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6. ULUSLARARASI GAP SOSYAL 
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4-6 Aralık 2020 
Şanlıurfa 
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Fakültesi Kongre Merkezi 
 

KONGRE PROGRAMI  
 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068 

 
Join Zoom Meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/82956900558?pwd=WkFHdHJPalRYYkVIcWtOQTJUOEt1
dz09 
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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 
♦ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
♦ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
♦ Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 
♦ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
♦ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 
♦ Make sure your computer has a microphone and is working. 
♦ You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
♦ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
♦ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 
 
 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068 
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4.12.2020 
CUMA/ 10:00-12:00 

 
OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Ali YÜKSEK 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068  

 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep 
KANTARCI BİNGÖL 

Özkan AYBAR 

Muş Alparslan 
Üniversitesi 

PAULO FREIRE’DE PROBLEM 
TANIMLAYICI EĞİTİM MODELİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep 
KANTARCI BİNGÖL 

Özkan AYBAR 

Muş Alparslan 
Üniversitesi 

RADİKAL BİR EĞİTİM İDEALİ: 
“OKULSUZLAŞMA” 

Aysel TAN Fırat Üniversitesi JOHN LOCKE’DA TABİAT-AHLÂK 
İLİŞKİSİ 

Aysel TAN Fırat Üniversitesi 

JEAN PİAGET’İN ZİHİNSEL GELİŞİM 
KURAMINA GÖRE MEVLÂNÂ’NIN 

MİSTİK DÜŞÜNCESİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Mehmet Emin KALGI Harran Üniversitesi COVID-19 SALGINI VE DİNÎ HAYAT: 
BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR 
Öğr. Gör. Mustafa Said DİLEK Harran Üniversitesi URFA DİNÎ MÛSİKÎ 

KÜLTÜRÜNDE DEF 

Öğr. Gör. Mustafa Said DİLEK 
Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR Harran Üniversitesi URFA DİNÎ MÛSİKÎ 

KÜLTÜRÜNDE NEY 

Doç. Dr. Ali YÜKSEK Manas  Üniversitesi, 
Kırgızistan 

T.C. DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANLIĞININ KIRGIZİSTAN 

CUMHURİYETİNDEKİ DİN 
HİZMETLERİNE KATKILARI 

Dilnoza RAHMATİLLAEVA Manas  Üniversitesi, 
Kırgızistan 

KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNİ 
CEMAATLERİN SOSYO-KÜLTÜREL 

ETKİLERİ: TEBLİĞ CEMAATİ 
ÖRNEĞİ 

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU  Yalova Üniversitesi 

REALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE 
TERÖRÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİRİNCİL 

DERECEDE GÜVENLİK TEHDİDİ 
HALİNE GELMESİ: IRLANDA 
CUMHURİYET ORDUSU (IRA) 

ÖRNEĞİ 
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4.12.2020 
CUMA/ 10:00-12:00 

 
OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Sıtkı AKARSU 

       Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068  

 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünyay 
AÇIKGÖZ Kırıkkale Üniversitesi 

ERDEL KRALI RAKOÇİ’NİN OSMANLI 
SULTANINA GÖNDERDİĞİ SADAKAT 

MEKTUBU 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZER Erzurum Teknik 
Üniversitesi 

FETİH VE İŞGAL: KUDÜS’TE İNSANLIK 
SINAVI 

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU Kastamonu Üniversitesi 
KLASİK KEMENÇE SAZININ 

KASTAMONU MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ 
YERİ, KULLANIMI ve İCRACILARI 

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU Kastamonu Üniversitesi 

KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN 
MÜZİKAL KİŞİLİĞİ VE MARŞ 
FORMUNDAKİ ESERLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim 
AYDOĞAN İnönü Üniversitesi 

SOSYO-KÜLTÜREL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN 

GEZİCİ MÜZELERİN ÖNEMİ: 
ÇANAKKALE MUHAREBESİ MOBİL 

MÜZESİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim 
AYDOĞAN İnönü Üniversitesi 

ŞEHRİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN 
UNUTULMAMASI AÇISINDAN KENT 

MÜZELERİNİN ÖNEMİ: MALATYA 
KENT MÜZESİ ÖRNEĞİ 

Hazal ÖZDEMİR Necmettin Erbakan 
Üniversitesi 

TÜRK SÖZÜ GAZETESİNDEKİ 
ŞİİRLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Besim YILDIRIM 
Öğr. Gör. Akın AY Atatürk Üniversitesi 

GAZETE TASARIM ÖĞELERİNE GÖRE 
YEREL GAZETELERİN İNCELENMESİ -

AMASYA ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Besim YILDIRIM 
Öğr. Gör. Akın AY Atatürk Üniversitesi 

COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE 
GAZETE MANŞETLERİNİN 

İNCELENMESİ 
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4.12.2020 
CUMA/ 10:00-12:00 

 
OTURUM-1, SALON-3 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağatay ASLAN 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068  

 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Dr. Mirna FAWAZ 
Dr. Ali SAMAHA 

Beirut Arab University, 
Lebanese University 

COVID-19 QUARANTINE: POST-
TRAUMATIC STRESS 

SYMPTOMATOLOGY AMONG 
LEBANESE CITIZENS 

Dr. Mirna FAWAZ 
Dr. Ali SAMAHA 

Beirut Arab University, 
Lebanese University 

THE PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF 
BEING QUARANTINED FOLLOWING 

EXPOSURE TO COVID-19: A 
QUALITATIVE STUDY OF LEBANESE 

HEALTH CARE WORKERS 

Assoc. Prof. Dr. Melih 
KARAKUZU 

Zeynep CANLI 
Bekir CANLI 

Erciyes University, 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam University 

EFFECTS OF LOCKDOWN PERIOD OF 
THE COVID-19 PANDEMIC ON TURKISH 
ACADEMICIANS' ACADEMIC WRITING 
PRODUCTIVITY PERFORMANCE IN ELT 

Zeynep CANLI Kahramanmaraş Sütçü 
İmam University 

LIKE, FOLLOW, SHARE OR TWEET? 
ENGLISH INSTRUCTORS' USE OF 

SOCIAL NETWORKING SITES FOR 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

Dr. Leyla BABATÜRK Manas Üniversitesi, 
Kırgızistan 

ETHNOHERMENEUTIC FEATURES OF 
THE TRANSLATION OF ADDRESSES 

FROM TURKISH TO RUSSIAN 

Öğr. Gör. Dr. Enes ÖZ Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi 

I. TBMM’YE YANSIYAN BİÇİMİ İLE 
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ 

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağatay 
ASLAN İstanbul Üniversitesi 

NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE FARKLI 
SEÇİM BARAJI UYGULAMASININ PARTİ 

SİSTEMİNE ETKİSİ: 2002 VE 2007 
PARLAMENTO SEÇİMLERİ ÖZELİNDE 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR Alanya Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi 

TURİSTİK ÜRÜN OLARAK YEREL 
MUTFAK: TURİST TİPOLOJİLERİ 

BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Dr. Gökhan 
KUZUCANLI Harran Üniversitesi 

YEREL BASIN VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ; 
ŞANLIURFA’DA YAYIN YAPAN HABER 

SİTELERİNİN İKTİDARA YÖNELİK 
HABERLERİNİN SÖYLEM ANALİZİ 

ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Dr. Gökhan 
KUZUCANLI Harran Üniversitesi 

YEREL TELEVİZYON KANALLARINA 
YANSIYAN YEREL KÜLTÜR ÖĞELERİ: 

KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV VE 
EDESSA TV ÖRNEĞİ 
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4.12.2020 
CUMA/ 13:00-15:00 

 
OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068  

 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Öğr. Gör. Harun BAYER 
Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIŞ 

DUMAN 

Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi 

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE 
BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGISI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIŞ 
DUMAN 

Öğr. Gör. Harun BAYER 

Malatya Turgut Özal 
Üniversitesi 

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR 
KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Aykut KABAK 
Arş. Gör. Zübeyir ÇELİK 

Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi 

TÜKETİCİLERİN KRİPTO PARA 
KULLANIM NİYETİ İLE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE 
YÖNELİK UYGULAMALI BİR 

ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 
Besime DEMİR 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

BAŞARI GÜDÜSÜNÜN GİRİŞİMCİ 
MOTİVASYONU VE GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR 

ALAN ARAŞTIRMASI 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 
Besime DEMİR 
Nursel KARA 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

COVID 19 (PANDEMİ) DÖNEMİNDE 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞIRI İŞ 
YÜKÜ ALGILARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER SARMALINDA 
İNCELENMESİ: BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN 
GEDİK Çukurova Üniversitesi KADIN İSTİHDAMI VE İKTİSADİ 

ETKİLERİ 

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN 
GEDİK Çukurova Üniversitesi 

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ: 
BÜTÇE POLİTİKALARI AÇISINDAN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Araş. Gör. Furkan DEMİRTAŞ Harran Üniversitesi PAZARLAMADA MODERN YAKLAŞIM: 
NÖROPAZARLAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
TERZİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER 

Harran Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi 

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN 
ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN 

HAKLARI 
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4.12.2020 
CUMA/ 13:00-15:00 

 
OTURUM-2, SALON-2 / MODERATÖR: Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU 

Meeting ID: 829 5690 0558 
Passcode: 575068:  

 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI 

Adil Koray BARUT 
Doç. Lilian Maria TONELLA 

TÜZÜN 
Anadolu Üniversitesi 

ENDÜLÜS'ÜN KÜLTÜREL 
MOTİFLERİNİN MANUEL DE FALLA VE 

FEDERİCO GARCİA LORCA'NIN 
ESERLERİNE ETKİSİ 

Arş. Gör. Ayşe ÇAĞLAK 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba 

ÇAĞLAK EKER 
Burak EKER 

Hitit Üniversitesi, 
Çankırı Karatekin 

Üniversitesi, 
Selahattin İnal Güzel 

Sanatlar Lisesi 

JAPONYA’DA MÜZİK TERAPİSİNİN 
GELİŞİMİ: JMTA’DA MÜZİK TERAPİ 

UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba 
ÇAĞLAK EKER 

Arş. Gör. Ayşe ÇAĞLAK 
Burak EKER 

Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, 

Hitit Üniversitesi, 
Selahattin İnal Güzel 

Sanatlar Lisesi 

MÜZİĞİN ÖĞRETİM UNSURU OLARAK 
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE 

ARAÇSALLAŞTIRILMASI: SİSTEMATİK 
DERLEME 

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU 
Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 

Dicle Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi 

NOKTA FİLMİ ÖZELİNDE TÜRK 
SİNEMASINDA KULLANILAN 
KÜLTÜREL GÖSTERGELER 

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU 
Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 

Dicle Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi 

TÜKETİM METAFORU: ZAMANA KARŞI 
FİLMİNİN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ 

Senahan SERTBAŞ 
Zehranur ASAN 

Öğr. Gör. Başak ÖNEY 

Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi 

TÜRK BESLENME KÜLTÜRÜNÜN 
DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ 

Arş. Gör. Dr. Kemal 
SAKARYA Çukurova Üniversitesi 

İÇ MEKÂN TASARIMINDA 
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ÖZET 

Bu çalışmada Brezilyalı eğitim bilimci Paulo Freire’nin “bankacı eğitim modeli” diyerek 
eleştirdiği geleneksel eğitim anlayışlarına karşı önerdiği “problem tanımlayıcı eğitim modeli” 
incelenecektir. Freire için geleneksel eğitim anlayışlarının karakteri anlatıya dayalıdır. 
Anlatılan ne olursa olsun ortada bir cansızlaşma ve taşlaşma vardır. Çünkü her anlatımda 
öğretmen anlatan bir özne ve öğrenciler onu sabırla dinleyenler olarak yer alır. Öğretmen 
gerçeklikten koparılmış ve öğrencilerin varoluşsal deneyimlerine yabancı açıklamalarla 
zihinleri doldurur, öğrenciler ise bu açıklamaları ezberlemekle mükelleftir. Öğrencilerin idrak 
etmeleri değil; ezberlemeleri istenir. Böyle bir eğitimde Freire öğrencileri öğretmen tarafından 
doldurulması gereken bidonlara ya da kaplara benzetir. Öğretmen kapları ne kadar iyi 
doldurursa o kadar iyi bir öğretmen olur. Bu bir tasarruf yatırımıdır. Freire öğretmenleri 
yatırımcı, öğrenciler de yatırım nesneleri olarak görür. Bu yüzden mevcut eğitim anlayışını 
bankacı eğitim modeli olarak niteler. Bu tarz bir eğitimde bilgi her şeyi bilen öğretmenler 
tarafından hiçbir şey bilmeyen olarak görülen öğrencilere bir armağandır. Oysa bilgi ancak ve 
ancak buluş yoluyla ve insanların sabırsız durmak bilmeyen, sürekli ve umut dolu 
araştırmalarıyla peşinden koşmalarıyla oluşur. Bu da ancak Freire’in önerisi olan problem 
tanımlayıcı eğitim modeli ile mümkündür. 

Problem tanımlayıcı eğitim modelinde bankacı eğitim modelinin aksine öğretmenin düşünüşü 
öğrencilerin düşünüşü içinde sürekli yeniden biçimlenir. Öğretmen aktaran öğrenciler artık 
uysal dinleyiciler değildir. Öğretmen öğrencilerin arkadaşıdır. Bankacı eğitim modelinde böyle 
bir arkadaşlığa yer yoktur. Bankacı eğitim modelinde öğrenciler kendilerine yığılan malzemeyi 
istiflemekle meşgul olurken eleştirel bilinçleri gelişemez.  Dünyanın tanınması ve 
dönüştürülmesine hizmet edecek olan eleştirel bilinç problem tanımlayıcı eğitim modeli ile 
gelişir. Bankacı eğitim modeli yaratıcılığı felce uğratırken problem tanımlayıcı eğitim modeli 
yaratıcılığı esas alır ve gerçeklik üzerinde eylemde bulunmayı teşvik eder. Bu yeni eğitim 
modelinin temelini diyalog oluşturur. Diyalog gerçekliğin deşifresinin olmazsa olmaz koşulu 
olarak bu eğitim modelinde karşımıza çıkar. Söz’den daha öte bir anlam taşıyan diyalogda 
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düşünme ve eylem etkileşim halindedir. Üzerinde yaşanılan dünyayı dönüştürmek için 
düşünme ve eylemin harekete geçmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Paulo Freire, Bankacı Eğitim Modeli, Problem Tanımlayıcı Eğitim 
Modeli.  

 

ABSTRACT 

In this study, the "problem-posing education model" proposed by Brazilian educational scientist 
Paulo Freire against the traditional education conceptions that he criticized as "banking model 
of education" will be examined. For Freire, the character of traditional educational conceptions 
was narrative. Whatever the story is, there is dulling and petrification. Because in every 
narration, the teacher is a narrator and the students are the listeners patiently. The teacher fills 
the minds with explanations detached from reality and alien to the students' existential 
experiences, while the students are obliged to memorize these explanations. It's not the students' 
realization; they are asked to memorize. In such education, Freire likened students to bins or 
containers that must be filled by the teacher. The better the teacher fills the cups, the better a 
teacher. This is a savings investment. Freire saw teachers as investors and students as objects 
of investment. For this reason, he qualified the current education understanding as a banking 
model of education.  In this type of education, the knowledge is a gift to students who are seen 
by omniscient teachers as knowing nothing. However, the knowledge can only be formed 
through discovery and when people pursue impatient, continuous and hopeful research. This 
was only possible with the problem-posing education model that Freire suggests.  

In the problem-posing education model, unlike the banking model of education, the teacher's 
thinking is constantly reshaped within the students' thinking. The students who teach teachers 
are no longer docile listeners. The teacher is the friend of the students. There is no place for 
such friendship in the banking model of education. In the banking model of education, students 
cannot develop their critical consciousness while they are busy with hoarding the material that 
is piled on them. The critical consciousness, which will serve to recognize and transform the 
world, develops with the problem-posing education model. While the banking model of 
education paralyzes creativity, the problem-posing education model is based on creativity and 
encourages action on reality. The dialogue forms the basis of this new education model. The 
dialogue appears in this educational model as an indispensable condition for deciphering reality. 
Thinking and action are in interaction in dialogue, which has a meaning beyond words. It is the 
act of thinking and action to transform the world inhabited. 

Keywords: Paulo Freire, Banking Model of Education, Problem-Posing Education Model. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Avusturyalı filozof ve toplum bilimci Ivan İllich’in adıyla özdeşleşen 
“Okulsuzlaşma” meselesi incelenecektir. İllich 1971 yılında yayınlanan Okulsuz Toplum adlı 
eserinde Amerikan eğitim sistemi üzerinden hareketle mevcut okul sisteminin görünmeyen 
yüzünü göstermek istemiştir. Onun düşüncelerine göre hâlihazırdaki okul sistemleri çok fazla 
abartılmaktadır. Oysa okullar o kadar çok şey başaracağının sözünü vermektedir ki maalesef 
bunların çoğunu yerine getirememektedir. Özellikle Amerikan toplumunda devlet bütçesinden 
eğitim için çok fazla para harcanmaktadır. Buna karşın gelişen teknolojinin imkânları kullanılsa 
okulun verdiği eğitim daha ucuza mal olabilir. Günümüzde okul bilginin tek adresi olarak 
görülmekte ve insanlar okul olmadan öğrenmenin imkânsız olduğuna inandırılmışlardır. 
Çocuklara bakarsak öğrendiklerinin çoğunu okuldan değil de ailesinden, mahallesinden, 
arkadaş çevresinden, televizyondan, medyadan öğrendiğini görürüz. Bu yüzden okul gereksiz 
zaman kaybıdır. Şayet medya işlevsel kullanılırsa okulun önüne geçebilir.  

İllich için okullar otoriteye sadık insanlar yetiştirir, insanlar arasında eşitsizlik yaratır ve 
diploma vermenin ötesinde de bir işlevi yoktur. Bu diploma sayesinde insanlar iş piyasasında 
kendine bir yer edinir. En çok da fakir insanların çocukları arasında bir diplomaya ya da 
sertifikaya rağbet vardır, elde edecekleri bilginin onların nazarında bir öneme sahip değildir. 
Toplumu diplomalı ve diplomasızlar diye iki kısma ayıran okul sınıflı toplumu besler ve 
toplumsal kutuplaşmayı alevlendirir. Bu kutuplaşma sadece toplumsal boyutta kalmaz. Eğitim 
ile ilgili istatistikler ile tüm toplumlar bir sıralamaya dâhil edilir ve bir hiyerarşi içine 
yerleştirilir. Sıralamanın üst kısımlarında yer alan toplumlar gelişmiş ilan edilirken alt sıralarda 
yer alan toplumların kendilerini geliştirmesi gerektiği belirtilir. Bu durum eşitsizliği uluslararası 
boyuta taşır. Ayrıca mevcut okul sisteminde öğretmenlerin rolleri bir eğitimci olmaktan öteye 
de taşınmaktadır. Öğretmen sadece bilgi aktarmaz. Bekçidir, çocuğu tehlikelerden korur. 
Ahlakçıdır, çocuğun iyi insan olmasını sağlar. Terapisttir, çocuğun sorunlarını çözer. Tüm 
bunlar öğretmenin otoritesini arttırırken özgür bir eğitimin önünde engel oluşturmaktadır. Peki, 
okula karşı alternatif olarak ne sunulabilir? İllich’in buna cevabı öğrenim ağlarıdır. Öğrenim 
ağları, aynı ortak ilgiye sahip insanların tamamen gönüllülük esasına dayalı birlikte öğrenme 
çalışmalarıdır.  
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Anahtar Kelimeler: Ivan Illich, Okulsuzlaşma, Öğrenim Ağları.  

 

ABSTRACT 

In this study, the issue of "Deschooling" identified with the name of the Austrian philosopher 
and social scientist Ivan Illich will be examined. Illich wanted to show the invisible face of the 
current school system in his book Deschooling Society, published in 1971, based on the 
American education system. The current school systems are overrated, in his opinion. Yet the 
schools promise to achieve so many things that they unfortunately fail to deliver most of them. 
Especially in American society, a lot of money is spent on education from the state budget. On 
the other hand, if the opportunities of developing technology are used, the education provided 
by the school may be cheaper. Today, the school is seen as the only address for knowledge and 
the people have been made to believe that learning is impossible without school. If we look at 
the children, we see that they learned most of what they learned from their family, 
neighborhood, friends, television, and media, not from school. So the school is a waste of 
unnecessary time. If the media is used functionally, it can get ahead of the school. 

For Illich, the schools raise the people who are loyal to authority, create inequality among the 
people, and have no function beyond giving diplomas. Thanks to this diploma, the people gain 
a place in the job market. Among the children of poor people, a diploma or a certificate is in 
demand mostly, the knowledge they will acquire does not matter to them. Dividing the society 
into two parts as diploma and non-diploma, the school feeds the class society and inflames 
social polarization. This polarization does not only remain in the social dimension. With the 
statistics on education, all societies are included in a ranking and placed in a hierarchy. While 
the societies at the top of the list are declared developed, it is stated that the societies in the 
lower rank should improve themselves. This situation carries the inequality to the international 
dimension. In addition, in the current school system, the roles of teachers are moving beyond 
being an educator. The teacher doesn't just convey information. It is a watchman, protects the 
child from dangers. It is a moralist, it makes the child a good person. It is the therapist, solves 
the child's problems. While all these increase the authority of the teacher, they constitute an 
obstacle to a free education. So what can be offered as an alternative to school? Illich's answer 
to this is the learning net-works. The learning net-works are voluntary co-learning efforts of 
people with the same common interest. 

Keywords: Ivan Illich, Deschooling, Learning Net-works.  
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ÖZET 

Küresel ekonomide rekabetçi olabilme adına ülkelerin işletmelere yapmış oldukları yatırımlar 
günümüzde son derece önemli bir hale gelmiştir. Ülkelerin kalkınmasında çark vazifesi gören 
işletmelerin gücü doğrudan ülkelerin gücü ve rekabet edebilme seviyesi ile orantılıdır. Bu 
sebeple ülkeler katma değer yaratabilecek, Ar-Ge potansiyeli taşıyan işletme sayısını artırmak 
durumundadırlar. Türkiye ekonomisinin istenilen hedeflere ulaşması, refah düzeyinin 
yükselmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma için girişimcilik farkındalığının oluşturulmasına 
yönelik planlamalar dâhilinde girişimcilik etkinlikleri, girişimcilik faaliyetleri, girişimci 
sayıları ve girişimcilik uygulamaları oldukça önemlidir.  

Girişimcilik, iş kurma, iş kurmaya çalışma, fikir ortaya koyma ve bu amaç doğrultusunda üretim 
faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenme, ürün ve hizmet üretme veya pazarlama 
faaliyetlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Girişimcilik genetik bir özellikten ziyade eğitimle 
sonradan kazandırılabilir. Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri olarak girişimcilik eğitimleri, 
girişimcilik atölyeleri, fikir ticarileştirme kampları vb. girişimcilik seviyesini artıracak birçok 
faaliyet düzenlenmektedir. Türkiye ekonomisi için kilit bir unsur oluşturan girişimcilik 
faaliyetlerinin artırılması için eğitimlerin ve programların önemi oldukça büyüktür.  Bu 
kapsamda devlet destekli KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinin önemi 
yadsınamaz ölçüdedir. Bu araştırmanın amacı, KOSGEB tarafından verilen girişimcilik 
eğitimlerinin, eğitimi alan katılımcılar üzerinde yarattığı bireysel girişimcilik algısını 
belirlemektir Bu doğrultuda, Malatya Girişimcilik Merkezi’nde Şubat 2019-Mayıs 2019 tarih 
aralığında KOSGEB Girişimcilik Eğitimi’ni alan ve TRB1 bölgesinden katılım sağlayan 102 
katılımcı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Katılımcıların aldıkları eğitimler, anket yöntemi ile 
girişimcilik algıları belirlenmeye çalışılarak istatistiksel olarak yorumlanmıştır. Araştırma 
bulgularına göre, girişimcilik eğitimlerinin bireysel girişimcilik algıları üzerinde olumlu yönde 
bir etkisi olduğu görülmüştür. Bunun yanında gerçekleştirilen eğitimler, katılımcıların 
girişimcilik farkındalıklarının artırılması ve girişimciliğe özendirilmesi noktasında teşvik edici 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       6                                             www.gapzirvesi.org 

kazanımları da ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar, girişimcilik konusunda yapılan eğitimlerin 
önemini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğitimi, Bireysel Girişimcilik Algısı, KOSGEB, Malatya 
Girişimcilik Merkezi 

 

ABSTRACT 

Investments made by countries in businesses in order to be competitive in the global economy 
have become extremely important today. The power of the enterprises, which serve as a wheel 
in the development of countries, is directly proportional to the power and competitiveness of 
the countries. For this reason, countries have to increase the number of enterprises that can 
create added value and have R&D potential. Entrepreneurship activities, entrepreneurship 
activities, number of entrepreneurs and entrepreneurship practices are very important. Because 
of achieving the desired goals of Turkey's economy, the rise in living standards and the creation 
of entrepreneurial awareness is necessary for sustainable development.  

Entrepreneurship can be expressed as the totality of establishing a business, trying to establish 
a business, presenting ideas and taking the risk by bringing together production factors in line 
with this purpose, producing products and services or marketing activities. Entrepreneurship 
can be acquired later through education rather than a genetic feature. Etrepreneurial activity in 
Turkey; entrepreneurship trainings, entrepreneurship workshops, idea commercialization 
camps and so on many activities are organized to increase the level of entrepreneurship. The 
importance of education and programs to increase their entrepreneurial activity constitutes a 
key element for Turkey's economy is quite large. In this context, the importance of 
entrepreneurship trainings given by the state-supported KOSGEB is very valuable. The aim of 
this study is to determine the individual entrepreneurship perception created by the 
entrepreneurship trainings given by KOSGEB on the participants who received the training. In 
this direction, a research was conducted on 102 participants who took KOSGEB 
Entrepreneurship Training and participated from TRB1 region between February 2019 and May 
2019 in Malatya Entrepreneurship Center. The trainings received by the participants were 
interpreted statistically by trying to determine their entrepreneurship perceptions with the 
questionnaire method. According to the research findings, it has been observed that 
entrepreneurship training has a positive effect on individual entrepreneurship perceptions. 

In addition, the trainings carried out have also revealed incentive gains in increasing the 
entrepreneurship awareness of the participants and encouraging them to entrepreneurship. 
These results emphasize the importance of trainings on entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurship Education, Individual Entrepreneurship Perception, KOSGEB, 
Malatya Entrepreneurship Center 
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ÖZET 

Girişimcilik ülke ekonomileri açısından oldukça önemli bir konudur. Bilinmektedir ki, ülke 
ekonomilerinin bel kemiği üretimdir. Hem yerel, hem bölgesel hem de ülke bazında üretimin 
artması ancak girişimcilik ile mümkün olabilir. Girişimcilik hem bölgesel hem de ülke 
genelinde ekonomik kalkınmayı sağlamak, toplumun refah seviyesini yükseltmek ve gelir 
eşitliğini sağlamak için bir araçtır. Bu nedenle toplumun, bireylerin ve özellikle üniversite 
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini bilmek, onları cesaretlendirmek ve girişimciliğe 
yönlendirmek oldukça değerlidir.  

