinary Proceeding, Equitable Trial Principle, Equality of
Arms Principle, Principle of Conflict.
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Kamu Görevlilerine İlişkin Disiplin Soruşturmalarında Silahların Eşitliği ve
Çelişme İlkesi
Özet
Hukuk Devleti ilkesinin en temel icaplarından biri idarenin işlemlerinin yargısal denetime tabi
olması, yargısal denetimin de adil olmasıdır. Adil bir yargılama ise muhakeme sürecinin taraflara yönelik
bir takım hak ve güvenceler içermesini gerektirmektedir. Hakkaniyete uygun yargılanma ilkesinin
unsurlarından olan silahların eşitliği ve çelişmeli yargılanma ilkeleri de bu hak ve güvencelerdendir ve
yargılamanın taraflarının usuli işlemler bakımından eşit olmalarını, yargılanma sürecinde ortaya
konulan delil, bilgi ve görüşlerden haberdar edilmelerini ve bunlar hakkında yorum yapabilmelerine
imkân tanınmasını ifade etmektedir. Öte yandan kamu hizmetini gerçekleştirmekle yükümlü olan idare,
donatıldığı üstün ve ayrıcalıklı yetkiler ile tek yanlı ve icrai nitelikte işlemler yapmaktadır. Hukuka
uygunluk karinesi uyarınca hukuka aykırı dahi olsa idari işlemlerin yargısal denetim sonucu yürütmeleri
durdurulmadığı yahut iptallerine hükmedilmediği sürece uygulanmalarına devam edileceğinden, kişi
hak ve menfaatleri açısında olumsuz sonuçları doğabilmektedir. İdarenin diğer işlemlerine nazaran
disiplin cezalarına ilişkin işlemlerinin, uygulandığı andan itibaren kamu görevlilerinin meslek
hayatlarına yönelik etkili sonuçlar doğuracak nitelikte olmaları, belirtilen olumsuz sonuçların daha
yoğun şekilde görülmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle de silahların eşitliği ve çelişme ilkelerinin
disiplin cezalarının verilmesinden önce yapılması zaruri olan disiplin soruşturması aşamasında geçerli
olması, idarenin soruşturmanın taraflarının haklarındaki iddia, delil ve bilgilerden haberdar olmalarına,
bunlara yönelik yorum yapabilmelerine ve kendilerini savunabilmelerine imkân tanıması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Disiplin Cezası, Disiplin Soruşturması, Hakkaniyete Uygun Yargılanma İlkesi,
Silahların Eşitliği İlkesi, Çelişme İlkesi.
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The Question of Whether It is Possible to Ask the Cancellation of a Negotiable
Instrument or Not Apart From the Case of Loss- Assessments and Suggestions
on Suits and Claims within This Respect
Abstract
According to Article 651 of the Turkish Commercial Code the cancellation of a negotiable
instrument comes into play in case of loss. However, a negotiable instrument might get lost in different
ways. The presentment of an instrument by the bearer might become impossible due to theft, loss,
combustion or tearing. It is possible to encounter cases like some information got wiped away or
something spilled over the instrument, where determining the right related to the instrument might
get difficult even though the bearer holds the certificate.According toone view, apart from the
aforementioned cases it is not possible to file a cancellation suit. Yet, the issue is contentious in case
law and doctrine. According to somecourt decisions, incases where the negotiable instrument becomes
unusable but it is not a case of loss then the issue cannot be the subject of a cancellation suit.The
question of whether it is possible to ask the cancellation of a negotiable instrument or not apart from
the case of loss is of crucial importance in practice. Hence, firstly the issue of whether it is possible to
ask the cancellation of a negotiable instrument which has become unusable but cannot be considered
as lost shall be examined. Within this context a second issue arises with respect to suits filed in cases
of loss of a negotiable instrument. The questions of who might ask for cancellation in case of the loss
of a negotiable instrument and whether the nature of such a claim constitutes a suit or an ex parte
proceeding shall be handled in light of comparative law both froma terminological and a procedural
perspective.
Keywords: Negotiable Instrument, Case of loss, Unusable instrument, Cancellation case, Ex parte
proceeding.
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Kıymetli Evrakın Zayi Olma Dışında İptalinin İstenebilip İstenemeyeceği
Sorunu ve Bu Bağlamda Açılacak Dava ve Yapılacak Talepler Üzerine
Tespitler ve Öneriler

Özet
TTK md 651 anlamında kıymeti evrakın iptal edilmesi ziya halinde söz konusu olmaktadır.
Ancak kıymetli evrak farklı şekillerde zayi olabilir. Çalınma ya da kaybolma, yanma, yırtılma gibi
nedenlerle senedin hamil tarafından ibrazı imkânsızlaşabileceği gibi, bazı hallerde senet hamilin elinde
olsa bile üzerine bir şey döküldüğü için ya da silindiği için hakkın tespitinin zorlaştığı durumlar da söz
konusu olabilir. Bu durumların haricinde iptal davasının söz konusu olmayacağı belirtilmektedir.
Ancak doktrinde ve Yargıtay kararlarında bu durumun tartışmalı olduğu görülmektedir. Kıymetli
evrakın zayi olma dışında da iptalinin mümkün olup olmadığının tespiti uygulama açısından önemli bir
sorundur. Yargı kararlarında, bazı durumların kıymetli evrak açısından zayi olma durumu
oluşturmadığı, kullanılamayacak hale gelmesinin söz konusu olduğu ve bunun da iptal davasının
konusunu oluşturmayacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle ilk olarak zayi olma dışındaki bir sebepten
senedin kullanılamayacak hale gelmesi durumunda da iptalinin istenebilip istenemeyeceği
incelenecektir. Bu bağlamda ikinci bir mesele de senedin zayi olması halinde açılacak davalar
bakımından kendini göstermektedir. Gerek terminolojik açıdan gerekse usuli açıdan, senedin zayi
olması halinde, kimlerin iptali talep edebileceği ve bu doğrultuda yapılan istemin bir dava mı yoksa bir
çekişmesiz yargı işi mi olup olmadığı sorunu karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kıymetli evrak, Zayi olma, Kullanılamaz hale gelme, İptal davası, Çekişmesiz
yargı işi.
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Investigation of Pro-Licensed Football Coaches’ Trait Anger and Anger
Expression Styles
Abstract
In Turkish positive law, administrative regulation is defined as the authority of the
administration to fulfill general and non-personality administrative acts. The administration (the
executive) uses this authority for well functioning of the public services and for the public order (public
safety, health and peace). With the 2017 constitutional amendments, the administration (to the
executive) has been granted general regulatory powers, primarily through Presidential Decrees,
Presidential Rulings, regulations and other regulatory acts in the Turkish positive law. Although the
boundaries of these regulations are drawn in the Constitution, there are difficulties in administrative
regulation, especially in matters related to the judicial field. Hence the “separation of powers principle”
indicates that the judicial field cannot be regulated by lower norms, but only by law. For these reasons,
these regulatory actions should not interfere with the exercise and conducting of judicial power in
accordance with the principle of separation of powers. In other words, these regulations have to
increase the functional impact of the judiciary between the power of execution and the judiciary, to
speed up their activities and these should be limited to the purpose of right to legal remedies of
individuals. The subject of this review is the regulatory acts of the administrative bodies (Ministry of
Justice, Board of Judges and Prosecutors, Board of Presidents of Council of State and Supreme Court
of Appeals) authorized explicitly by the law. In addition, in our review, it evaluates the conformity of
administrative regulations with the general purpose of protecting the public order with the special
purpose of “preservation the right to legal remedies of individuals to lose their rights” in the temporary
Article 1 of the 7226 authority law. In these evaluations, the criterias in administrative judicial rulings
has been taken into consideration as well.
Keywords: Football coachs, trait anger, anger expression styles
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Özet Pro-Lisanslı Futbol Antrenörlerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade
Tarzlarının İncelenmesi
Özet
Bu çalışma Türkiye’de Pro-Lisans Futbol diplomasına sahip Antrenörlerin Sürekli Öfke ve
Öfke İfade Tarz düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Örneklem grubunu belirlenen evren
içerisinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 171 katılımcı oluşturmaktadır. Örneklem grubuna
Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Özer
(1994) tarafından yapılmış Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında örneklem grubunun demografik özelliklerinin ve kişisel
bilgilerinin özetlenebilmesi için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Bu araştırmadaki veriler yaş
değişkenine göre öfke kontrolü ve öfke dışa alt boyutlarında; eğitim durumuna göre sürekli öfke ve
öfke dışa alt boyutlarında; yabancı dil değişkenine göre öfke içe, öfke kontrol ve öfke dışa alt
boyutlarında ve antrenörlük deneyimine göre öfke dışa alt boyutunda gruplar arasında anlamlı bir fark
olduğunu göstermektedir (p<.05).
Futbol sporuyla uğraşan antrenörler yoğun rekabet ortamı içerisinde gerek saha dışı gerekse
saha içi ortamlarda öfkeye kaynaklık edecek çok boyutlu uyaranlarla karşılaşmaktadırlar. Bu uyaranlar
antrenörlerin duygu dünyalarını ve benliklerini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Sürekli
öfke durumu ve kontrol edilemeyen dışsal ve içsel ifade tarzı hukuki yaptırımlar yanında Antrenörün
kişiliğine, mesleki kariyerine ve kurumsal kimliğine zarar vermektedir. Bu çalışmayla elde edilen
verilerin ülkemizde en üst diplomaya sahip futbol antrenörlerinin sürekli öfke, öfke kontrolü, öfke içe
ve öfke dışa durumları üzerindeki etkilerine ışık tutacağı; öfke kontrolü konusunda strateji geliştirme
çalışmalarına yardımcı olacağı ve bu alanda daha fazla araştırmaya katkı sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Futbol Antrenörü, Sürekli öfke, Öfke İfade Tarzı
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The Profile of University Students 'Strategies to Tackle Stress
Abstract
In recent years, it has been observed that stress and anxiety levels of individuals have increased
in the world and in our country. The increase in the stress level causes individuals to experience
disruptions, focusing problems and the need to spend quality time in their daily routine. In this respect,
it is thought that the ways of coping with the stress of university students can be determined, it will
contribute to understanding and reducing stress factors by taking necessary measures when needed.
The aim of the research is to determine the level and preferences of university students to cope with
stress. The study group of the research consists of 463 participants, 315 of which are female and 148
of which are male, studying at Gazi University Sports Sciences, Educational Sciences and Engineering
Faculties in the fall semester of 2019-2020. In addition to the personal information form, the Stress
Coping Scale, which was developed in the USA by Özbay (1993) and adapted to our language by
Özbay and Şahin (1997), was used as the data collection tool. The cronbach alpha value obtained from
the dataset was calculated as .87. With the Shapiro-Wilk test, skewness and kurtosis values showed
that the data were normally distributed. In addition to descriptive statistics, Independent-Samples T
Test and One-Way ANOVA were used in the analysis of the data. The results of the analysis show
that the participants' level of c
situation that is also the preference for coping with stress. n addition, the tendency of female
participants to receive foreign aid was found to be statistically higher than male participants. Another
finding obtained within the scope of the research; It can be stated that the preference of the
participants studying in the Faculty of Sports Sciences to accept the problem and to search for new
solutions cognitively is used significantly more than the participants studying in other faculties. When
the variable of exercising was taken into account, it was also determined that the participants' strategies
to cope with stress did not differ.
Keywords: University student, coping with stress, strategy
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Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Görünümü

Özet
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde bireylerin stres ve kaygı düzeylerinin arttığı
gözlemlenmektedir. Stres düzeyinin artması bireylerin günlük olağan işlerinde aksamalara, odaklanma
sorunlarına ve kaliteli zaman geçirebilme ihtiyacını karşılayamamalarına sebebiyet vermektedir. Bu
doğrultuda üniversite öğrencilerinin stres ile başa çıkabilme yollarının ortaya konulabilmesin, ihtiyaç
duyulduğunda gerekli tedbirlerin alınması ile onları anlamaya ve stres faktörlerinin azaltılmasında katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin stres ile başa çıkabilme
düzeylerinin ve tercihlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 güz
döneminde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Mühendislik Fakülteleri’nde öğrenim
görmekte olan 315’i kadın, 148’i erkek olmak üzere 463 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak, kişisel bilgi formunun yanı sıra Özbay (1993) tarafından Amerika’da geliştirilen, Özbay ve Şahin
(1997) tarafından da dilimize uyarlanan Stresle Başa Çıkma Yolları Ölçeği kullanılmıştır. Veri setinden
elde edilen cronbach alpha değeri .87 olarak hesaplanmıştır. Shapiro-Wilk testi ile skewness ve kurtosis
değerleri verilerin normal dağıldığını göstermiştir. Verilerin analizinde betimsel istatiklerin yanı sıra,
Independent-Samples T Testi ve One-Way ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonuçları katılımcıların
beraber, stresle başa çıkma tercihi olarak da oluşan durum karşısında soyutlanma yönteminin
dış yardım alma eğilimin erkek katılımcılara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen bir başka bulgu ise; Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte
olan katılımcıların problemi kabul etme ve bilişsel olarak yeni çözüm yollarını arama tercihinin anlamlı
düzeyde diğer fakültelerde öğrenim gören katılımcılara göre daha fazla kullanıldığı ifade edilebilir.
Egzersiz yapma değişkeni dikkate alındığında ise katılımcıların stresle başa çıkma stratejilerinin farklılık
göstermediği de tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, stres ile başa çıkabilme, strateji.
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Conscıous Awareness Level Of Students Of Sports Scıence
Abstract
The concept of conscious awareness, which is generally defined as focusing the attention of
an individual without any judgment on the current situations, is a research subject that has come to
the fore today. 232 students studying in different departments of the faculty of sports sciences
participated in this research, which was designed according to the screening model. Conscious
Awareness Scale, which was adapted to Turkish by Özyeven, Arslan, Keser and Deniz (2011), was
used as a data collection tool. Before starting the analysis of the data, it was examined whether the
data set was suitable for normal distribution. After the data were suitable for normal distribution,
Independent Sample t test, One Way Anova and Correlation analyzes were used in statistical
procedures. As a result of the analyzes, it was determined that conscious awareness levels of students
of the faculty of sports science did not differ significantly according to their gender. Similarly, no
meaningful relationship was found between the conscious awareness levels of the participants and the
age variable. However, it was determined that there was a significant difference in conscious awareness
levels according to the department in which the participants studied. It was determined that there was
a significant difference between the participants studying in the sports management section and the
participants studying in the coaching section.
Key Words: University students, Faculty of Sports Sciences, Conscious Awareness, Physical
Education, Sports
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Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilinçli Farkindalik Düzeyleri
Özet
Genellikle bir bireyin dikkatini şu anda meydana gelen durumlara yargılama yapılmaksızın
odaklaması olarak tanımlanan bilinçli farkındalık kavramı, günümüzde ön plana çıkmış bir araştırma
konusudur. Tarama modeline göre desenlenen bu araştırmaya, spor bilimleri fakültesinde farklı
anabilim dallarında öğrenim gören 232 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak
Türkçe uyarlaması Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından gerçekleştirilen Bilinçli
Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizine başlanılmadan önce veri setinin normal dağılıma
uygun olup olmadığı incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun çıkmasının ardından istatistiksel
işlemlerde, Independent Sample t testi, One Way Anova ve Korelasyon analizleri kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeylerinin
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde katılımcıların bilinçli
farkındalık düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak
katılımcıların öğrenim gördükleri anabilim dalına göre bilinçli farkındalık düzeylerinde anlamlı farklılık
olduğu belirlenmiştir. Spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcılar ile antrenörlük
bölümünde öğrenim gören katılımcılar arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, Spor bilimleri fakültesi, Bilinçli farkındalık, Beden eğitimi, Spor
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Moderator Role of Political Behaviors in the Relationship Between
Organizational Commitment and Job Satisfaction
Abstract
The purpose of this study was to examine the moderator of political behavior in the
relationship between job satisfaction and organizational commitment.
Data were collected from 409 employees. 38.4% of them were females, whereas 61.6% them
were males (252 people). The mean age of the participants was 35.14 (SD = 7.16).
Employess completed the Job Satisfaction Scale (Durak Batıgün and Hisli Şahin, 2006),
General Political Behavior Scale (Kacmar and Ferris, 1991) and Organizational Commitment Scale
(Meyer and Allen, 1997).
The moderator role of political behaviors exhibited in the business environment in the
relationship between job satisfaction and organizational commitment was tested using the PROCESS
macro analysis (Model 1) for SPSS (Hayes, 2018).
According to the results of the regression analysis based on bootstrap method conducted to
determine the moderator effect of organizational commitment sub-dimensions (affective, continuance
and normative), only the moderator effect of political behaviors in the relationship between
continuance commitment and job satisfaction is significant (F3,405 = 37.59, p <.001). All variables
(continuance commitment, political behavior and interaction variable) explain about 22% (R 2 = .22)
of change in job satisfaction. Continuance commitment affects job satisfaction positively (b = .800,
t405 = 111.94, p <.001) and general political behavior negatively (b = -2.317, t405 = -7.72, p <.001). The
interaction effect (moderator effect) of continuance commitment and general political behavior
variables on job satisfaction is also significant (b = .167, t405 = 3.36, p <.001). This result shows that
the relationship between job satisfaction and continuance commitment is regulated by the political
behaviors exhibited in the business environment. In other words, political behaviors have a moderator
effect.
Keywords: Job satisfaction, organizational commitment, political behavior
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Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkide Politik Davranışların
Düzenleyici Rolü
Özet
Bu çalışma, iş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide politik davranışların düzenleyici
rolünü belirlemeyi amaçlamıştır.
Çalışmaya 409 çalışan katılmıştır. Katılımcıların % 38.4’ü kadın (157 kişi), % 61.6’ü erkektir
(252 kişi). Yaş ortalaması 35.14’dür (S = 7.16).
İş Doyumu Ölçeği (Durak Batıgün ve Hisli Şahin, 2006), Genel Politik Davranış Ölçeği
(Kacmar ve Ferris, 1991) ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Meyer ve Allen, 1997) kullanılarak veri
toplanmıştır.
İş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide iş ortamında sergilenen politik davranışların
düzenleyici rolü Hayes’in (2018) SPSS üzerinden PROCESS macro analiziyle (Model 1) sınanmıştır.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarının (duygusal, devam ve normatif) düzenleyici etkisini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bootstrap yöntemi temelli regresyon analizi sonuçlarına göre, sadece devam
bağlılığı ve iş doyumu arasındaki ilişkide politik davranışların düzenleyici etkisi anlamlıdır (F3,405 =
37.59, p<.001). Tüm değişkenler (devam bağlılığı, politik davranış ve etkileşim değişkeni) iş
doyumundaki değişimin yaklaşık %22’sini (R2 = .22) açıklamaktadır. Devam bağlılığı iş doyumunu
olumlu yönde (b = .800, t405 = 111.94, p< .001), genel politik davranış ise olumsuz yönde (b = -2.317,
t405 = -7.72, p< .001) ve anlamlı düzeyde etkilemektedir. Devam bağlılığı ve genel politik davranış
değişkenlerinin iş doyumu üzerindeki etkileşimsel etkisi de (düzenleyici etki) anlamlıdır (b = .167, t405
= 3.36, p< .001). Bu sonuç iş doyumu ve devam bağlılığı arasındaki ilişkinin iş ortamında sergilenen
politik davranışların tarafından düzenlendiğini, yani politik davranışların düzenleyici etkiye sahip
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İş doyumu, örgütsel bağlılık, politik davranış
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The Implementation of the Recent Family Code in relation to Under-aged
married Girls in Morocco
Abstract
This paper is the result of a socio-cultural, linguistic and judicial analysis of the implementation
of the recent family code in relation to under-aged married girls in the regions of Fez- Meknes and
around the Atlas mountains. It is divided into two main sections; the first one deals with the status of
marriage in the Koran and Morocco as well while focusing on the attitudes of Moroccan males and
females towards such issues in addition to other noteworthy ones, such as arranged marriage, the use
of ‘wali’ and the suitable age for women to get engaged. Futhermore, it has discussed the major
problems of married women within their marital life while taking into account the status of polygamy,
divorce women, child custody and inheritance within the new family code in relation to the
perceptions of Moroccan male and female interviewees towards the former issues. This part has
embraced numerous male and female interviewees, who have evidently highlighted their opinions in
relation to the issues mentioned previously. As for the second part, it has undertaken the effects of
the recent family code in company with two main fieldworks namely, Moroccans’ perceptions towards
the implementation of the recent family code and their attitudes towards under-aged married women.
In both parts, three data collection procedures have been employed namely, the questionnaire, the
interview, and the participant-observation from a socio-cultural, linguistic and judicial angles. It is also
worth citing that the informants have been designated haphazardly. They are Moroccan males and
females, who descend from various categories, meaning intellectuals and illiterate as well. As for the
language used in the research, it has included English, French and Moroccan Arabic as well.
Keywords: under-aged married girls, the recent family code, and Moroccans’ perceptions.
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Sex Migration: The Challenges of the Booming Enterprise Between Nigeria and
Europe
Abstract
Sex work, in different places, shifts boundaries between the formal and informal, between
being official and unofficial. Nigerian sex workers are present in almost every city of Western
Europe.The paper explains the upsurge of the multi-billion dollar enterprise, having built massive
networks in Nigeria, other African countries and Europe. Currently, aside Europe, there are between
10,000 to 20,000 Nigerian sex workers in Italy. The paper offers insight on how and why the dawn of
the so-called Arab Spring in the early 2011, has continued to be symbolic; engendered normative and
institutional change in migration for sex work. The period crystallized, ushered in unprecedented
quick-running machinery for Nigerian sex workers to have their enterprise plied abroad, via Sahara,"
the largest hot desert" and Mediterranean,"the most trafficked Sea. It discusses the future dynamic
potential and cross-cutting impacts of the emerging, but bigger group. We explores the roles of officers
at all stages of the movements. And the web of networks connecting countries together with the
source, Nigeria, transit and destination, Libya, and the dreamed host continent, Europe. Constituting
a transnational social space facilitating trafficking flows.
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How Sustainable are Sustainable Development Goals in Pakistan: Study in
perspective of projects by NGOs related to Reducing Inequalities
Abstract
Purpose – UNSDGs achievement by any country is impossible without inclusion of segments
of societies into social and economic sphere. NGOs are best for implementation projects related to
social and economic inclusion, having grass roots connection with communities. The study is
conducted to analyze the financial factors that influence the projects sustainability in context of various
geo political factors in Pakistan.
Methodology - Financial Data from official documents was taken for organizations conducting
projects related to social inclusion and economic inclusion. 10 Organizations in both categories were
selected with track record of continuous projects from 2009-2018. Regression and correlation was
examined on variables of income from donors and own income generation by organizations.
Findings - Projects sustainability is highly dependent on income from donors, either working
on social or economic inclusion. Organizations are not leveraging their assets to generate income and
self-sustainability of projects.
Research limitations/implications – The research has been conducted for organizations
working on projects in domains of social and economic inclusion in Pakistan, from 2009-2018 without
interruption.
Practical implications - To ensure Agenda 2030 implement, NGOs needs to be understood as
strategic partner by stakeholders. Project financial sustainability is mandatory either through ensuring
smooth funding’s from donor or out of box solution for self-sustainability of projects.
Social implications - This study can be used as a base for comparison of project sustainability
related to other Goals of SDGs, by social sector organization in Pakistan.
Keywords: Social Inclusion, Economic Inclusion, Project Financial Sustainability, UNSDG
Implementation, Reducing Inequalities.
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Social Media as a Political Communication in Political Party Election
Campaigns in Indonesia
Abstract
The development of communication technology in this era has spread to all communities in
Indonesia. This encourages the strength of social media that can influence society. The political world
is also inseparable from containing social media. The development of relevant internet technology
makes many Indonesians use the internet for social media such as Facebook, Twitter, Blogs, Youtube
and others. Social media network services are very structured starting from content sharing, web and
social media internet forums. Considering social media in the world of politics is very high, especially
in terms of political communication in election campaigns. Social media has two very dynamic dangers.
First they choose one political party to win, then this party will become a positive member. Second,
choose one political party to lose, then these things can damage the image of the party itself. Thus,
this paper will discuss the role of social media as political communication in the election campaign of
political parties in Indonesia in 2014. It is logical by the authors in this paper that social media has
played and will continue to play a very important role in political party campaigns in Indonesia.
Keywords: Communication Technology, Social Media, Political Parties, Election Campaigns
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Title
Abstract
Increasing geopolitical risks for our country in recent years have increased the investment of
the Turkish defense industry in military production activities and military equipment production has
accelerated. This brings with some risks. One of these is the dangers that may arise from military
production. Responsibility within the scope of military production activity will be examined by making
a dual distinction. First, the legal liability for problems that may arise during production activities and
introducing the products to the market. The first issue is analyzed within the framework of Article 71
of the Turkish Code of Obligations No. 6098. In the second case, various national and international
legal regulations are taken as basis. Within the scope of our study, the responsibility for the trainings
on the use of military vehicles in the defense industry is also examined.
Keywords: Danger, liability, loss, compensation.
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Askeri Üretim Faaliyetinden Kaynaklı Tehlike Sorumluluğu
Özet
Son yıllarda ülkemiz açısından artan jeopolitik riskler, Türk savunma sanayiinin askeri üretim
faaliyetlerine yatırımını artırmış ve askeri teçhizat üretimi hız kazanmıştır. Bu durum, beraberinde bazı
riskleri de getirmektedir. Bunlardan biri de, askeri üretimden kaynaklanabilecek tehlikelerdir. Askeri
üretim faaliyeti kapsamındaki sorumluluk ikili bir ayrım yapılarak incelenecektir. Birincisi, üretim
faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin hukuki
sorumluluk. İlk husus 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.71 çerçevesinde incelenmektedir. İkinci
durumda ise ulusal ve uluslararası muhtelif hukuki düzenlemeler esas alınmaktadır. Çalışmamız
kapsamında, savunma sanayiindeki askeri araçların kullanımına dair verilen eğitimlere ilişkin
sorumluluk da ayrıca irdelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Tehlike, sorumluluk, zarar, tazminat.

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi (ICMUSS2020), May 06-08, 2020,
Ankara/ TÜRKİYE | 109

2ndInternational

Congress on Multidisciplinary Social Sciences

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi ISBN: 978-605-06728-0-0

Assoc. Prof. Fazıl Karahan

Pamukkale University, Faculty of Science and Literature, Philosophy, Denizli, Turkey

Zöhre Yücekaya

Pamukkale University, Faculty of Science and Literature, Philosophy, PhD Student, Denizli, Turkey,
zohreyucekaya.4420@gmail.com