Üniversite öğrencileri, girişimciliğe erken başlama, işsizlik sorununu önleme ve psikolojik 
doyum açısından girişimci olmak için en uygun adaydır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin 
girişimcilik eğilimlerinin incelenmesi, sonuçlarının ortaya konması ve teşvik edilmeleri 
gerekmektedir. Bu bağlamda, girişimcilik eğilimi, kişinin girişimcilik yapmaya veya iş 
kurmaya yönelmesi ve bunun için gerekli cesareti sergilemesi olarak ifade edilebilir.  
Öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi işini kurmak istemesi, bu konuda cesaretli olması ve 
gerekli girişimleri başlatabilmesi girişimcilik eğilimlerini gösterecektir. Bu öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve bu konuda yapılan çalışmalar girişimcilik 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı bir kamu üniversitesinin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin 
girişimcilik eğilimlerini çeşitli faktörler açısından incelemektir. Mühendislik bölümlerinde 
okuyan öğrencilerin seçilmesinin nedeni son sanayi devrimi olan Dördüncü Sanayi Devrimi 
(Endüstri 4.0)’nde mühendislik mesleğinin ve bu alanda yapılan projelerinin öneminin 
artmasından kaynaklanmaktadır.  Bu kapsamda bir kamu üniversitesinin çeşitli mühendislik 
bölümlerinde okuyan öğrencilerden basit tesadüfi örnekleme yoluyla çekilen 160 öğrenci 
üzerinden anket ve yüz yüze görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler 
ortaya konduktan sonra demografik faktörlere göre öğrencilerin girişimcilik eğilimi 
incelenmiştir. Buna göre, öğrencilerin yaşları ve cinsiyetlerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğuna, buna rağmen okudukları bölümlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde 
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bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca girişimcilik dersini alma ya da girişimcilik ile ilgili 
bir proje hazırlama faktörleri ile girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı bir etki bulunmuştur. 
Girişimcilik dersi alan veya proje gerçekleştiren öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum girişimcilik eğitimin girişimcilik eğilimi üzerindeki 
önemin de göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: Girişimci, Girişimcilik Eğilimi, Kamu Üniversitesi, Mühendislik  

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is a very important issue for national economies. It is known that the backbone 
of countries' economies is production. Increasing production on both local, regional and country 
basis can only be possible with entrepreneurship. Entrepreneurship is a tool to ensure economic 
development both regionally and throughout the country, to increase the welfare of the society 
and to ensure income equality. For this reason, it is very valuable to know the entrepreneurial 
tendencies of the society, individuals and especially university students, to encourage them and 
to direct them to entrepreneurship. 

University students are the most suitable candidates to start entrepreneurship early, prevent 
unemployment problems and become entrepreneurs in terms of psychological satisfaction. For 
this reason, the entrepreneurship tendencies of university students should be examined, the 
results should be revealed and encouraged. In this context, entrepreneurship tendency can be 
expressed as a person's inclination to start an entrepreneur or start a business and show the 
necessary courage for this. Students willing to start their own business after graduation, being 
courageous in this regard and being able to start the necessary initiatives will show their 
entrepreneurial tendencies. Determining the entrepreneurial tendencies of these students and 
the studies on this subject are important for the realization of entrepreneurship activities. 

The aim of this study is to examine the entrepreneurship tendencies of students studying in 
engineering departments of a public university in terms of various factors. The reason why 
students studying in engineering departments were chosen is due to the increase in the 
importance of the engineering profession and projects in this field in the last industrial 
revolution, the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). In this context, data were collected 
through questionnaires and face-to-face interviews over 160 students who were drawn from 
students in various engineering departments of a public university through simple random 
sampling. After determining the descriptive statistics, students' entrepreneurship tendencies 
were analyzed according to demographic factors. Accordingly, it has been observed that the 
age and gender of the students have a significant effect on their entrepreneurial tendencies, 
although the departments they study do not have any effect on their entrepreneurship 
tendencies. In addition, a significant effect was found on entrepreneurship tendencies with the 
factors of taking the entrepreneurship course or preparing a project related to entrepreneurship. 
It was observed that the entrepreneurship tendencies of the students who took entrepreneurship 
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lessons or carried out projects were higher. This situation is also an indicator of the importance 
of entrepreneurship education on entrepreneurship tendency. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship Tendency, Public University, Engineering 
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JOHN LOCKE’DA TABİAT-AHLÂK İLİŞKİSİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE AND MORALITY IN JOHN LOCKE’S 
PHILOSOPHY 

Aysel TAN 

Din Felsefesi Doktora Öğrencisi 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0002-1712-6270 

ÖZET 

John Locke (ö.1704), Aydınlanma felsefesi düşünürlerinden biridir. Onun ahlakî görüşleri 
Aydınlanma felsefesiyle oluşmuş doğal din anlayışının bir yansımasıdır. Doğal din anlayışının 
amacı ise geleneksel görüşten ve tarihsel din anlayışı öğretilerinden ayrı bir din inşa etmektir. 
Bu görüşü savunanlar Tanrı’nın varlığını zorunlu olarak temele almakta ve deist bir görüşü 
benimsemektedir. Locke buna benzer bir düşünceyi savunmuş ve deneyci (ampirist) düşünür 
olması nedeniyle de tabiatı ön plana çıkardığı bir ahlâk ve Tanrı anlayışını temellendirmek 
istemiştir. O, tabiatta bir kanun olduğunu düşünmektedir. Bu tabiat kanunu tabiat ışığı ile 
keşfedilebilir, insan bu kanuna uyarak ahlâklı yaşayabilir ve Tanrı’nın varlığına ulaşabilir. 
Fakat Locke, burada tabiat ışığı ile neyi kastettiğini Tabiat Kanunu Üzerine Denemeler 
kitabında çok iyi açıklamaz ve belirsiz bırakır. Bu tabiat ışığı bazen doğuştan getirilen bir 
yetenek, bazen akıl, bazen duyu verileri olmaktadır. Bazen de bu üçünü birbirinin tamamlayıcı 
öğeleri gibi düşünür. Nihayetinde bu üçünün birleşimi ile tabiat kanunu bilinir ve tabiat 
kanunun bilinmesi sonucu zorunlu olarak ortaya çıkan ahlakî ilkelere insanlar uymak zorunda 
kalır. Bu anlamda insan hürriyetine de sınırlama getiren Locke, tabiata bağlı determinist bir 
ahlâk, insan ve varlık anlayışına ulaşır. Bu determinist görüşü Emile Boutroux (ö.1921) 
eleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Locke, tabiat kanunu, tabiat ışığı, doğal din, deizm, Boutroux. 

 

ABSTRACT 

John Locke (1632 – 1704)  is one of the thinkers of Enlightenment philosophy. His moral views 
are a reflection of the natural understanding of religion formed by the Enlightenment 
philosophy. The purpose of natural religion is to build a religion that is separate from the 
traditional view and historical religious understanding. Advocates of this view necessarily base 
the existence of God and adopt a deist view. Locke advocated a similar idea, and because he 
was an empiricist thinker, he wanted to base his understanding of morality and God, which he 
emphasized in nature. He thinks there is a law in nature. This law of nature can be discovered 
with the light of nature, man can live ethically by reaching this law and reach the existence of 
God. But Locke cannot explain and obscure what he means here with the light of nature in his 
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Essays on the Law of Nature. This natural light is sometimes an innate ability, sometimes mind, 
and sometimes sensory data. Sometimes he thinks of these three as complementary elements. 
After all, the combination of these three is known as the law of nature, and people have to 
comply with the moral principles that are necessarily caused by the knowledge of the law of 
nature. In this sense, Locke, who also restricts human liberty, reaches a deterministic 
understanding of morality, human and existence depending on nature. Emile Boutroux (d. 1921) 
criticized this determinist view. 

Keywords: Locke, law of nature, light of nature, natural religion, deism, Boutroux. 
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JEAN PİAGET’İN ZİHİNSEL GELİŞİM KURAMINA GÖRE MEVLÂNÂ’NIN 
MİSTİK DÜŞÜNCESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ∗ 

THE EVALUATION OF RUMI’S MYSTICAL THEORY ACCORDING TO JEAN PIAGET’S 
THEORY OF MENTAL DEVELOPMENT 

Aysel TAN 

Din Felsefesi Doktora Öğrencisi 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 

ORCID NO: 0000-0002-1712-6270 

ÖZET 

Jean Piaget, insanın zihinsel gelişimini anlattığı kuramı, insanla ilgili birçok konuya ayna 
tutmaktadır. Bu kurama göre insanın kendisine, doğaya/evrene ve Tanrı’ya bakışı değişmektedir. 
Temelde dört ana döneme ve alt başlıklara ayrılan bu kurama göre insanın düşünme becerisi; yaşa, 
fiziksel gelişime, eğitime, topluma göre değişmektedir. Bu farklılıklar ise bireylerin bilgiyi elde 
etme yöntemini etkiler.  

Yedi yaşından önce bilgiyi duygusal bir sezgi ile elde eden bireyler yedi yaşından sonra beynin ve 
duyuların gelişmesine paralel olarak bilgiyi somut işlemlerle, deney ve gözlem yaparak 
tümevarımsal bir yolla yani somut sezgi ile elde ederler. Aklî muhakemenin geliştiği on bir yaş ve 
sonrasında ise bilgi soyut bir nitelik kazanır ve kuramlar, hipotezler ve varsayımlara dayalı soyut 
sezgi ile bilgi elde edilir. 

Mistik bir düşünür olan Mevlana’nın aşk tecrübesinde ise bilgi sadece duygusal sezgi ile elde 
edilmekte ve bilgi edinmede tek yolun aşka dayalı duygusal sezgi olduğu iddia edilmektedir. Aşka 
dayalı bu duygusal sezgide, üst düzey zihinsel becerileri gerektiren somut/deneyci ve soyut/akılcı 
bilgi edinme yolları reddedilmekte ve bu yöntemlerin ‘şeytan işi’ olduğu söylenmektedir. Bu 
çalışmada Mevlana’nın bu tek taraflı ve duygusal bir biçimde insana, evrene ve Tanrı’ya yaklaşımı 
eleştirilmekte ve düşüncesinin tutarsızlığı ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Jean Piaget, Zihinsel Gelişim Kuramı, akılcı sezgi, somut sezgi, duygusal 
sezgi, mistisizm. 

 

ABSTRACT 

Jean Piaget's theory of human mental development mirrors many issues related to human. According 
to this theory, one's view of himself, nature/universe and God is changing. According to this theory, 
which is basically divided into four main periods and subtitles, the thinking skill of man changes 

                                                            
∗ Bu bildiri, Aysel Tan, Mevlânâ’da Dinî Tecrübe, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017, adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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according to age, physical development, education and society. These differences affect the way 
individuals obtain information. 

Individuals who acquire knowledge with an emotional intuition before the age of seven acquire 
information through an inductive way, in other words, through concrete intuition, through concrete 
processes, experimentation and observation, in parallel with the development of the brain and 
senses. At the age of eleven and after which intellectual reasoning develops, information becomes 
abstract and information is obtained through abstract intuition based on theories, hypotheses and 
assumptions. 

In the love experience of Rumi, a mystical thinker, knowledge is obtained only with emotional 
intuition, and it is claimed that the only way to obtain information is love-based emotional intuition. 
In this love-based emotional intuition, the ways of obtaining concrete/experimental and 
abstract/rational knowledge requiring high level mental skills are rejected and these methods are 
said to be 'devil’s work'. In this study, Rumi's approach to human, universe and God in this one-
sided and emotional way is criticized and its inconsistency is revealed. 

Keywords: Jean Piaget, Mental Development Theory, rational intuition, concrete intuition, 
emotional intuition, mysticism. 
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EFFECTS OF LOCKDOWN PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 
TURKISH ACADEMICIANS' ACADEMIC WRITING PRODUCTIVITY 

PERFORMANCE IN ELT 

Assoc. Prof. Dr. Melih KARAKUZU 

Erciyes University, Department of English Language and Literature, Kayseri, Turkey 

ORCID NO: 0000-0003-1084-527X 

Zeynep CANLI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Foreign Languages, Kahramanmaraş, 
Turkey 

ORCID NO: 0000-0002-1285-3364 

Bekir CANLI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Foreign Languages, Kahramanmaraş, 
Turkey 

ORCID NO: 0000-0001-6648-4691 

ABSTRACT  

Human beings have encountered unnatural disasters such as epidemics throughout history; and 
the epidemics have obviously influenced on health systems, social relationships, educational 
activities, and daily lives. As an example of the unnatural disasters, Coronavirus has been 
affecting all over the world since December 2019. The relationship between the way people 
react against the results of a disease and accordingly reorganize their lives is the most important 
factor during the pandemic. Therefore, as in all areas of life, people have faced a lot of 
challenges in their academic lives and this study aims to investigate the effects of COVID-19 
pandemic on Turkish academicians’ academic writing productivity performance in ELT during 
the lockdown period. Thirty-four academicians volunteered to participate in the study and an 
online open-ended questionnaire was used to collect data. 19 academicians claimed that there 
are positive effects of COVID-19 on academic writing productivity performance and 28 
academicians expressed that they tried to prepare and write new articles for publishing, attend 
online courses and webinars, follow the journals regularly in English Language Teaching. 
However, six academicians stated that they didn’t conduct any new research in their field, and 
they postponed studying to the days when the pandemic news would end. Therefore, the study 
intends to underline that academicians need to be aware of the significant changes in their 
current status and it may be assumed that academia and academic activities may not turn back 
the days like pre-Wuhan world. The results of the study may enhance the understanding of the 
changes among the academicians’ reactions toward the challenging issues and may present 
some clues about what can be done to surmount the effects of COVID-19 pandemic on 
academic writing productivity performance. The study may also present some implications for 

https://orcid.org/0000-0003-1084-527X
https://orcid.org/0000-0002-1285-3364
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lecturers, authorities and academicians who are interested in academic writing and COVID-19 
studies. 

Keywords: Lockdown, COVID-19, Academic Writing Productivity Performance.  
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LIKE, FOLLOW, SHARE OR TWEET? ENGLISH INSTRUCTORS' USE OF 
SOCIAL NETWORKING SITES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

Zeynep CANLI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Foreign Languages, Kahramanmaraş, 
Turkey 

ORCID NO: 0000-0002-1285-3364 

ABSTRACT 

Recently, the expeditious changes in technology and communication bring the innovations in 
infrastructure and information sharing. Interaction, communication and information sharing 
among individuals have become easier. Today, Web 2.0 tools are popular ones of the recent 
innovations as the best sign to indicate how education has been influenced by the use of 
technology. The demand for communication and information among people is growing because 
of the increasing use of social networking websites. The users of the applications aim to form 
online areas for social interaction and share. This interactive communication with the help of 
the internet is also called social media. With Web 2.0 tools, different applications have been 
available such as Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ and YouTube. These applications 
provide a great contribution to people to learn new things. These also have effects on the 
educational system and synchronously on people’s professional development. Therefore, the 
aim of the study is to investigate the views of English instructors on the use of social media 
tools and determine which social media tools they use and which ones they use for their 
professional development (PD). A questionnaire including three sections which aimed to 
provide personal information about the participants, investigate their aspects of types, 
frequencies and underlying reasons of using social media tools and examine their perceptions 
on the use of social media tools for their PD was administered to a group of instructors working 
at state universities. According to the findings, there are differences in the type, frequency, and 
reasons underlying the use of social media tools. It was also concluded that teachers described 
positive and collaborative professional activity facilitated by social media tools such as keeping 
up with new trends and information in English language teaching and most of them noted how 
social media tools helped them tackle various forms of classroom related problems.  

Keywords: English as a foreign language; professional development; social networking sites 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1285-3364


6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       17                                             www.gapzirvesi.org 

TÜRK BESLENME KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ 

CHANGE AND EVOLUTION OF THE TURKISH NUTRITION CULTURE 

Senahan SERTBAŞ 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
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ORCID NO: 0000-0002-7788-9333 

Zehranur ASAN 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
İstanbul 

ORCID NO: 0000-0001-5100-5715 

Öğr. Gör. Başak ÖNEY 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 
İstanbul 

ORCID ID: 0000-0003-2695-6978 

ÖZET 

Türk mutfağı yüzyıllar boyu Orta Asya ve Anadolu 'da kurulan çeşitli kültürlerin etkisi ile 
gelişmiş ve bugün zengin yemek çeşitliliği ile dünyanın en meşhur mutfakları arasında yer 
almaktadır. Türk mutfağının zenginleşmesine; tarih boyunca diğer kültürlerle yaşanan 
etkileşim, geniş bir coğrafyada hüküm sürmesi ve hüküm sürdüğü bu coğrafyada farklı 
kültürlerin bir arada yaşaması gibi sebepler yardımcı olmuştur. Türk Mutfak kültürü ve 
zenginliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, Türk Mutfağının dünya mutfakları 
içerisinde en önemli ilk üç mutfaktan biri olduğu savunulmaktadır.  

Asya ve Anadolu topraklarının zengin bitki örtüsü, Mezopotamya’nın baharatlı, çiğ etli 
tatlarının Asya malzemeleriyle sentezi, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni gelişen tatlar 
gibi etkenler 3000'den fazla yemek türü içerdiği bilinen çeşitli ve renkli Türk mutfağını 
oluşturmuştur. Türk medeniyet tarihinin temelini oluşturan beslenme kültürü zengin çeşitleri 
ile sağlıklı, dengeli beslenmeye kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır.  

Türkler geçmişten beri tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarından en çok kullanılan yemek 
malzemesi et olarak bilinmekte ve buğday geçim kaynağı sayılmaktadır. Beslenme 
alışkanlıkları incelendiğinde öne çıkan yiyecekler; buğday, bulgur, keşkek, aşure, tarhana, 
pekmez, içeceklerden; kımız, boza, kahve olduğu görülmektedir. Gelenek, görenek ve dini 
inançların bazı yiyeceklere özel anlamlar atfetmesi söz konusuyken bazı yiyecekleri de 
yasaklaması yeme kültürünün gelişiminde önemli bir yere sahiptir.  
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Cumhuriyetin ilanıyla birlikte batılılaşmanın hızlanması sonucu kadınların çalışma hayatına 
girmesi, insanların zamanla yarışmasından dolayı hızlı ve pratik beslenme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Modern toplum beslenmesinde endüstriyel gıda tüketimi artmıştır. Fastfood tarzı 
besinler revaç bularak geleneksel Türk besinleri geri planda kalmıştır. Türk Mutfak kültürünün 
yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılması gerekenler bulunmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, Türklerin yemek ve mutfak kültürlerinde yaşanan değişimleri ve 
değişim sebeplerini incelemektir. Bu değişimler yaşadıkları yerler, göç ettikleri bölgeler, 
etkileşimde bulundukları medeniyetler kapsamında değerlendirilmiştir. Geleneksel Türk 
yemekleri, geleneksel törenlerde yemeğin yeri, sofra adabı ve Türk yemeklerinin sağlık üzerine 
etkileri konularında dair literatür çalışması yapılmıştır. Araştırmanın genel sonucu Türklerin 
sahip olduğu kültürel zenginliğin, Türk mutfak kültürünün de zenginleşmesinde etkili olduğunu 
göstermektir. Bu kültürel mirasın Türk toplumunda muhafaza edilmesini ve küresel çapta da 
keşfedilmesini ümit ediyoruz.       

Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, Beslenme Kültürü, Tarihsel Gelişim 

 

ABSTRACT 

Turkish cuisine has been developed and enriched by the effects of various cultures in Central 
Asia and Anatolia during centuries, and is now taken place within the most famous world 
cuisines due to its rich meal varieties. Throughout the history, the interaction with many other 
cultures has contributed to the richness and diversification of Turkish cuisine due to its 
domination in a vast geography and coexistence of diverse cultures in such geography. By 
considering the assessments about the culture and richness of Turkish Cuisine, the impacts of 
Turkish Cuisine on other different cultures as well as the impacts of other cultures on Turkish 
Cuisine and its deeprooted history are emphasized and Turkish Cuisine is argued to be one of 
the top three cuisines in the world. 

Factors such as rich vegetation of Asian and Anatolian lands, the synthesis of spicy, raw meat 
flavors of Mesopotamia with Asian ingredients, and new flavors in Seljuk and Ottoman palaces 
created various and colorful Turkish cuisine known to contain more than 3000 types of food. 
With its rich variety of nutrition culture, which forms the basis of the history of Turkish 
civilization, it contains examples that can be a source for healthy, balanced nutrition. 

Since Turks have been dealing with agriculture and animal husbandry for a long time, the most 
used food material is meat. And wheat is considered as a source of income. 

Featured foods when eating habits are examined; It is seen that is wheat, bulgur, keskek, ashura, 
tarhana, molasses, beverages; kumiss, boza and coffee. Traditions and religious beliefs 
attributing special meanings to some foods and prohibiting certain foods are important in the 
development of food culture.  
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With the proclamation of the republic and the acceleration of westernization, the need for 
practical nutrition emerged due to the fact that women entered the working life and people 
competed with time. Industrial food consumption has increased in modern society. Foods such 
as fast food became popular, traditional Turkish foods remained in the background. There are 
things to be done for survival of the Turkish cuisine culture and its transfer for the future 
generations. 

The aim of this research is to examine the changes in Turkish food and cuisine culture and the 
reasons for the change. Changes in food culture were evaluated within the scope of the places 
where Turks lived, the regions they migrated to and civilizations they interacted. 

A literature study has been conducted on traditional Turkish dishes, the place of food in 
traditional ceremonies, table manners and the effects of Turkish food on health. The general 
result of the research is to show that the cultural richness of the Turks is also effective in the 
enrichment of Turkish Cuisine culture. We hope that this cultural heritage will be preserved in 
Turkish society and discovered globally. 

Key words: Turkish Cuisine, Nutrition Culture, Historical Development 
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İÇ MEKÂN TASARIMINDA KULLANILAN BÖLÜCÜ ELEMANLAR İÇİN BİR 
SINIFLANDIRMA 

CLASSIFICATION FOR DIVIDER ELEMENTS IN INTERIOR DESIGN 

Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA 

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Adana 

ORCID NO: 0000-0001-7294-4981 

ÖZET 

Yapıların iç mekânları birbirinden “iç duvarlar” ile ayrılmakta ve iç duvarla tanımlanan her 
mekân birbirlerinden bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Taşıyıcı özelliği olmasa dahi iç 
duvarlar, genellikle kaba yapım sürecinde inşa edilmekte ve mekânın tanımlanması açısından 
kesin sınırlar oluşturmaktadır. Bu sınırlar, iç duvarları yıkmadan veya bozmadan değiştirilmesi 
mümkün olmayan yapı bileşenleri durumundadır. Kaba yapım süreçleri tamamlandıktan sonra 
kullanılan çeşitli elemanlar ile yapıların iç mekânlarını belirli alanlara ayırarak tanımlamak ve 
sınırlandırmak mümkün olmaktadır. Mekânda örülü herhangi bir iç duvar kullanmaksızın, 
mekân içerisinde farklı işlevlerin gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyacak şekilde tanımlanan 
özel mekânlara sınır oluşturan her tür donatı, bileşen ve ürün bölücü eleman olarak 
adlandırılmaktadır. 

Bu elemanlar yapının kullanım sürecinde gelişen kullanıcı ihtiyaçlarına göre değiştirilerek 
mekânlara esneklik kazandırmaktadır. Mekân bölme hedefine uygun olarak üretilmiş ürünlere 
ek olarak, mekânda kullanılan bir mobilya ya da mekân tasarımında bölücü işlev yüklenmiş bir 
perde sistemi de mekânın esnek olarak kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. 

Mekân kurgusundaki esnek tasarım anlayışı, iç mekân tasarımında gözetilmesi gereken önemli 
etkenlerinden birisidir. Geleneksel yapım sistemlerinde yer alan iç duvarlar, kullanıcıların 
akustik konfor ve kullanıcı mahremiyeti gibi gereksinimlerini yerine getirirken, mekânda 
zaman içerisinde oluşabilecek işlev ihtiyaçlarına aynı oranda cevap verememektedir.  

Kaba yapı bileşeni duvarlar yerine bölücü elemanların kullanımı, mekânın esneklik 
potansiyeline katkı sağlamaktadır. Bölücü elemanlar büyük boyutları sebebiyle insan 
ölçeğinden uzak yapılarda mekânı insan ölçeğine indirgeyerek mekân boyutlarındaki 
problemlere daha kolay çözüm üretilebildiği için ve anlık değişebilen kullanıcı 
gereksinimlerine daha hızlı yanıt verilebildiği için tercih edilmektedir. 

Gerektiğinde sınırlandırılabilecek, gerektiğinde ise genişletilebilecek esneklikte bir mekân 
kullanımı bölücü elemanlar ile sağlanabilmekle birlikte, bu bölücü elemanlar tiplerine göre 
oluşturabileceği ve / veya çözümünü karşılayamayacağı problemleri de bünyelerinde 
barındırmaktadır. 
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Bu çalışmada, günümüz iç mekânlarında kullanılan farklı tiplerdeki bu bölücü elemanları belirli 
kriterlere göre sınıflandırarak iç mekân tasarımında kullanım alternatiflerine göre olumlu ve 
olumsuz yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında bölücü elemanlar için bir sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu 
sınıflandırmaya göre bölücü elemanlar strüktür yapılarına, görsel iletişim kontrollerine, işlev 
alternatiflerine ve insan ölçeği ile ilişkilerine göre temel olarak dört farklı başlık altında 
incelenmiştir. Her başlık kendi içinde çeşitlenerek farklı niteliklerdeki bölücü elemanları tek 
bir çatı altında toplamayı sağlamıştır. Bu sınıflandırmalar bünyesinde bölücü elemanların 
nitelikleri ve olumlu-olumsuz yönleri irdelenmiştir. 

Yapılan irdelemelerde kullanıcılardan gelen taleplere göre mekânların zaman içinde 
değişebildiği ve bu durumun mekânlarda esneklik gereksinimini oluşturduğu, bölücü 
elemanların bu gereksinimi karşılayarak mekân tasarımlarında değişen şartlar ve ihtiyaçlara 
göre kurgulanabildiği saptanmıştır. Bununla birlikte bölücü elemanların uygulama yöntemleri, 
malzeme alternatifleri ve kullanım tercihlerine göre şekillenebilme özelliklerinden dolayı farklı 
tasarım problemlerine çözüm sağlayabildiğini de söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İç Mekân, Esneklik, Sınırlama, Bölücü Eleman, Tasarım 

 

ABSTRACT 

The interior spaces of the buildings are separated from each other by “indoor walls” and each 
space defined by the indoor wall can be used independently from each other. Even though they 
do not have a bearing feature, the indoor walls are generally built during the rough construction 
process and constitute clear boundaries in terms of defining the space. These limits are in the 
case of building components that cannot be changed without demolishing or destroying the 
indoor walls. After the rough construction processes are completed, it is possible to define and 
border the interior spaces of the buildings by separating them into certain areas with the various 
elements used. Any type of equipment, component and product are entitle as divider elements, 
that creates a border to special spaces defined in a way that allows the realization of different 
functions within the space without using any indoor wall built in the space.  

These elements provide flexibility to the spaces by changing according to the user needs that 
develop during the usage of the building. In addition to the products which are produced in 
accordance with the purpose of dividing the space, a furniture used in the space or a curtain 
system with a divider function in the interior design also enables the flexible use of space.  

The flexible design understanding in the space setup is one of the important factors to be 
considered in interior design. While the indoor walls in traditional construction systems fulfill 
the requirements of the users such as acoustic comfort and user privacy, they cannot respond 
evenly the functional requirements that may occur in the space over time. 
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The use of divider elements instead of rough building component walls contributes to the 
flexibility potential of the space. Divider elements are preffered because of its large dimensions, 
it is easier to find solutions to the problems in space dimensions by reducing the space to human 
scale in buildings that are far from human scale, and they can respond faster to user 
requirements that can change instantly. 

Although the use of a flexible space that can be limited or expanded when necessary can be 
provided with divider elements, these divider elements also contain problems that they can 
create and / or cannot solve according to their types. 

In this study, it is aimed to classifying these divider elements of different types used in today's 
interiors by them according to certain criteria, and reveal positive and negative aspects as usage 
alternatives in interior design.  

Within the scope of the study, a classification has been created for the divider elements. 
According to this classification, divider elements are mainly examined under four different 
headings according to their structures, visual communication controls, functional alternatives 
and their relations with the human scale. Each title has diversified within itself, allowing to 
gather divider elements of different qualities under a single roof. Within these classifications, 
the qualities and positive and negative aspects of the divider elements are examined. 

In the examinations, it has been determined that the spaces can change over time according to 
the demands of the users and this creates the flexibility requirement in the spaces, and the 
divider elements can be designed according to changing conditions and requirements in space 
designs by meeting this requirement. However, it is possible to say that the divider elements 
can provide solutions to different design problems due to their application methods, material 
alternatives and their ability to be shaped according to usage preferences. 

Keywords: Interior, Flexibility, Bordering, Divider Element, Design 
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ENDÜSTRİYEL TASARIMIN GELİŞİMİNDEKİ ETKEN FAKTÖRLERİN 
TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ TASARIMI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ 

EXAMINATION OF THE ACTIVE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF 
INDUSTRIAL DESIGN ON THE POWER BANK DESIGN 

Arş. Gör. Dr. Kemal SAKARYA 

Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Adana. 

ORCID NO: 0000-0001-7294-4981 

ÖZET 

Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi, endüstriyel tasarımda da sonuç ürünün niteliği 
öncelikli olarak kullanıcı gereksinimlerinden ve tasarımcının bu gereksinimlere sunduğu çözüm 
önerilerinden beslenmektedir. Kullanıcıların talep ve beklentilerinin değişkenlik göstermesiyle 
tasarlanan her yeni sürümde bir önceki tasarım önerisi, dolayısıyla sonuç ürün 
geliştirilmektedir. Bu durum, endüstriyel tasarım sürecinin dinamik bir yapıda olmasını 
sağlamaktadır. Güncellenen taleplerin yanı sıra, teknolojik gelişmelerle birlikte üretim 
olanaklarının artması, üretici firmalar arasındaki pazar payı rekabeti, tasarımın niteliğini her 
seferinde daha ileri seviyeye çıkarma hedefleri de sürecin dinamikliğini desteklemektedir. 

Çalışma kapsamında endüstriyel tasarım sürecini zamana karşı güncelliğini koruyan bir ürün 
üzerinden örneklemek ve ürün tasarımının gelişimini etkileyen faktörleri irdelemek 
amaçlanmıştır. Günümüzde sıklıkla kullanılan cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi teknolojik 
cihazlarda sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında pil şarjlarının hızlı tükenmesi gelmektedir. 
Bu gereksinimden hareketle çalışma özelinde endüstriyel tasarım sürecini irdelemek üzere 
taşınabilir şarj aleti tasarımı seçilmiştir. 

Teknolojik cihazlar, bünyelerinde kullanılan pillerin kapasitelerine bağlı olarak tek bir şarjla 
ulaşılabilen farklı kullanım sürelerine sahiptir. Bununla birlikte aynı pil kapasitesine sahip iki 
cihaz, farklı kullanım alışkanlıklarına sahip iki kullanıcıda farklı sürelerde kullanılabilmektedir. 
Cihazla yalnızca konuşma gereksinimini karşılayan kullanıcı, konuşma, mesajlaşma, oyun 
oynama, fotoğraf çekme, müzik dinleme ve bunun gibi çeşitli eylemleri gerçekleştiren 
kullanıcıya göre cihazını şarj etmeden daha uzun sure kullanabilmektedir. 

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte cihazlarla gerçekleştirilebilen eylemlerin sayısı ve 
çeşitliliği de her geçen gün artmaktadır. Kullanıcıların sosyal medya bağımlılığı, çevrimiçi 
oyun oynama alışkanlıkları, müzik dinleme ve video izleme olmak üzere cihazların 
işlemcilerine yük bindiren çeşitli uygulamalar, cihazların şarjlarının daha çabuk tükenerek 
tekrar şarj edilmesini gerektirmektedir.  

Gün içerisinde farklı zamanlarda oluşabilen bu gereksinim, taşınabilir şarj aletlerinin üretilerek 
kullanıma sunulmasını beraberinde getirmiştir. Her endüstri ürününde olduğu gibi bu ürünün 
de tasarımı ilk alternatifin üretildiği günden bugüne belirli faktörlere göre gelişmiş ve halen 
gelişmektedir. 
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Çalışma kapsamında endüstriyel tasarımın gelişimini etkileyen bu faktörler kullanıcı talepleri, 
tasarım problemi, teknolojik gelişmeler, fiziksel gereksinimler, ekonomi, ergonomi, işlevsellik, 
esneklik, sürdürülebilirlik ve estetik kaygılar olarak belirlenmiştir. Taşınabilir şarj aleti örneği 
üzerinden endüstriyel tasarım süreci irdelenmiş ve tasarımın gelişiminde rol oynayan etken 
faktörler ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Tasarım Süreci, Ürün 

 

ABSTRACT 

As in all design disciplines, in industrial design, the characteristics of the final product is 
primarily fed by the user requirements and the solutions offered by the designer to these 
requirements. In each new version designed with the varying demands and expectations of the 
users, the previous design proposal and therefore the final product is developed. This ensures 
that the industrial design process has a dynamic structure. In addition to the updated demands, 
the increase in production possibilities with the technological developments, the competition of 
marketshare among the manufacturing companies, the goals of increasing the quality of the 
design each time further support the dynamism of the process.  

Within the scope of the study, it is aimed to sample the industrial design process through a 
product that is up-to-date over time and to examine the factors that affect the development of 
product design. One of the most frequently encountered problems in technological devices such 
as mobile phones and tablet computers, which are frequently used today, is the rapid depletion 
of battery charges. Based on this requirement, a powerbank design was chosen to examine the 
industrial design process in specific to work. 

Technological devices have different usage times that can be reached with a single charge 
depending on the capacities of the batteries used in case. However, two devices with the same 
battery capacity can be used for different durations by two users with different usage habits. 
The user who only needs the device for talking, can use the device for a longer time without 
charging than the user who performs various actions such as talking, messaging, playing games, 
taking photos, listening to music and so on. 

With the widespread use of smart phones, the number and variety of actions that can be 
performed with devices are increasing day by day. Various applications, such as users' social 
media addiction, online gaming habits, listening music and watching videos, load the processors 
of the devices and require recharge the batteries in a short time. 

This requirement, which may occur at different times during the day, brought about the 
production and use of powerbanks. As in every industrial product, the design of the powerbank 
has developed and is still developing according to certain factors since the first alternative was 
produced. 
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Within the scope of the study, these factors affecting the development of industrial design were 
determined as user demands, design problem, technological developments, physical 
requirements, economy, ergonomics, functionality, flexibility, sustainability and aesthetic 
concerns. Using the powerbank example, the industrial design process was examined and the 
factors that played a role in the development of the design were revealed.  

Keywords: Design, Industrial Design, Design Process, Product 
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KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN MÜZİKAL KİŞİLİĞİ VE MARŞ FORMUNDAKİ 
ESERLERİNİN İNCELENMESİ  

THE REVIEW OF HIS COMPOSITIONS IN THE MARCH FORM AND THE MUSICAL 
PERSONALITY OF KAZIM KARABEKİR PASHA 

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU 

Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,  Müzikoloji Bölümü, 
Kuzeykent, Kastamonu. 

ORCID NO: 0000-0002-3028-1021 

ÖZET 

Bu topraklarda, özgürce yaşayacağımız bir vatan yaratmak için başta Mustafa Kemal Atatürk 
ve beraberinde birçok değerli isim, emsalsiz emekler vermişlerdir. Kuruluş aşamasında sancılı 
bir dönem yaşanmış ve vatanın her karışı, kayıpların verildiği savaşlara sahne olmuştur. 
Dönemin yorgun ve bitkin ruhundan sıyrılmak, Avrupa’nın toprak arzusu ile bilediği 
hayallerini yıkmak ve tüm bunların yaşanmasına karşın o tarihlerde sanat ve estetik ruhunu da 
hep diri tutmak, bu ulusun en anlamlı hikâyesidir. İşte bu hikâyenin bir bölümünü de Kazım 
Karabekir Paşa yazmıştır. 

Tarihteki askeri kişiliği, başarıları ile tanınmış; vatan müdafasında yetki ve birliklerini hep 
ulusun çıkarları doğrultusunda kullanmış olan Karabekir Paşa, aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe 
sahipti. Çalışmaları sanatın tek alanı ile sınırlı değildi. Sulu boya ve kara kalem çalışmaları 
yapmıştır.  Teknik çizim alanında krokiler çizmiş, hatta kroki alanında yetkin birisi olmuştur.  

Kazım Karabekir Paşa aynı zamanda bir müzik adamı idi. Keman çalmayı öğrenmiş ve imalatı 
ile ilgili birkaç denemesi olmuştur. Paganini ve Motzart’tan eserler çalan Paşa, Türk müziği 
eserlerini de icra etmiştir.  Eşi de piyano çalan Karabekir Paşa, aile toplantılarında ve özel 
konuklarına eşi ile birlikte keman-piyano eşlikli dinletiler yapmıştır. Bestecilik yönü de olan 
Karabekir, marş formunda eserler yazmıştır. Yine o dönemin ağır şartları altında, ülkenin birlik 
ve beraberliğini desteklemek için yazdığı marşlar şunlardır: ”Türk Yılmaz”, “Çenber Yarışı 
Marşı”, “Küçük Süvari Marşı”, “Teyyareci Marşı”, “İstiklal Marşı”, “Gemici Marşı” ve  
“Sanayi Marşı”’nı yazmıştır.  

Yapılan bu çalışmada, Kazım Kabekir’in müzikal kişiliği incelenmiş, yaptığı marş formundaki 
eserler, söz ve ezgisel yapılarına göre analiz edilmiştir. Analiz esnasında, eserin söz yapısı, tonu  
(varsa makamsal yapısı), ses aralığı, prozodi yapısı, ritim kalıbı, ölçü sayısı ve form özellikleri 
incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda eserlerinin tamamının sözlerini, kendisinin 
yazdığı belirlenmiştir. Söz unsuru ve ezgisel yapı olarak incelenen eserlere örnek teşkil etmesi 
bakımından “Türk Yılmaz” marşının ulaşılan sonuçları kısaca şu şekildedir: Sözleri iki adet 3 
mısralı sözden ve kavuştak olacak 3 adet dörtlükten oluşmaktadır. Ezgisel yapısına bakıldığı 
zaman, donanımı ve karar sesine bağlı olarak Sol majör tonunda yazıldığı belirlenmiştir. 
Toplamda onaltı ölçüden oluşan eserin ses aralığı, Re1-Sol2 perdeleri arasındadır.  
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ABSTRACT 

In this land have made unprecedented efforts first of all, Mustafa Kemal Atatürk and many 
valuable names with him so that we can live freely. In establishment phase has been the scene 
to wars of losses every cross of the country and lived a difficult period. The most meaningful 
story of this nation was to relieve the fatigue of the period, destroying Europe's desire for land 
and despite all this happening to maintain the spirit of art and aesthetics in those dates, Kazım 
Karabekir Pasha wrote a part of this story. 

Karabekir Pasha is known for his military personality and achievements and it has always used 
its powers and associations in the interests of the nation. He also had an artistic personality. His 
work was not limited to a single field of art. He made watercolor and charcoal works. He has 
drawn sketches in the technical drawing area, he even became a competent person in the field 
of sketch. 

Kazım Karabekir Pasha was also a musician. He learned to play the violin and had several 
attempts at its manufacture. He has performed works from Paganini and Motzart. He has also 
performed Turkish music works. His wife also played the piano. Karabekir performed violin-
piano concerts with his wife for family meetings and special guests. Karabekir, who is also a 
composer, wrote works in the form of anthem. He wrote these marches under the harsh 
conditions of the period, to support the unity and solidarity of the country: "Turkish Tireless", 
"Çenber Race Anthem", "Little Horseman Anthem", "Teyyareci Anthem", "Independence 
Anthem", "Sailor Anthem" and "Industry Anthem" 

In this study was examined the musical personality of Kazım Kabekir and his works in the form 
of anthem were analyzed according to their lyrical and melodic structures. During the analysis 
were tried to be examined the tone of the work (if any, modal structure), vocal range, prosody 
structure, rhythm pattern, number of measures and form features. It was determined in the result 
of the study, that he wrote lyrics and composition of all of his works. The results of the anthem 
"Türk Yılmaz(Turkish Tireless)" are as follows to serve as an example for the studied works: 
The words of the anthem consists of two 3-line phrases and three quartets counted chorus. It 
was determined that it was written in the G-Dur tone (left majör) when looking at his melodic 
structure. It consists of sixteen measures in total. The sound range of the work is between Re1-
Sol2 pitches. 

Keywords: Kazım Karabekir, Marches, Analysis. 
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KLASİK KEMENÇE SAZININ KASTAMONU MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ  

YERİ, KULLANIMI ve İCRACILARI  

THE PLAYERS, USAGE AND LOCATION IN KASTAMONU MUSIC CULTURE OF 
CLASSICAL KEMENÇE ENSTRUMENT 

Doç. Dr. Sıtkı AKARSU 

Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzikoloji Bölümü, 
Kuzeykent, Kastamonu 

ORCID NO: 0000-0002-3028-1021 

ÖZET 

Kastamonu, Türkiye coğrafyasında batı Karadeniz bölgesinde yer alan sahil illerimizden 
biridir. İşgal görmemiş olsa da, tarihi uzun soluklu bir geçmişe sahiptir. Osmanlı öncesinde 
Bizans’ta Kastamoni olarak anılan; Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han’ın annesinin 
memleketi olmuş; oğlu Cem Sultan’ın da valilik yaptığı bu şehir Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet 
döneminde de emsalsiz katkılar sunmuş bir ildir. Bu bakımdan şehirde yaşamış olan 
toplumların kültürel ve tarihi işaretlerini günümüze kadar taşınmış ve yaşatılmıştır. 

İlin kültürel öğeleri arasında yerini almış olan müzikal birikim unsurları, bulunduğu bölgenin 
özelliklerini taşıdığı gibi yörede farklı ezgi kalıpları, ritim kalıpları, diziler ve enstrümanlar 
görmek te mümkündür. Bunlar arasında Klasik Kemençe sazı örnek olarak verilebilir. 
Karadeniz hattı boyunca mevcut müzik kültürünü incelediğinizde, doğu, orta ve batı 
Karedenizde bazı farklılıklar görülmektedir. Fakat Orta Karadenizde yer alan iller arasında 
sadece Kastamonu ilinde Kemane sazının görülmesi, yöreye geliş hikâyesi hakkında merak 
uyandırmaktadır. 

Kemençe teriminin 14. yy. öncesi Rebap sazı için kullanıldığı bilinmektedir. 10. yy’da Bizans 
tarafından “Lira” adıyla kullanılan bu saz zamanla Türk müziğinin yaylı çalgısı olmuş ve daha 
sonra bir renk saz olarak fasıl heyerlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Enstürmanın 
Kastamonu’ya gelişi ile ilgili net bilgiler olmasa da, bazı çalışmalar Türkiye’ye yerleşen 
rumların bir kısmının Kastamonu’yu tercih etmesi ve kemane sazının bu yöredeki ilk 
icracılarının da rum kökenli olmasına bağlı olarak bu sazın yöre müzik kültürüne girdiğini 
belirtmektedir.   

Kemane, Kastamonun özellikle ilçeleri olan Doğanyurt, Cide, Şenpazar, İnebolu ve Abana’da 
kullanılmaktadır. Yörenin müzik kültürüne hizmet ettiği gibi düğün eğlencelerinde de sazlar 
arasında yerini almıştır. Ayrıca bu yörede “Köçek” kültürünün yaşatılmasına bağlı olarak, kaba 
sazlar diye nitelendirebileceğimiz vazgeçilmez enstrümanlar arasına girmiştir. Yörede bu sazı 
kendisi imal edip kullananlar da olmuştur. Bunlara, Sarı Recep lakabı ile anılan Yurttan sesler 
korosunun ilk bağlama sanatçısı olan Recep Güray örnek olarak verilebilir. Yörede kemane 
sazını kullananların başında Yusuf Aktaş(Gayadipli Yusuf) gelmektedir. Diğer kemane 
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icracıları arasında İslam Aydın, Selahatin Erman, Satı Erman, Hacca Akyol, Kemal Kesmen, 
Ali Erdoğan(Alişen), Kemaneci Emrah, Mehmet Öz sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Klasik Kemençe, Kemane, İcracılar. 

 

ABSTRACT 

Kastamonu is one of our provinces located on the western coast of the Black Sea region of 
Turkey geography. It has not been invaded and its history has a long history. It was called 
“Kastamoni” in Byzantium before the Ottoman Empire. It was the hometown of Fatih Sultan 
Mehmet's mother during the Ottoman period. In this city was the governor Fatih’s son Cem 
Sultan. Kastamonu was that made unmatched contributions during the War of Independence 
and the Republic period. In this regard, in the city have been carried and kept alive the cultural 
and historical signs of the societies that have lived until today. 

The musical accumulation elements, which are among the cultural elements of the province, 
bear the characteristics of the region where they are located. It is also possible to see different 
melody patterns, rhythm patterns, scales and instruments in the region. Classical Kemençe 
instrument can be given as an example among these. When you examine the current musical 
culture along the Black Sea line, there are some differences in east, central and west square. It 
is thought-provoking that it is only in Kastamonu. 

It is known to have been used for Rebap of the term “Kemençe” in the pre-14th century. This 
instrument, which was used under the name of "Lira" by Byzantium in the 10th century, has 
gradually become a string instrument of Turkish music. Later, it became an indispensable part 
of the “Fasıl” artists as a color instrument. There is no clear information about the arrival of the 
instrumentation to Kastamonu. But some studies in which a portion of rum chose to settle in 
Turkey and Kastamonu, the instrument indicates that the use of violin in the area. It is also 
stated that their first performers are of Greek origin. 

“Kemane” is used especially in the districts of Kastamon such as Doğanyurt, Cide, Şenpazar, 
İnebolu and Abana. It has taken its place among the reeds in the music culture and wedding 
entertainment of the region. In addition, it has become one of the indispensable instruments due 
to the survival of the "Köçek" culture in this region. In the region, there were those who both 
produced and used this instrument. It can be given as an example Recep Güray who is the first 
baglama artist of the Yurttan voices choir, known as Sarı Recep. Yusuf Aktaş (Yusuf from 
Gayadip) is one of the leading players in the region. Other performers are Islam Aydın, 
Selahatin Erman, Satı Erman, Hacca Akyol, Kemal Kesmen, Ali Erdoğan (Alişen), Kemaneci 
Emrah, Mehmet Öz. 

Keywords: Kastamonu, Classical Kemençe, Kemane, Players. 
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TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASINDA 5018 SAYILI KAMU MALİ 
YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN ETKİSİ 

NO 5018 PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL LAW EFFECT OF 
ACQUISITION FOR FISCAL DISCIPLINE IN TURKEY 

San Salar Sami ALASAADI 

ORCID NO:0000-0001-8818-9538 

Leyla TANRIVERDİ 

ORCID NO:0000-0001-8806-8891 

ÖZET 

Bu çalışmanın konusu, mali disiplin politikaları ve mali disiplin sağlanmasının dünya 
ülkelerinden örnekler ile Türkiye’nin ayrıntılı analizinin yapılmasıdır. Türkiye örneği 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında incelenmiş ve kanun öncesi ile 
sonrası arasında bir değişim olup olmadığı hususu mali disiplini sağlamada başarılı olup 
olunamadığı ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu ilişkinin tespiti açısından kullanılan ekonomik göstergeler ve bunların mukayesesi 
neticesinde özellikle ekonomik kriz, savaş ve terör olayları gibi dış faktörler nedeniyle 
ülkemizde mali disiplin politikalarında hedeflenen sonuçlara istenilen düzeyde ulaşılamadığı 
görülmüştür.5018 sayılı kanunun mali istatistik ile ilgili hükümleri içeren ikinci bölümü ile de 
uluslararası standartlara uygun bir genel idare mali istatistiklerinin yapılmasının ve kamuoyuna 
sunulmasının gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu mali verilerin bir araya getirilmesi ve bu 
veriler yoluyla mali istatistiklerin hesaplanması ile ilgili yetkili merci Hazine ve Maliye 
Bakanlığı olmuştur. Gerek denetimin gerekse istatistiki verileri kamuoyuna sunmanın bağımsız 
bir eylem olması ilkesi, aynı zamanda, kamu ile ilgili hesapların yürütmeden bağımsız bir 
kontrol mekanizması aracılığıyla denetimini gerektirmektedir. Bu nedenle bu görev ülkemizde 
Sayıştay’a verilmiştir. 

Mali disiplinini sağlayan ülkelerin ekonomik göstergeleri iyileşme gösterdiğinden, böyle bir 
durumda istikrarın sağlayan güven unsuru ve verdiği olumlu hava nedeniyle bireyler devlete 
olan görevlerini daha titizlikle yerine getirmekte ve aynı zamanda alt gelir grubuna yönelik 
harcamalar arttığı için toplumun refah seviyesi yükselmektedir. Tüm bu olumlu gelişmeler 
birbirini beslemekte ve mali disiplinin sağlandığı ülkelerde yatırımlar da artış eğilimine 
girmektedir. Çalışmada yer alan ülke örneklerinde de görüldüğü gibi, mali disiplin politikalarını 
uygulayan ülkeler tam başarı sağlayamasalar dahi yine de öncesine kıyasla daha iyi ekonomik 
göstergelere kavuşmaktadır 

Söz konusu hedeflere ulaşılmasında yeni kamu kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu ve mevcut 
kaynakların optimum kullanımının sağlanması için kamu sektöründe birimler arasında 
koordinasyonun sağlanmasının ve öncelik-sonralık ilişkisinin doğru tespit edilmesinin önemli 
olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yapı 
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itibarı ile bu düzenlemeleri sağlamak için yeterli olsa dahi, kanunu uygulamaya tabi olan 
kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi, uygulamadaki eksikliklerin 
giderilmesi ve kriz dönemlerinde alternatif politikaların belirlenmesi açısından ek 
düzenlemelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mali Disiplin, 5018 Sayılı Kanun, Kamu Mali Yönetimi, Mali Kural, 
Bütçe Dengesi. 

ABSTRACT 

The subject of this study is to conduct a detailed analysis of fiscal discipline policies and fiscal 
discipline provision of Turkey with examples from World countries. The example of Turkey 
was examined under the law on Public Financial Management and control No. 5018, and the 
question of whether there was a change between before and after the law was related to whether 
it was successful in providing financial discipline. 

As a result of the economic indicators used to determine this relationship and their comparison, 
it has been observed that the results targeted in fiscal discipline policies in our country could 
not be achieved at the desired level, especially due to external factors such as economic crisis, 
war and terrorist incidents. With the second part of the Law No. 5018, which includes 
provisions on financial statistics, it was ensured that general administration financial statistics 
in accordance with international standards were prepared and presented to the public.The 
Ministry of Treasury and Finance has become the competent authority for gathering the said 
financial data and calculating financial statistics using these data. The principle that both 
auditing and presenting statistical data to the public is an independent act also requires the 
auditing of public accounts through a control mechanism independent of the executive. 
Therefore, this task has been given to the Court of Accounts in our country. 

Since the economic indicators of the countries providing their fiscal discipline also improve, in 
such a situation, individuals fulfill their duties to the state more meticulously due to the trust 
factor that ensures stability and the positive atmosphere it gives, and at the same time, the 
welfare level of the society increases as the expenditures for the lower income group increase. 
All these positive developments feed each other and investments in countries with fiscal 
discipline are also in an increasing trend. 

It has been determined that new public resources are needed in achieving the said targets and it 
is important to ensure coordination between units in the public sector and to correctly identify 
the priority-post relationship in order to ensure optimum use of existing resources. Therefore, 
even if the Public Financial Management and Control Law No. 5018 is sufficient to provide 
these regulations, it is seen that additional regulations are needed in order to eliminate the 
coordination deficiencies between the institutions subject to the law, to eliminate the 
deficiencies in implementation and to determine alternative policies in crisis periods. 

Keywords: Fiscal Discipline, Law No. 5018, Public Financial Management, Fiscal Rule, 
Budget Balance. 
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA 
KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF FRAGILE FIVE COUNTRIES WITHIN THE SCOPE OF HEALTH 
INDICATORS 

Öğr. Gör. Şehadet BULUT 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBMYO, Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi, HKU, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD 

ORCID NO:0000-0002-8467-3290 

ÖZET 

Sağlık, beşeri sermayenin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkenin beşeri sermayesini 
etkileyen sağlık göstergeleri de o ülkenin ekonomik yapısı hakkında bilgi verecektir. Sağlık 
göstergelerinin iyileştirilmesi ve yapılacak olan her türlü sağlık yatırımı, kısa veya uzun vadede 
beşeri sermayenin kalitesini etkileyerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır.  

Benzer ekonomik göstergeleri nedeniyle Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak sınıflandırılan 
ülkeler zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Son olarak Uluslararası derecelendirme 
kuruluşu olan Standard and Poor’s un 2017 yılında yaptığı Kırılgan Beşli ülkeler sınıflaması 
içerisinde Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar yer almaktadır. Kırılgan Beşli ülkeleri ile 
ilgili olarak yapılan önceki çalışmalarda, bu ülkelerin daha çok ekonomik göstergeler ve 
ilişkiler açısından ele alındığı ve karşılaştırıldığı görülmektedir. Ekonomik açıdan 
değerlendirmelerden farklı olarak, sağlık göstergeleri açısından karşılaştırılmalarına dair 
yapılan çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ve diğer Kırılgan Beşli 
ülkelerinin sağlık göstergeleri çerçevesinde karşılaştırmalarının yapılması amaç edinilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda Kırılgan Beşli ülkeleri, sağlık göstergeleri kapsamında en temel 
göstergeler olarak kabul edilen; doğum ve ölüm oranı göstergeleri, sağlık harcamaları, aşı 
göstergeleri ve doğumda beklenen yaşam süreleri açısından, World Bank’tan derlenen 2010-
2018 yılları arasını kapsayan veriler çerçevesinde karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırma sonucunda elde edilen bulgularda; Arjantin ve Katar’ın sağlık göstergeleri 
bakımından genel olarak en iyi durumda olan iki ülke olduğu, Pakistan’ın sağlık göstergelerinin 
ise en düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Türkiye bazı göstergelerde farklılık göstermekle 
birlikte, genel olarak en iyi 3. ülke durumunda iken, Mısır’ın bu sıralamada 4. sırada yer aldığı 
elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırılgan beşli, sağlık göstergeleri, beşeri sermaye, ekonomik kalkınma. 
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ABSTRACT 

Health is one of the most important elements of human capital. Health indicators affecting the 
human capital of a country will also provide information about the economic structure of that 
country. Improvement of health indicators and any health investment to be made will contribute 
to economic development by affecting the quality of human capital in the short or long term. 

Countries classified as the Fragile Five, due to their similar economic indicators, have changed 
over time. Finally, the international rating agency Standard and Poor's  Fragile countries in 2017 
Quintet in his classification Turkey, Argentina, Pakistan, Egypt and Qatar is located. In 
previous studies on the Fragile Five countries, it is seen that these countries are mostly 
examined and compared in terms of economic indicators and relations. Unlike economic 
evaluations, no studies have been found to compare them in terms of health indicators. In this 
study, the five countries of Turkey and other fragile health indicators to make comparisons 
within the framework of the objective was obtained. 

For this purpose, the Fragile Five countries are considered as the most basic indicators within 
the scope of health indicators; birth and death rate indicators, health expenditures, vaccine 
indicators and life expectancy at birth, were compared within the framework of data compiled 
from the World Bank between 2010-2018. 

In the findings obtained as a result of comparison; It has been determined that Argentina and 
Qatar are the two countries that are in the best condition in terms of health indicators, while 
Pakistan's health indicators are at the lowest level. Although Turkey vary in some indicators, 
the overall best 3rd country while the case is Egypt's among the findings obtained which ranks 
4th in the rankings. 