Law in Ancient Mesopotamian Civilizations
Abstract
From the moment he gains the ability of reason and consciousness, man starts to search,
confirm and act with this mind and consciousness. People create social and political structures such
as family, lineage, clan, tribes, society and states. As a result of psychological and sociological
experience, these social and political structures develop their own moral, manners, custom, tradition,
morals and legal rules in the historical process. People and human societies, who are always in contact
in the historical process (such as kinship, trade, agreement, war, peace, etc.) transfer their acquisitions
to each other. Developed civilizations seem to play a dominant role in the transferring of their
acquisitions. Determining the level of law reached by the ancient civilizations that established a great
civilization in the historical process, their effects on the law of other societies and their reflections on
today's law will make an important contribution in terms of Legal History and Philosophy of Law.
The purpose of this paper is to contribute to this area. In Mesopotamia, BC. 4000 - BC Living in
independent states around 2350, Sumerians reach a highly develop civilization. They develop a
Theocratic Socialist state of law. They translate the law into written texts. After Sumerians, Akkad,
Babylon and Assyrians also create written legal texts. Some of these texts are Sumerian and some are
in Akkadian. Written in Sumerian: Urukagina, Ur-nammu, Main İttişu and Lipit Ishtar laws. Written
in Akkadian: Eşnunna, Hammurabi and Central Assyrian laws. In the study, the texts will be discussed
in the context of the History of Law, Philosophy of Law and its reflections to the present day.
Keywords: Public Law, Private Law, Mixed Law, Mesopotamia, Sumerians, Hammurabi Laws
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İlkçağ Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk
Özet
İnsan, akıl ve bilinç yetisini kazandığı andan itibaren bu akıl ve bilinçle aramaya, tasdik etmeye
ve davranmaya başlar. İnsanlar aile, sülale, kabile, aşiret, kavim ve devlet gibi sosyal ve siyasî yapılar
oluştururlar. Bu sosyal ve siyasi yapılar psikolojik ve sosyolojik tecrübenin ürünü olarak tarihi süreçte
kendilerine has ahlâk, örf, adet, gelenek, töre ve hukuk kuralları geliştirirler. Tarihî süreçte daima irtibat
halinde (akrabalık, ticaret, anlaşma, savaş, barış vs. şeklinde) olan insan ve insan toplumları edinimlerini
birbirlerine aktarırlar. Edinimlerini aktarmada gelişmiş uygarlıkların baskın rol oynadıkları görülür.
Tarihî süreçte büyük bir medeniyet kuran ilkçağ uygarlıklarının ulaştıkları hukuk düzeyini, diğer
toplumlara hukuka dair etkilerini ve günümüz hukukuna yansımalarını tespit etmek Hukuk Tarihi ve
Hukuk Felsefesi açısından önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bildirinin amacı da bu alana katkıda
bulunmaktır.
Mezopotamya’da, M.Ö. 4000 – M.Ö. 2350 civarında bağımsız devletler halinde yaşayan
Sümerler oldukça gelişmiş bir medeniyete ulaşırlar. Teokratik Sosyalist bir hukuk devleti geliştirirler.
Hukuku yazılı metinlere dökerler. Sümerlerden sonra Akkad, Babil ve Asurlar da yazılı hukuk metinleri
oluştururlar. Bu metinlerin bir kısmı Sümerce bir kısmı Akkadcadır. Sümerce yazılanlar: Urukagina,
Ur-nammu, Ana İttişu ve Lipit İştar kanunlarıdır. Akkadca yazılanlar: Eşnunna, Hammurabi ve Orta
Asur kanunlarıdır. Çalışmada, metinler Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve günümüze yansımaları
bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Karma Hukuk, Mezopotamya, Sümerler,
Hammurabi Kanunları
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Assessments and Suggestions on Problems Arising From the Revocation(Stop
Payment) of a Chequewithin the Meaning of Article 799 of the Turkish
Commercial Code
Abstract
The revocation (stop payment) of a cheque is regulated under the article 799 of the Turkish
Commercial Code (TCC).Revocation is a unilateral legal transaction which has reversing and renewing
effect by nature. In principle it takes effect by the time it reaches to the addressee. The revocation is
effective only after the expiration of the time limit for presentment. Even though revocation during
the period of presentment is invalid under the article 799/1 of the TCC, the issue is equivocal among
foreign scholars. In Swiss law the commercial practice departs from the TCC’s regulation on the issue.
According to the Swiss practice, the addressee bank must abide by the decision of the drawer to stop
payment during the period of presentment.In this context the issue shall be examined in comparison
with Swiss Law via stating our assessments and suggestions with respect to Turkish Law. Secondly,
the discussion of whether it is possible to present personal plea or not on revocation shall be pondered
on. Lastly, according to scholars, the revocation is a right given only to the drawer without being
subject to any condition for validity. In this case, the question of whether to define thelegal nature of
the drawer’s act of drawing the money equivalent of the cheque without any notification as a
revocation or an act of dud cheque shall be dealt with.
Keywords: Cheque, Revocation (stop payment), Period of presentment, Plea, Condition for validity,
Dud cheque.
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Türk Ticaret Kanunu Madde 799’da Düzenlenen Çekten Cayma Konusuna
İlişkin Gündeme Gelen Sorunlar ve Konuya İlişkin Tespit ve Öneriler
Özet
Türk Ticaret Kanunu m.799’da çekten cayma özel olarak düzenlenmiştir. Cayma hukuki niteliği
itibariyle bozucu yenilik doğuran ve tek taraflı bir hukuki işlem olup, kural olarak muhataba ulaştığı
anda hüküm ifade etmektedir. Hukuken etkili olması için ibraz süresinin bitmiş olması gerekir. Her
ne kadar ibraz süresi içerisinde caymanın geçersiz olduğu TTK m.799/1’de açıkça düzenlemişse de,
konunun doktrinde tartışmalı olduğu tespit edilmiştir. Türk Hukukundan farklı olarak İsviçre
Hukuku’nda, düzenleyenin ibraz süresi içerisinde çekten cayması durumunda, muhatap bankanın çekin
ödenmemesi ile ilgili bu talimata uyması gerektiği yönünde ticari bir teamül söz konusudur. Bu
bağlamda öncelikle Türk ve İsviçre Hukuk düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak ele alınıp, konuya ilişkin
tespit ve önerilerimize yer verilecektir. İkinci olarak cayma hususunda kişisel defilerin ileri sürülmesinin
mümkün olup olmadığı tartışmasına yer verilecek, tespitlerimiz ortaya konmaya çalışılacaktır. Son
olarak çekten cayma hakkının yalnızca keşideciye verildiği ve caymanın herhangi bir geçerlilik şartına
bağlı olmadığı görülmektedir. Bu durumda keşidecinin, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın
hesaptaki karşılığı çekmesinin hukuki nitelendirilmesinin cayma mı yoksa karşılıksız çek fiili mi olduğu
sorunsalı ele alınacak ve konuya ilişkin düşüncelerimiz aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çek, Cayma hakkı, İbraz süresi, Defiler, Geçerlilik şartı, Karşılıksız çek.
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Tort Liability in Case of Violation of Bodily Integrity of the Fetus
Abstract
The fetus is a creature that has not been born yet, and the acquisition of its personality is
conditional upon being born alive. There are several conclusions that depend on fetal status in terms
of criminal law and private law. The legal status of fetus is a substantial issue in determining whether
it is a subject of rights in private law.
The right to live and the protection of bodily integrity constitute the most basic personality
rights. It was enacted in Turkish Civil Code that personality begins with the condition of being born
fully and alive. Since the capacity to have rights is acquired at the very moment of the conception
provided that child is born alive, it was considered that compensation could be claimed for the
damages occurred during the period when the fetus is in the mother’s womb. The legal basis of the
claim for compensation can be tort liability or third-party beneficiary contract. The claim could be for
pecuniary or non-pecuniary compensation.
In the period of pregnancy, the integrity of the fetus can be violated by the tort of third person
towards the mother or by medical interventions by the physician, which can be interventions directly
on the fetus or interventions to the mother.
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Ceninin Vücut Bütünlüğünün İhlali Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu
Özet
Cenin, henüz doğmamış ve hak ehliyeti sağ ve tam doğum koşuluyla tanınacak olan varlık
olarak tanımlanmaktadır. Türk Hukukunda ceza hukuku ya da özel hukuk açısından cenin statüsüne
bağlanan çeşitli sonuçlar bulunmaktadır. Özel hukukta ceninin hukuki durumu, hakların süjesi olup
olamayacağının tespit edilmesinde önem arz etmektedir.
Kişinin yaşama hakkı ve vücut bütünlüğünün korunması en temel kişilik haklarını teşkil
etmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda kişiliğin çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda
başlayacağı hüküm altına alınmıştır. Çocuğun sağ doğması halinde ana rahmine düştüğü andan itibaren
hak ehliyetini kazanacağından cenine yönelik anne karnındayken meydana gelen zararlar nedeniyle
doğumundan sonra tazminat talep edilebileceği değerlendirilmektedir. Söz konusu tazminat talebi,
üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme ya da haksız fiil sorumluluğuna dayandırılabilecek olup maddi
ya da manevi tazminat talep edilmesi mümkündür.
Gebelik sürecinde anneye yönelik üçüncü kişinin haksız fiiliyle ya da hekimin hatalı tıbbi
müdahalesi ile ceninin vücut bütünlüğü ihlal edilebilecektir. Hekim tarafından doğrudan cenine ya da
anneye yönelik tıbbi müdahale sonucunda ceninin beden bütünlüğünün ihlal edilmesi halinde
durumları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cenin, Hak Ehliyeti, Ceninin Vücut Bütünlüğünün İhlali
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Right to Access Administrative Documents in Turkish and French Law
Abstract
As a result of the principle of “transparency in public administration”, which is one of the
requirements of the rule of law, the right to access administrative documents has been recognized
worldwide. However, how this right is exercised, its limits and scope has been subject to different
regulations in countries. With various arrangements made in France, individuals have been given the
right to access administrative documents. The main ones of these regulations are; "Law on
Information Processing Documents and Freedoms" on 6 January 1978, "Law on the Right to Learn
Administrative Documents" , “Law on the Right to Learn Administrative Documents” on 17 July
1978, “The Justification for the Administrative Decisions and the Improvement of the Relationship
Between the Administration and the Public" on 11 July 1979 and “Law on Democratization of
Administrative Investigations” on 12 July 1983. Legislative efforts regarding the principe of
transparency and acces to administrative documents began to arrive in Turkey at the end of 1990’s.
The Right to Information Act was enacted in 2003. The Right to Information Act is an important
democratic step that ensures openness in management and protects individuals against management.
In addition, as a requirement of the right to defense in the Administrative Judicial Procedure Law, the
courts are able to ask the parties and other relevant places to send the documents they need and to
provide all kinds of information. In our study, after the regulations in French and Turkish Law about
the right to access administrative documents, the place of this right in international documents will be
emphasized. In addition, the differences between Turkish and French Law on the scope and borders
of the right will be specified.
Key Words: Administrative law, right to access administrative documents, transparency,
administrative procedure, right to information.

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 116

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Arş.Gör. Hilal ALBAL

İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, Malatya, Türkiye,
hilal.albal@inonu.edu.tr

Özet

Türk ve Fransız Hukukunda İdari Belgelere Ulaşma Hakkı4
Hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olan “kamu yönetiminde şeffaflık” ilkesinin sonucu