Keywords: Fragile quintets, health indicators, human capital, economic development 
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OKUL MÜDÜRLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ 
İNCELENMESİ  

EXAMINATION OF AUTHENTIC LEADRSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL  

Prof. Dr. Figen EREŞ 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitiüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-7095-4681 

Öğretmen, Yurdagül DOĞUŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokulu, Yenimahalle, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-6305-4271 

ÖZET 

Otantik liderlik, lider ve takipçileri arasında şeffaflığa dayalı bir ilişki gerektiren, kendini 
tanıma argümanıyla ortaya çıkan ve bu argümandan beslenen bir liderlik sürecidir. Diğer bir 
deyişle, otantik liderlik, karşılıklı öz farkındalığın ve öz disipline ve dolayısıyla olumlu bir 
kişisel gelişimin yolunu açan bir liderlik sürecidir. Otantik liderlik süreci öz farkındalığı etkiler 
ve kişisel gelişimi teşvik eder. Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin otantik liderlik 
davranışlarının incelenmesidir. Araştırmanın betimsel tarama modelinde tasarlanmıştır. 
Çalışma 2019-2020 Öğretim Yılında yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, Ankara İli 
merkez ilçelerindeki ilkokullarda görev yapmaktadırlar. Örneklem belirlemede, Yamane 
tarafından geliştirilen örneklem büyüklüğü tablosu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 
araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve rastgele seçilen ilkokul öğretmenlerinden 
oluşturulmuştur. Araştırmaya merkez ilçelere bağlı ilkokullardan 300 öğretmen katılmıştır. 
Araştırmada katılan öğretmenlerin % 56,5’i kadın ve % 43,5’ erkektir. Öğretmenlerin % 83,4'ü 
mevcut okullarında 10 yıl veya daha az süredir çalışmaktadır. Öğretmenlerin % 70,3’ü 1 ila 10 
yıl arasında; % 23’ü, 11 ila 20 yıl arasında %6./’si 21 yıl ve üstü kıdeme sahiptir. Bu süreçte, 
araştırmaya katılanların kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi vermemesi gerektiği ve verilen 
bilgilerin gizli tutulacağı ve sadece bilimsel araştırma için kullanılacağı açıklanmıştır. Veri 
toplama süreci dört ay sürmüştür ve 2020 Ocak-Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir. 
İlkokullardaki 400 öğretmene ölçek uygulanmış ve %75 doğru yanıt oranıyla 300 ölçek geri 
dönmüştür. Otantik liderlik (ALQ) ölçeği Walumbwa, Avolio, Gardner, Wensing ve Peterson 
(2008) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve güvenirliği 2012 yılında 
Tabak, Polat, Coşar ve Türköz tarafından yapılmıştır. 

Ölçek, öz farkındalık, ahlaki dengeli işlem, ilişkisel şeffaflık ve içselleştirilmiş bakış açısı 
olmak üzere dört boyuta sahiptir. Tüm ölçeğin güvenilirlik katsayısı .95'tir. Alt boyutlar için 
güvenirlik katsayısı incelendiğinde, ilişkisel şeffaflık için α = .88; içselleştirilmiş bakış açısı 
için α = .90; ahlaki dengeli işlem için α = .84 ve öz farkındalık için α = .86. Tüm maddeler beşli 
Likert tipi bir ölçekte puanlanmıştır. Veriler ortalama, standart sapma, t testi ve F testi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulardan, öğretmenlerin okul müdürlerinin otantik liderlik 
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davranışlarının orta düzeyde olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. Okul müdürlerinin 
otantik liderlik davranışlarının en düşük seviyesi ahlaki dengeli işlem boyutudur. Okul 
müdürlerinin en yüksek otantik liderlik davranışları ise ilişkisel şeffaflık boyutudur. Cinsiyet 
ve kıdem açısından öğretmenlerin görüşlerinde farklılık yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Otantik liderlik, ilkokul, okul müdürü 

 

ABSTRACT 

Authentic leadership is a leadership process that requires a relationship based on transparency 
between the leader and his followers, that emerges based on the argument of self-knowledge 
and feeds on this argument. In other words, authentic leadership is a leadership process that 
paves the way for mutual self-awareness and self-discipline and thus a positive personal 
development. The authentic leadership process affects self-awareness and encourages self-
development. Aim of this study is to explore authentic leadership behaviors of school 
principals. The model of the research is descriptive research design. The study was carried out 
in the 2019-2020 academic year. Teachers who participated in the study were employed at 
primary schools in the central districts of the city of Ankara, Turkey. A sample size was 
identified by using the theoretical sample size table developed by Yamane. The sample of the 
study is composed of a total of randomly selected teachers who volunteered to participate in the 
research. 300 teachers from primary schools connected to the central counties participated in 
the research. Female participants were represented in the study with a ratio of 56.5 % while 
male participants were represented with a ratio of 43.5%. A total of 83.4% of the teachers had 
been working at their current school for 10 years or less. The experience of the teachers was: 
70.3% in between 1 and 10 years, 23.0.5% in between 11 and 20 years, and 6.7% more than 21 
years. The questionnaire was distributed to teachers directly. During this process, it has been 
made clear that respondents should not reveal any identity-related information and that any 
information given will be kept secret and only used for scientific research. The data collection 
process took four months and it was carried out between the months of January and April, 2020. 
400 questionnaires were distributed and 300 questionnaires were returned with a response rate 
of 75 percent. The authentic leadership (ALQ) scale was developed by Walumbwa, Avolio, 
Gardner, Wensing and Peterson (2008). The scale was adapted into Turkish and the reliability 
was established by Tabak, Polat, Coşar ve Türköz in 2012. It has four dimensions that include 
self-awareness, balanced processing, relational transparency, and internalized moral 
perspective. The reliability coefficient for the whole scale was .95. When the reliability co-
efficient for the sub-dimensions are studied, the values are found as: α=.88 for relational 
transparency; α=.90 for ınternalized perspective; α=.84 for moral balanced processing and α= 
.86 for self-awareness. All items were scored on a five point Likert type scale. Data were 
analyzed by using mean, standard deviation, t test and F test. It can be understood from the 
findings that the teachers think that level of authentic leadership behaviors of school principals 
are medium. The lowest level of authentic leadership behaviors of school principals is 
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dimension of moral balanced processing while the highest level of authentic leadership 
behaviors of school principals is dimension of relational transparency. There is no difference 
in the opinions of teachers by gender and seniority. 

Keywords: Authentic leadership, primary school, school principal 
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MÜLTECİ ÇOCUKLARIN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: ANKARA’DAKİ ÖĞRETMENLERİN ZORLUKLARI  

A STUDY ON MISBEHAVIORS OF REFUGEE CHILDREN: STRUGGLES OF 
TEACHERS IN ANKARA  
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Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitiüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-7095-4681 
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ÖZET 

Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Türkiye, göç olgusu ile karşı karşıyadır. Özellikle son 
yıllarda bu olgunun etkisi ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutta yaşanmaktadır. Göçmen 
çocuklar, göç süreci ve sonuçlarından oldukça etkilenmektedir. Göç eden ailelerin istihdam, 
eğitim, sağlık, barınma, sosyalleşme ve güvenlik gibi sorunları dolaysız çocuklara 
yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar ve koşullar çocuklar için de zor 
olmaktadır ve bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı hale getirmektedir. Göçmen 
ailelerin düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, sosyal güvenlikten yoksunluk, kültürel farklılık gibi 
değişkenler, göçmen çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. Eğitim, göçmen veya mülteci 
çocuğun yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte ev sahibi ülke de 
göçmenlerin ve mültecilerin niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan etkilenmektedir. 
Göçmen ve mülteci eğitiminin önemi oldukça büyük olmasına karşın, Türkiye’de bu konuda 
yapılan bilimsel çalışmalar yetersizdir.  

Çalışmanın amacı, ortaokullarda çalışan öğretmenlerin mülteci çocukların istenmeyen 
davranışları hakkındaki görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu 
çalışmada fenomolojik araştırma modeli benimsenmiştir. Bu nitel araştırma çalışması için 
Ankara'daki ortaokullarda görev yapan toplam 29 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Bu 
öğretmenlerin 21’i kadın ve 8’i erkektir. Bu çalışmada veriler görüşme yoluyla elde edilmiştir. 
Katılımcıların mülteci çocukların istenmeyen davranışlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak 
için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sırasında bazı ek sorular 
kullanılmış ve açıklamalar yapılmıştır. Böylece, derinlemesine bir görüşme oturumu 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, verileri benzer anlamlara sahip 
kategorilere ayırma yöntemi olarak tanımlanan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 
geçerliliğini sağlamada yapılan çalışmalar kodlama süreci esas alınarak yürütülmüş ve bulgular 
mevcut literatür açısından revize edilmiştir. Araştırma soruları, görüşmelerden önce katılımcı 
kontrolüne tabi tutulmuş ve araştırma sorularının netliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek için 
dört öğretmen ile görüşülmüştür. Öğretmenlerin mülteci çocuklarla ilgili temel sorunları 
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disiplinsizlik, inatçılık, kavga, sorumsuzluk, kişisel bakım eksikliği, uyumsuzluk ve etnik 
gruplaşmadır. Göçmen çocukların eğitiminde, eğitim sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin 
sorunlu olduğunu ve bu sorunların giderilmesinde eğitim politikalarının belirlenmesi ve bu 
politikalara uygun bir planlamaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci çocuklar, istenmeyen davranışlar, öğretmenler 

ABSTRACT 

Turkey is faced with the phenomenon of immigration since its republic was established. 
Especially in recent years, impact of this phenomenon is experienced in economic, social and 
psychological dimensions. Refugee children are affected considerable by the migration process 
and its results. Problems of parents who immigrated such as employment, education, health, 
shelter, socialization and security are reflected on their children. Problems encountered in the 
host country and conditions are difficult in children and this situation makes the children 
disadvantaged in host countries. Factors such as poorly educated parents, cultural differences 
and lack of social security make adaptation of immigrant children difficult to new country. 
Education plays a crucial role in the life of the refugee children. The host country is also affected 
by social and economic qualification of immigrants and refugees. Scientific studies on 
migration are insufficient in Turkey although immigrant and refugee education is very 
important.  

Aim of the study is to explore opinions of teachers who work for middle schools about 
misbehaviors of refugee children. This research was designed as a phenomenological and this 
design was preferred since phenomenological approaches focus on how any individual or group 
experience is interpreted and how this meaning is conveyed. The qualitative research method 
was used in this study. A total of 29 teachers participated who live Ankara were recruited for 
this qualitative study. In this present study, data were obtained through interviews. A semi-
structured interview form was employed to reveal the opinions of the participants on 
misbehaviors of refugee children in the classroom management process. Some pertained 
additional questions and explanations were utilized during interviews. Thus, a depth-interview 
session was attempted to achieve. Content analysis technique which is defined as a method for 
classifying data into categories with similar meanings was employed to analyze the data 
collected. Additionally, to ensure the validity in the study, the coding process was conducted 
based and findings were revised in terms of the existing literature. The research questions were 
exposed to member check before the interviews and four teachers were interviewed to check 
the clarity and intelligibility of the research questions. Main problems of teachers regarding 
refugee children include indiscipline, obstinacy, fighting, irresponsibility, lack of personal care, 
disharmony and ethnic grouping. It can be said that inputs of education system and education 
process have problems. It is needed to determine educational policy and to plan immigrant 
education to solve these problems for immigrant children. 

Keywords: Refugee children, misbehaviors, teachers 
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TOPLUMSAL HAREKETLERDE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ETKİSİ  

(Gezi Parkı Örneği) 

Enes GÜNGÖR 

Yüksek Lisans Tez Öğrencisi 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim 
Dalı Bölümü, Şehitkamil /Gaziantep 

ORCID NO: 0000 0002 8286 0156 

ÖZET 

Ülkemiz toplumsal değişimin hızlı yaşandığı ve toplumsal hareketliliğin hız kesmeden devam 
ettiği bir ülke olması sebebi ile toplumsal hareketler açısından önemle çalışmalar yapılması 
gereken bir ülkedir. Ülkemizdeki toplumsal hareketleri incelediğimizde çıkış sebepleri 
birbirlerinden farklı olan yeni toplumsal hareket biçimlerinin meydana geldiği görülmektedir. 
Gelişen teknolojiden etkilenerek dijital kültüründe etkisi ile dünyada yaşanan toplumsal 
hareketlerden de etkilenen yeni hareket biçimleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle nüfusumuzun 
genç olması ve z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin teknoloji ile yakın ilişkileri bu yeni 
hareket tarzlarının çıkmasında oldukça etkilidir. Ortaya çıkan bu yeni hareket biçimleri 
toplumsal değişim üzerinde de etkili olduklarından dolayı önem arz etmektedirler. 

Toplumsal hassasiyetin ve toplumsal değişimin temel dinamiklerinin neler olduğunu en iyi 
değerlendirebileceğimiz bir alan olmasından dolayı toplumsal hareketlerde sosyal medyanın 
etkisi çalışma konusu olarak seçilmiştir. Taksim Gezi Parkı Eylemleri toplamda yirmi bir gün 
süren, Türkiye genelinde Bayburt ve Bingöl hariç ülkenin tamamına yayılarak sekiz kişinin 
yaşamını yitirdiği yaklaşık olarak on bine yakın insanın yaralandığı, yapılan hesaplamalara göre 
toplam maddi zararın iki yüz on milyar lira olduğu toplumsal olaylar kategorisinde hem ülkemiz 
hem de evrensel anlamda çok önemli bir yere sahip bir toplumsal harekettir Bu süreçte Türkiye 
tarihinin toplumsal hareketler bağlamındaki en net örneği olan Gezi Parkı Hareketi tamamen 
objektif şekilde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Gezi parkı hareketinin seçilmesinin bir başka 
sebebi ise süreç boyunca eyleme katılan aktivistlerin internet ve sosyal medya araçlarından aktif 
olarak faydalanmalarıdır. 

Çalışmada ülkemizde toplumsal hareketlerin nasıl bir değişim içinde olduğu ve gelecekte nasıl 
bir yöne doğru evirileceğine yönelik çözümleme yapabilmek amaçlanmıştır. Ülkemizde 
toplumsal hareketler ve iletişim araçlarının bu hareketlere etkisinin incelenmesi toplumu okuma 
ve ortada bulunan soruna çözüm bulmada yol gösterici olmasından dolayı çok önemlidir. 
Toplumsal hareketler toplumda var olan hassasiyetleri anlama ve toplumsal gerçekleri görme 
adına büyük önem taşımaktadır. Zaman içerisinde toplumda ve teknolojide meydana gelen 
değişim sebebi ile toplumsal hareketlerin ortaya çıkış sebeplerinde, örgütlenme biçimlerinde, 
eylem tarzlarında da bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle internete bağlı mobil 
cihazların artık her an kişilerin yanında olması ve istendiğinde internete bağlanabilmeleri, kısa 
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zamanda daha çok kişiye ulaşabilmeleri ve internet ortamının denetiminin zor olması sosyal 
medya ve internet ortamını toplumsal hareketlerin başlaması, gelişmesi, hareket içerisindeki 
eylemcilerin haberleşmeleri açısından yeni bir araç haline getirmektedir. Bu çalışmada internet 
ve sosyal medyanın toplumsal hareketlerde hareketin ortaya çıkması, hareketin yayılması, 
hareketin devamı süreci ile toplumsal olaylara katılanların haberleşmeleri üzerine etkilerini 
ortaya koyabilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla ülkemizde toplumsal olaylar bağlamında hem 
yerel hem de evrensel anlamda çok önemli bir yere sahip Taksim Gezi Parkı Olayları 
incelenerek bu eylemlere katılan eylemcilerin internet ve sosyal medya araçlarından nasıl 
yararlandıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kuramsal anlamda 
Toplumsal Hareket kavramı, toplumsal hareketlerin doğuşu ve gelişimi, yeni toplumsal 
hareketlere geçiş ve gelişim sürecine değinilmiştir. İkinci bölümde internet ve sosyal medya 
kavramları ile sosyal medyanın toplumsal olaylardaki etkileri incelenmiş, üçüncü bölümde ise 
Gezi Parkı Toplumsal Hareketinde sosyal medyanın etkisi örnek olay üzerinden 
değerlendirilmeye çalışılarak, sonuç kısmında araştırma sonucunda ulaşılan sonuçlar ile 
öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal hareket, Sosyal medya, Gezi Parkı 

 

ABSTRACT 

Since our country is a country where social change is experienced rapidly and social mobility 
continues without slowing down, it is a country that requires important studies in terms of social 
movements. When we examine the social movements in our country, it is seen that new forms 
of social movement have emerged, the reasons for which are different from each other. 
Influenced by the developing technology, new forms of movement are emerging, which are 
also affected by the social movements in the world with its effect on the digital culture. 
Especially the young population of our population and the close relations of the young people 
called generation z with technology are very effective in the emergence of these new movement 
styles. These emerging new forms of movement are important because they are also effective 
on social change. 

The effect of social media in social movements has been chosen as the subject of study since it 
is an area where we can best evaluate what are the basic dynamics of social sensitivity and 
social change. Taksim Gezi Park Actions lasted twenty-one days in total, across Turkey, 
Bayburt and spread to the entire country except Bingol eight people lost their lives to be about 
the injured people close to ten thousand, the total property damage according to calculations 
made two hundred and ten billion pounds that social events category in both our countries, as 
well as universal sense it is a social movement has a very important place in the clearest 
examples of the Gezi Park in the context of Turkey's history of social movements in this process 
movement has been evaluated in a completely objective way. Another reason for the Gezi Park 
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movement to be chosen is that the activists who participated in the action throughout the process 
made active use of the internet and social media. 

The aim of this study is to analyze how social movements are in change in our country and how 
they will evolve in the future. Examining the effects of social movements and communication 
tools on these movements in our country is very important because it is a guide in reading the 
society and finding a solution to the problem. Social movements are of great importance in 
understanding the sensitivities existing in society and seeing social realities. Due to the change 
in society and technology over time, there have been some changes in the reasons for the 
emergence of social movements, in the forms of organization and action styles. Especially the 
fact that mobile devices connected to the internet are now with people at any time and can 
connect to the internet when desired, reach more people in a short time, and the control of the 
internet environment is difficult, makes the social media and the internet environment a new 
tool for the initiation and development of social movements and the communication of the 
activists in the movement. In this study, it is aimed to reveal the effects of the internet and social 
media on the emergence of the movement in social movements, the spread of the movement, 
the continuation of the movement and the communication of those who participate in social 
events. For this purpose, Taksim Gezi Park Events, which have a very important place both 
locally and universally in the context of social events in our country, were examined and it was 
tried to understand how the protesters who participated in these protests benefited from internet 
and social media tools. In the first part of the study, the concept of Social Movement in the 
theoretical sense, the birth and development of social movements, the transition to new social 
movements and the development process are discussed. In the second part, the concepts of 
internet and social media and the effects of social media on social events were examined, and 
in the third part, the effect of social media on Gezi Park Social Movement was tried to be 
evaluated through the case study, and in the conclusion part, the results and suggestions 
obtained as a result of the research were presented. 

Keywords: Social movement, Social media, Gezi Park 
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ÖZET 

Nakitsiz toplum hareketleri dünyanın birçok yerinde görülmektedir. Bazı ülkeler, işletmeler, 
tüketiciler, işlemlerde nakit para yerine kripto para kullanarak dijital yeniliğe ayak 
uydurmaktadır. Kripto para satın almak ya da kripto para ile alışveriş yapmak mümkündür. E-
ticaret sitelerinin ve online alışverişin artmasıyla birlikte nakitsiz ödeme aracı olarak kredi kartı 
gibi kripto para kullanımı giderek daha normal hale gelmektedir. 2009'da ilk kripto para birimi 
Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana, şu anda piyasada 2.000'den fazla kripto para birimi 
bulunmaktadır. Bu, kripto para birimlerinin yaygın kullanımının en açık göstergesidir. Bu 
bağlamda, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile ilişkili olası faktörler nelerdir? Bu 
araştırmanın amacı, tüketicilerin kripto para kullanım niyetiyle ilişkili faktörleri ortaya 
çıkarmaktır. Bu amaçla online bir anket hazırlanmıştır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile 
toplam 233 katılımcıdan online anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 
SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Pearson korelâsyon analizi sonuçlarına göre kripto 
paraya yönelik algılanan risk, kullanım niyetiyle en yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkiye sahip 
faktördür. Buna ek olarak, ilişki düzeyine göre, sırasıyla, kripto paraya yönelik güven, algılanan 
zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve maliyet, kullanım 
niyetiyle anlamlı bir ilişkiye sahip diğer önemli faktörlerdir. Sonuç olarak, algılanan risk, 
güven, algılanan zevk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan erişim hızı ve 
maliyet, tüketicilerin kripto para kullanım niyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip faktörlerdir. Bu 
yedi faktör arasında, kripto paraya yönelik maliyet ile kullanım niyeti arasındaki anlamlı ilişki 
negatif yönelimlidir. Öte yandan, kripto paraya yönelik diğer altı faktör ile kullanım niyeti 
arasındaki anlamlı ilişki pozitif yönelimlidir. Bu araştırma, tüketicilerin bakış açısından kripto 
para kullanımına odaklanan ana kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu araştırma sayesinde, 
tüketicilerin bakış açısından kripto paraya yönelik temel faktörleri öğrendik. Buna göre 
tüketicilerin kripto para kullanım niyetinin altında yatan faktörlere yönelik kısa sürede kaynak 
tahsis etmek, reklam ve pazarlama stratejileri geliştirmek mümkündür. 
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ABSTRACT 

Cashless society movements are seen in many parts of the world. Some countries, businesses, 
consumers are keeping up with digital innovation by using cryptocurrency instead of cash in 
transactions. It is possible to buy cryptocurrency or to shop with cryptocurrency. With the 
increase of e-commerce sites and online shopping, the use of cryptocurrencies such as credit 
cards as a cashless payment tool is becoming more and more normal. Since the launch of the 
first cryptocurrency Bitcoin in 2009, there are currently more than 2,000 cryptocurrencies on 
the market. This is the clearest indication of the widespread use of cryptocurrencies. In this 
context, what are the possible factors correlated with consumers' intention to use 
cryptocurrency? The purpose of this research is to reveal the factors correlated with consumers' 
intention to use cryptocurrency. For this purpose, an online questionnaire has been prepared. 
The data were collected through an online questionnaire in total 233 participants with snowball 
sampling method. SPSS 25 package program was used in the analysis of the data obtained. 
According to the Pearson correlation analysis results, the perceived risk towards cryptocurrency 
is the factor with the highest level of significant correlation with intention to use. In addition, 
according to the level of correlation, respectively, trust, perceived enjoyment, perceived 
usefulness, perceived ease of use, perceived access speed and cost towards cryptocurrency are 
other important factors that have a significant correlation with intention to use. As a result, 
perceived risk, trust, perceived enjoyment, perceived usefulness, perceived ease of use, 
perceived access speed, and cost are factors that have an important correlated with consumers' 
intention to use cryptocurrency. Among these seven factors, the significant relationship 
between the cost towards cryptocurrency and the intention to use is negative oriented. On the 
other hand, the significant relationship between the other six factors towards cryptocurrency 
and the intention to use is positive oriented. This research is among the main resources focusing 
on the use of cryptocurrencies from the consumers' perspective. Through this research, we 
learned the basic factors towards cryptocurrency from the consumers' perspective. Accordingly, 
it is possible to allocate resources and develop advertising and marketing strategies in a short 
time for the factors underlying the consumers intention to use cryptocurrency. 

Keywords: Cashless Society, Consumer, Cryptocurrency, Factors, Intention to Use 
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COVID-19 SALGINI VE DİNÎ HAYAT: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 

COVID-19 PANDEMIC AND RELIGIOUS LIFE: A META ANALYSIS STUDY 
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ÖZET 

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış ve 
ülkelerin sağlık sektörünü, ekonomisini, sosyo-kültürel yapısını vb. birçok durum üzerinde 
önemli etkileri olmuştur. Bu salgın insanların dinî duygu, düşünce ve davranışlarını etkilediği 
gibi onların yaşam tarzlarında da bazı değişikliklere neden olmuştur. Birçok insan, strese ve 
bunalıma sebep olan bu salgınla başa çıkmak ve psikolojik sağlıklarını korumak için Tanrı'ya 
daha çok sığınmaya ve ritüellere (namaz kılma, dua etme, Kur'an okuma vb.) daha sık katılmaya 
yönelmişlerdir. Post-pandemi dönemi olarak ifade edilen salgın sonrası dönemde salgının, 
sosyal hayatımızda ve dindarlık algılarımızda bazı değişikliklere neden olacağı ileri 
sürülmektedir. Bu da yeni dindarlıkların türemesine sebep olacağı ifade edilebilir.  

Bu bildirinin amacı, salgın sürecinde insanların dinî duygu, düşünce ve davranışlarında 
meydana gelen değişiklikleri ortaya koymaktır. Bunun için Türkiye'de Covid-19 salgını ve din 
veya dindarlık ile ilgili yapılan çalışmalar derlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle bu alanda yapılan 
makale, tez ve kitaplar incelenmiştir. Araştırma süreci içerisinde arama motorlarına 
koronovirüs, koronavirüs ve din, koronovirüs ve spiritüerlik, koronavirüs ve dindarlık vb. 
kavram ve ifadeler yazılmıştır. Fakat, ilgili literatür taramasında Türkiye özelinde koronavirüs 
ve din kavramlarını birlikte içeren empirik araştırmaya dayalı herhangi bir kitap veya tez 
çalışmasına rastlanmamıştır. Empirik olmayan bazı kitap çalışmalarında salgının insanların dinî 
duygu, düşünce ve davranışları üzerindeki etkilerine kısmen değinilmiştir. Bununla birlikte 
konu ile ilgili toplam 10 makale çalışmasına ulaşılmış olup, bu çalışmaların 4'ü teorik ve 6'sı 
empirik araştırmadan oluşmaktadır. Emprik araştırmaların da 4 tanesinin verisi nicel ve 2 
tanesinin verisi nitel yöntemle elde edilmiştir. 2020 yılına ait olan bu çalışmalar, araştırmacı 
tarafından konularına, amaçlarına, yöntemlerine, bulgularına ve sonuçlarına göre kategorilere 
ayrılarak çalışma yürütülmüştür. Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmış olup veriler içerik 
analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, salgının insanların dinî duygu, 
düşünce ve yaşantıları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu, hatta insanların bu tür salgın 
dönemlerinde dine yönelimlerinde bir artış olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koronovirüs Salgını, Din, Dindarlık, Maneviyat. 

 

 

 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       45                                             www.gapzirvesi.org 

ABSTRACT 

Coronavirus pandemic, broke out in Wuhan, China, has influenced the whole world and had 
important effects on many facets of the societies such as the health sector, economy, socio-
cultural structure, etc. This pandemic has not only influenced the religious emotions, thoughts 
and behaviours but also lead to some changes in the life styles of the people. In order to cope 
with this pandemic which has caused stress and depression and to protect the psychological 
health, people have tended to resort to God and perform religious rituals (e.g. performing salaat, 
praying, reading Quran, etc.) more frequently. It is claimed that in the period following the 
pandemic, called as post-pandemic period, the pandemic will cause some changes in our social 
lives and perceptions of pietism. It may be asserted that this will lead to emergence of new types 
of pietism.  

This paper aims to set forth the changes in the feelings, thoughts and behaviours of people, 
during the pandemic. To this end, studies on religion or pietism and Covid-19 pandemic in 
Turkey were tried to be collected. Firstly, articles, theses and books drafted in this field were 
analysed. In the research period, concepts and phrases like coronavirus, coronavirus and 
religion, coronavirus and sprirutualism, coronavirus and pietism, etc. were searched in the 
search engines. However, when the related literature in Turkey is reviewed, no books or theses 
based on empirical research, covering the concepts of both coronavirus and religion were found 
out. Some non-empirical books partially mention the effects of pandemic on religious emotions, 
thoughts and behaviours of people. However, 10 articles on the subject were identified, 4 of 
which were theoretical and 6 were empirical. Data for 4 empirical researches were obtained 
through quantitative method while data for 2 of them were obtained through qualitative method. 
The researcher carried out the study by categorizing the concerned studies dated 2020 according 
to their subjects, objectives, methods, findings and results. In this study, meta analysis method 
was applied and the data were analysed through content analysis. According to the results of 
the research, it was determined that the pandemic has an important effect on the religious 
emotions, thoughts and lives of people and even that there has been an increase in people’s 
tendency towards religion in such pandemic periods. 

Key Words: Coronavirus Pandemic, Religion, Pietism, Morale. 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLİŞSEL ESNEKLİĞE İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ 

A REVIEW OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN TURKEY ON COGNITIVE 
FLEXIBILITY IN EARLY CHILDHOOD 

Elif EKMEKCİ 

ORCID NO: 0000-0003-0195-0350 

Prof. Dr. Adalet KANDIR 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Anabilim, Okul Öncesi Eğitim, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-9917-2587 

ÖZET 

Bilişsel esneklik, gelişmekte olan teknoloji ile yaşam koşullarındaki değişime uyum 
sağlayabilmek adına gerekli olan temel becerilerden biridir. Bilişsel esneklik, Dennis ve Vander 
Wal (2009)’ e göre (a) zor durumları kontrol edilebilir olarak algılama eğilimi; (b) yaşam 
olayları ve insan davranışı için çok sayıda alternatif açıklamayı algılama yeteneği; ve (c) zor 
durumlara çok sayıda alternatif çözüm üretme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel 
esneklik becerisi prefrontal korteksin gelişimi ile erken dönemlerde gelişmeye başlamaktadır. 
Bilişsel esneklik becerisinin gelişimi bu sebeple temel olarak bebeklikte başlamaktadır. Beyin 
gelişimi ve çevre etkileşimi ile okul öncesi dönemde hızlanmaktadır.  

Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bazı öğrenme türlerine karşı 
yüksek duyarlılıkta olduğumuz önemli zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu zaman dilimleri 
kritik dönemler olarak adlandırılmaktadır ve bu dönemlerde kazandığımız veya 
kazanamadığımız beceriler sonraki yaşam dönemlerimizi etkilemektedir. Erken çocukluk 
dönemi de bazı öğrenme türlerine karşı yüksek duyarlılığın olduğu yani kritik bir dönemdir. Bu 
sebeple bilişsel esneklik becerisinin gelişiminin desteklenmesi bireyin değişen yaşam 
koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.  

Bu araştırma, erken çocukluk döneminde bilişsel esneklik ile ilgili araştırmaların 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı araştırmada 
verilerin toplanması ve yorumlanması iki aşamada yapılmıştır. Birinci aşamada Google 
Akademik ve Ulusal Tez Merkezinin veri tabanlarında konu başlığı ve araştırmanın amacıyla 
doğrudan ilişkisi olacağı düşünülen anahtar kelimeler belirlenerek tarama yapılmış ve okul 
öncesi eğitimde bilişsel esneklik ile ilgili araştırmalar belirlenmiştir. Anahtar kelimeler ile 
belirlenen araştırmalar örneklem açısından da incelenmiştir. Çalışma örnekleminde doğrudan 
çocukları temel almış araştırmalar, makaleye dahil edilmiştir. 

İkinci aşamada ise belirlenen çalışmalar türü, yayınlanma yılı, dili, üniversitesi, konusu, 
araştırma deseni, araştırma yöntemi, veri toplama araçları gibi kriterler yönünden incelenmiştir. 
Araştırma kapsamına alınan çalışmalar 2010 yılı ve sonrası dönemi ile sınırlandırılmıştır. 
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Bilimsel araştırmalar lisansüstü tezlerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda 2010-2020 yılları 
arasında yapılmış yurt içi 20 bilimsel araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 
araştırmalar belirlenen kriterler çerçevesinde incelenerek tartışılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen sonuçlara ilişkin alan uzmanı ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Okul Öncesi Eğitim, Bilişsel Esneklik. 

ABSTRACT 

Cognitive flexibility is one of the basic skills required to adapt to changes in living conditions 
with developing technology. According to Dennis and Vander Wal (2009), cognitive flexibility 
is (a) the tendency to perceive difficult situations as controllable, (b) the ability to perceive 
multiple alternative explanations for life events and human behavior, and (c) the ability to 
generate a large number of alternative solutions to difficult situations. Cognitive flexibility skill 
begins to develop in the early stages with the development of the prefrontal cortex. For this 
reason, the development of cognitive flexibility skill basically begins in infancy. Brain 
development and environmental influences accelerate in the preschool period. 

Development is a lifelong process and there are important periods of time which we are highly 
sensitive to some learning types. These time periods are called critical periods, and the skills 
we gain or may not gain in these periods affect our later life periods. Early childhood is also a 
critical period when there is a high sensitivity to some learning types. Therefore, supporting the 
development of cognitive flexibility skills makes it easier for the individual to adapt to changing 
living conditions. 

This research was conducted to evaluate the researches on cognitive flexibility in early 
childhood. Document analysis method was used in the research, and data collection and 
interpretation were carried out in two stages. In the first stage, the subject title and the keywords 
that are thought to be directly related to the purpose of the research were determined and 
searched within the databases of the Google Scholar and CoHE National Thesis Center, and 
studies on cognitive flexibility in preschool education have been detected. The studies 
determined via keywords were also examined in terms of sampling. Studies based directly on 
children in the research sample are included in the article. 

In the second stage, the determined studies were examined in terms of criteria such as type, the 
year of publication, language, university, subject, research design, research method, data 
collection tools. The scope of the research were limited with the studies carried out since the 
year 2010 and after. Scientific researches consist of postgraduate thesis. Accordingly, 20 
domestic scientific studies conducted between 2010 and 2020 have been taken into 
consideration. The studies included in the research were examined and discussed within the 
framework of the determined criteria. Regarding the results obtained from the research, 
suggestions were made for field experts and educators. 

Keywords: Early Childhood, Preschool Education, Cognitive Flexibility. 
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COVID-19 QUARANTINE: POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMATOLOGY 
AMONG LEBANESE CITIZENS 

Dr. Mirna FAWAZ 

Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Beirut, Lebanon 

Dr. Ali SAMAHA 

Lebanese University, Faculty of Public Health IV, Zahle, Lebanon 

ABSTRACT 

Background: In the light of the global spread of the novel Coronavirus known as COVID-19 
and in the absence of an approved treatment and vaccination, Lebanon has taken national 
measures, among which was home quarantine of the general public in an attempt to flatten the 
epidemic curve and avoid flooding the health care system. Aim: This study aimed at evaluating 
the prevalence of post-traumatic stress symptomatology (PTSS) during the times of COVID-
19 quarantine among Lebanese citizens. Method: This quantitative cross-sectional study 
recruited 950 civilians and is aimed at measuring the prevalence of PTSS among the Lebanese 
citizens at an interval of 2 weeks and 1 month of COVID-19 quarantine. Results: The results 
have shown that quarantine in Lebanon has started to give rise to Post-traumatic Stress Disorder 
symptomatology during the second week, which was worsened in the fourth week of COVID-
19 quarantine. Conclusion: COVID-19 quarantine has influenced the psychology of Lebanese 
citizens and might have persistent effects after the end of this phase, which is recommended to 
be explored. 

Keywords: Coronavirus, PTSS, COVID-19, pandemic. 
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REALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE TERÖRÜN DÖNÜŞÜMÜ VE BİRİNCİL 
DERECEDE GÜVENLİK TEHDİDİ HALİNE GELMESİ: IRLANDA CUMHURİYET 

ORDUSU (IRA) ÖRNEĞİ 

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU 

Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
ORCID NO: 0000-0003-4511-5330 

ÖZET 

Kökenleri her ne kadar 16. Yüzyıla kadar dayandırılsa da bir ekol olarak İdealizmin 
popülerliğini kaybetmesi ve Milletler Cemiyetinin işlevselliğini yitirmeye başlamasıyla 
1930’lu yıllarda ortaya çıkan ve 1980’lerde birey bazından sistem bazına dönüşüm geçiren 
Realist kuram, uluslararası sistemde devleti temel aktör olarak almış ve tüm sorunlara bu 
açından çözüm arama yoluna gitmiştir. Bir ahlaki çöküntü modeli olarak realizmin insan 
doğasının dolayısıyla devletin daha fazla güç, daha fazla hegemonyaya sahip olma arzusuna 
odaklanması, devlete karşı birçok antipatik ve asimetrik tutumu da beraberinde getirmiştir. 
Bunların en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz Terörizmdir. Terörizmin sadece devlete karşı 
değil, devlet desteklide yapılması kavramın farklı tanımlamalara ve oldukça önemli bir yere 
sahip olmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, klasik ve yapısalcı realist kuramın terörizmi nasıl 
tetiklediği, devlet eli ile nasıl kullanıldığı ve devletlerin terörizmi birincil derecede güvenlik 
tehdidi haline getirmesinde ki etkisi eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Bu bağlamda 
tarihi oldukça eskiye dayanan ancak IRA olarak 1969 da ortaya çıkan ve 2005’te varılan 
işbirliği ve antlaşmalar çerçevesinde tamamen silahsızlaşan terör örgütüne örnekleme olarak 
yer verilmiştir. Son olarak çalışmada realist kuramın öncü isimlerine referanslar verilerek 
çalışmanın alt yapısı güçlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Realist Kuram, Güvenlik, Devlet, Tehdit, IRA(Irlanda 
Cumhuriyet Ordusu). 
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THE PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF BEING QUARANTINED FOLLOWING 
EXPOSURE TO COVID-19: A QUALITATIVE STUDY OF LEBANESE HEALTH 

CARE WORKERS 

Dr. Mirna FAWAZ 

Beirut Arab University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, 

 Beirut, Lebanon 

Dr. Ali SAMAHA 

Lebanese University, Faculty of Public Health IV,  Zahle, Lebanon 

ABSTRACT 

Background: Since the outbreak of the novel Coronavirus (COVID-19), health care 
professionals in Lebanon have been diligently serving as the frontline of defense. In the light 
of challenging economic and political circumstances, putting their community wellbeing as a 
priority, and abiding by quarantine and strict infection control measures, health care 
professionals risk both their physical and mental wellbeing. Objective: The aim of this study is 
to explore the psychosocial effects of being quarantined following exposure to COVID-19 
among Lebanese health care professionals. Method: An exploratory qualitative research design 
was employed, where semi-structured interviews were carried out involving a sample of 13 
Lebanese health care providers working at various COVID-19 units. Results: The qualitative 
analysis has revealed four themes namely ‘Fears of contracting and spreading the virus’, 
‘Conflict between professional duty and family obligation’, ‘Stigma of being infected’, and 
‘Inadequate or inaccurate information’. Conclusion: COVID-19 quarantine has been posing 
intense psychological challenges among Lebanese health care workers, which are worsened at 
times by the economic instability; thus, health care policymakers are urged to take proper action 
nationwide to alleviate longlisting implications and support the health care providers in 
fulfilling their mission. 

Keywords: Psychosocial effects, quarantined, COVID-19, health care workers 
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ERDEL KRALI RAKOÇİ’NİN OSMANLI SULTANINA GÖNDERDİĞİ SADAKAT 
MEKTUBU 

A LETTER OF LOYALTY SENT BY ARDEAL KING RÁKÓCZI TO THE OTTOMAN 
SULTAN 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünyay AÇIKGÖZ  

Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale  

ORCID NO: 0000-0003-1101-1744 

ÖZET 

Haraç vermek bir tabîlik şartı olmakla birlikte; üst mevkideki birine hürmet ve sadakat nişânesi 
olarak verilen, onun üstün otoritesinin ve himayesinin kabul edildiğini simgeleyen hediye 
olarak tanımlanan pîşkeş, bu anlamıyla hediye verilen ve hiyerarşik yapıda en üst mevkide 
bulunan padişahın etrafında onun kulu statüsündeki diğer üst rütbeli kişilerin sadakatlerini 
somut olarak gösterdikleri yaygın uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece 
hediye alış-verişi ile padişah ve maiyet mensubu arasında, bir tür bağımlılık ilişkisi kurulurdu. 
“Tâbi-metbû” ya da “ihsan-şükran” ilişkisi çerçevesinde hediyeler, onu veren ve alan arasında 
yapılmış gizli bir ittifak ve bağımlılık anlaşması anlamına gelirdi.  

Erdel kralları da Karlofça antlaşmasına kadar (1699) her sene gönderdikleri haraç ve pişkeşin 
yanı sıra, atanmalarında ve saray düğünlerinde padişahlara hediyeler göndererek devlete olan 
bağlılıklarını ve kulluklarını bu vesileyle arzederlerdi. Bugün kısmen Macaristan, kısmen de 
Romanya’da bulunan Erdel (Transilvanya) 1562 Mohaç Meydan Savaşı’ndan 1699 Karlofça 
Antlaşması’na kadar Osmanlılara tâbi devlet statüsünde olup, içişlerinde serbestti. Başlangıçta 
her sene haraç olarak on bin altın haraç verir, ayrıca padişaha ve muayyen devlet erkânına 
hediye yollardı. Örneğin Erdel hâkimi elçisi ile 8 Kasım 1627’de Rikâb-ı Hümayûn’a hazine 
ve pîşkeş olarak, 80.000 guruş ile 10 gümüş kupa, gümüş leğen ve ibriğin yanısıra 3 de doğan 
göndermişti. Nitekim Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde kayıtlı D. 14, D. 15 ve D. 22 
incelendiğinde bu hediyelerin kaydını görmek mümkündür. Karlofça’dan sonra bu tür kayıtlara 
rastlanmaz. Ancak bilindiği gibi kralların sadakatini sağlamak her zaman kolay olmamış; onlar 
zaman zaman Osmanlı Devleti’ne isyan etmiştir. Çalışmamızda bu bağlamda Erdel hâkimi 
George Rakoçi’nin padişaha sadakat ve itaatini arzeden name tercümesi ele alınacaktır (TSMA, 
E-5242 ve TSMA, E-5891). 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Erdel, Haraç, Pişkeş, Name. 

 

ABSTRACT 

Notwithstanding that paying tribute is a naturalness, present; which is identified as the present 
given as a sign of respect and loyalty to a higher authority, and symbolizing that his/her superior 
authority and patronage is accepted,  appears as one of the common applications where it is 
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bestowed in this sense and where other higher authority persons around the highest authority, 
the sultan, show their loyalties perceptibly. Thus a kind of dependency relationship between the 
sultan and the servitor member was being established. Presents in the context of “tâbi-metbû” 
(dependnat liege) or “ihsan-şükran” (gift-gratitude) relationship meant a secret alliance and 
dependency deak between the giver and the receiver.  

Ardeal kings were submitting their loyalty and service by sending presents to sultans upon their 
assignments and palace weedings, in addition to the tribute and presents they have sent every 
year until Treaty of Karlowitz (1699). Ardeal (Transylvania) which is partly in Hungary and in 
Romania, was in a state status asociated to Ottomans and independent internal affairs from 1562 
Mohàcs Battle until 1699 Treaty of Karlowitz. In the beginning they were giving ten thousand 
gold tribute and also sending presents to sultan and known state dignitaries. For example Ardeal 
ruler has sent 80.000 guruş (piaster), 10 silver chalice, silver basin and pitcher and also 3 hawks 
to Rikâb-ı Humayûn (Chamber of Supplies) as treasure and present on 8 November 1627 with 
his ambassador. Thusly when D. 14, D. 15, D. 22, registered in the Topkapı Palace Museum 
Archive are examined, it is possible to find the registries of these presents. These kind of 
registries can not be found, after Karlowitz. However procuring loyalty of kings was not always 
easy, as it is known; they have revolted against Ottoman Empire occasionally. In our study, 
translation of the letter submitting the loyalty and obedience of Ardeal ruler Rákóczi George to 
sultan will be discussed [TSMA, E, nr. 5242 and TSMA, E. Nr. 5891]. 

Key Words: Ottoman, Ardeal, Tribute, Present, Letter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       53                                             www.gapzirvesi.org 
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ÖZET 

Sümerce’den Farsça’ya geçen nây kelimesi, “kamış ve kargı” anlamına gelmektedir. Türkçe’de 
“ney” olarak ifade edilen bu kelime, kamıştan yapılan ve üflenerek icrâ edilen bir mûsikî 
aletidir. Farsça, “çalan ve icrâ eden” anlamındaki “-zeden” son ekinin ney kelimesine ilave 
edilmesiyle “neyzeden” olmuştur. “Ney icrâcısı” mânâsındaki “neyzeden” kelimesi, değişerek 
günümüzde “neyzen” olarak kullanılmaktadır. Dünya’da birçok coğrafyada kullanılan bu 
enstrüman, hüviyeti itibariyle daha çok Türk sazı olarak tanınmaktadır. Zira Batılılarca da 
“Turkish flüt = Türk Flütü” olarak isimlendirilmiştir. Türk mûsikîsinde askerî mûsikî hariç her 
türde icra edilmektedir. Özellikle son zamanlarda bu sazı öğrenmeye merak salanların sayısında 
ciddi artışlar yaşanmaktadır. Türk mûsikîsinde olduğu gibi Urfa mûsikîsinde de Ney sazı 
kullanılmıştır.  

Bu çalışma Şanlıurfa Dini Mûsikî kültüründe Ney sazının yerini konu edecektir. Türk Din 
Mûsikîsi’nin temel sazlarından olan Ney’in tarihi ve tasavvufî değeri hakkında bilgi 
verilecektir. Urfa’da Halk müziği ve enstrümanları hâkim olmasına rağmen Ney sazı da önemli 
bir yere sahiptir. Urfa’da Ney’in serüvenini Mevleviliğin Urfa’ya girişi olan XVIII. yy ile 
başlatabiliriz. Zira Mevlevihaneler, Osmanlı’da mûsikî eğitiminin verildiği en önemli 
kurumlardandır. Dolayısıyla Mevleviliğin de etkisiyle Urfa’da Ney sazının icrası, eğitim-
öğretim faaliyetleri en az iki yüz yıldır devam ediyor denilebilir.  

Çalışmada Urfa Dini Mûsikî kültürüne katkı sunmuş neyzenlerin bir kısmı da tanıtılacaktır. 
Ulaşabildiğimiz kadarıyla şu isimleri sıralayabiliriz: İsmail Şimşek, Mahmut Ekrem Vural, 
Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Halil 
Bayat, Ahmet Baki, Ahmet Dağlar, Ahmet Ateş, Recai Arslan, Muhammed Said Alkış.  

Bu isimlerden dokuz tanesi Urfa doğumlu iken geri kalan üç tanesi Urfa doğumlu olmasa da bu 
şehrin mûsikî birikimine katkı sunan kişilerdir. Elimizdeki bilgilere göre Şanlıurfa’da bilinen 
son Mevlevî neyzeni “Kıde Hâfız” lakaplı İsmail Şimşek’tir. Dolayısıyla Urfa’daki ilk ve en 
eski Neyzen olarak onu tanıtacağız. Bahsedilen isimler arasından en genç Neyzen ise 
Muhammed Said Alkış’tır. Günümüzde Urfa’da iki tane Ney yapım atölyesi bulunmaktadır. Bu 
atölyelerden birisi Ahmet Ateş’e diğeri Recai Arslan’a aittir. 
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Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Urfa’da Dini Mûsikî, Ney, Neyzen. 

 

ABSTRACT 

The word nây, which passed from Sumerian to Persian, means "reed and pike". This word, 
which is expressed as "Ney" in Turkish, is a musical instrument made of reed and performed 
by blowing. İt becames "neyzeden" by adding the suffix "-zeden", meaning "playing and 
performing" in Persian, to the word Ney. The word "neyzeden" in the meaning of "ney 
performer" has changed and is used as "neyzen" today. This instrument, which is used in many 
geographies around the world, is mostly known as the Turkish instrument. Because it has been 
named as "Turkish flute" by the Westerners. It is performed in all genres in Turkish music 
except military music. Especially recently, there has been a serious increase in the number of 
people who are interested in learning this instrument. Ney instrument was used in Urfa music 
as well as in Turkish music. 

This study will focus on the place of the Ney instrument in the Sanliurfa Religious Music 
culture. Information will be given about the history and mystical value of Ney, which is one of 
the basic instruments of Turkish Religious Music. Although folk music and instruments are 
dominant in Urfa, the ney instrument also has an important place. We can start Ney's adventure 
in Urfa with the entry of Mevlevi order into Urfa in the eighteenth century. Because the 
Mevlevihane is one of the most important institutions in which music education was given in 
the Ottoman Empire. Therefore, it can be said that the performance of the Ney instrument and 
education and training activities have been continuing for at least two hundred years in Urfa 
with the effect of the Mevlevi. 

In the study, some of the neyzen who contributed to the Urfa Religious Music culture will also 
be introduced. As far as we can reach, we can list the following names: İsmail Şimşek, Mahmut 
Ekrem Vural, Halil Baziki, Abdulkadir Karakuş, Prof. Dr. Hasan Sevgili, Prof. Dr. Hüseyin 
Akpınar, Halil Bayat, Ahmet Baki, Ahmet Dağlar, Ahmet Ateş, Recai Arslan, Muhammed Said 
Alkış. 

While nine of these names were born in Urfa, the remaining three were people who contributed 
to the music accumulation of this city, although they were not born in Urfa. According to the 
information we have, the last known Mevlevi ney performer in Şanlıurfa is İsmail Şimşek, 
nicknamed "Kıde Hâfız". Therefore, we will introduce him as the first and oldest Ney performer 
in Urfa. Among the names mentioned, the youngest Muhammed Said Alkış. Today, there are 
two Ney making workshops in Urfa. One of these workshops belongs to Ahmet Ateş and the 
other to Recai Arslan. 

Keywords: Sanliurfa, Religious Music in Urfa, Ney, Neyzen (Ney performer). 
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URFA DİNÎ MÛSİKÎ KÜLTÜRÜNDE DEF 

TAMBOURINE IN URFA RELIGIOUS MUSIC CULTURE 

Prof. Dr. Hüseyin AKPINAR 

Head of the Department of Turkish Religious Music, Faculty of Theology,  
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ORCID NO: 0000-0003-0260-9138 

Lecturer Mustafa Said DİLEK 
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ABSTRACT 

The tambourine originates in Sumerian “dap” and was derived by the Hebrew as “dapp/toff” 
and Arabic “deff/duff”. It is called “def” in Persian and “def” or “tef” in Turkish. The 
tambourine is a round, tambour musical instrument played by tapping with hands or fingers, 
covered with a thin leather layer and encircled by rings. It is one of the prominent instruments 
permitted and even encouraged in early Islamic culture history. It was used in many different 
entertaining occasions including wedding, religious festivals (eids), greeting ceremonies and 
wars. During the Seljuk and Ottoman eras, pilgrims were seen off and welcomed by playing 
tambourines and reciting hymns in Anatolia regions. 

The tambourine stands out as one of the most commonly used instruments in the field of Turkish 
Religious Music. Thus, it is widely seen in the religious music culture of Urfa, as well. It can 
be argued that the tambourine was first introduced in Urfa by the members of religious sects, 
branches of Sufi disciplines.  It was the only instrument used in the assemblies for tersanctus, 
which have been actively reciting loud invocations in Urfa throughout history. In the religious 
music culture of Urfa, another area for playing tambourine is mawlid recitals. The hymns 
recited during mawlids are accompanied by tambourines.  

Playing tambourines in mawlids and invocations has led to an increase in the popularity of 
tambourine in Urfa, which resulted in a boom in making of and training for this instrument in 
the city. The recent increase in the number of religious bands in Urfa, which use tambourines 
as their basic instrument, has also resulted in an increased demand for the instrument. This has 
had tremendous impacts on the making and production of the instrument. In Urfa, two craftsmen 
called Osman Kaplan and Mehmet Karaca are currently carrying on making tambourines. The 
trainings are mostly conducted through the work shadowing technique. Those who have a good 
sense of rhythm learn to play tambourine by observing the masters while they are at practice.  
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In this study, it is aimed to examine the role and significance of tambourine in the religious 
music culture of Urfa. Through field work and photographed documents, playing tambourine 
in the religious bands, mawlids and invocations is studied within a historical context. 

Key Words: Urfa, Religious Music, Culture, Tambourine, Tambourine Player, Mawlid, Hymn. 
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ЭТНОГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОБРАЩЕНИЙ С 
ТУРЕЦКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

ETHNOHERMENEUTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF ADDRESSES FROM 
TURKISH TO RUSSIAN 

Dr. Leyla BABATÜRK 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, 
Rusça-Türkiye Türkçesi Programı, Bişkek, Kırgızistan 
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АННОТАЦИЯ 

Во второй половине 20 вв. появились новые подходы и методы исследования в 
гуманитарных науках, которые объединяют национальный и социальный фактор 
изучения языковых являний. Этногереневтика сочетает в себе аспекты таких наук как 
философия, психология, социология, этнография и лингвистика. Именно поэтому 
исследоание языкового наследия, в частности отделных языковых единиц, является 
одной из основных задач этногерменевтики.  

Обращения отражают особую языковую картину мира, которая складывалась в 
народном сознании веками. Выбор языковых средств при обращении к кому-либо несет 
в себе различного вида информацию: раскрывает особенности социальных отношений 
между людьми в обществе, определяет стереотипы народного сознания, выделяет 
духовные ценности определенной нации. Как известно, турецкий и русский языки 
относятся к разным языковым семьям, иными словами не являются родственными 
языками. Поэтому турецкая и русская языковая картина мира существенно отличаются 
друг от друга. Помимо этого также актуальны ментальные отличия и особенности 
национальных культур турецкого и русского народов. В результате вышеуказанных 
различий в турецком и в русском языках функционируют определенные системы 
обращений, которые отражают национальную культуру, материальные и духовные 
ценности.  

Зачастую очень трудно подобрать эквивалент турецким обращениям в русском языке, 
так как каждому из них характерна собенная герменевтическая природа, о которой 
зачастую не наслышан переводчик. Зачастую переводчики, не задумываясь о смысле и 
об информации, которую в себе скрывают те или иные формы обращений, допускают 
определенные переводческие ошибки, в результате чего не возможен адекватный 
перевод. Неправильный перевод обращений препятствует правильному восприятию 
перевода, так как делает текст перевода для адресата «чужим». Герменевтика позволяет 
определить природу переводческих ошибок, так как в ней сочетаются философские и 
лингвистические подходы изучения.  
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В данной работе рассматриваются широко используемые в турецком языке, при этом не 
свойственные русскому языку обращения с точки зрения их интерпретации и способов 
функционирования. Определяются стереотипы народного сознания, а также 
особенности народного мышления, которое получает своеобразное национальное 
воплощение в обращениях. Приводятся примеры ошибочного перевода турецких 
обращений на русский язык, а также описывается природа переводческих ошибок с 
герменевтической точки зрения. Также даются рекомендации относительно стратегий 
перевода турецких обращений на русский язык. 

Ключевые слова: турецкий язык, обращения, русский язык, перевод 

 

ABSTRACT 

New approaches and research methods were introduced in Human Sciences in the second half 
of the 20th century, these methods and approaches combine the national and social factors in 
the study of linguistic phenomena. Ethnohermeneutics combine aspects of such sciences as 
philosophy, psychology, sociology, ethnography and linguistics. That is the reason why the 
study of the linguistic heritage, in particular of separate linguistic units, is one of the main 
objectives of ethnohermeneutics. 