olarak idari belgelere erişim hakkı dünyada tanınmaya başlamıştır. Ancak bu hakkın nasıl kullanılacağı,
sınırları ve kapsamı ülkelerde farklı düzenlemelere konu olmuştur. Fransa’da da yapılan çeşitli
düzenlemeler ile kişilere idari belgelere erişim hakkı tanınmıştır. Bu düzenlemelerin başlıcaları; 6 Ocak
1978 tarihli “Bilgi İşlem Belgeleri ve Özgürlükler Hakkında Yasa”, 17 Temmuz 1978 tarihli “İdari
Belgeleri Öğrenme Hakkına İlişkin Yasa”, 11 Temmuz 1979 tarihli “İdari Kararların Gerekçesi ve İdare İle
Halk Arasındaki İlişkilerin İyileştirilmesi Hakkındaki Yasa”, 12 Temmuz 1983 tarihli “İdari
Soruşturmaların Demokratikleştirilmesi Hakkındaki Yasa”dır. Türkiye’de yönetimde açıklık ve idari
belgelere ulaşma konusunda yasal düzenleme çalışmaları 1990’lı yılların sonunda başlamıştır. Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu (BEHK), 2003 yılında yasalaşmıştır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yönetimde açıklığı
sağlayıcı ve bireyleri yönetime karşı koruyan, önemli bir demokratik adımdır. Ayrıca İdari Yargılama Usul
Kanunu’nda savunma hakkının bir gereği olarak mahkemelerin, lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini
ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilecekleri düzenlenmiştir.
Çalışmamızda idari belgelere ulaşma hakkı konusunda Fransız ve Türk Hukukundaki düzenlemeler
belirtildikten sonra bu hakkın uluslararası belgelerdeki yeri üzerinde de durulacaktır. Ayrıca hakkın
kapsamı, sınırları konusunda Türk ve Fransız Hukuku arasındaki farklar da belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: İdare Hukuku, idari belgelere erişim hakkı, şeffaflık, idari usul, bilgi edinme hakkı
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The Liability Arising From The Payment of a Forged or Falsified Cheque
According to the Turkish Commercial Code
Abstract
Cheques is an instrument frequently used in commercial life, exposed acts of falsification or
corruption. In the article 812 of the Turkish Commercial Code, there is a specific provision. According
to it, the drawee, who pays this cheque, is responsible for the occuring loss. This responsibility is an
objective responsibility arising from law.
In order for such liability of the drawee banker to arise, firstly a forged or falsified cheque
should be paid. If there is no payment, liability under Article 812 does not arise. For this to be a strict
liability, the drawer named on the cheque should not be at fault. Otherwise the drawer and the drawee
bank would be severably liable based on their respective fault. In practice, the rates of drawee and
drawers’ fault are determined and the loss is shared with respect to these rates. In commercial life, it
is seemed that, while making a cheque contract, the banks(drawee) add some irresponsibility clause.
However, according to The Court of Appeal, these clauses are not valid in case of bank’s fault.
Both the drawee bank and the drawer may have recourse to the original perpetrator. If the
relevant requirements are fulfilled, they may also have recourse to the bearer who has obtained
payment. This paper examines forged or falsified cheques and liability arising from payment thereof.
TCC Article 812 is analyzed in the light of the relevant doctrine and court decisions.
Keywords: Drawer, Drawee, Forged or Falsified Cheque, Liability, Recourse, Fault.
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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sahte veya Tahrif Edilmiş Çeklerin
Ödenmesinden Doğan Sorumluluk
Özet
Ticari hayatta yaygın olarak kullanılan çek, sahtecilik ve tahrifata maruz kalmaktadır. Sahte veya
tahrif edilmiş çeklerin ödenmesinden kaynaklanan sorumluluk Türk Ticaret Kanunu madde 812
hükmü ile düzenlenmiştir. Buna göre, sorumluluk –düzenleyenin kusuru bulunmamak kaydı ilemuhatap bankaya yüklenmiştir. Bu sorumluluk hukuki niteliği itibariyle “kanundan doğan kusursuz
sorumluluk”tur.
Muhatabın sorumluluğundan bahsedebilmek için öncelikle sahte veya tahrif edilmiş bir çek
bulunmalı ve muhatap bu çeki ödemiş olmalıdır. Ödeme yok ise muhatap bu hüküm kapsamında
sorumlu olmayacaktır. Muhatabın kusursuz sorumluluğundan bahsedilebilmesi için keşidecinin
kusurunun bulunmaması gerekir. Zira, keşidecinin de kusuru var ise bu durumda muhatap ve keşideci
kusurları oranında zararı paylaşacaktır. Uygulamada bankaların çek sözleşmeleri yaparken birtakım
sorumsuzluk kayıtlarını da bu sözleşmelere ekledikleri görülmektedir. Ne var ki Yargıtay, bankanın
kusurunun bulunduğu hallerde bu tür kayıtları geçersiz saymaktadır.
Sahte veya tahrif edilmiş çekin failine karşı muhatap ve keşidecinin rücu hakkı vardır. Hatta
şartları var ise çek bedelini tahsil eden hamile de başvurabileceklerdir. Bu çalışmada, sahte veya tahrif
edilmiş çek ve bu çeklerin ödenmesinden kaynaklanan sorumluluk konusu üzerinde durulmuştur. Bu
bağlamda, TTK madde 812, doktrindeki görüşler ve yargı içtihatları çerçevesinde değerlendirilmiş,
muhatap bankanın sorumluluğunun koşulları ve kapsamı, kusur ve rücu konuları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keşideci, Muhatap Banka, Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek, Sorumluluk, Rücu,
Kusur.
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Title
Abstract
If there is a lawsuit filed by a party despite an arbitration agreement under which the parties
undertake to submit to arbitration all or any contractual or non-contractual disputes which have
emanated or may emanate from their commercial transaction, it is possible for the defendant to raise
arbitration objection as a preliminary objection under Article 413 of the Turkish Code of Civil
Procedure (hereinafter TCCP). In this regard, according to Article 2(3) of the New York Convention,
Article 8(1) of the UNCITRAL Model Law, and Article 413 of the TCCP, a court before which an
action is brought may not assert jurisdiction over the dispute unless it finds that the agreement is null
and void, inoperative, or incapable of being performed. Hence, it is important to determine the scope
of this judicial assessment regarding the validity and enforceability of the arbitration agreement.
Pursuant to one school of thought, this judicial review should be comprehensive and in-depth, while
the other school of thought advocates that the judicial review should be carried out on a prima facie
basis, applying generally-applicable rules of contract law and once the court decides that the arbitration
agreement is operative, should it refer the parties to arbitration and let the arbitral tribunal make an
ultimate decision about the validity and enforceability of the arbitration agreement via the doctrine of
competence-competence. Accordingly, this study strives to delve into these two schools of thought
within the scope of national and international regulations and arbitral practice in conjunction with
their advantages and disadvantages.
Keywords: Arbitration agreement, preliminary arbitration objection, judicial review and its scope, the
doctrine of competence-competence.
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Hmk 413. Madde Kapsamında Yapılan Tahkim İtirazı ve KompetenzKompetenz İlkesi Işığında Yargısal Denetim
Özet
Taraflar arasında halihazırda doğmuş ya da ileride doğabilecek, sözleşmesel olan veyahut
olmayan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bir tahkim anlaşması yapıldıktan sonra eğer uyuşmazlığın
çözümü için mahkemede dava açılmış ise HMK 413. maddeye göre davalı tarafın tahkim ilk itirazında
bulunabilmesi mümkündür. Bu kapsamda New York Konvansiyonu madde 2(3)’e, UNCITRAL
Model Kanunu madde 8(1) ve HMK 413. maddeye göre taraflar arasındaki tahkim anlaşması
hükümden düşmedikçe, tesirsiz veya tatbiki imkânsız bir halde olduğu tespit edilmedikçe mahkemenin
yargı yetkisini kullanımı mümkün değildir. Bu durumda tahkim sözleşmesinin geçerliliğine, tesir ve
tatbikine ilişkin mahkeme tarafından yapılacak hukuksal incelemenin sınırlarının ne olacağı önem arz
etmektedir. Bir görüşe göre ilk itiraz üzerine mahkeme tarafından yapılacak bu incelemenin kapsamlı
ve derinlemesine olması gerekir iken uluslararası tahkim hukuku uygulamasında daha çok kabul gören
diğer bir görüşe göreyse inceleme prima facie olarak genel geçer sözleşme hukuku prensipleri
çerçevesinde gerçekleştirilmeli ve mahkemece tahkim sözleşmesinin varlığı genel hatları ile tespit
edilmiş ise kompetenz-kompetenz ilkesi bağlamında tahkim sözleşmesinin geçerliliğine, tesir ve
tatbikine hakem heyetince karar verilmelidir. Bu çalışma kapsamında yukarıda bahsi geçen iki görüş
hem ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler hem de tahkim uygulaması kapsamında ele alınacak
olup avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tahkim sözleşmesi, tahkim ilk itirazı, yargısal denetim ve sınırları, kompetenzkompetenz prensibi.
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The Seizure of the Capital Shares of the Limited Liability Company
Abstract
Limited company has an important position in commercial life in our country and is the most
common type of company among capital companies as it is established under a commercial name by
one or more natural or legal persons whose liability is limited only by the capital they are committed
to put and whose principal capital is settled. The seizure of the principal capital share of limited liability
companies is an important issue in terms of both doctrine and practice, and as a legal institution that
gives the opportunity to obtain the claims of the personal creditor of limited company stockholder
according to Article 133 of the Turkish Commercial Code. In capital companies, creditors can either
get their claims from the profit or liquidation share that falls on that partner, or from the shares of
their debtors, documented or undocumented, in accordance with the provisions of Code Of
Execution and Bankruptcy regarding the seizure of the movable assets and conversion into money.
Within the scope of this study, the basic features of the share seizure of capital companies, and the
seizure of bare share will be evaluated in detail.
Key Words: Limited Liability Company, Share, Share Seizure.
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Limited Şirket Esas Sermaye Payının Haczi
Özet
Limited şirket, ülkemizde ticari hayatta önemli bir konuma sahip ve sermaye şirketleri arasında
en yaygın kurulan şirket türü olmakla birlikte; bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir
ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğunun yalnızca koymayı taahhüt ettikleri sermaye
ile sınırlı olduğu ve esas sermayesi belirli olan şirket türüdür. Limited şirketlerde esas sermaye payı hem
doktrin hem de uygulama açısından önemli bir husus olup, limited şirket ortağının şahsi alacaklısının
alacağına kavuşma imkânı veren bir hukuki müessese olarak TTK md. 133/2 ’de düzenlenen limited
şirket esas sermaye payının haczi önem arz etmektedir. Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o
ortağa düşen kâr veya tasfiye payından alabilecekleri gibi, borçlularına ait olan, senede bağlı olan veya
olmayan payların, İİK’nın taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesi ve paraya çevrilmesi yolu
ile de alabileceklerdir. Bu çalışma kapsamında, genel olarak sermaye şirketlerinde hisse haczinin temel
özellikleri ve bir alacaklının TTK m. 133/2 çerçevesinde bir limited şirket ortağından alacağını alma
yöntemlerinden çıplak pay haczi konusu ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Esas Sermaye Payı, Payın Haczi.
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Over-Insurance
Abstract
Insurance arises from the necessity of protecting oneself against the damages that resulted from the
hazards encountered in the usual flow of life. In that, the expensive economic results of these damages require
to take precautions ahead of time. By the virtue of insurance, losses become less destructive for the people so
as sharing cost with the others who are in the same boat. According to Article 1459 of Turkish Commercial
Code; “The insurer shall indemnify the (true) loss sustained by the insured.” This provision is closely connected to the
principle of the sum insured being equal to the insurance value.When the equality is broken and the insurance
value higher than the sum insured that is called over-insurance. The TCC Art. 1463 specifically regulated overinsurance and as regards of this clause; when the sum insured exceeds the insurance value, the excessive part is
invalid. Under the circumstances, the sum insured and the insurance premium corresponding to over-insurance
shall be reduced. In addition, a contract of insurance constituting over-insurance is invalid if the policyholder
concluded it in bad faith to obtain financial benefit. In this study, the over-insurance regulated in Art. 1463 of
the TTC will be examined in detail.

Key Words: Insurance Law, Over-Insurance, Insurance Value, Sum Insured
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Özet