The addresses reflect a special linguistic picture of the world that has been shaped in the popular 
consciousness for centuries. The choice of linguistic means when addressing someone carries 
various types of information: it reveals the features of social relations between people in society, 
determines the stereotypes of popular mind, highlights the spiritual values of a particular nation. 
As it is known, Turkish and Russian languages belong to different language families, i.e. are 
not cognate. Therefore, the Turkish and Russian linguistic worldviews differ significantly from 
each other. In addition, there are differences in mentality of Turkish and Russian peoples and 
peculiarities of their national cultures. As a result of the differences in the Turkish and Russian 
languages mentioned above, certain systems of addresses which reflect the national culture, 
material and spiritual values function in them. 

It is often very difficult to find an equivalent to Turkish addresses in Russian language, since 
each of them has its own hermeneutic nature, which the translator is often not aware of. 
Translators usually make certain translation mistakes, not taking into account the meaning and 
information that certain forms of address carry. As a result of this, a translator can’t produce an 
adequate translation. Incorrect translation of addresses hinders the proper perception of the 
translated text, as it makes it "alien" for the addressee. Hermeneutics allow people to determine 
the nature of translation errors, since it combines philosophical and linguistic research 
approaches. 

This paper examines addresses that are widely used in the Turkish language, but are not typical 
of the Russian language, from the point of view of their interpretation and ways of functioning. 
The stereotypes of popular consciousness are also determined in this paper, as well as the 
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peculiarities of popular thinking, which is embodied in addresses used by the nation. In this 
work we give examples of erroneous translation of Turkish addresses into Russian, and describe 
the nature of translation errors from a hermeneutic point of view. This paper also provides 
guidance on strategies for translating Turkish references into Russian. 

Keywords: Turkish language, addresses, Russian language, translation 
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RUSYA’DA ÇALIŞAN KIRGIZ AİLELERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
SORUNLARI 

EDCUATIONAL-TRAINING PROBLEMS OF CHILDREN OF KYRGYZ FAMILIES 
WORKING IN RUSSIA 

Öğr. Görevlisi Mirgül BEKMURZAYEVA 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

ABSTRACT 

The phenomenon of immigration in Kyrgyzstan has continued increasingly due to some 
economic, political, social and cultural reasons as in other countries. Today, according to the 
official information, there are approximately 710 thousand migrant workers from Kyrgyzstan 
in many countries in the World. 616 thousand of them in the Russian Federation, 33 thousand 
in the Republic of Kazakhstan, 30 thousand in the Republic of Turkey and 14 thousand people 
are working in South Korea.  

Undoubtedly, the primary problem faced by many migrant workers from Kyrgyzstan is the 
education and training problems of children. Children of migrant workers from Kyrgyzstan are 
more unsuccessful in school education than children who are with their families. In addition, 
the indifference, ignorance and desperation of families on this issue cause their children to 
experience psychological, sociological and cultural problems. 

In this paper, we will discuss the educational status of children of immigrant families from 
Kyrgyzstan, who mostly go to the Russian Federation as workers. The data of our paper will be 
provided by literature review, examination of records and reports, observation and interview 
techniques. Ten families and ten teachers will be interviewed by using a semi-structured 
interview form. By presenting the obtained data, some suggestions will be made to solve the 
problems lived. 

Key words: Kyrgyzstan, Migrant Worker, Child Education, Kyrgyz Family. 

 

ÖZET 

Kırgızistan göç olgusu, diğer ülkelerde olduğu gibi ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 
nedenlere bağlı olarak artarak devam etmektedir. Günümüzde resmi bilgilere göre dünyanın 
birçok ülkesinde yaklaşık 710 bin Kırgızistanlı göçmen işçi bulunmaktadır. Bunlardan Rusya 
Federasyonu'nda 616 bin, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 33 bin, Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 bin 
ve Güney Kore'de 14 bin kişi çalışmaktadır.  

Şüphesiz Kırgızistanlı göçmen işçilerin yaşadığı temel problemlerin başında çocukların eğitim 
öğretim sorunları gelmektedir. Kırgızistanlı göçmen işçi çocukları anne ve babalarıyla beraber 
olan çocuklara göre okul eğitiminde daha başarısız olmaktadırlar. Ayrıca ailelerin bu konudaki 
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ilgisizliği, bilgisizliği ve çaresizliği çocuklarının psikolojik, sosyolojik ve kültürel açıdan 
sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. 

Biz bu tebliğimizde, yoğun olarak Rusya Federasyonuna işçi olarak giden Kırgızistanlı göçmen 
ailelerin çocuklarının eğitim durumlarını ele alacağız. Tebliğimizin verileri literatür taraması, 
kayıt ve raporların incelenmesi, gözlem ve görüşme teknikleriyle sağlanacaktır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla 10 aile ve 10 öğretmenle mülakat yapılacaktır. Elde edilen 
veriler ortaya konularak, karşılaşılan sorunların çözümü için bazı önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Kırgızistan, Göçmen İşçi, Çocuk Eğitimi, Kırgız Ailesi. 
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TURİSTİK ÜRÜN OLARAK YEREL MUTFAK: TURİST TİPOLOJİLERİ 
BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME  

LOCAL CUISINE AS A TOURISTIC PRODUCT: AN EVALUATION IN THE CONTEXT 
OF TOURIST TYPOLOGIES 

Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYAR 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Aşçılık 
Programı  

ORCID NO: 0000-0001-7259-8935  

ÖZET 

Bu çalışmada, yerel mutfağın turist tipolojileri ile ilişkilendirilerek turistik ürün olarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle yerel mutfak, turistik ürün ve turist 
tipolojileri literatürü taranmıştır. Daha sonra turistik ürün ve unsurları bağlamında yerel mutfak 
ile her bir turist tipolojisi arasındaki ilişkisi tartışılmıştır. Araştırmanın çıkarımları bağlamında 
araştırmanın sonuçları ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda da turizm 
işletmeleri ve turistik destinasyon yöneticilerine öneriler sunulmuştur.  

Araştırmanın çıkarımları bağlamında turistik ürün olarak yerel mutfak, gastronomi turistleri 
başta olmak üzere gastronomiye ilgi duyan turist tipolojilerinin seyahat kararları ve 
deneyimlerinde önemli bir motivasyon unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Destinasyonlar 
açısından ise önemli bir çekim ve imaj unsuru olmakla birlikte destinasyonların tanıtılmasına, 
pazarlanmasına ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Yerel mutfak 
aracılığıyla yerel mutfak kültürü ve yerel ürünleri yerinde deneyimlemek isteyen turistler ile 
yerel halk ilişkisi kuvvetlenmektedir. Gastronomi turistlerinin seyahat ettiği turistik 
destinasyonlarda yerel mutfağın turistik ürün olarak kullanımının aynı zamanda yerel mutfak 
ve değerlerinin korunması, kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarılmasında da önemli 
etkilerinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte seyahatlerinde bilindik şeyleri tüketme 
eğilimi gösteren, zaman ve güvenliğe önem atfeden turist tipolojilerine hizmet sunmak ve daha 
çok kazanç sağlamak gibi nedenlerle de yerel mutfak turistlerin beklentileri bağlamında 
farklılaştırılarak turistik ürün olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu tür turistlerin seyahat ettiği 
destinasyon ve işletmelerde yerel mutfağın turistik ürün olarak kullanımının yerel mutfağın 
dönüşümünü de beraberinde getirdiği görülmektedir.  

Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki yerel mutfağın turistik ürün olarak kullanımı her ne 
kadar turistik destinasyonlar ve işletmeler için önemli çekim, imaj, reklam ve pazarlama 
avantajı sağlasa da turist profilleri bağlamında değerlendirildiğinde yerel mutfak değerlerinin 
korunması ve sürdürülebilirliği açısından yerel mutfağın turistik ürün olarak kullanımında 
oldukça dikkatli ve bilinçli davranılması gerektiği söylenebilir. Çünkü turistik ürün olarak yerel 
mutfak her turist profili için aynı seyahat motivasyonuna sahip değildir. Dolayısıyla yerel 
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mutfağın turist profillerinin özellikleri ve turistik destinasyonların dinamikleri bağlamında 
turistik ürün olarak kullanımı farklılık gösterecektir. 

Anahtar Kelimeler: Turistik Ürün, Yerel Mutfak, Turist Profili 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to evaluate local cuisine as a touristic product by associating with 
tourist typologies. For this purpose first of all local cuisine, touristic products and tourist 
typologies literature was searched. Then, the relationship between local cuisine and each tourist 
typology was discussed in the context of touristic products and it’s constituents. In line with the 
results of this research, suggestions were presented to tourism enterprises and touristic 
destination managers.  

It is seen that local cuisine is a tourist product as an important motivation factor in the travel 
decisions and experiences of tourist typologies who are interested in gastronomy. In terms of 
destinations, it constitutes an important attraction and image factor. In addition to this, it is seen 
that it contributes significantly to the local economy, promotion and marketing of the 
destinations. Thanks to the local cuisine, the relationship is strengthened between the local 
people and the tourists who want to experience the local cuisine culture and local products. In 
touristic destinations where gastronomy tourists travel, it is seen that the use of local cuisine as 
a touristic product also has an important effect on the protection of local cuisine and values and 
transferring them to future generations as cultural heritage. However, the local cuisine can be 
used as a tourist product by being differentiated in the context of the tourists expectations who 
tend to consume the familiar things. However, it is seen that the use of local cuisine as a tourist 
product in these destinations and businesses where such tourists travel has brought about the 
transformation of the local cuisine.  

Therefore, although the use of local cuisine as a touristic product provides important attraction, 
image, advertising and marketing advantage for touristic destinations and businesses, it can be 
said that it is necessary to be very careful and conscious to use local cuisine as a tourist product. 
Because the local cuisine as a tourist product does not have the same travel motivation for every 
tourist profile. Therefore, the use of local cuisine as a tourist product will differ in the context 
of the characteristics of the tourist profiles and the dynamics of the touristic destinations. 

Keywords: Touristic Product, Local Cuisine, Tourist Profile 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul 
müdürlerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim- öğretim yılı içinde Van ilinin üç ilçesindeki (Edremit, 
Saray, Özalp) resmi ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Van 
ilindeki üç ilçede resmi ortaöğretim okullarında toplam 795 öğretmen çalışmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Tarama modeline göre yapılan çalışmada basit seçkisiz örneklem kullanılmış 
ve 215 öğretmen çalışmaya dâhil edilmiştir. Ortaöğretim okullarında görev yapan 
öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, okul müdürlerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmen 
özerkliği arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için 44 madde ve 4 boyuttan oluşan “Etik Liderlik 
Ölçeği” ile 17 madde ve 4 boyuttan oluşan “Öğretmen Özerkliği Ölçeği” uygulanmıştır. 
Araştırma sonucunda; öğretmenlerin etik liderlik algıları yüksek bulunmuştur. Araştırmaya 
katılan öğretmenlerin “öğrenim durumu, branş, okulda çalışma süresi, mesleki kıdem, okul 
türü, okul müdürüyle çalışma süresi, çalıştıkları ilçenin statüsü, medeni durum” değişkenlerine 
göre etik liderlik algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Fakat 
“cinsiyet, yaş” değişkenlerine göre etik liderlik algılarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğretmen özerkliği toplam ölçek puanına ilişkin algıları 
yüksek düzeyde çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin “okul türü, görev yapılan ilçenin statüsü” 
değişkenlerine ilişkin öğretmen özerkliği algılarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. 
Öğretmenlerin etik liderlik ve öğretmen özerkliği toplam ölçek puanlarına ilişkin algıları 
arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Araştırmada, etik liderlik 
ile öğretmen özerkliği arasında pozitif doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Buna göre, etik 
liderlikteki artış öğretmen özerkliğindeki artışın %12,9’unu açıklayabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Etik, Etik liderlik, Özerklik, Öğretmen, Öğretmen Özerkliği 
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ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI İLE MUTLULUKLARI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

Emre BAYAT 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi 

ORCID NO: 0000-0003-1112-0000 

Dr. Öğr. Üyesi Rezzan UÇAR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, EYTPE 

ORCID NO: 0000-0003-4526-2517 

ÖZET 

Araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri 
doğrultusunda öğretmen motivasyonu ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 
Tarama modeline göre yapılan araştırmada basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van ilinin merkez ilçelerindeki 
(İpekyolu, Tuşba, Edremit) ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 403 öğretmen 
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Motivasyon Ölçeği” ve “Mutluluk 
Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için 
korelasyon analizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini saptamak 
amacıyla regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerin motivasyon algıları ve 
mutluluk düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Öğretmen motivasyonu ölçeği alt boyutlarından içsel motivasyon boyutu öğretmen 
mutluluğundaki toplam varyansın % 22’sini açıklamaktadır. Regresyon analizi sonucuna göre 
öğretmenlerin mutluluk düzeyleri üzerinde “içsel motivasyon” değişkenin önemli bir yordayıcı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Motivasyon, Mutluluk, Öğretmen 
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İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKLARI 

WORKER’S RIGHTS ARISING FROM NON-PAYMENT OF WAGES 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU 

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0002-1916-0421 

Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER 

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0002-9017-0606 

ÖZET 

İşçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinde iki temel borç bulunmaktadır. İşçinin iş 
sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu, iş görme borcudur. İş görme borcu, iş sözleşmesini 
karakterize eden asli borçlardan biridir. Bu borç gereğince işçi, iş sözleşmesinde belirtilen işi 
yerine getirmekle yükümlüdür. İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu ise, ücret 
ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcu dışında iş sözleşmesini karakterize 
eden diğer asli borçtur. İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş sözleşmesi gereğince yerine 
getirmekle yükümlü olduğu işin karşılığını oluşturmaktadır. İş Kanunu, genel anlamda ücreti, 
bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla 
ödenen tutar olarak tanımlamaktadır (İş Kanunu m.32/1). 

Ücret, işçinin tek geçim kaynağıdır. Bu sebeple, Kanun işçi ücretinin ödenmesini öngördüğü 
kimi hükümlerle güvence altına alarak ücret alacağına özel bir koruma getirmiştir. Yerine 
getirilen işin karşılığında ücret ödeme borcunun işverence ifa edilmemesi bakımından da 
Kanun’da işçiye birtakım haklar tanınmıştır. Bu kapsamda, işçinin mevduata uygulanan en 
yüksek faiziyle birlikte ödenmeyen ücret alacağını talep edebilmesi mümkündür (İş Kanunu 
m.34/1). Bundan başka, ücretin ödenmemesi, işçi bakımından haklı bir fesih sebebidir. İşçi, bu 
haklı fesih sebebine dayanarak herhangi bir ihbar süresine uymak zorunda kalmaksızın iş 
sözleşmesini feshedebilir (İş Kanunu m.24/II-e). Bu fesih sebebiyle, bir yıllık kıdem süresini 
tamamlamış olan işçinin kıdem tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır. Ücretin 
ödenmesini sağlamaya yönelik bir başka güvence hükmü de ücretleri ödenmeyen işçilerin 
belirli koşulların gerçekleşmesi kaydıyla çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilmeleridir. 
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş 
görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş 
görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak 
nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı 
uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi 
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz (İş Kanunu m.34). 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       67                                             www.gapzirvesi.org 

Bu çalışmada, ücretin ödenmemesi sebebiyle işçiye tanınan haklar ele alınıp, incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ücret ödeme borcu, mevduata uygulanan en yüksek faiz, haklı fesih, 
kıdem tazminatı, çalışmaktan kaçınma hakkı. 

 

ABSTRACT 

There are two basic obligations in the employment contract concluded between the employee 
and the employer. The main debt of the employee arising from the employment contract is the 
duty to work. Employment debt is one of the primary debts that characterizes the employment 
contract. According to this debt, the employee is obliged to fulfill the work specified in the 
employment contract. The main debt of the employer arising from the employment contract is 
wage payment debt. Wage payment debt is the other principal debt that characterizes the 
employment contract other than the employee's debt to work. The wage payment debt of the 
employer is the compensation of the work that the employee is obliged to fulfill in accordance 
with the employment contract. Labour Code, generally defines wages as the amount provided 
to a person by the employer or third parties for a job and paid in money (Labour Code art. 32/1). 

Wage is the worker’s only source of income. For this reason, the Law has provided a special 
protection to the wage earnings by securing it with certain provisions stipulating the payment 
of the wage. In terms of not fulfilling the obligation to pay wages by the employer for the work 
performed, some rights are given to the worker in the Law. In this context, it is possible for the 
employee to claim the unpaid wage together with the highest interest applied to the deposit 
(Labour Code art. 34/1). Furthermore, non-payment of wages is a justified reason for 
termination for the worker. The employee may terminate the employment contract without 
complying with any notice period based on this justified termination reason (Labour Code art. 
24/II-e). Due to this termination, the employee who has completed the one-year term of service 
has the right to claim severance pay. Another security provision to ensure payment of wages is 
that workers who are not paid can exercise their right to refrain from working provided certain 
conditions are met. The worker whose wage is not paid within twenty days from the date of 
payment, except for force majeure, may refrain from fulfilling his obligation to work. For this 
reason, their failure to fulfill their obligation to work based on their personal decisions cannot 
be regarded as a strike, even if they gain a collective quality. The highest interest rate applied 
to deposits is applied for wages not paid on the day. For this reason, the employment contracts 
of these workers cannot be terminated and replaced by new workers, and these jobs cannot be 
made by others (Labour Code art. 34). 

In this study, the rights granted to the worker due to the unpaid wage are discussed and 
examined. 

Keywords: Wage payment debt, highest interest on deposits, justified termination, severance 
pay, right to refrain from working. 
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T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ 
DİN HİZMETLERİNE KATKILARI  

Doç. Dr. Ali YÜKSEK 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Bölümü, Bişkek / 
Kırgızistan 

ORCID NO: 0000-0003-4817-2576 

ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da birçok 
hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetler, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşelikler vasıtasıyla 
sürdürmektedir. Bu maksatla 25.05.1992 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Bişkek şehrinde 
din hizmetleri Müşavirliği açılmıştır. Bişkek Türk Büyükelçiliği bünyesindeki Din 
Müşavirliğimiz Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarına ve bu ülkede yaşayan 
soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza İslam dininin ibadet, ahlak ve itikat gibi temel konularında 
bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda Kırgızistan Dini İdaresinin ve Devlet Din 
Komisyonunun ihtiyaç duydukları konularda kendilerine yardımcı olunmaktadır. 

Din Müşavirliği 1995 yılından itibaren bölgede çeşitli alanlarda katkılarda 
bulunmuştur. Bu hizmetlerden önemlileri şöyle sayabiliriz: 

1- Ülke çapında dört büyük cami yaptırılmıştır. 
2- Ünlü İslam alimi Serahsî’nin Kırgızistan’ın Oş şehri Özgen/Özkent ilçesinde 

bulunan kabri restora yapılmıştır. 
3- Camilerde dini hizmetleri yürütevek din görevlileri bu ülkeye gönderilmiştir. Bu 

din görevlileri görevli oldukları camide beş vakit namaz, Cuma ve bayram 
namazlarını kıldırmak ile beraber, Kur'an-ı Kerim'i öğretme ve halkı dini bilgiler 
açısından aydınlatma görevlerini sürdürmektedirler.  

4- Kırgızistan'da dini alanda hizmet verecek din adamlarını yetiştirmek üzere, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan Oş Devlet 
Üniversitesi arasında 23.12.1991 tarihinde imzalanan protokolle 1993-1994 
eğitim-öğretim yılında Oş şehrinde İlahiyat Fakültesi açılmıştır. 

5- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan protokol 
çerçevesinde her yıl Türkiye’ye öğrenci gönderilmektedir. 

6- Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2013 yılında Oş Şehrinde Oş İmam Hatip Lisesi 
açılmıştır. Burada 180 öğrenci öğrenim görmektedir. Tüm masrafları Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır. 

7- Her sene Türkiyedeki Kur’an Kurslarına öğrenci gönderilmektedir. 2019-2020 
eğitim öğretim yılında  46 öğrenci gönderilmiştir. 

8- Lisansüstü eğitim amacıyla Türkiye’ye öğrenciler gönderilmektedir. Öğrencilerin 
bütün masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanmaktadır.  

https://orcid.org/0000-0003-4817-2576
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9- Bişkek’e 10 km mesafede bulunan Araşan kentinde Erkek Yatılı Kur’an Kursu 
açılmıştır.  

10- Kırgızistan’daki vatandaşların dini yönden aydınlanmaları için Kırgızca kitap, 
takvim, el kitapçığı hazırlanmıştır. 

11- Din Hizmetleri Müşavirliğinin koordinesi ile kurban kesim organizasyonları 
düzenlenmiştir. Kurban etleri yoksul, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kurum ve 
kuruluşlara (yetimhane, yaşlılar evi, engelliler evi)  dağıtılmıştır. 
Bildirimizde anılan konularda geniş bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Din hizmetleri, Müşavirlik, Bişkek, 

 

ABSTRACT 

There are many different services of Religious Affairs of the Republic of Turkey abroad as well 
as in Turkey. These services collaborate through the Religious Services Counseling and attaché 
offices. For this aim, the Religious Services Consultancy was established in Bishkek City of 
Kyrgyz Republic on 25.05.1992. Our Religious Counsel within the Turkish Embassy in 
Bishkek provides information about the fundamental issues of Islam such as worship, morality 
and belief to Turkish citizens in Kyrgyzstan and our cognates living in this country. At the same 
time, it assists to the Kyrgyz Religious Administration and the State Religion Commission in 
their required subjects.  

Religious Counseling has been contributed in various fields in the region since 1995. The most 
important of these services can be listed as follows: 

1- Four major mosques were built across the country. 
2- The grave of the famous Islamic scholar Serahsî in Özgen / Özkent district of 

Kyrgyzstan was restored. 
3- Religious officials were sent to this country by carrying out religious services in 

mosques. These religious officials perform five time daily prayers, Friday and ‘Eid 
prayers in the mosque where they are assigned, and continue to teach the Quran and 
enlighten the public in terms of religious knowledge. 

4- With the aim of training religious officials, who will serve in religious fields in 
Kyrgyzstan, Osh State University, Faculty of Theology was founded in Osh city, in 
12.23.1991, based on the protocol signed on 12.23.1991 between Religious Affairs and 
Religious Foundations of Turkey and Kyrgyzstan. 

5- Students are sent to Turkey every year under a protocol signed between the Ministry of 
Education and Religious Foundation of Turkish Republic. 

6- Imam Hatip High School was established by the Religious Foundation of Turkey in 
2013 in Osh city. 180 students have been received education there. All expenses of the 
students were covered by the Religious Foundation of Turkey. 
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7- Every year, students were sent to Koran courses in Turkey. 46 students were sent in the 
2019-2020 academic year. 

8- Postgraduate students are sent to Turkey for education. All expenses of the students are 
paid by the Religious Foundation of Turkey. 

9- A Boarding Koran Course for Men was established in the city of Arash that is far from 
Bishkek 10 km’s. 

10- Books, calendars and handbooks were prepared for the enlightenment of Kyrgyzstan 
citizens in religious subjects.  

11- Qurban slaughters were organized in coordination with the Religious Services 
Consultancy. Sacrificial meat was shared to poor and orphaned people and institutions 
and organizations (orphanages, old and disabled people’s houses). 
Extensive information will be given on the subjects mentioned in our presentation. 

Keywords: Religious services, Consultancy, Bishkek 
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BAŞARI GÜDÜSÜNÜN GİRİŞİMCİ MOTİVASYONU VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

THE IMPACT OF SUCCESS MOTIVATION ON ENTREPRENEUR MOTIVATION AND 
ENTREPRENEUR EDUCATION: A FIELD STUDY 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 
Bölümü, Onikişubat, Kahramanmaraş 

ORCID NO: 0000-0001-8644-8778 

Besime DEMİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 
Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Onikişubat, Kahramanmaraş 

ORCID NO: 0000-0003-0349-3819 

ÖZET  

Kişinin başarma duygusuna ihtiyaç duyması, kazanma isteği, mevcut şartlarını daha iyiye 
çevirmek için mükemmellik yarışına girmesi ve belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için emek 
harcamasında başarı güdüsü etken rol almaktadır. Başarı güdüsü kişinin, çevresinde saygınlık 
kazanma, onaylanma, takdir edilme ve ekonomik kazancını arttırmak için harekete geçmesine 
neden olmaktadır. Bu güdünün etkisinde kalan kişiler belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek 
amacıyla içinde bulunduğu şartlara meydan okumaya ve yeni fırsatlar aramaya başlamaktadır. 
Yeni fırsatlar arama özelliği barındıran başarı güdüsü, aynı zamanda kişileri girişimci olmaya 
da teşvik eder. Kişilerin girişimci olmak istemelerinde çeşitli motivasyon kaynakları 
bulunmaktadır. Başarı güdüsünde olduğu gibi girişimci motivasyonunda da; kazanma 
içgüdüsü, içinde bulunduğu şartları daha iyi seviyeye getirme isteği, para kazanma ve saygınlık 
kazanma arzusu gibi etkenler bulunmaktadır. Başarı güdüsü ve girişimci motivasyonunun etkisi 
altında kalan kişiler, yeni girişimler yapmak isteyebilir ve bunun için girişimcilik eğitimine 
başvurabilir. Uzmanlar tarafından verilen girişimcilik eğitiminde, girişim sürecinde uyulması 
gereken yasal prosedürler, öğrenilmesi gereken teorik ve pratik bilgiler verilerek bu süreçte 
kişilerin karşılaşacağı durumlar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı 
sağlanmaktadır. Küreselleşme ile birlikte girişimcilik, ülkelerin ekonomik kalkınmaları için 
önemli bir konu haline gelmiştir. Bundan dolayı devletler girişimcilik için gerekli ön adımları 
atarak, girişimcilik eğitiminin lise düzeyindeki okullarda verilmesi için çalışmalar yapmışlardır. 
Bunun nedeni hem kişilerin girişimcilik eğitimi almalarında kolaylık sağlamak olup hem de 
girişimcilik potansiyeli olan gençleri girişimciliğe teşvik etmektir. Ülkemizde ise bu 
girişimcilik eğitimi, üniversite eğitimi ile birlikte verilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında, üniversitede eğitim gören öğrencilerin başarı güdüsü, girişimci 
motivasyonu ve girişimcilik eğitimi arasındaki etkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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İşletme Bölümü 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 200 öğrenciye anket tekniği kullanılarak anket 
uygulanmıştır.  Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz 
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda başarı güdüsü, girişimci motivasyonu ve girişimcilik 
eğitimi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte başarı güdüsünün girişimci 
motivasyonunu ve girişimcilik eğitimini anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği bulgusuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Başarı Güdüsü, Girişimci Motivasyonu, Girişimcilik Eğitimi 

ABSTRACT 

The motivation for success plays a key role in the person's need for a sense of achievement, the 
desire to win, the race for excellence to turn the existing conditions into the better, and the effort 
to achieve the goals set. The drive for success causes a person to take action to gain dignity, 
approval, appreciation, and economic gain around him. People affected by this motive begin to 
challenge the conditions and seek new opportunities in order to achieve the goals they set. The 
success drive, which includes the ability to seek new opportunities, also encourages people to 
become entrepreneurs. There are various sources of motivation for people to want to be an 
entrepreneur. In entrepreneurial motivation as well as in success motive; There are factors such 
as the instinct to earn, the desire to improve his conditions, the desire to earn money and gain 
prestige. People who are under the influence of success motive and entrepreneur motivation 
may want to make new ventures and apply to entrepreneurship training for this. It is aimed to 
provide information about the legal procedures to be followed during the entrepreneurship 
process, theoretical and practical information to be learned by the experts in entrepreneurship 
training, and the situations that people will encounter in this process. With globalization, 
entrepreneurship has become an important issue for the economic development of countries. 
For this reason, states have taken the necessary preliminary steps for entrepreneurship and made 
efforts to provide entrepreneurship education in high school level schools. The reason for this 
is to make it easier for people to get entrepreneurship training and to encourage young people 
with entrepreneurship potential to entrepreneurship. In our country, this entrepreneurship 
education is provided together with university education. Within the scope of this study, it was 
aimed to investigate the effect between the success motivation of university students, 
entrepreneur motivation and entrepreneurship education. For this purpose, a questionnaire was 
applied to 200 students studying in 3rd and 4th grade of Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University Faculty of Economics and Administrative Sciences, using an online survey 
technique. The data obtained as a result of the questionnaire were analyzed through the SPSS 
program. As a result of the analysis, a significant relationship was found between success 
motivation, entrepreneur motivation and entrepreneurship education. However, it was found 
that the success motivation affects entrepreneurship motivation and entrepreneurship education 
in a significant and positive way. 

Keywords: Success Motive, Entrepreneur Motivation, Entrepreneurship Education 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       73                                             www.gapzirvesi.org 
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EMPLOYEES IN THE COVID 19 (PANDEMIC) PERIOD REGARDING THE 
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Prof. Dr. İsmail BAKAN 
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ÖZET 

Bireyler, çalışma hayatında günün büyük bir çoğunluğunu, bağlı oldukları örgütte kendilerine 
verilen görevleri yerine getirmekle geçirmektedirler. Çalışanlar, kendilerine verilen günlük 
görevleri yerine getirerek örgütte varlığını devam ettirmekle sorumludur. Örgütte çalışana 
verilen görev ve sorumlulukların yapılabilir düzeyde olması, çalışanın yeteneklerini aşmaması, 
açık ve net bir şekilde belirtilmesi çalışanın örgütte varlığını devam ettirebilmesi için önemlidir. 
Örgüt içinde çalışana verilen görev ve sorumlulukların çalışanın kişisel ve fiziksel özellikleriyle 
uyuşması gerekmektedir. Çalışanlar mevcut kapasiteleri dâhilinde olan görev ve sorumluluklar 
da zorlanmazken mevcut kapasitelerinin üzerinde olan görev ve sorumluluklara uyum 
sağlamakta güçlük çekebilir ve sıkıntı yaşayabilirler. Çalışandan beklenen performansın, 
çalışanın kapasite ve yeteneklerini aşması halinde, çalışanın işi ile olan uyumunda zorluk 
yaşamasına neden olmakta ve bu durum aşırı iş yükü olarak tanımlanmaktadır. Aşırı iş yüküne 
maruz kalan çalışanlar, dikkat azalması, görevleri tamamlayamama, performans düşüklüğü, 
yorgunluk, motivasyon eksikliği, stres ve gerginlik gibi fiziksel ve psikolojik tepkiler 
verebilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında, Covid-19 pandemi döneminde sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü 
algılarının demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 
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Doğu Akdeniz bölgesindeki bir ilde faaliyet gösteren sağlık kurumlarında görev alan 247 sağlık 
çalışanına, online anket tekniği kullanılarak anket uygulanmış olup anket sonucunda elde edilen 
veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. SPSS programında güvenirlilik, faktör 
analizi, Anova testi ve T- testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşırı iş yükünün 
demografik özellikler açısından anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Covid-19 Pandemi Dönemi, Aşırı İş Yükü, Demografik Özellikler  

 

ABSTRACT 

Individuals spend most of the day in their working life fulfilling the duties assigned to them in 
the organization they are affiliated with. Employees are responsible for continuing their 
presence in the organization by fulfilling the daily duties assigned to them. It is important that 
the duties and responsibilities assigned to the employee in the organization are at a feasible 
level, do not exceed the employee's abilities, and clearly and clearly state the employee's 
presence in the organization. The duties and responsibilities assigned to the employee within 
the organization must match the employee's personal and physical characteristics. Employees 
may experience difficulties and difficulties in adapting to duties and responsibilities that are 
beyond their current capacities, while the duties and responsibilities within their current 
capacities are not difficult. If the performance expected from the employee exceeds the 
employee's capacity and abilities, it causes the employee to have difficulty in adapting to his 
job and this situation is defined as excessive workload. Employees who are exposed to 
excessive workload can react physically and psychologically, such as decreased attention, 
inability to complete tasks, low performance, fatigue, lack of motivation, stress and tension. 

Within the scope of this study, it was aimed to examine the perceptions of overwork of 
healthcare workers during the Covid-19 pandemic in terms of demographic characteristics (age, 
gender, marital status, education level, salary, weekly working hours). In line with this purpose, 
the study was developed by Peterson et al., Adapted to Turkish by Derya (2008), and used in 
their studies by Çelik and Çıra (2013), Çuhadar and Gencer (2016), and the validity and 
reliability of the "Overworking Scale" was used. A questionnaire was applied to 247 healthcare 
workers working in health institutions operating in a city in the Eastern Mediterranean region 
using the online survey technique, and the data obtained as a result of the survey were analyzed 
through the SPSS program. Reliability, factor analysis, Anova test and T-test were performed 
in the SPSS program. As a result of the analysis, it was found that the excessive workload 
showed a significant difference in terms of demographic characteristics. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Work Overload, Demographic Features 
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THE SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF RELGIOUS COMMUNITIES IN 
KYRGYZSTAN: THE CASE OF THE TABLIGH COMMUNITY 

KIRGIZİSTAN’DAKİ DİNİ CEMAATLERİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ: 
TEBLİĞ CEMAATİ ÖRNEĞİ 

Doktora Öğrencisi Dilnoza RAHMATİLLAEVA 

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

ABSTRACT 

The Republic of Kyrgyzstan declared its dependency on 31 August 1991. Since this date, the 
Kyrgyz State has begun the process of its building its own future in all areas of social life. The 
state has entered into cooperation first and foremost the Republic of Turkey in this process with 
the support of several of states in the World. After dependency, very important changes took 
place in the shaping of religious and cultural life. People in Kyrgyzstan received their religious 
education in some institutions such as madrasahs, mosques, religious foundations and Qur’anic 
Courses. However, there was no legal framework for the Kyrgyz State to control external 
ideologies. 

During this process, one of the religious groups that came to Kyrgyzstan was the Tabligh 
Community, which was officially supported not by the Kyrgyz State Religion Commission but 
by the Kyrgyzstan Muslims Religious Administration. In this respect, it has an important place 
in shaping the religious life in Kyrgyzstan. However, some problems arise due to the activities 
of Tabligh Community. The problems encountered affect family life both positively and 
negatively. 

Thus, the main purpose of this paper is to discuss the Tabligh Community’s effects on the 
family structure of Kyrgyzstan by giving some general information about it, which operates as 
non-official religious education in Kyrgyzstan. For this aim, at least 10 families who are the 
members of the Tabligh Community will be interviewed, their effects on their families will be 
investigated and some suggestions will be made in order to eliminate their negative effects. 

Key Words: Kyrgyzstan, Non-Formal Religious Education, Tabligh Community. 

 

ÖZET  

Kırgızistan Cumhuriyeti 31 ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu tarihten 
itibaren Kırgızistan devleti, toplumsal hayatın her alanında kendi başına geleceğini inşa etme 
sürecine başlamıştır. Bu süreçte en başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli devletlerin 
desteğini alarak iş birliği yoluna girmiştir. Bağımsızlık sonrası dini kültürel hayatın 
şekillenmesinde önemli değişmeler yaşanmıştır. Kırgızistan’da bireyler medrese, cami, vakıf 
ve Kur’an Kursları gibi kurumlarda dini eğitimlerini alıyorlardı. Ancak önceleri Kırgızistan 
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Devleti tarafından dışarıdan gelen dini ideolojileri kontrol etme amacına matuf yasal bir çerçeve 
yoktu. 

Bu süreçte Kırgızistan’a gelen dini gruplardan birisi de Tebliğ Cemaati olmuştur Kırgızistan 
Devlet Din Komisyonluğu tarafından değil de,  Kırgızistan Müslümanları İdaresi tarafından 
resmi olarak destek alan Tebliğ Cemaati, günümüzde aktif olarak faaliyetini yürütmektedir. Bu 
bakımdan Kırgızistan’daki dini hayatın şekillenmesinde önemli yer tutmaktadır. Ancak, Tebliğ 
Cemaati faaliyetlerinden kaynaklanan birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Karşılaşılan 
sorunlar olumlu ve olumsuz olarak aile hayatını da etkilemektedir. 

İşte bu tebliğin asıl amacı; Kırgızistan’da yaygın din eğitimi olarak faaliyetini yürüten Tebliğ 
Cemaati hakkında genel bilgi verilerek, daha çok Kırgızistan aile yapısına olan etkileri ele 
alınacaktır. Bunun için de Tebliğ Cemaati mensubu en azından on aileyle görüşülerek onların 
aile hayatlarına olan etkileri araştırılacak ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla bazı 
önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Yaygın Din Eğitim, Tebliğ Cemaati. 
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ENDÜLÜS'ÜN KÜLTÜREL MOTİFLERİNİN MANUEL DE FALLA VE FEDERİCO 
GARCİA LORCA'NIN ESERLERİNE ETKİSİ 

INFLUENCE OF CULTURAL MOTIVES OF ANDALUSIA IN MANUEL DE FALLA 
AND FEDERICO GARCIA LORCA 

Adil Koray BARUT 
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ORCID NO: 0000-0001-8443-6511 

ÖZET 

İber Yarımadası’nın güneyinde bulunan ve tarihi boyunca birçok farklı ırk ve din mensuplarını 
barındıran Endülüs kültürel yapısı ile toplumsal bir medeniyet örneğidir. 711 ile 1492 yılları 
arasında Müslümanların varlığını sürdürdüğü bu topraklar kültürler arası etkileşimin engin 
sahnesine tanıklık etmiştir. Bölgenin Araplar, Berberiler, Hristiyanlar, Yahudiler gibi farklı 
etnik yapılardan oluşması başlangıçta birtakım toplumsal karışıklıklara yol açsa da 10. yüzyıl 
başlarında farklı tınılara ve repertuvara sahip etnik uygarlıklar ortak bir armonide buluşarak 
Endülüs ruhunu oluşturmuştur. Arap kültürünün bir parçası olarak Avrupa sınırlarında yeşermiş 
olan Endülüs, Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan kavramsal bir köprüyü temsil etmiştir.   

Bölgenin yıllarca süren kültürel melezleşmesinin bir sonucu olarak ulusalcılığın estetik gücü 
ağırlıklı olarak 19.yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında etkisini göstermiştir. Bu 
dönemde sanatçılar çalışmalarını otantik geleneksel kültürel öğelere odaklamaya başlamıştır. 
Bu bağlamda, bu çalışmada müzik ve şiir alanındaki eserleriyle dünya çapında ün kazanmış bu 
bölgenin iki sanatçı ele alınmıştır: Manuel de Falla (1876-1946) ve Federico Garcia Lorca 
(1898-1936). Yakın dost olan bu İspanyol sanatçılar Endülüs'ün kültürel ve folklorik 
zenginliğini benimsemiş ve bu zengin öğeleri kendi eserlerine estetik bir yaklaşımla 
aktarmışlardır. 

Söz konusu sanatçıların eserlerinin yazınsal araştırma ve biçimsel analizi sürecinde Endülüs'ün 
müzikal motiflerinin ve cante jondo türünün kullanıldığına dikkat çekilmiştir. Flamenko'nun 
ritmik enerjisinin, güney İspanya'nın melodik unsurlarının ve geleneksel cante jondonun 
müzikal ve şiirsel formlara uyarlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Falla'nın El Pano Moruno, 
Noches en las Jardines de Espana ve Danza del Molinero'nun müzikal örnekleri ve Lorca'nın 
La Lola, Malaguena, Balladila de los Tres Rios şiir örnekleri gözlemlenmiştir. Bildiri, cante 
jondonun sembolik örneklerinin Lorca tarafından nasıl uygulandığını ve bu bölgenin 
karakteristik müzik öğelerinin Falla tarafından nasıl kullanıldığını özetlemektedir. Her ikisi de 
Endülüs geçmişinin parmak izlerini çağdaş versiyonlarda gün ışığına çıkarmıştır.  
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Anahtar Kelimeler: Endülüs, Cante Jondo, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Müzik, 
Şiir 

 

ABSTRACT 

Andalusia, located in the south of the Iberian Peninsula and housing members of the most 
diverse races and religions throughout its history, is an example of structurally cultural social 
civilization. These lands, where Muslims continued to exist between 711 and 1492, witnessed 
the vast scene of intercultural interaction. Although the region is composed of different ethnic 
groups such as Arabs, Berbers, Christians, and Jews, at the beginning of the 10th century, ethnic 
civilizations with different tones and repertoires met in a common harmony and formed the 
spirit of Andalusia. In this region, which emerged on the European borders as a part of Arab 
culture, represented a conceptual bridge linking East and West. 

As a consequence of years of cultural miscegenation of the region, the aesthetic power of 
nationalism reached strength mainly in the late 19th century and early 20th century, and during 
this period, artists began to focus its work on authentic traditional cultural elements. Within this 
context, this study chose to treat two artists from this region who achieved worldwide 
recognition with their work in the fields of music and poetry:  Manuel de Falla (1876-1946) and 
Federico Garcia Lorca (1898-1936). The Spanish friends adopted the cultural and folkloric 
richness of Andalusia and translated them artistically into their works of art.  

In the process of literary research and formal analysis of the works of the mentioned artists, it 
was noted that the musical motifs of Andalusia and the genre cante jondo were used in their 
creation. It is observed that the rhythmic energy of flamenco, melodic elements of southern 
Spain and the traditional cante jondo were adapted to musical and poetic forms. In this study 
the musical examples El Pano Moruno, Noches en las Jardines de Espana and Danza del 
Molinero by Falla and the poetical examples La Lola, Malaguena, Balladila de los Tres Rios 
by Lorca were observed. The paper summarizes how symbolic examples of cante jondo were 
applied by Lorca and how characteristic musical elements of this region were used by Falla. 
They both brought to light the fingerprints of the Andalusian past in contemporary versions. 

Keywords: Andalusia, Cante Jondo, Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Music, Poem 
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I. TBMM’YE YANSIYAN BİÇİMİ İLE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ 

TURKEY-RUSSIA RELATIONS WITH REFLECTED SHAPE TO FIRST TURKISH 
GRAND NATIONAL ASSEMBLY 

Öğr. Gör. Dr. Enes ÖZ 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir 

ORCID NO: 0000-0001-5626-5516 

ÖZET 

I. Dünya Savaşı ile birlikte ağır işgaller yaşayan, sosyal hayat ve ekonomik yapısı çökmüş Türk 
Milleti, tüm bu çetin şartlara rağmen TBMM merkezli ulusal kurtuluş mücadelesinden geri 
durmamıştır.  Milli Mücadelenin yanı sıra TBMM, ülke yönetimine hakim bir hükümet 
görevlerini de yerine getirmiş dış politikada ülke menfaatleri doğrultusunda müspet adımlar 
atmıştır. Bu dönemde Türkiye, I. Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan rejim değişikliği 
bunalımı, iç savaş, ve sosyo-ekonomik açıdan kaos ile meşgul olan doğu komşusu Rusya ile 
temas kurarak iyi ilişkiler geliştirmiştir. TBMM ve Rusya arasında ilişkilerin geliştirmesi 
konusunda ilk adım meclis açıldıktan birkaç gün sonra Mustafa Kemal Paşa’nın Lenin’e 
yazdığı mektup ile atılmış, Rusya’nın bu mektuba verdiği olumlu cevap ile diplomatik anlamda 
ilişkiler resmi biçimde başlamıştır. 

TBMM ile Rusya arasında başlayan diplomatik ilişkiler ile birlikte Milli Mücadelede 
kullanılmak üzere Rusya’dan para ve silah yardımı gelmiş, 1921 Moskova Antlaşması ile bu 
ilişkiler daha da resmiyet kazanmıştır. 1922 yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak 
atanan Semyon İvanoviç Aralov, göreve başladıktan kısa bir süre sonra TBMM’ye bir mektup 
yazmış, yazdığı bu mektupta büyükelçi, Türk ve Rus halkının emperyalizme karşı mücadele 
ettiğini, bu mücadelede Rusya’nın Türkiye’yi her zaman destekleyeceğini vurgulamıştır. 
Aralov’un bu mektubu mecliste önemli ölçüde yankı bulmuş ve söz alan vekiller tarafından 
Çarlık Rusya sonrası ilişkilerin dostane geliştiği yorumları yapılmıştır. 

TBMM’de görev yapan milletvekilleri yalnızca Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararlarda değil, iç ve 
dış politika da atılacak önemli adımlarda söz almışlar ve görüşlerini dile getirmişlerdir. Türk-
Rus ilişkilerinin I. TBMM’de nasıl yankı bulduğu, milletvekilleri söz alarak hangi yorumları 
ve değerlendirmeleri yaptıkları çalışmamızda kendisine yer bulacaktır. Ayrıca Rusya ile olan 
ilişkilerde, Rusya’nın Türkiye’de Bolşevikliği yayma çalışmaları ve doğuda Ermenilere vermiş 
oldukları destekler mecliste nasıl yankı bulduğu ele alınacaktır. Meclisin nabzını tutmak 
açısından önemli bir yere sahip olan zabıt cerideleri, çalışmamızın ana kaynağını teşkil 
etmektedir. I. TBMM’nin görev dönemi olan 23 Nisan 1920-16 Nisan 1923 tarihleri 
incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: TBMM, Türkiye, Rusya 
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ABSTRACT 

The Turkish Nation, which suffered heavy invasions, social life and economic structure 
collapsed with World War I, it did not avoid the national liberation struggle centered on the 
Turkish Grand National Assembly despite all these difficult conditions. In addition to the War 
of Independence, the Turkish Grand National Assembly has fulfilled its duties as a dominant 
government and has taken positive steps in foreign policy towards the interests of the country. 
Turkey has developed good relations by establishing contact with Russia which resulting crisis 
of regime change, civil war, chaos and socio-economically engaged with eastern neighbors. 
The first step towards developing relations between the Turkish Grand National Assembly and 
Russia was taken with the letter Mustafa Kemal Pasha wrote to Lenin a few days after the 
parliament was opened, diplomatic relations officially started with the positive response of 
Russia to this letter. 

Money and weapons aid came from Russia to be used in the War of Independence with the 
diplomatic relations that started between the Turkish Grand National Assembly and Russia, 
These relations became even more formal with the 1921 Moscow Treaty. Semyon Ivanovich 
Aralov, who was appointed as the Russian Ambassador to Ankara in 1922, wrote a letter to the 
Turkish Grand National Assembly shortly after he took office, ın this letter he wrote Turkish 
and the Russian people that the struggle against imperialism was stressed that Turkey always 
supported Russia in this struggle. This letter of Aralov had a significant repercussion in the 
parliament and the attorneys who took the floor commented that the relations after Tsarist 
Russia were developing in a friendly manner. 

Deputies serving in the Turkish Grand National Assembly took the floor not only in the 
decisions regarding the War of Independence, but also in important steps to be taken in domestic 
and foreign policy and expressed their views. How the Turkish-Russian relations resonated in 
the First Grand National Assembly, what comments and evaluations the deputies made by 
taking their floor will find a place in our study  How it resonated in parliament will be discussed 
bolshevism in Russia’s dissemination activities in Turkey and the support they gave to the 
Armenians in the east also in relations with Russia. The minutes, which have an important place 
in keeping the pulse of the assembly, constitute the main source of our study. The dates of 23 
April 1920 - 16 April 1923, which is the term of office of the First Grand National Assembly, 
will be examined. 

Key Words: Turkish Grand National Assembly, Turkey, Russia 
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FETİH VE İŞGAL: KUDÜS’TE İNSANLIK SINAVI 

CONQUEST AND OCCUPATION: TEST OF HUMANITY IN JERUSALEM 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZER 
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ORCID NO: 0000-0003-4079-9454 

ÖZET 

Kaynaklardan hareketle semavî dinlerde özel bir yere sahip olan Kudüs’e hâkim olmak için 
verilen mücadeleler ile şehir ve sakinlerinin gördükleri zararlar ortaya konabilir; İslam fetihleri 
ile Haçlıların işgalleri karşılaştırılabilir. Nitekim tarih boyunca birçok defa el değiştirmiş olan 
Kudüs, -Haçlıların işgalinde olduğu gibi- çoğunlukla kanlı bir şekilde ele geçirilmiş ve yeni 
sahipleri, eskisinin izlerini silmek adına şehirde hem tahribatta bulunmuş hem de katliam 
gerçekleştirmişlerdir. Ancak İslam fetihleri bu yargıların dışındadır ki şehirde Hz. Ömer ve 
Selâhaddîn Eyyûbî’nin fetihleri esnasında katliam ve tahribat bir yana tek bir Hıristiyan bile 
Müslümanlardan incinmemiştir. Öyle ki verdiği ahidnâme ile Hz. Ömer, Kudüs’te zimmî 
statüsüne alınan Hıristiyanların canlarını, mallarını, namuslarını, kiliselerini ve dinî inançlarını 
garanti altına almış; bu şartlar altında teslim alınan şehirde Müslümanların kimseye zarar 
vermediği ve şehrin yağmalanıp tahrip edilmediği dönemin kaynaklarına yansımıştır. 

Hz. Ömer’in bu insancıl tavrına karşılık 15 Temmuz 1099’da Kudüs’ü işgal ve yağma eden 
Haçlılar, kendi kaynaklarının verdiği teferruatlı bilgilere göre kana susamış bir şekilde 
sokaklara dağılarak korkunç bir katliam gerçekleştirmişlerdir. Öyle ki ayak bileklerine veya 
atların yularlarına kadar yükselen kan birikintisi içinde, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
Müslümanları katleden Haçlılar, kutsal mekânları kirletmekle kalmamış, her türlü değerli 
eşyayı yağmalayıp öldürdükleri Müslümanların evlerine yerleşmişlerdir. Cesetlere bile işkence 
etmekten geri durmayan Haçlılar, sağ bıraktıkları Müslümanlara bu cesetleri taşıtmış ve 
akabinde bu talihsiz görevi yerine getirenleri de katletmişlerdir. 

Haçlıların işgalinden seksen sekiz yıl sonra sahneye çıkan Selâhaddîn Eyyûbî, Râşid halifeler 
geleneğini dirilterek tüm dünyaya Müslümanların merhametini bir kez daha göstermiştir. Tıpkı 
Hz. Ömer gibi şehrin yakılıp yıkılmasına müsaade etmeyen Selâhaddîn, hiçbir şekilde zarara 
uğramayan Hıristiyanların makul tutulan kurtuluş parasını ödemeleri şartıyla serbestçe çıkıp 
gitmelerine veya cizye ödemek kaydıyla -Yahudilerle birlikte- Kudüs’te kalmalarına izin verdi. 
Fethin bir yeri ele geçirmekten ibaret olmadığını bilen Selâhaddîn, insanların gönlünü de 
fethetmiş; fakir ve yaşlıları kurtuluş parası almadan serbest bırakması, kendisine yapılan hiçbir 
müracaatı karşılıksız bırakmaması ve kendi dindaşları tarafından kabul edilmeyen hatta malları 
yağmalanan Kudüs halkını koruma konusunda olağanüstü bir çaba sarf etmesi, her kesimden 
insanın takdirini kazanmıştır. Nitekim Selâhaddîn’in merhameti, cömertliği ve üstün 
şövalyeliği ile ilgili dönemin tarih yazarı Ernoul’ün övgü ve takdir dolu satırları, İslam 
kaynaklarının anlatımını gölgede bırakmaktadır.  
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Karşılaştırılmalı bir kaynak okuması, Hz. Ömer ve Selâhaddîn Eyyûbî ile Kudüs’ü kana 
bulayan Haçlıların tavırlarının tam bir tezatlık teşkil ettiğini; yaşatmayı ve mâmûriyeti esas alan 
fetih ile yağma ve kan dökmeyi içeren işgal arasındaki farkları gözler önüne sermektedir. 
Karşımıza çıkan bu iki farklı tavır, her iki dinin mensuplarının adalet kavramına yükledikleri 
anlamla da yakından ilişkilidir. Haçlılar Kudüs’te gerçekleştirdikleri katliamı ilahi bir adalet 
olarak değerlendirirken; kendisini Kudüs’ü terk eden Hıristiyanların yol güvenliğinden sorumlu 
hisseden Selâhaddîn ise insanı yaşatmayı gerçek adalet olarak görmektedir. Bu bildiri, fetih ve 
işgal kavramları çerçevesinde Kudüs’teki insanlık sınavını tartışmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Fetih, İşgal, Hz. Ömer, Haçlılar, Selahaddin Eyyubi 

 

ABSTRACT 

Based on the sources, the struggles to dominate Jerusalem, where has a special place in 
Abrahamic religions, and the damages of the city and its inhabitants can be revealed; the Islamic 
conquests can be compared with Crusaders. As a matter of fact, Jerusalem, which has changed 
hands many times throughout history, has been seized mostly in bloody, as in the occupation 
of the Crusaders, and its new owners both destroyed and committed massacres in the city in 
order to erase the traces of the old one. However, the conquests of Islam are out of these 
judgments, His Holiness Omar and Saladin Ayyubi’s, let alone the massacre and destruction 
conquest even not a single Christian was hurt by Muslims. Such that with the pledge he gave 
by His Holiness Omar, guaranteed the lives, properties, honor, churches and religious beliefs 
of Christians who were taken to the status of dhimmî in Jerusalem; the city was taken over 
under these conditions, it is reflected in the sources of the period that the Muslims did not harm 
anyone in the city and the city was not plundered or destroyed. 

Contrary to the humanistic attitude of His Holiness Omar, the Crusaders, who invaded and 
plundered Jerusalem on July 15, 1099, dispersed into the streets in a bloodthirsty manner, 
according to the detailed information provided by their own sources, and committed a terrible 
massacre. Such that Crusaders murdered Muslims, regardless of age and gender, in the puddle 
of blood rising to the ankles or the halters of the horses, not only polluted the holy places, but 
settled in the houses of the Muslims where they plundered and killed all kinds of valuable 
things. The Crusaders, who did not refrain from torturing even the corpses, carried these corpses 
to the Muslims who left alive and subsequently massacred those who fulfilled this unfortunate 
task. 

Saladin Ayyubi, who appeared eighty-eight years after the occupation of the Crusaders, revived 
the tradition of the Rashidun Caliphs and once again showed the mercy of Muslims to the whole 
world. Just like His Holiness Omar, Saladin did not allow the city to be burned and destroyed, 
allowed Christians who were not harmed in any way, go out freely on the condition that they 
pay the reasonable salvation money or to stay in Jerusalem - with the Jews - on condition that 
they pay taxes. Thus the praised and appreciative lines of Ernoul, the history writer of the 
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period, about the mercy, generosity and superior knighthood of Saladin, overshadow the 
narrative of Islamic sources. 

A comparative reading of the sources shows that the attitudes of the Crusaders who ensanguine 
Jerusalem with His Holiness Omar and Saladin Ayyubi constitute a complete contrast; It reveals 
the differences between conquest, which is based on sustentation and prosper, and an invasion 
involving plundering and bloodshed. These two different attitudes are closely related to the 
meaning of justice concept members both religions. While the Crusaders carried out in 
Jerusalem massacre as a divine justice; Saladin, feels responsible for the road safety of 
Christians who left Jerusalem, sees keeping people alive as true justice. This study aims to 
discuss the humanity test in Jerusalem within the framework of conquest and occupation 
concepts. 

Keywords: Jerusalem, Conquest, Occupation, His Holiness Omar, Crusaders, Saladin Ayyubi 
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ABSTRACT 

Culture is all kinds of values created by human beings in the process of historical and social 
development in the dictionary sense. Using them is defined as all of the tools used to forward 
them to later generations. The primary prerequisite for the existence of the concept of culture 
is the existence of human and human communities. What creates culture is "Human" and the 
"Human Communities" it has created in history. These human communities first used verbal 
narrative to convey their experiences, feelings and thoughts to each other and to the next 
generations, and then it was replaced by written narrative. With the development of technology, 
humanity has met a new type of narrative, cinematic narration. Directors often found the 
subjects of their films inspired by the society they lived in. The film Point, directed by Derviş 
Zaim, carries traces from the Seljuk period. Turkish cultural codes were used frequently in the 
film. In Derviş Zaim's films, which are known as trilogies, traditional handicrafts were intensely 
processed and even formed the identity of his films. In this paper, samples of cultural indicators 
used in Point film will be documented with photographs taken from the film and analyzed with 
a post-structuralist approach. 