Aşkın Sigorta

Sigorta, insanların hayatın olağan akışı içerisinde karşılaştıkları tehlikeler sonucunda ortaya
çıkan zararlara karşı kendilerini güvence altına alma gerekliliğinden doğmuştur. Zira, söz konusu
zararların sebebiyet verdiği masraflı ekonomik neticeler, zararın doğumundan önce önlem alınmasını
gerekli kılmıştır. Sigorta sayesinde, insanların karşılaşma ihtimalleri bulunan ekonomik güçlükler aynı
tehlikelere maruz kalan diğer kişiler arasında paylaştırılmak suretiyle en az zarar verici duruma
getirilmektedir. Türk Ticaret Kanunu m. 1459 hükmüne göre; “Sigortacı, sigortalının (gerçekten) uğradığı
zararı tazmin eder.” Kanunun söz konusu hükmü sigorta bedelinin sigorta değerine denkliği ilkesiyle
yakından ilişkilidir. Sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki denklik bozularak sigorta bedelinin
sigorta olunan menfaatin gerçek değerinden fazla olması durumunda aşkın sigorta meydana gelir.
TTK m. 1463 hükmünde özel olarak aşkın sigorta düzenlenmektedir ve işbu hükme göre; sigorta
bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin üstünde ise, aşan kısım geçersiz olacaktır. Bu durum
karşısında, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karşılayan kısmı indirilir. Bununla birlikte, sigorta
ettirenin mali çıkar sağlamak amacıyla kötüniyetle yaptığı aşkın sigorta sözleşmesi ise geçersizdir. Bu
çalışmada, TTK m. 1463 hükmünde düzenlenen aşkın sigorta konusu ayrıntılı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta Hukuku, Aşkın Sigorta, Sigorta Değeri, Sigorta Bedeli
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Investing to to Current Account of the Balance of Payments in Turkey:
Adventure Tourism Income
Abstract
Turkey desperately needs to increase foreign exchange income to keep of payments at balance
and raise foreign exchange income of the country after very high depreciation of Turkish Lira at 2018.
Any increase in international trade would be one of the priorities of Turkish Economy. Tourism based
policies have been considered as an additional instrument since 1980s. Large literature on tourism
income proved its contribution to export income and growth of the economy. This paper pays
attention to urgent needs and vulnerability of Turkish Lira to raise foreign exchange income. In
addition to available tourism opportunities, Turkey need to raise new type of tourism activities income.
This paper proposes airsports as an additional type of tourist attraction and analyze its feasibility and
foreign exchange revenue potential in Turkey. In the analysis, statistical data on airsports and tourism
activities have been needed. Unfortunately, no specific and regular statistics and records relating to
aviation and air sports in Turkey and the World. In addition to other types of tourism activities,
sportive tourism must be promoted in Turkey one of the objective of this paper is to pay attention
to the lack of these statistics in Turkey and the World.This paper aims to remark the need for
collection of statistics on airsports, airsport tourism as an alternative tourism and to develop strategic
tourism policy instrument to raise tourism income.
Keywords: balance of payment, current account deficit, Turkish economy, tourism economy, tourism
income, gliding, alternative tourism income, Eskisehir
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Türkiye Ödemeler Bilançosunda Cari Açık ve Macera Turizm Geliri
Özet
Türkiye, 2018'de Türk Lirası'nın çok yüksek değer kaybından sonra ödemeleri dengede tutmak
ve döviz gelirini artırmak için döviz gelirini artırmaya ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası ticaretteki
herhangi bir artış, Türkiye Ekonomisinin önceliklerinden biri olacaktır. Turizme dayalı politikalar 1980'
lerden bu yana ek bir araç olarak görülmektedir. Turizm geliriyle ilgili geniş literatür, ihracat gelirine ve
ekonominin büyümesine katkısını kanıtlamıştır. Bu yazı, döviz gelirini artırmak için Türk Lirası'nın acil
ihtiyaçlarına ve kırılganlığına dikkat etmektedir. Mevcut turizm fırsatlarına ek olarak, Türkiye'nin yeni
tip turizm faaliyetlerinden gelir elde etmesi gerekmektedir. Bu makale hava turizmini ek bir turistik
cazibe türü olarak önermekte ve Türkiye'deki fizibilitesini ve döviz geliri potansiyelini analiz
etmektedir. Analizde hava sporları ve turizm faaliyetleri ile ilgili istatistiki verilere ihtiyaç duyulmuştur.
Ne yazık ki, Türkiye ve Dünya'da havacılık ve hava sporları ile ilgili belirli ve düzenli istatistikler ve
kayıtlar yoktur. Diğer turizm faaliyetlerine ek olarak, Türkiye'de sportif turizm de teşvik edilmelidir.
Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu istatistiklerin Türkiye ve Dünyadaki eksikliklerine dikkat
etmektir. hava sporları, hava turizmi alternatif bir turizm olarak ve turizm gelirini artırmak için stratejik
turizm politikası aracı geliştirmek.
Anahtar Kelimeler: ödemeler bilançosu, cari açık, Türk ekonomisi, turizm ekonomisi, gliding,
alternatif turizm , Eskişehir
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The Political Economy of 2020 Corona -Virus Pandemic: Tourism Preferences
in Turkey
Abstract
Under neoliberal thought, all economies have been designed to raise consumption since
1980s. Many of the states prefer policies to stimulate consumption of goods and services
domestically. They followed “export led growth strategies to promote consumption at global
level.Tourism have been taken as one of the pillars of this strategy. Turkey invested large amount
of capital and became one of the important tourism centers in the World. However, tourism
services demand is very sensitive to different cases like financial crises, terrorist attacks, floods,
natural disasters, political changes or pandemics. At early days of 2020, the World face with a new
problem due to the emergence of Coronavirus (Covid 19). Under the extraordinary circumstances,
countries had to lockdown of schools, mosques, churches, shopping centers, restaurants, coffees
to keep social and physical distances among people. International flights and any kind of mobilities
from one country to another have been stopped when the World Health Organisation declared
pandemic of Coronavirus. People changed the way of their attitudes suddenly.In this paper,
tourism preferences of Turkish people have been analysed. Both literature review and quantitative
research method have been applied to measure change in preferences of consumers. The survey
applied electronically at social media due to lockdown.
Keywords: Coronavirüs, Pandemic, Economic depression, Tourism demand, Tourism Preferences,
Turkish economy, Eating outdoor , consumer attitude,
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Koronavirüs Pandemisinin Politik Ekonomisi: Türkiye’de Turizm Tercihleri
Özet
1980’lerden itibaren, neoliberal düşünceler altında, tüm ekonomiler, tüketimi arttırmaya
yönelik politikalar izlemişlerdir.. Birçok ülke, sadece yurt içinde değil aynı zamanda, yurt dışında da
mal ve hizmet tüketimini teşvik etmeye yönelik politikaları tercih edilmiştir. Bunlarında başında,
ihracata dayalı büyüme stratejileri gelmektedir. Turizm de bu stratejinin temel taşlarından biri olarak
kabul edilmektedir. Türkiye, turizm sektörüne yaptığı önemli sermaye yatırımları ile dünyanın önemli
turizm merkezlerinden biri olmuştur. Ancak, turizm hizmetleri talebi, finansal krizler, terörist saldırılar,
seller, doğal afetler, siyasi değişimler veya pandemiler gibi farklı durumlara karşı çok hassastır. 2020'nin
ilk günlerinde ortaya çıkan Coronavirus ( Covid 19)’de bu etkenlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü
Coronavirus salgını ilan etmesi ile ülkeler, insanlar arasında sosyal ve fiziksel mesafeleri korumak için
okulları, camileri, ibadet yerlerini, alışveriş merkezlerini, restoranları, kahveleri geçici bir süre ile
kapatmak zorunda kalmışlardır. Hatta, ülkeler arasındaki tüm uçuşlar ve her türlü hareketlilik
durdurulmuştur. İnsanlar, tüm davranışlarına ilave olarak tüketim davranışlarını aniden değiştirmek
zorunda kalmışlardır.Bu yazıda, ekonominin önemli lokomotif sektörlerinden biri olan turizm
sektöründe, pandemi altında değişen tüketici tercihleri incelenmiştir. Araştırmada, literatür taramasına
ilave olarak, tüketici tercihlerindeki değişimi ölçmeye yönelik nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır.
Anket, sokağa çıkma nedeniyle, sosyal medya enstrümanları kullanılarak elektronik ortamda
uygulanmıştır.Analizin sonucunda, ekonomideki olası durgunluk veya daralma sorunları tartışılmış
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: .Koronavirüs, Pandemi, Turizm talebi, Turizm tercihleri, Türk ekonomisi,
dışarıda yemek alışkanlığı, tüketici davranışı
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Imported Automobile Sales Estimation in France: Facebook Brand Pages' Data
Analysis with Decision Tree Regression
Abstract
The automobile industry has an important role in the global economy. And Turkey is seeking
to be a car manufacturer with its own brand. In order to be successful in the international market,
businesses are trying to increase sales by establishing/maintaining a healthy relationship with
consumers. Social media is the ideal platform for this communication. Businesses can review reaction
of consumers by setting up a Facebook Brand Page. These interactions generate an online consumer
engagement. Businesses are able to estimate sales figures with the feedback from gathered data. The
aim of study is to estimate the sales of a non-local car brand in a wide market. France is chosen because
the 7th largest car market and 45% of its population use social media. The most imported car in France
is Volkswagen. Using the Decision Tree Regression, the 6-year data (2012-2017) from the Volkswagen
Facebook brand page was analysed. In the test data, it has seen a strong correlation between the real
value and the estimated one with 79% and the mean absolute percentage error is 9.3%. As a result,
automotive businesses interactions with consumers via social media is considered to have a positive
impact on their exports to France.
Keywords: Automobile Industry, Social Media, Online Consumer Engagement, Decision Tree Regression,
Sales Estimation
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Multidimensional Relationship Between Economic Growth and Energy
Consumption in Turkey
Abstract
Examining the relationship between energy and economic activity in today's world, where
technological and sociological changes are experienced, is important in terms of both understanding
today and implementing correct policies for tomorrow. It is observed that there has been an increase
in the number of studies conducted in this context in recent years. One of these studies is to
understand the relationship between the energy that represents the technical area and the
unemployment rates representing the social area. Within the scope of the study, the relationship
between energy consumption and unemployment rates is examined within the framework of unit root
tests and causality test. According to the analysis results obtained, the series contains unit root and
they are permanently affected by shocks. Causality test results show that energy consumption affects
the unemployment rate in the medium to long term, whereas unemployment rates affect the energy
consumption in the short term. From this point of view, it is concluded that there is an interaction
between the developments in the technological and sociological field as expected, and that policy
makers should determine the strategy taking into account the periods of influence.
Keywords: Energy consumption, Unemployment rate, Frequency Domain Causality Test
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Türkiye'de Enerji Tüketimi ile İşsizlik Oranları İlişkili mi?
Özet
Teknolojik ve sosyolojik anlamda büyük çaplı değişimlerin yaşandığı günümüzde enerji ile
ekonomik faaliyet arasındaki ilişkilerin incelenmesi hem bugünün anlaşılması hem de yarına dair
isabetli politikaların uygulanabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Son yıllarda bu kapsamda yapılan
araştırmaların sayısında artışın olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmalardan biri de teknik alanı
temsilen ele alınan enerji ile sosyal alanı temsil eden işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi anlamaya
yöneliktir. Çalışma kapsamında enerji tüketimi ile işsizlik oranları arasındaki ilişki birim kök testleri ve
nedensellik testi çerçevesinde incelenmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre serilerin birim kök
içermekte, şoklardan kalıcı olarak etkilenmektedirler. Nedensellik testi sonuçları ise enerji tüketiminin
işsizlik oranını orta-uzun dönemde etkilediğini, buna karşılık işsizlik oranlarının enerji tüketimini kısa
dönemde etkilediğini göstermektedir. Buradan hareketle teknolojik ve sosyolojik alandaki gelişmeler
arasında beklendiği üzere bir etkileşimin olduğu ve politika yapıcıların etkileme dönemlerini dikkate
alarak strateji belirlemeleri gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi, İşsizlik oranı, Frekans Alanı Nedensellik
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The Effect of Financial Development and Economic Growth on Environmental
in Low Income Countries
Abstract
In this study, the effects of financial development and economic growth on CO2 emissions
were analyzed by considering the period of 1967-2014 for 14 low-income countries. Advanced
generation panel data methods have been used for this relationship. The panel bootstrap cointegration
test developed by Westerlund and Edgerton (2007), which allows horizontal cross-section
dependency, was used for the long-term relationship. However, the coefficients of the variables were
analyzed with the Common Correlated Effects Mean Group estimator. As the financial development
indicator is low in low-income countries, only loans extended by the banking system to the private
sector have been used. Other variables used in the analysis are GDP and CO2.
According to the results obtained, it was determined that the countries were homogeneous
and it was reached that the comments would be valid for the general panel. As expected, the presence
of EKC has not been observed in low-income countries that make up the panel. In addition, it was
determined that economic growth and financial development increased environmental degradation. It
has been found that a 1% increase in GDP and Financial development will increase CO2 emissions
by 1.04% and 0.13%, respectively. Finally, policy suggestions are made through growth and financial
development.
Keywords: Financial Development, Economic Growth, Environmental Degradation, ARDL Bound
Testing, Low Income Countries.
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Düşük Gelirli Ülkelerde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Çevresel
Bozulmaya Etkisi
Özet
Bu çalışmada finansal gelişme ve ekonomik büyümenin CO2 emisyonu üzerindeki etkisi düşük
gelirli 14 ülke için 1967-2014 dönemi dikkate alınarak incelenmiştir. Söz konusu ilişki için ileri nesil
panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Uzun dönemli ilişki için yatay kesit bağımlılığına izin veren
Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen panel bootstrap eşbütünleşme testi
kullanılmıştır. Bununla birlikte değişkenlerin katsayıları Common Correlated Effects Mean Group
tahmincisi ile analiz edilmiştir. Finansal gelişme göstergesi olarak düşük gelirli ülkelerde finansal
gelişmişliğin seviyesi dikkate alınarak bankacılık sisteminin özel sektöre verdiği krediler kullanılmıştır.
Analizde kullanılan diğer değişkenler ise GSYH ve CO2 dur.
Elde edilen sonuçlara göre ülkelerin homojen olduğu tespit edilmiş ve panelin geneli için katsayı
yorumlarının geçerli olacağına ulaşılmıştır. Paneli oluşturan düşük gelirli ülkelerde beklenildiği gibi
EKC varlığı görülmemiştir. Bunun yanında ekonomik büyümenin ve finansal gelişmenin çevresel
bozulmayı artırdığı tespit edilmiştir. GSYH’da ve Finansal gelişmedeki %1’lik bir artışın sırasıyla CO2
emisyonunu %1.04 ve %0.13 artıracağı bulunmuştur. Çalışmada son olarak büyüme ve finansal gelişme
üzerinden politika önerileri getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Çevresel Bozulma, Düşük Gelirli
Ülkeler.
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The Effect of Financial Development on Environmental Degradation
Specifically in Banking and Capital Markets
Abstract
The aim of this study is to investigate the effects of financial development and economic
growth on environmental degradation in Turkey. In the study, 1984-2014 period data were analyzed
by using ARDL Bound test. Two separate indices developed by Svirydzenka (2016) representing
financial development were preferred. These indices were created for both the banking and capital
markets, with a broad representation capability that includes the depth, access and efficiency
components offered at the IMF. n this way, the sub-components of the financial development of
capital markets, banking and the impact on CO2 are analyzed.
According to the results obtained, the 'Inverse U Hypothesis' is valid between economic
growth and environmental degradation. This means that economic growth increases environmental
degradation in the early stages. After a certain threshold, economic growth decreases environmental
degradation. It was determined that the development in both the banking and capital markets
increased environmental degradation. A 1% increase in banking institutions increases CO2 emissions
by 0.36%. On the other hand, the effect of a 1% increase in the capital market is around 0.07%. In
this case, it is thought that the policy makers' consideration of the financial system in terms of its subcomponents will provide more accuracy in CO2 emission estimates. Policies should be produced
considering this situation. Finally, by making legal arrangements, it is recommended to provide
positive discrimination to companies that have environmentally sensitive projects in terms of financial
development, to decrease environmental degradation.
Keywords: Financial Development, Economic Growth, Environmental Degradation, ARDL Bound
Testing, Turkey.
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Düşük Gelirli Ülkelerde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Çevresel
Bozulmaya Etkisi
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyümenin çevresel bozulmaya
olan etkisi araştırılmaktadır. Çalışmada ARDL Sınır Testi kullanılarak 1984-2014 dönemi verileri analiz
edilmiştir. Finansal gelişmeyi temsilen Svirydzenka (2016) tarafından IMF'de sunulan derinlik, erişim
ve verimlilik bileşenlerini içeren geniş temsil kabiliyeti ile hem bankacılık hem de sermaye piyasası için
oluşturulan iki ayrı endeks tercih edilmiştir. Bu sayede finansal gelişmenin alt bileşenleri olan bankacılık
ve sermaye piyasasının CO2 üzerindeki etkisi incelenmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyüme ile çevresel bozulma arasında ‘Ters U Hipotezi’
geçerlidir. Bunun anlamı ekonomik büyüme ilk aşamalarda çevresel bozulmayı artırmaktadır. Belli bir
eşikten sonra ise ekonomik büyüme çevresel bozulmayı azaltmaktadır. Hem bankacılık hem de
sermaye piyasasındaki gelişimin çevresel bozulmayı artırdığı tespit edilmiştir. Bankacılık kurumlarında
%1 lik bir artış CO2 emisyonunu %0.36 artırmaktadır. Buna karşılık sermaye piyasasındaki %1 lik bir
artışın etkisinin %0.07 civarında olduğu görülmektedir. Bu durumda politika yapıcıların finansal sistemi
alt bileşenleri özelinde dikkate almasının CO2 emisyonu tahminlerinde daha isabet sağlayacağı
düşünülmektedir. Son olarak yasal düzenlemeler yapılarak, finansal gelişme açısından çevreye duyarlı
olan projelere sahip firmalara pozitif ayrımcılık sağlanması çevresel bozulmanın azaltılması için
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Çevresel Bozulma, ARDL Sınır Testi,
Türkiye.
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Economic Aspects of Water Treatment
Abstract
Only 3% of the world’s water supply is fresh where two-third of that freshwater is composed
of the glaciers and icebergs. The rest of the freshwater is available as either surface or ground water.
As seen from the figures, the available freshwater on earth is very limited and the degree of this
availability has been decreasing due to contamination of water resources, irresponsible use of water,
and extreme weather events. Therefore, the necessity of water treatment has become of vital
importance. One of the important Sustainable Development Goals (SDGs) set by the UN is SDG 6.1
whose target is to achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for
everyone by 2030. Available data suggests that accomplishing universal access to even basic sanitation
services by 2030 would require that the current annual rate of progress be doubled. Until the latter
part of the 20th century, nature as a factor of production did not capture enough attention of
economists. Without adequate financing, all the targets and intentions expressed in the SDG 6.1 would
remain beyond reach. It is forecasted that most countries are unlikely to reach full implementation of
water resources management by 2030. In this work, economic aspects of water treatment will be
analyzed by stressing the trade off between cost and necessity.
Keywords: Water Treatment, Freshwater, Sustainable Development Goals (SDGs), SDG 6.1.
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Innovation Idea in Mecmua-ı Ebüzziya and its Contributions to Popular
Historiography
Abstract
In the press of the Tanzimat period, there was an increasing praise and emulation on the identity
of Western politicians and statesmen as leaders, soldiers and administrators in the historical , political
and literature texts. In Mecmua-i Ebüzziya which was one of the long-term journals of that period,
current developments and issues that would attract the attention of the public, would arouse reading
curiosity and would also increase the knowledge level of people in the fields of history, politics,
philosophy, science and technology and culture were addressed, and these issues were discussed with
a plain language and with an expression that the public could easily understand. A language and style,
and writing style with the characteristics of popular historiography were used in the texts in the form
of biography. In those articles, a descriptive writing method covering the rulers' conditions of
education, the educational-cultural structure, economic conditions and military structure of France
and Prussia, and the developments in the science and technology was used. Mecmua-ı Ebüzziya journal,
which has been discussed as a literary journal until today, has not been addressed and has been ignored
with regard to the issues of innovation and especially military innovation in Turkey. In this paper, the
article series on "great men" in Mecmua-ı Ebüzziya will be discussed within the context of the
innovation/military innovation idea of the period, and it will be attempted to evaluate the
contributions of these articles to popular historiography in Turkey.
Keywords: Mecmua-ı Ebüzziya, Modernization, Innovation, Ebüzziya Tevfik, Popular Historiography.
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Mecmua-ı Ebüzziya’da Yenileşme Fikri ve Popüler Tarihçiliğe Katkıları:
Özet
Tanzimat dönemi basınında, tarih siyaset ve edebiyat metinlerinde, Batılı siyaset ve devlet
adamlarının lider, asker ve yönetici olarak kimliğine artan bir övgü ve öykünme vardır. Dönemin uzun
soluklu dergilerinden Mecmua-i Ebüzziya’da, halkın dikkatini çekecek, okuma merakı doğuracak ve aynı
zamanda halkı tarih, siyaset, felsefe, bilim ve teknoloji, kültür alanlarında bilgi seviyesini yükseltecek
güncel gelişme ve meseleler ele alınmış, bu konular sade bir dille ve halkın kolayca anlayabileceği bir
anlatımla işlenmiştir. Biyografi niteliğinde yer alan metinlerde, popüler tarihçiliğin özelliklerini taşıyan
bir dil ve üslup, yazım biçimi kullanılmıştır. Bu yazılarda hükümdarların yetişme şartları, Fransa ve
Prusya’nın eğitim-kültür yapısı, ekonomik durumu, askeri yapı, bilim ve teknolojiye dair gelişmeleri
kapsayan betimleyici bir yazım yöntemi kullanılmıştır. Bugüne kadar edebi bir dergi olarak ele alınan,
inceleme konusu olan Mecmua-ı Ebüzziya dergisi, Türkiye’de yenileşme ve özellikle askeri yenileşme
alanının meseleleri ile ilgili ele alınmamış ve ihmal edilmiştir. Bu yazıda Mecmua-ı Ebüzziya’daki “büyük
adamlar”ı konu alan yazı dizileri dönemin yenileşme/askeri yenileşme fikri bağlamında ele alınacak ve
söz konusu yazıların Türkiye’de popüler tarihçiliğe katkısı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mecmua-ı Ebüzziya, Modernleşme, Yenileşme, Ebüzziya Tevfik, Popüler
Tarihçilik.
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Islamic Banking System and Turkish Society
Abstract
It is stated that the share of participation banks in the Turkish banking sector, which avoids
interest and adopts the principles of Islamic law, is around 5%. In parallel, studies investigating the
public's view of interest and interest-free banking system show that the Turkish people do not have
much interest in the said banking system, which has an important function such as ensuring that the
idle funds, which could not be brought into the economy due to interest sensitivity, are brought into
the real economy. This situation is incompatible with studies showing that the religiousness rate of
Turkish society is above average. Our study is a theoretical study and aims to discuss the reasons why
Turkish people do not demand interest-free banking system based on the data obtained from the
related literature. The reasons such as the interest-free banking system are similar in shape to the
classical banking system, problems in practice, participation banks are also a part of the existing
banking system, and the necessity to compete with conventional banks, causes the perception of these
banks that are not different from conventional banks. It is necessary to add to these reasons the
failures of the representatives of the system to develop a language and strategy that will express
themselves and give confidence to the society.
Keywords: Sociology of Religion, Islamic Law, Interest, Islamic Banking, Participation Bank.
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Faizsiz Bankacılık Sistemi ve Türk Toplumu
Özet
Faizden kaçınan ve İslam hukuku prensiplerine uygun davranmayı ilke edinen katılım
bankalarının Türk bankacılık sektöründeki payının %5’ler civarında olduğu ifade edilmektedir. Buna
paralel olarak, toplumun faize ve faizsiz bankacılık sistemine bakışını araştıran çalışmalar da, faiz
hassasiyeti nedeniyle ekonomiye kazandırılamamış atıl fonların reel ekonomiye kazandırılmasını
sağlamak gibi önemli bir işlev gören söz konusu bankacılık sistemine Türk halkının pek rağbet
etmediğini göstermektedir. Bu durum, Türk toplumunun dindarlık oranının ortalamanın üzerinde
olduğunu gösteren çalışmalarla uyumsuzluk arz etmektedir. Çalışmamız teorik bir çalışma olup, ilgili
literatürden elde edilen verilerden hareketle, Türk halkının faizsiz bankacılık sistemine rağbet
etmemesinin sebeplerini tartışmayı amaçlamaktadır. Faizsiz bankacılık sisteminin, klasik bankacılık
sistemine şeklen benzer olması, uygulamada yaşanan aksaklıklar, katılım bankalarının da mevcut
bankacılık sisteminin bir parçası olması ve konvansiyonel bankalarla rekabet etme zorunluluğu gibi
sebepler, toplumda bu bankaların konvansiyonel bankalardan farkının olmadığı algısının kökleşmesine
neden olmaktadır. Tüm bu sebeplere, sistemin temsilcilerinin, topluma kendilerini ifade edecek ve
güven verecek bir dil ve strateji geliştirmek hususundaki başarısızlıklarını da eklemek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, İslam Hukuku, Faiz, Faizsiz Bankacılık, Katılım Bankası.
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According to Cemil Meriç, Karl Marx and Religion
Abstract
This study, which deals with the comments of Cemil Meriç (1916-1987), one of the most
important Turkish thinkers of the last period, about Karl Marx (1818-1883) and his view of religion,
aims to contribute to a better understanding of both Meriç and Marx. According to Meriç, Marxism
is primarily a research method, criticism, and doubt. The distinctive feature of Marx, one of the
greatest representatives of contemporary Western thought, is to understand and explain that social
facts are not universal. Making Marxism a religion is not understanding Marx. Marxism means
dialectics. The only formula of dialectics is that history is in flow and develops in contrasts. When
Marx says "Religion is opium for the people," he always means the Christian church. Socialism is not
absolutely against religion. He is against a belief that makes people sleepy and makes them vulnerable
to abuse. Europe's history is a class quarrel history. Religion is opium for Europe, like other ideologies.
Christianity became an ideology that legitimized the feudal regime and numbed the masses in medieval
times. As for us, religion is the basis of social order, and it constitutes the common consciousness of
society. Islam expresses the beliefs of the whole ummah, not of a social class. For us, religion is a
salvation, life itself, civilization.
Keywords: Sociology of Religion, Cemil Meriç, Karl Marx, Islam, Christianity.

2ndInternational Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020,
Ankara / TURKEY | 144

2.Uluslararası

Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi
2ndInternational Congress on Multidisciplinary Social Sciences ISBN: 978-605-06728-0-0

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOBYA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi, Bolu,
Türkiye,
muratkobya@ibu.edu.tr

Cemil Meriç’e Göre Karl Marx ve Din
Özet
Son dönemin önemli Türk düşünürlerinden biri olan Cemil Meriç’in (1916-1987), Karl Marx
(1818-1883) ve onun dine bakışı ile ilgili yorumlarını ele alan bu çalışma, hem Meriç’in hem de Marx’ın
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Meriç’e göre Marksizm öncelikle bir araştırma
yöntemidir, tenkittir, şüphedir. Çağdaş Batı düşüncesinin en büyük temsilcilerinden biri olan Marx’ın
ayırıcı vasfı, toplumsal gerçeklerin evrensel olmadığını anlamış ve anlatmış olmaktır. Marksizm’i
dinleştirmek Marx’ı anlamamaktır. Marksizm, diyalektik demektir. Diyalektiğin tek formülü, tarihin
akış içinde olduğu ve tezatlar içinde geliştiğidir. Marx, “Din, halk için afyondur” derken daima
Hıristiyan kilisesini kastetmektedir. Sosyalizm mutlak anlamda dine karşı değildir. O, insanları uyutan,
onları istismara açık hale getiren bir inancın karşısındadır. Avrupa’nın tarihi bir sınıf kavgası tarihidir.
Din, Avrupa için afyondur, diğer ideolojiler gibi. Hıristiyanlık, Ortaçağ’da Feodal rejimi meşrulaştıran,
yığınları uyuşturan bir ideoloji haline dönüşmüştür. Bizde ise din, toplumsal düzenin temelidir,
toplumun ortak bilincini teşkil etmektedir. İslamiyet, sosyal bir sınıfın değil, tüm ümmetin inançlarını
dile getirmektedir. Bizim için din bir kurtuluştur, hayatın kendisidir, medeniyettir.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Cemil Meriç, Karl Marx, İslam, Hıristiyanlık.
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According to The Old Testament and The Book of Enok The Adventure of The
Emergence of Giants
Abstract
In the Old Testament (The Jews call this book the Tanah), which is located in the Bible,
information about giants is evaluated based on the words "Anaklılar and Nefiller". The concepts in
question are mentioned in the passages in the Old Testament as follows: "On the days when divine
beings marry human daughters and have children, and later on Earth, there are Nefils (In the
Septuaginta translation of the Old Testament, Nefils are mentioned as Giants.). These were ancient
heroes, famous people." (Genesis; 6: 4) "... and everyone we saw there was tall. We saw the Nefils, the
Anaklis, descendants of the Nefils. We felt like locusts around them, we looked like locusts."
(Numbers; 13: 32-33). " This strong, tall people are the Anaklis. You know them. 'Who can stand
against Anaklis?' you heard." (Deuteronomy; 9:2).
In the book of Enok, It is mentioned that the Watchers (the Sons of Heaven, The Angels)
agreed among themselves to descend to the summit of Mount Hermon and chose their wives, that
they were united with their wives, that the Giants one hundred thirty five meters tall came to earth
and that these giants lived among people and even consumed many foods that people produced. Later
episodes, "... they began to sin against birds, reptiles, fish, and then to eat each other's bodies, even
drink their blood., " he continues. It is said that God will punish them with the the flood of Noah
because of the deeds of the Watchers and their children (Giants). (Book of Enok: 7-10).
In this paper, we will try to give the knowledge of the emergence adventure of giants, whose
existence was believed in prehistoric times, based on the book of the Old Testament and Enok.
Keywords: Old Testament, Enok's Book, Prehistoric, Watchers, Giants.
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Eski Ahit ve Enok'un Kitabına Göre; Devlerin Ortaya Çıkış Serüveni
Özet
Kitab-ı Mukaddes’in içerisinde yer alan Eski Ahit'te (Yahudiler bu kitaba; Tanah adını
vermişlerdir.) devlerle ilgili bilgiler, “Anaklılar ve Nefiller" sözcüklerinden hareketle
değerlendirilmektedir. Söz konusu kavramlar, Eski Ahit'teki pasuklarda şu şekilde geçmektedir: "İlahi
varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller
(Eski Ahit'in Septuaginta çevirisinde, Nefillerden devler olarak söz edilmektedir.) vardı. Bunlar eski
çağ kahramanları, ünlü kişilerdi." (Yaratılış; 6: 4). "...üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu.
Nefiller'i, Nefiller'in soyundan gelen Anaklılar'ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi
hissettik, onlara da öyle göründük." (Çölde Sayım; 13: 32-33). "Bu güçlü, uzun boylu halk Anaklılar'dır.
Onları biliyorsunuz. 'Kim Anaklılar'a karşı durabilir?' deyişini duydunuz." (Yasa'nın Tekrarı; 9:2).
Enok Kitab'ında ise; Gözcülerin (Göğün Oğullarının yani Meleklerin) kendi aralarında
anlaşarak Hermon Dağ'ının zirvesine indiğinden ve kendilerine eşler seçtiğinden, eşleri ile
birleşmelerinden yaklaşık yüz otuz beş metre boyunda devlerin dünyaya geldiğinden ve bu devlerin
insanlar arasında yaşadığından hatta insanların ürettikleri birçok yiyeceği tükettiğinden söz
edilmektedir. Sonraki bölümlerde de "... kuşlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra
birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar." diye devam etmektedir. Gözcülerin ve
çocuklarının (devlerin) yaptıklarından dolayı Tanrının, onları Tufan ile cezalandıracağı anlatılmaktadır.
(Enok Kitabı: 7-10).
Bu tebliğimizde, Eski Ahit ve Enok Kitab'ından hareketle tarih öncesi dönemlerde varlıklarına
inanılan, devlerin ortaya çıkış serüveninin bilgisini vermeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Eski Ahit, Enok'un Kitabı, Tarih Öncesi, Gözcüler, Devler.
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If Case and Safwan Ibn Mu'attal in Adiyaman
Abstract
Adıyaman with its many historical and cultural values has hosted many civilizations that have
reigned in history. Although Adıyaman contains the historical traces of many different civilizations
before Islam, many works witnessing that show how much Islam has affected these regions since
Islam came to these regions. One of the most beautiful works with the arrival of Islam is that
Adiyaman host the Companions of Prophet Muhammed.
Safvân b. Muattal is one of the very few companions whose exact grave is known in Turkey. Despite
all the promotional activities in recent years his grave is already not famous. The historical sources
documents that Safvân b. Muattal martyrizes approximate to Samsat, a barough in Adıyaman. Safvân
b. Muattal is one of the best examples of the efforts and perseverance of the Companions to bring
Islam to different geographies. Some of the narrative sources reported that he lived about 40 years in
Southeastern of Anatolia. In our article, after the summary information about Safvân’s life, we will
mention the “İfk” incident, wich is one of the important events in Islamic History, and the test
aspeckts of this incident for Aisha and Safvân. Although referring to the duty of the conveying of
Islam which caused Safvân to leave Medina after the death of the Prophet we will also mention his
(The Prophet) words about Safvân.
Keywords: Safvân b. Muattal, Companions of Prophet Muhammed, Adiyaman, Ifq, Geography of
the Companions
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İfk Hadisesi ve Adiyaman’da Safvân Bin Muattal
Özet
Sahip olduğu birçok tarihi ve kültürel değerinin fark edilmesini bekleyen Adıyaman, tarihte
hüküm sürmüş birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Adıyaman İslâmiyetten önce birçok farklı
uygarlığın tarihi izlerini barındırmakla birlikte, İslâmiyetten sonra da, İslâm’ın bu bölgelere gelişinden
bugüne kadar İslâm’ın bu bölgeleri ne ölçüde etkilediğini gösteren birçok esere günümüzde şahit
olmaktayız. İslâm’ın gelişi ile birlikte şehrimize bıraktığı en güzel eserlerden biri de Sahâbeyi şehrimizde
misafir ediyor oluşumuzdur.
Ülkemizde kabri kesin olarak bilinen çok az sayıdaki Sahâbeden biri olan Safvân b. Muattal, son yıllarda
yapılan bütün tanıtım çalışmalarına rağmen çok bilinmemektedir. Adıyaman’ın Samsat ilçesi
yakınlarında şehit olduğu elimizdeki tarihi kaynaklarda kesin denilebilecek bilgilerle yer almaktadır.
Safvân b. Muattal, Sahâbenin farklı coğrafyalara İslâmiyeti götürmesindeki gayret ve azimlerine en
güzel örneklerden birisidir. Rivayetlerin bir kısmında yaklaşık 40 yıl kadar Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yaşadığı bildirilmektedir. Biz de makalemizde Safvân’ın hayatı ile ilgili özet bilgilerden
sonra, İslâm Tarihindeki önemli hadiselerden birisi olan İfk hadisesi ve bu hadisenin Aişe ve Safvân
için imtihan yönlerini vereceğiz. Safva’nın Peygamber’in vefatından sonra Medine’den ayrılmasına
sebep olan İslâm tebliği vazifesine değinmekle beraber, Allah Rasulü’nün Safvân ile ilgili sözlerini
vereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Safvân b. Muattal, Sahâbe, Adıyaman, İfk, Sahâbe Coğrafyası.
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New populism and New Media: a Discussion within the Framework of Political
Communication and Social Media
Abstract
The expansion of the use of social media in into whole area of the society draws attention.
Perhaps the most controversial topics of recent years are the way the politicians use the new media
and the level of participation of citizens in the political communication process in these channels. The
ability to adapt to the social media conditions of populism, which has the ability to exist at all times
and in space, especially in the field of politics, opens up a topic worth researching. New right policies
developing in various regions, including in Western Europe, are considered within the new
phenomenon of populism and come to the fore as the subject of study. However, this phenomenon
is discussed through centralist and new left policies, based on the assumption that it is added to
ideologies; It is examined not only through traditional or new media, but through hybrid systems.
In this study, the formation of new populism in various media and transfer of content to
different media will be explored. The theoretical discussion, which will be answered to what, why and
how questions through descriptive analysis method, will be reified through various case studies. It has
been found that populist actors develop media strategies fully aware of the populism and populist
level of the people they compete with. These strategies are not limited to the traditional (electronic)
media space; they integrate with social media (online) to reach hybrid media systems and even mobility
in other physical (offline) public spaces. The ultimately aim of this study is to contribute to other
research on populist (political) communication in social media.
Keywords: New Populism, Social Media, Hybrid Systems, Political Communication, Politics
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Yeni Popülizm ve Yeni Medya: Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Çerçevesinde
Bir Tartışma
Özet
Sosyal medya kullanımının toplumun her alanına genişlemesi, dikkatleri üzerine çekmektedir.
Son yılların belki de en tartışılan konularının başında siyasetçilerin yeni medyayı kullanma biçimleri ile
bu mecralarda yurttaşların siyasal iletişim sürecine katılım düzeyleri gelmektedir. Özellikle siyaset
alanında her zaman ve uzamda var olabilme yeteneğine sahip popülizmin sosyal medya koşullarına
uyum sağlayabilmesi, araştırmaya değer bir konu başlığı açmaktadır. Batı Avrupa’da olmak üzere çeşitli
bölgelerde gelişen yeni sağ politikalar yeni popülizm olgusu içinde düşünülmekte ve çalışma konusu
olarak gündeme gelmektedir. Ancak bu olgu, ideolojilere eklemlendiği varsayımından hareket ederek
merkeziyetçi ve yeni sol politikalar üzerinden tartışılmakta; yalnızca geleneksel ya da yeni medya
üzerinden değil, hibrit sistemler üzerinden incelenmektedir.
Bu çalışmada, yeni popülizmin çeşitli medya mecralarında oluşumu ve içeriklerin farklı
mecralara transferi keşfedilmeye çalışılacaktır. Betimsel çözümleme yöntemiyle ne, niye ve nasıl
sorularına yanıt aranacak kuramsal tartışma, çeşitli örnek olaylar üzerinden somutlaştırılacaktır.
Popülist aktörlerin, rekabet içinde bulundukları kişilerin popülistliklerinin ve popülistlik düzeylerinin
tam farkında olarak medya stratejileri geliştirdikleri bulgulanmıştır. Bu stratejiler, geleneksel
(elektronik) medya alanı ile sınırlı kalmamakta; sosyal medya (çevrimiçi) ile bütünleşerek hibrit medya
sistemlerine ve hatta diğer fiziksel (çevrimdışı) kamusal alanlarda da hareket kabiliyetine
ulaşmaktadırlar. Bu çalışmada, sosyal medyadaki popülist (siyasal) iletişim konusunda çalışmalar
yapacak diğer araştırmalara katkı yapılması nihai olarak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Popülizm, Sosyal Medya, Hibrit Sistemler, Siyasal İletişim, Politika
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An Ecofeministic Approach to Laura Esquivel’s novel Intimas Suculencias: the
Sacredness of Kitchen and Cultural Transformation
Abstract
Como agua para chocolate, the first novel of the Mexican writer Laura Esguivel, published in
1989, is written with the distinctive characteristics of the magical realism movement. Translated into
multiple languages across the world and adapted into the movie screen, this work presents the kitchen
as its main protogonist where ordinary and extraordinary are organically transformed into each other.
Esquivel's third book was published in 1998 under the title of ĺntimas Suculencias. In these stories, the
author foresees the importance of the kitchen and the hearth;that the social transformation would
take place at home, not outside; and the new human who would make this transformation. The main
protagonist of this book is againthe kitchen. However,it is not the same kitchen of the first novel that
assumed the function of the magical realism elements.This time it isa real kitchen ofwomen, the
kitchen of their childhood where they were together with their mother and grandmother; and it is
these wise women who transform the four elements in nature, and nurture and transform the human
beings psychologically and culturally as well as physically. By sharing her recipes with us throughout
the book,Esquieval transforms the mundane, a simple production such as cooking, into a ritual,
because she argues that the new human who will form the new society can only exist in rituals.While
questioning the sanctity of women's labor, the wise woman type, the nature, and the transformation
of the elements of nature into the functions of culture in the archaic period, the book also questions
the modern social structure.As the ecofeminism movement of the 1970s questions, in a similar fashion
the book also questions the superiority of the culture over the nature, an assumption of the modern
societybased on the relationship between nature and culture where it is claimed that man represents
the culture and woman represents the nature.In line with this, we will offer an ecofeminist reading of
Esquivel’s work, particularly addressing the kitchen as the main protagonist and its sanctity; the new
human and the new society formula that Esquivel presents in her work.
Keywords: Laura Esquivel, ĺntimas Suculencias, Ecofeminism, Asteca kitchen, Cultural
transformation
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Evaluation of the Spontaneous Speech Data Elicited From the Individuals with
and Without Aphasia
Abstract
Aphasia is a multimodal language disorder which affects more than one component of the
language production. Standardized tests could be used to assess the person with aphasia. Spontaneous
speech analysis is also an important part of the assessment process as well as standardized tests. The
reason behind this fact is that different levels of language could be analyzed when they are in
interaction, only in spontaneous speech. In this research, the narration of Accident picture, retelling
of Little Red Riding Hood and Spontaneous Speech in dialogue were analyzed and compared between
people with aphasia and normal speakers. This analysis is used to identify the differences between the
groups in terms of communication units (CU’s), mean length of utterance (MLU), grammatical errors
and basic and complex sentence production. As a result, complex sentence use, mean length of
utterance, and the ratio of number of words, morphemes and complex sentence number per every
communication unit are found to be significantly lower in aphasic speakers.
Keywords: Aphasia, spontaneous speech, mean length of utterance (MLU), communication unit
(CU), grammatical errors, simple and complex sentence production.
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Mad Max: Fury Road, The Changing Journey of Hero
Abstract
Mad Max: Fury Road (2015), starring Tom Hardy with Charlize Theron, reverses the image of
a strong and invincible man in action movies. With this feature, it differs from other action films in
terms of showing that the strong and fighting man can also remain fragile and vulnerable. Max
Rockatansky has changed with the society, human and environmental conditions mentioned in all the
three films he set off on the adventure and he became a lone renegade man from a man known to
everyone. Like the Max characters in the first three films of the series, Tom Hardy, who gave life to
Max in the Fury Road movie, is a male hero who fights to the end, speaks little and reveals all his
strength and intelligence in order not to die. However, Max in the Fury Road movie embarks on another
journey; it breaks Max's tough shell to allow the audience see the point of empathy inherent in the
character and to understand that this is the place all true strength come from. The fact that Max's
partnership with the heroine Furiosa is due to the desire for respect and solidarity for Furiosa rather
than romance also distinguishes Max from the hero of the other three films.
In this context, the point to be emphasized is to use the map that Joseph Campbell made on the
journey of the hero to show how Max character differentiates the strong and invincible male structure
in action films.
Key Words: Joseph Campbell, Fury Road, Hero, The Hero’s Journey, Action
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Mad Max: Fury Raod Filminde Erkek Kahramanın Değişen Yolculuğu
Özet
Tom Hardy’nin başrolünü Charlize Theron ile paylaştığı Mad Max: Fury Road filmi (2015),
aksiyon filmlerinde yer alan güçlü ve yenilmez erkek imajını tersine çevirmektedir. Bu özelliği ile de
güçlü ve savaşan erkeğin de kırılgan ve savunmasız kalabileceğini göstermesi bakımından diğer aksiyon
filmlerinden ayrılmaktadır. Max Rockatansky karakteri maceraya atıldığı üç filmde de bahsi geçen
toplum, insan ve çevre koşulları ile birlikte değişmiş, herkes tarafından tanınan bilinen bir adamdan
hain, yalnız ve kimseye bağlı olmayan bir adama dönüşmüştür. Serinin ilk üç filmindeki Max
karakterleri gibi Fury Road filmindeki Max’e hayat veren Tom Hardy’de sonuna kadar savaşan, az
konuşan ve ölmemek için tüm gücünü ortaya koyan bir erkek kahramandır. Ancak, Fury Road
filmindeki Max başka bir yolculuğa çıkar; seyircinin karakterin içinde yatan empati kurulacak noktayı
görmesine ve tüm gerçek gücün ortaya çıkması gereken yer olduğunu anlamasına izin vermek için
Max’in sert kabuğunu kırar. Max karakterinin kadın kahraman Furiosa ile ortaklığının romanstan
ziyade Furiosa’nın verdiği savaş uğruna duyduğu saygı ve dayanışma isteğinden kaynaklaması da Max’i
diğer kahramanlardan ayırmaktadır. Bu bağlamda üzerinde durulacak nokta, Joseph Campbell’ın
kahramanın yolculuğu üzerine çıkardığı haritadan faydalanarak Max karakterinin aksiyon filmlerindeki
güçlü ve yenilmez erkek yapısını nasıl farklılaştırdığıdır.
Anahtar Kelimeler: Joseph Campbell, Fury Road, Erkek Kahraman, Kahramanın Yolculuğu,
Aksiyon
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The Last Stop of the Existential Escape: An Analysis on Blindness
Abstract
The main criticism of existentialist philosophy to individuals is that human beings lose
themselves in materials in order to escape their finite existence. The more a person enters the
commodity world, the more she thinks she can escape her own existence. This has become a symbol
of different ways (shopping addiction, drug usage, being workaholic, sex and beauty addiction etc.) of
people avoiding themselves. Heidegger calls this ‘escape’ that people develop against themselves.
Heidegger entitles Dasein as the entity that can ask itself a question and defines Dasein as escape.
Adapting to the routine of everyday life, Dasein continues its escape from commodities, other Daseins
(others) and everything that encompasses everyday life. Dasein is thrown into the world in complete
ignorance and tries to relate to other Daseins in the temporary time zone in the world. However,
everyone is really "nobody", it's just a tool that helps people escape from it. This situation causes
people to feel “uncanny” in crowds as a subconscious process. According to Heidegger the more
people try to cover up this uncanny thing, the more they will be followed by the uncanny. This uncanny
state that is constantly trying to be covered up in daily life appears in personal and social sudden
shocks. While events such as losing a relative in the personal field reveal intellectual fields on the
meaning of life, natural or biological disasters that suddenly arise in the social sphere make it inevitable
for Dasien to think about the problem of meaning that it is trying to escape. In this study, the book
of Blindness by Jose Saramago, in which an infectious blindness epidemic started and the spread to
the world from unknown city and the film Blindness (Meirelles, 2008), adapted to the cinema from
this book will be discussed through existentialist philosophy, along with the real events of the Covid19 outbreak experienced by mankind in our days.
Key Words: Cinema, Existentialism, Blindness, Heidegger
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Varoluşsal Kaçışın Son Durağı: Körlük Filmi Üzerine Bir İnceleme
Özet
Varoluşçu felsefenin bireylere yaptığı temel eleştiri, insanın kendi sonlu varlığından kaçabilmek
için maddi ve gündelik olanın içinde kendini kaybetmesidir. İnsan ne ölçüde meta dünyasına girerse, o
kadar kendi varoluşundan kaçabileceğini düşünmektedir. İnsanların kendileriyle karşılaşmaktan
kaçınmasının birbirinden farklı yöntemlerinin (alış̧-veriş bağımlılığı, madde kullanımı, işkoliklik, seks
ve güzellik bağımlılığı vb.) bir simgesi haline gelmiştir. Heidegger insanın kendisine karşı geliştirdiği bu
duruma “kaçış” demektedir. Heidegger (2008, s. 42-43, 197-198) kendisine soru sorabilen varlığı
Dasein (insan varlığı) olarak adlandırır ve Dasein’i kaçış halinde tanımlar. Dasein gündelik hayatın
rutinine uyum sağlayarak metaların, diğer Daseinlerin (ötekilerin) ve gündelik yaşamı kuşatan her şeyin
içinde, kaçışını sürdürmektedir. Dasein tam bir bilgisizlik halinde dünyaya fırlatılmıştır ve dünya da
bulunduğu geçici zaman diliminde diğer Daseinlerle ilişki kurmaya çalışır. Fakat herkes, gerçekte “hiç
kimsedir”, sadece insanın kendisinden kaçmasına yardımcı olan bir araçtır. İşte bu durum bilinçaltı bir
süreç olarak insanların kalabalıklar içerisinde kendilerini “tekinsiz” hissetmelerine neden olur.
Heidegger’e göre (2008, s. 199) bu tekinsizliğin üzeri ne kadar fazla şeyle örtülmeye çalışılırsa,
tekinsizlik de o denli insanın peşini bırakmaz hale gelir. Gündelik hayatta sürekli örtülmeye çalışılan
bu tekinsizlik haliyse kişisel ve toplumsal olarak ani şoklarla gün yüzüne çıkmaktadır. Kişisel alanda bir
yakınını kaybetme gibi olaylar hayatın anlamı üzerine düşünsel alanlar ortaya çıkartırken, toplumsal
alanda ani olarak ortaya çıkan doğal veya biyolojik afetler Dasien’in kaçmaya çalıştığı büyük bir anlam
sorunu üzerine düşünmesini kaçınılmaz hale getirir. Bu çalışmada, adı bilinmeyen bir şehirde bulaşıcı
bir körlük salgının başlaması ve bu salgının bütün dünyaya yayılmasının konu edildiği Jose
Saramago’nun Körlük kitabı ve bu kitaptan sinemaya uyarlanan Körlük (Meirelles, 2008) filmi, içinde
bulunduğumuz günlerde insanlığın tecrübe ettiği Covid-19 salgınında yaşanan gerçek olaylarla birlikte,
varoluşçu felsefe üzerinden tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Varoluşçuluk, Körlük, Heidegger
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Eda SELİMOĞLU
Timur GÜLTEKİN
Nehir VAROL
Effects of Disasters on Tourism Sector
Abstract
Disasters pose a threat to sustainable development. We can monitor the effects of emergencies
and disasters on the tourism sector with the number of tourists coming to the country and the changes
in tourism revenues, the news and travel warnings made by the foreign press about the country, the
differences in the tourist profile of the country, the international political comments, the explanations
made by the tourism organizations. In order to create a tourist demand for a region, perception of the
region as safe by tourists is an important factor. Tourists may tend to travel to areas where they feel
safe. While this situation can be observed in domestic travels, it can be very important especially in
the travel decision for foreign countries. For this reason, it has become an imperative to create a sense
of trust for touristic regions and to generate higher income from tourism. Many factors can play a role
in the formation of this perception. Press news for the region, positive or negative experiences of the
person or his friends are among the influential factors in tourism preferences. In the post-disaster
period, depending on the type of disaster, the concept of disaster tourism can also come up.
Key Words: Disater Tourism, Disaster Effects on Tourism, Disaster Risk Reduction
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Eda SELİMOĞLU
Timur GÜLTEKİN
Nehir VAROL
Afetlerin Turizm Sektörüne Etkisi
Özet
Afetler sürdürülebilir kalkınma için bir tehdit oluşturmaktadır. Acil durum ve afetlerin turizm
sektörüne olan etkilerini, ülkeye gelen turist sayısı ve turizm gelirlerindeki değişim, yabancı basının ülke
ile ilgili yaptıkları haberler ve seyahat uyarıları, ülkeye gelen turist profilindeki farklılıklar, uluslararası
siyaset yorumları, turizm ile ilgili kuruluşların yaptıkları açıklamalardan izleyebiliriz. Bir bölgeye turistik
talep oluşması için turistler tarafından o bölgenin güvenli olarak algılanması önemli bir etkendir.
Turistler kendilerini güvende hissettikleri bölgelere yönelik seyahat etme eğilimi gösterebilirler. Bu
durum yurt içi seyahatlerde de gözlenebildiği gibi, özellikle yabancı ülkelere yönelik seyahat kararında
da oldukça önemli olabilmektedir. Bu nedenle turistik bölgeler için güven algısını oluşturabilmek,
turizmden daha yüksek gelir elde edebilmek adına bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu algının
oluşmasında da birçok faktör rol oynayabilmektedir. Bölgeye yönelik basın haberleri, kişinin kendisinin
ya da arkadaşlarının yaşadığı olumlu ya da olumsuz deneyimler turizm tercihleri konusunda etkili
faktörler arasındadır. Afet sonrası dönemde ise yaşanan afetin türüne göre afet turizmi kavramı da
gündeme gelebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afet Turizmi, Afetlerin Turizme etkisi, Afet Zararlarının Azaltılması
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Okan Burçak ÇELİK
Assertiveness Levels of University Students: The Case of Gazi University
Abstract
The purpose of this research is to examine the assertiveness levels of students of the faculty
of sports sciences and university students studying in other faculties. 123 students studying at Gazi
University Faculty of Sport Sciences and 79 students studying at other faculties voluntarily participated
in the study. Within the scope of the research, socio-demographic information was collected through
a personal information form created by the researchers. However, “Rathus Assertiveness Scale” was
used to determine assertiveness levels of students. When the skewness-kurtosis values are analyzed
for normality assumptions in the analysis of the data, it is determined that the data show normal
distribution. Accordingly, T-test analysis method was used for gender and faculty variables. According
to the findings obtained as a result of the research, it was determined the assertiveness levels of
university students were passive. In addition, it was determined that the assertiveness levels of the
students did not differ according to the gender variable but showed a statistically significant difference
according to the faculty variable they studied.
Key Words: Students, Assertiveness, Sports
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Okan Burçak ÇELİK
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyleri: Gazi Üniversitesi Örneği
Özet
Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencileri ile diğer fakültelerde öğrenim gören
üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Gazi Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 123 öğrenci ile diğer fakültelerde öğrenim gören 79 öğrenci
gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma kapsamında sosyo-demografik bilgiler araştırmacılar tarafından
oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin atılganlık düzeylerinin
tespit edilmesinde “Rathus Atılganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde normallik varsayımları
için çarpıklık-basıklık değerlerine bakıldığında verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda cinsiyet ve fakülte değişkenleri için T-testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
sonucunda elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin pasif olduğu
tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin atılganlık düzeylerinin, cinsiyet değişkenine göre farklılık
göstermediği fakat öğrenim gördükleri fakülte türüne göre ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Atılganlık, Spor
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Aicha ELAICHE
Ali Osman KUŞAKCI
Semih TAŞ

End-of-Life Aircraft: The Example of Turkish Civil Aviation Industry
Abstract
Studies in sustainability are now taking place in both the academic and practical world due to
its immense importance. End-of-Life Aircraft (EOLA)as a part of the whole sustainability image, takes
into consideration the environmental dimension and has also come into greater focus in recent years.
According to some studies, a large number of aircraft have already attended their retirement while a
great number of the currently active airplanes are approaching their end-of- life. On the other hand
thousands of stored aircraft are in wait for decisions for them either to be reused or retired and
properly recycled. There are environmentally hazardous elements in the aircraft systems. Accordingly,
during disassembly process, it is vital to remove and dispose fuel, oils and other hazardous wastes in
appropriate manner. Currently, there are no worldwide specific regulations governing aircraft recycling
other than a couple of projects that have been conducted without serious coordination between them.
Despite the importance of this issue academia unfortunately does not have enough coverage as only
few studies have been done so far. Figures in the field show that a large number of aircraft already
retired and a great number of flying airplanes are approaching the end of their economic life. This
study addresses some historical facts and current status of EOLA worldwide. Additionally, a special
focus is given to EOLA in the Turkish civil aviation sector. After presenting current challenges that a
national green EOLA recycling strategy facing, we conclude with some recommendations to reach
that goal.
Key Words: Sustainability, Aircraft Decommissioning; End-of-Life Aircraft; Green Supply Chain;
Reverse Logistics; Recycling of Aircraft.
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Burçak Çiğdem
Psikolojik Danışman, Kırıkkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale/Türkiye
burcakcigdem96@gmail.com

Doç. Dr. Nuray Taştan
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
nuraytastan@kku.edu.tr

Parasosyal Etkileşim İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Gkk) Arasındaki İlişki:
Üniversite Öğrencileri Örneği
Özet
Televizyon internet gibi iletişim araçlarıyla birlikte kişilerin medya karakterleri ile tek yönlü bir
ilişki kurduğu görülmektedir. Kurulan bu ilişki parasosyal ilişki olarak tanımlanmaktadır. Gelişmeleri
kaçırma korkusu (GKK); sosyal medya, televizyon gibi bilgi kanallarına erişememe korkusunu
içermektedir. Birbiriyle ilişkili olan bu iki kavram arasındaki ilişkiye ilişkin yapılan çalışmanın alana
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin parasosyal etkileşimleri ile gelişmeleri
kaçırma korkusu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
Kırıkkale Üniversitesinde öğrenim görmekte olan, rastlantısal olarak seçilen, 300 katılımcıdan
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Parasosyal Etkileşim Ölçeği ve Gelişmeleri
Kaçırma Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde parasosyal etkileşimin GKK ile ilişkisini
incelemek amacıyla SPSS programından yararlanılmış ve korelasyonel analiz yapılmıştır. Araştırma
sonuçları üniversite öğrencilerinin parasosyal etkileşim düzeyleri ile gelişmeleri kaçırma korkusu
arasındaki ilişki bağlamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Parasosyal ilişki, Parasosyal etkileşim, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu
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Béla STIPICH
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest
stipich.bela@btk.elte.hu

Administration of the Hittite Empire - a Multidisciplinary Approach
Abstract
In recent times, comparative research on control strategies and mechanisms of ancient empires
gained more attention in historical sciences. Ancient empires applied a great variety of tools and
methods for governing their realm that all can be called hegemonic – extensive scientific discourse
had shown that sole prosopographical approach cannot properly explain this diversity.
Following older and in many ways not up-do-date trends, the administration of the Hittite
Empire is often described as a history of certain professions (which are attested in great numbers in
Hittite records), or a portrayal of the career of better known officials. This presentation aims to
introduce a multidisciplinary approach to this very interesting subject in order to gain a better
understanding of the mechanisms of governance of the Hittite Empire."
Keywords: Hittite Empire, administration, government
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Maryam DARA

Assistant Professor of Linguistics, Inscriptions & Texts Research Center of RICHT in Iran

Newly Found Urartian Inscription in Iran in 2017 to 2019
Abstract
Urartian cuneiform and hieroglyphic inscriptions have been excavated or discovered in Iran.
These inscriptions are inscribed over metal, clay, stone, rock, bulla and seals. There are 1412 bulla
found in Bastam excavations studied by the author in the recent years. Some have inscriptions or
sealed with inscribed seals, many of which have not been published before. Also a rock inscription
from Taraghe, south of Lake Urmia, has been studied. It is the aim of the author to introduce the
inscribed bullae from Bastam and newly-found inscription of Taraghe
Keyword: Urartian, Iran, Inscription, Newly-found.
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Ress Ass. İzzettin Kutlu1

Artuklu University, Faculty of Engineering and Architecture, Architecture, Mardin, Turkey,
izzettinkutlu@artuklu.edu.tr

Original Situation/Current Situation Analysis in Antakya Traditional Civil
Architecture
Abstract
In this study, examples of civil architecture in Traditional Antakya city texture, which carries
many features from ancient times to the present day, are examined. Civil architecture, which is of great
importance in the formation of the urban fabric; The courtyard, cellar, syncretism, burials (mahmel)
and wells, which are the original traditional building elements, are discussed with the user opinions.
The concepts of “history, user, function and time” are included in the city of Antakya. In order
to examine the city of Antakya and its contact with the user; The functions changed by the users with
the change of the needs over time and the interventions made to the original elements as a result of
this change are analyzed. However, within the scope of the study; It is aimed to determine the
satisfaction level of the users living in traditional Antakya residences compared to newly built multistorey residences, the sociocultural characteristics they have established with the ground and the values
they attribute to the ground. A multiple-choice survey study was conducted by entering 100 different
houses in and around Kantara, Antakya central district of Hatay, on the satisfaction rates of the users,
their negative experiences in the environment, their ability to continue their traditions freely and their
longing for the past. In the surveys, the original building elements were identified in the courtyard,
cellar, syncretism, burials (mahmel) and wells; interventions over time have been analyzed and mapped
under the heading of the original and current status.
As a result of the analyzes and examinations, it is evaluated whether the building elements in
the Traditional Antakya residential architecture specific to the urban identity are preserved.
Keywords: Antakya, historical structure, original structure, urban texture, building user
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Antakya Geleneksel Sivil Mimarisinde Özgün Durum/Mevcut Durum Analizi
Özet
Çalışmada antik dönemden birçok özelliği günümüze taşıyan Geleneksel Antakya kent
dokusunda bulunan sivil mimari örnekleri incelenmektedir. Kent dokusu oluşumunda büyük öneme
sahip sivil mimarinin; kullanıcı görüşleri ile beraber özgün geleneksel yapı elemanları olan avlu,
mahzen, eşiklik, yüklük (mahmel) ve kuyular ele alınmaktadır.
Antakya kent dokusu ile ilgili ‘tarihi, kullanıcı, fonksiyon ve zaman’ kavramlarına yer
verilmektedir. Antakya kentini ve kentin kullanıcı ile temasını irdelemek amacıyla; zamanla ihtiyaçların
değişmesi ile kullanıcılar tarafından değiştirilen işlevler ve bu değişim sonucu özgün elemanlara yapılan
müdahaleler analiz edilmektedir. Bununla birlikte çalışma kapsamında; Geleneksel Antakya
konutlarında yaşayan kullanıcıların, yeni inşa edilen çok katlı konutlara göre memnuniyet durumlarını,
yer ile kurdukları sosyokültürel özellikleri ve yere atfettikleri değerleri tespit etmek amaçlanmıştır.
Kullanıcıların memnuniyet oranları, çevrede yaşadıkları olumsuzlukları, geleneklerini özgür bir şekilde
halen devam ettirebilme durumları ve geçmişe özlem duymaları üzerine Hatay’ın Antakya merkez ilçesi
Kantara Mahallesi ve çevresinde 100 farklı haneye girilerek çoktan seçmeli anket çalışması yapılmıştır.
Anket çalışması yapılan konutlarda özgün yapı elemanları avlu, mahzen, eşiklik, yüklük (mahmel) ve
kuyular yerinde tespit edilmiş; zamanla yapılan müdahaleler incelenerek özgün durum ve mevcut
durum başlığı altında haritalara işlenmiştir.
Analiz ve incelemeler sonucunda, Geleneksel Antakya konut mimarisinde yer alan ve kent
kimliğine özgü yapı elemanlarının korunup korunmadığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Antakya, tarihi yapı, özgün eleman, kent dokusu, kullanıcı
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