Keywords: Cinema, Culture, Turkish Culture, Point, Derviş Zaim    

 

ÖZET 

Kültür, toplum bilim açısından sözlük anlamıyla; tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde 
insan tarafından yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 
tümü olarak tanımlanır. Kültür kavramının varlığının birincil ön şartı insan ve insan 
topluluklarının varlığıdır. Kültürü var eden şey “İnsan” ın ve tarih içinde oluşturduğu “İnsan 
Toplulukları” nın kendisidir. Bu insan toplulukları deneyimlerini, duygu ve düşüncelerini 
birbirlerine ve kendilerinden sonra gelecek nesiller aktarmak için önce sözlü anlatıyı 
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kullanmışlardır daha sonra bu yerini yazılı anlatıya bırakmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte insanlık yeni bir anlatı türü olan sinemasal anlatı ile tanışmıştır. Yönetmenler çoğu 
zaman çekecekleri filmlerin konularını yaşadıkları toplumdan ilham alarak bulmuşlardır. 
Derviş Zaim’in yönetmenliğini yaptığı Nokta filmi Selçuklu döneminden izler taşımaktadır. 
Film de Türk kültürel kodları sıkça kullanılmıştır. Derviş Zaim sinemasında üçleme olarak 
geçen filmlerde geleneksel el sanatları yoğun bir biçimde işlenmiş hatta filmlerinin kimliğini 
oluşturmuştur. Bu bildiride Nokta filminde kullanılan kültürel göstergelerin örnekleri filmden 
alınan fotoğraflarla belgelenerek post-yapısalcı bir yaklaşımla analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sinema, Kültür, Türk Kültürü, Nokta, Derviş Zaim 
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ÇÖZÜMLEMESİ 

CONSUMPTION METAPHOR: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FILM AGAINST 
TIME 

Öğretim Görevlisi Dr. Pelin YOLCU 

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Görsel İşitsel 
Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Diyarbakır, Türkiye 

ORCID NO: 0000-0002-7235-4671 

Prof. Dr. Sedat ŞİMŞEK 

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Bölümü 

ORCID NO: 0000-0001-6171-5083   

ABSTRACT 

Human beings consume ceaselessly in order to survive and meet their needs. With the industrial 
revolution, people's lifestyles and consumption habits have changed. We buy many things that 
are of no benefit to us, except for the basic needs, with the impulse to own or to be happy. The 
ordinary products we own in order to sustain life have suddenly evolved into unnecessary 
luxury consumer goods that have been emptied. When we observe from afar life and many 
things that find value with life, we see how consumption and techno societies transform all 
elements of life into an object of consumption. Against Time, the film conveys these 
consumption habits to the audience through cinema and is about the compression of time into 
the present despite being depicted in a world we do not know in the future. The sample film in 
this study will be examined with sociological analysis methods, one of the methods of film 
analysis.  

Keywords: Cinema, Consumption, Consumption society, Sociological analysis 

 

ÖZET 

İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için durmaksızın 
tüketmektedir. Sanayi devrimiyle birlikte insanların yaşam şekilleri ve tüketim alışkanlıkları 
değişmiştir. Temel ihtiyaçlar dışında, bize hiçbir getirisi olmayan birçok şeyi sahip olma 
dürtüsüyle veya mutlu olmak için satın alırız. Hayatı idame ettirebilmek adına sahip olduğumuz 
sıradan ürünler aniden evrim geçirerek içi boşaltılmış gereksiz lüks tüketim malzemelerine 
dönüşmüştür. Hayatın ve hayat ile değer bulan birçok şeyin uzaktan gözlemlediğimizde, 
tüketimin ve tekno toplumların yaşamın tüm öğelerini ne şekilde bir tüketim nesnesi şekline 
dönüştürdüğü görmekteyiz. Zamana Karşı filmi de bu tüketim alışkanlıklarını sinema 
vasıtasıyla izleyiciye ulaştırmakta ve zamanın gelecekte bilmediğimiz bir dünyada tasvir 
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edilmesine karşın günümüze sıkıştırılmasını konu edinmektedir. Bu çalışmada örneklem film; 
film çözümleme yöntemlerinden biri olan sosyolojik çözümleme yöntemi ile incelenecektir.  

Anahtar sözcükler: Sinema, Tüketim, Tüketim toplumu, Sosyolojik çözümleme 
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ŞEHRİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN UNUTULMAMASI AÇISINDAN KENT 
MÜZELERİNİN ÖNEMİ: MALATYA KENT MÜZESİ ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı ve bu yaşantı neticesinde ortaya koyduğu her türlü şey 
kültür olarak değerlendirilmektedir. Kültür, doğanın haricinde bir milletin hayatını 
şekillendiren-biçimlendiren maddi ve maddi olmayan unsurları kapsamaktadır. Örneğin kültür 
insan üzerinden açıklanacak olursa, şahsın dünyaya geldikten sonra aile, okul, çalışma hayatı, 
sosyal yaşam vb. alanlarda deneyimlediği ve söz konusu deneyimlerin neticesinde, o kültürün 
bir parçası olma durumudur. Bu durum, bir milletin ferdinin o milletin her türlü kültürel 
değerlerini şahsında taşımasına ve kültüre fertleri aşan bir nitelik kazandırmasına sebep 
olmaktadır. Aile, sosyal sistemler, hukuk sistemleri, inanç sistemleri, üretim, tüketim vb. gibi 
daha birçok unsur bir insan, bir grup-topluluk, bir toplum ve bir millet olmayı etkileyen 
belirleyici kültürel faktörler arasında yer almaktadır. Söz konusu kültürel faktörler, bir milleti 
millet yapan, o millete milli şuur aşılayarak, onun devamlılığını sağlaması-yaşatması 
bakımından oldukça önemlidir. Bir milletin sahip olması gereken ya da sahip olduğu “milli 
şuur”, salt milliyetçilik ya da narsizm gibi algılanmamalı ve değerlendirilmemelidir. Bu, 
milletlerin kendi yaşantılarını bilmesi, farkına varması kısaca bir bilinç durumudur. Milletinin, 
tarihini, kültürünü, deneyimlerini, dönemsel yaşantılarını bilmeyen bir toplum, yabancı 
kültürlerin de etkisinde kalarak, sosyal bütünlük ve süreklilik sağlayamadığından zamanla yok 
olmayla karşı karşıya kalacaktır. Tarih, bunun olumsuz ya da olumlu yöndeki örneklerine 
sıklıkla şahit olmuştur. Bu sebeple, milletlerin kendi tarihini, kültürünü bilmeleri, yaşamaları-
yaşatmaları ve gelecek nesillere sunmaları son derece önem arz etmektedir. Yaşanılan tarih-
kültür yalnızca yazılmasıyla-kayda geçilmesiyle yıllar içerisindeki kalıcılığını devam 
ettirebilecektir. Bu ise ancak geçmişten kalan yaşantılara dair maddi ve maddi olmayan 
ürünlerin-unsurların muhafazalarının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Geçmişten kalma her 
şey bize, geçmiş yaşantılar hakkında bilgi vermekte, belge niteliği taşımaktadır. Söz konusu 
niteliğe sahip ürünler saklanmalı-korunmalı-muhafaza edilmeli ve halka sunulmalı-teşhir 
edilmelidir. Bunların en iyi gerçekleştirileceği mekanlardan biri ise müzelerdir. Müzeler 
özellikle somut nitelikteki ve somut olmayan nitelikteki kültürel değerlerin muhafaza ve teşhir 
edildiği önemli mekânlardır. Dönemler, milletler, türler ve ürünler nezdinde bakıldığında çok 
geniş koleksiyonlara sahip olan müzeler olduğu kadar, daha yerel çerçevede düşünülerek 
oluşturulan müzelerde vardır. Bu müzelere son zamanlarda oldukça yaygınlaşan “kent 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       89                                             www.gapzirvesi.org 

müzeleri” örnek olarak verilebilir. Daha yerel çerçevede oluşturulan kent müzeleri, bir şehrin 
kendine has dönemsel durumları, değerleri ve kültürleri hakkında bilgi veren şehrin kimliği 
niteliğini taşımaktadırlar. Bu çalışmada şehrin kendisine has değerlerini içinde barındıran 
“Malatya Kent Müzesi” üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Müzecilik, Kent Müzesi 

 

ABSTRACT 

Throughout history, everything that human beings lived through and revealed as a result of this 
life is considered as culture. Culture includes material and intangible elements that shape the 
life of a nation other than nature. For example, if the culture is explained through people, after 
the birth of the person, family, school, working life, social life, etc. It is the state of being a part 
of that culture as a result of the experiences in the fields and the mentioned experiences. This 
situation leads to a gain in excess of nature and culture to move the cultural values of all kinds 
of party members in the individual of a nation, that nation. Family, social systems, legal 
systems, belief systems, production, consumption etc. and many more factors are among the 
determining cultural factors affecting being a human, a group-community, a society and a 
nation. The cultural factors in question are very important in terms of ensuring the continuity 
of a nation by instilling a national consciousness into that nation. The "national consciousness" 
that a nation should have or possess should not be perceived and evaluated as purely nationalism 
or narcissism. This is a state of consciousness for nations to know and realize about their own 
lives. A society that does not know the history, culture, experiences, and periodical life of its 
nation will face extinction over time because it cannot provide social integrity and continuity 
by being affected by foreign cultures. History has often witnessed negative or positive examples 
of this. For this reason, it is extremely important for nations to know their own history, culture, 
live-live and present it to future generations. The lived history-culture will be able to maintain 
its permanence over the years only by being written and recorded. This is only possible by 
ensuring the preservation of tangible and intangible products and elements of the past lives. 
Everything from the past gives us information about past lives and is a document. The products 
of the mentioned nature should be stored-protected-preserved and presented to the public-
displayed. One of the best places for these is museums. Museums are especially important 
places where tangible and intangible cultural values are preserved and displayed. There are 
museums that have very large collections in terms of periods, nations, genres and products, as 
well as museums created with a more local framework. “City museums”, which have become 
widespread recently, can be given as an example to these museums. City museums created in a 
more local framework have the characteristics of the identity of a city that gives information 
about the periodic situations, values and cultures of a city. In this study, evaluations will be 
made over the “Malatya City Museum”, which contains the unique values of the city. 

Key Words: Culture, Museology, City Museum 
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ÖZET 

Kültür, bir milletin-toplumun hayatını şekillendiren maddi ve maddi olmayan her türlü şey 
olarak açıklanabilir. Böylece bir milletin varlık gösterdiği tarih boyunca meydana getirdiği tüm 
eserler, o milletin kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple kültür şahsi değil, milli bir unsurdur. 
Bir millete mensup olan her bir birey, o milletin dilini, dinini, örf ve adetlerini, kültürünü 
benliğinde hisseder, yaşar ve yaratır. Bu nedenle bir milletin binlerce yıllık tarihi boyunca 
deneyimlediği, her bir yaşantı neticesinde ortaya koyduğu kimlik, kültürünün göstergesidir. 
Kültür, ister maddi, isterse maddi olmayan ölçekte değerlendirilsin, ruhun vücut bulmuş hali 
olarak tanımlanabilir. Söz konusu tanım, kültürün alanını konu ve kapsam açısından son derece 
büyüten-yücelten bir açıklamaya sahiptir. Bahsedilen kültür kapsamı, maddi niteliğe sahip 
kültür varlıkları olabileceği gibi maddi olmayan niteliğe sahip unsurlar da olabilmektedir. 
Somut olmayan kültür mirası olarak değerlendirilen hikâyeler, efsaneler, mitolojik kahraman 
ve olaylar, savaşlar vb. gibi daha birçok unsur ve bu unsurları temsil eden eşyalar, kültür varlığı 
olarak değerlendirilmektedir. Kültürün-kültür varlıklarının, genel olarak kültür mirasının, bir 
milletin benliğini taşıması ve millet olma bilinci kazandırması nedeniyle, gelecek nesillere 
aktarılması son derece önem arz etmektedir. Bu önem, hem kültürel mirasın aktarımı hem de 
sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe katkı açısından değerlendirilebilir. Enerji üretimini ve 
tüketimini kontrol altına alarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma 
ihtiyacından doğan sürdürülebilirlik, zamanla alanını-kapsamını genişletmiş ve neredeyse tüm 
disiplinlerin ele aldığı bir kavram olmuştur. Nitekim kültür ve sürdürülebilirlik birbirleriyle son 
derece alakadar iki konudur. Kültürün devamlılığının sosyo-kültürel sürdürülebilirlikle birinci 
dereceden ilgili olmasının yanı sıra her iki kavram birbirini aynı ölçüde besleyen-destekleyen 
iki unsurdur. Bir milletin-toplumun kültürünü en iyi yansıtan ve muhafaza eden kurum ve 
kuruluşların başında müzeler gelmektedir. Müzeler, millet ve dönem ayırt etmeksizin 
geçmişten kalan, tarihi niteliğe sahip olan-tarihe tanıklık eden her türlü kültürel değeri 
saklamak, korumak, muhafaza etmek ve teşhir etmekle yükümlüdür. Sahip oldukları bu 
yükümlülükler, çağın getirileriyle birlikte artmış ve böylece müzenin amaçları-işlevleri 
sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulama neticesinde çeşitlilik artmış ve müzecilik anlayışı 
üzerinde durularak yeni akımlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada da sunum yöntemleriyle çağdaş 
müze çeşitlerine örnek teşkil eden "Çanakkale Muharebesi Mobil Müzesi” ele alınmıştır. Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 
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objelerin dijital sunumlarla,  81 ili ziyaret ederek “Çanakkale ruhu”nu halka, özellikle genç 
nesillere, tanıtma amacı güden ve 44. adresi olarak da Malatya'ya gelen bu mobil müzenin, 
millet olma bilincinin oluşması ve şekillenmesi bağlamında ciddi yararlar sağladığı 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Mobil Müze, Sosyo-kültürel Sürdürülebilirlik 

 

ABSTRACT 

Culture can be explained as all kinds of material and immaterial things that shape the life of a 
nation-society. Thus, all the works created by a nation throughout its existence reflect the 
culture of that nation. For this reason, culture is not a personal but a national element. Every 
individual belonging to a nation feels, lives and creates the language, religion, customs and 
traditions and culture of that nation. For this reason, the identity that a nation has experienced 
throughout its thousands of years of history and revealed as a result of each life is the indicator 
of its culture. Culture can be defined as the incarnation of the soul, regardless of whether it is 
evaluated on a material or immaterial scale. The aforementioned definition has an explanation 
that greatly enlarges the field of culture in terms of subject and scope. The mentioned scope of 
culture may be cultural assets of material nature or elements of intangible nature. Stories, 
legends, mythological heroes and events, wars etc. considered as intangible cultural heritage. 
Many elements such as and the objects representing these elements are evaluated as cultural 
assets. It is of utmost importance that culture-cultural assets, cultural heritage in general, carry 
the identity of a nation and bring the consciousness of being a nation to future generations. This 
importance can be evaluated in terms of both the transfer of cultural heritage and contribution 
to socio-cultural sustainability. Sustainability, arising from the need to leave a more livable 
environment to future generations by controlling energy production and consumption, has 
expanded its scope and scope over time and has become a concept that almost all disciplines 
deal with. As a matter of fact, culture and sustainability are two issues that are highly related to 
each other. In addition to the fact that the continuity of culture is related to socio-cultural 
sustainability in the first degree, both concepts are two elements that feed and support each 
other equally. Museums are among the leading institutions and organizations that best reflect 
and protect the culture of a nation-society. Museums are obliged to preserve, preserve, preserve 
and display all kinds of cultural values that are historical, historical, witnessing the history, 
regardless of nation and period. These obligations they had increased with the gains of the age, 
and thus the aims and functions of the museum began to be questioned. As a result of this 
questioning, diversity has increased and new trends have emerged, with emphasis on museum 
understanding. In this study, "Çanakkale Battle Mobile Museum", which sets an example for 
contemporary museum types with its presentation methods, is discussed. Within the scope of 
the project carried out by the Ministry of Culture and Tourism, this mobile museum, which 
aims to introduce the "spirit of Çanakkale" to the public, especially the young generations, by 
visiting 81 provinces with digital presentations of objects from the Çanakkale Wars, has come 
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to Malatya as the 44th address. It is thought to provide serious benefits in the context of the 
formation and shaping of awareness of being. 

Key Words: Museology, Mobile Museum, Socio-cultural Sustainability 
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COMPATIBILITY ON NEW TEACHER TRAINING PROGRAMS TO EDUCATION 
AND TRAINING PRINCIPLES 

MÜƏLLİM HAZIRLIĞI PROQRAMLARININ YENİ TƏDRİS VƏ TƏLİM 
PRİNSİPLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI 

Assoc. Prof. Nazile ABDULLAZADE 
Azerbaijan State Pedagogical University, Department of Literature Teaching Technology 

ORCID NO: 0000-0002-1829-7178 
Assoc. Prof. Sevda ABBASOVA 

Azerbaijan State Pedagogical University, Department of Azerbaijani Language and Teaching 
Technology 

ABSTRACT 
Radical changes takes place in educationof Azerbaijan; integration to European education, 
compatibility of training to the Bologna principles in curriculiun and shows the need for 
changing. But it was required overarching and rich professionalism of teachers competence on 
introducing a new teaching curriculum. In this means, teachers must take appropriate education 
and conditions must be created for their persistent training. 
Training teachers process is priority the pursues goal in every educational institutions, that train 
pedagogical personnel in the educational space of Azerbaijan. History of pedagogy proves that, 
the art of teaching, like other professions, is renewed over time, acquiring new content. But at 
all times,  the strength of this art was only its ability to teach. German poet-playwright, thinker 
I.Goethe, who included to the list of hundred the most educated  personalities in history, said 
that “those ... from whom, we educated are directily called our teachers, but not every teacher 
deserves this name”. 
 For the demonstration the professionalism the richness of teacher, teachers must get regular 
education and their pedagogical and methodological training must be improved. It is required 
definite structural and methodological changes in the teacher training process: 
 •  teacher training institution must be take through modern teaching methods and be able to 
pass an innovative and proactive attitude; 
• teachers' preparing realisation must be organised according to the intended types of training 
in  Azerbaijani universities; 
• persons -  who begins training in order to build their successfully activities, must be supported 
by stimulated means of their innovative activities. 
Teaching -  is one of these professions, which must learn for improving his professionalism 
throughout your life. Young teachers - who graduated their high education and began to their 
activity, despite how much they are armed with new scientific knowledge, they need to the 
practice of coordinating their activities and to methodological support. Experience of different 
countries show, that the most successful activity related to the professional development of 
teachers is that activity which is expanded over time. Effect of disposable seminars is instant, 
and that's why, innovation in teaching and learning programs, connecting on preparing teachers 



6th INTERNATIONAL GAP SOCIAL SCIENCES CONGRESS 
December 4-6, 2020, Sanliurfa-Turkey 

 
 

ABSTRACT BOOK                       94                                             www.gapzirvesi.org 

for collaborative decision making  must prove itself  on discussion of common topics in training,  
on generalization of common experience.  
Key words: teaching, training,  teacher training, program, inteqration 

 

XÜLASƏ 

Bu gün Azərbaycan təhsilində köklü dəyişikliklər baş verir; Avropa təhsilinə inteqrasiya, 
tədrisin Bolonya prinsiplərinə uyğunlaşdırılması tədris plan və proqramlarında da ciddi 
dəyişikliklər edilməsi zərurətini ortaya qoyur. Tədrisin yeni kurikulumunun həyata 
keçirilməsində isə hərtərəfli səriştə və zəngin müəllim peşəkarlığı tələb olunur. Bu mənada 
müəllimlərə  müvafiq surətdə təhsil verilməli, onların daimi təlimi üçün  şərait yaradılmalıdır.  

Azərbaycan təhsil məkanında pedaqoji kadr hazırlayan təhsil müəssisələrinin hər birində 
müəllim hazırlığı prosesi prioritet məqsəd güdür. Pedaqogika tarixi sübut edir ki, müəllimlik 
sənəti digər peşə sahələri kimi zamana görə yenilənir, yeni məzmun qazanır. Lakin  bütün 
dövrlərdə bu sənətin tək gücü öyrədə bilməsində olub. Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş 
şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilən alman şair-dramaturqu, mütəfəkkir İ.Höte deyirdi 
ki,  “kimlərdən biz öyrəniriksə, düzgün olaraq bizim müəllimlərimiz adlandırılırlar, lakin hər 
öyrədən bu ada layiq deyil”.  

Zəngim müəllim peşəkarlığı nümayiş etdirmək üçün müntəzəm olaraq müəllimlərə təhsil 
verilməli, onların pedaqoji və metodik hazırlığı artırılmalıdır. Bunun üçün müəllim hazırlığı 
prosesində müəyyən struktur və metodik dəyişikliklər tələb edilir: 

− müəllim hazırlayan təhsil müəssisəsi müasir tədris metodları vasitəsilə innovativ və proaktiv 
mövqeyə keçməlidir; 

− müəllim hazırlığının Azərbaycan ali məktəblərində realizəsi gözlənilən təlim növlərinə 
uyğun  təşkil edilməlidir;  
− müəllimliyə başlayan şəxslər öz fəaliyyətlərini uğurla qurmaq üçün onların innovativ 
fəaliyyəti stimullaşdırılan vasitələrlə dəstəklənməlidir.   
Müəllimlik o sənətlərdəndir ki, ömür boyu öz peşəkarlığını artırmaq üçün öyrənməlidir.  
Pedaqoji ali təhsili başa vurub fəaliyyətə başlayan gənv müəllimlər nə qədər yeni elmi biliklərlə 
silahlanmış olsalar da, onların fəaliyyətini koordinasiya edən təcrübəyə, metodiki dəstəyə 
ehtiyacları olur. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müəllimlərin peşəkar inkişafı ilə bağlı 
ən uğurlu fəaliyyət zamanla genişləndirilən fəaliyyətdir. Bir dəfəlik keçilən seminarların effekti 
ani olur, ortaq təcrübənin ümumiləşdirilməsi, təlimdə ümumi mövzularla bağlı müzakirələrin 
aparılması, birgə qərar qəbuletmə üçün müəllim hazırlığı ilə bağlı tədris və təlim 
proqramlarında yeniliklər özünü göstərməlidir.  
Açar sözlər:  tədris, təlim, müəllim hazırlığı, proqram, inteqrasiya. 
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ÖZET 

1960’lı yıllarda birçok yabancı uzmanın Japonya’yı ziyaret ederek müzik terapi yaklaşımlarını 
tanıtması ile Japonya’da müzik terapisine ilgi duyulmaya başlanmış ve duyulan bu ilgi zamanla 
yerini kurumsal çalışmalara bırakmıştır. 1995 yılında Japonya’da en yıkıcı deprem olarak 
bilinen Kobe Depremi ve ardından yaşanan tsunami felaketinin halk üzerinde yaratmış olduğu 
yıkıcı etki sebebiyle, müzik terapiye duyulan bu ilginin artması yönünde bir ortam oluşturduğu 
söylenebilir. Müzik terapi ile ilgili eğitim vermek isteyen bireyler, yurt dışında eğitim alıp 
ülkelerine dönerek sosyal yardım merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon tesisleri ve hastane 
gibi kurumlarda çalışmaya başlamış ve bunun yanı sıra birçok çalışma grupları ve yerel 
derneklerin oluşumu da artmıştır. 1995 yılında Japanese Federation for Music Therapy, JFMT 
(Japon Müzik Terapisi Federasyonu) kurularak ülkenin geneline yayılmış olan müzik terapi 
topluluklarını birbirine bağlamak amaçlanmıştır. Kurulan bu federasyon 2001 yılında The 
Japanese Music Therapy Association JMTA, (Japon Müzik Terapisi Derneği) olarak yeniden 
düzenlenerek müzik terapisti sertifikası vermesinin yanında ulusal konferanslar, eğitimler, 
akademik yayınlar sağlayan özel bir organizasyon olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlgili 
literatür tarandığında müzik terapi derneklerinden biri olan Japon Müzik Terapisi Derneği’ne 
ilişkin çalışmalara rastlanmamış olunmasından yola çıkılarak oluşturulan bu çalışmada, 
Japonya’da müzik terapisinin gelişiminin ve JMTA’da müzik terapi uygulamalarının 
tanıtılması amaçlanmıştır. Japonya’daki müzik terapi uygulamalarına ilişkin eğitim süreci ve 
müziğin terapi boyutu ile sağladığı faydalarının tanıtıldığı bu çalışmanın, müzik terapistleri, 
eğitimci ve öğrencileri tarafından tanınması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
araştırma nitel bir çalışma olup araştırma verilerine ulaşmak için doküman inceleme yolu 
izlenerek literatür taranmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 
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Sonuç olarak, genellikle müzik eğitimi, özel eğitim, tıp ve sanat alanlarındaki uzmanların 
ilgisini çekmekte olan JMTA’nın, Japon geleneklerinin ve yabancı kültürlerin entegrasyonunun 
bir sonucu olarak Japon kültürünün gelişimine yönelik bir önem taşıdığı, disiplinler arası 
araştırma ve uygulama yaparak müziğin sağlıkla ilgili rolünü ve işlevini belirleyip insanların 
fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirerek yaşam kalitelerini artırma amacıyla varlığını 
sürdürdüğü söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terapi, JMTA, Japonya 

 

ABSTRACT 

In the 1960s, when many foreign experts visited Japan and introduced approaches to music 
therapy, interest in music therapy began to be expressed in Japan, and this interest gradually 
gave way to institutional studies. It can be said that the Kobe Earthquake, known as the most 
destructive earthquake in Japan in 1995, and the subsequent tsunami disaster, created an 
environment for this interest in music therapy to increase due to the devastating effect on the 
public. Individuals who want to provide training in music therapy have started to work in 
institutions such as social assistance centers, nursing homes, rehabilitation facilities and 
hospitals after receiving education abroad and returning to their countries, in addition, the 
formation of many working groups and local associations has also increased. In 1995, the 
Japanese Federation for Music Therapy, JFMT, was established to connect the music therapy 
communities spread across the country. This federation, which was established, was 
reorganized as The Japanese Music Therapy Association JMTA in 2001 and started to serve as 
a special organization that provides national conferences, trainings and academic publications 
in addition to granting music therapist certification. Based on the fact that studies on the 
Japanese Music Therapy Association, one of the music therapy associations, were not found 
when the relevant literature was scanned, this study aimed to introduce the development of 
music therapy in Japan and the practice of music therapy in the JMTA. This study, which 
examines the educational process of music therapy practices in Japan and the benefits of music 
with the dimension of therapy, is considered important in terms of recognition by music 
therapists, educators and students. This research is a qualitative study and the literature was 
scanned by following the document review method in order to reach the research data. The 
obtained data were analyzed by descriptive analysis method. 

As a result it can be said that JMTA, which usually attracts the attention of experts in the fields 
of music education, special education, medicine and arts, has an importance for the 
development of Japanese culture as a result of the integration of Japanese traditions and foreign 
cultures; continues its existence in order to determine the role and function of music related to 
health by conducting interdisciplinary research and application and to improve the quality of 
life of people by improving their physical and mental abilities. 

Keywords: Music Therapy, JMTA, Japan 
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ÖZET 

Müzik bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarda yarattığı etkiler ile birçok alanda olduğu gibi 
yabancı dil öğretiminde de bireyde istendik davranışlar oluşturmayı daha etkili kılmaktadır. 
Yapılan araştırmalar sonucu müziğin, bünyesinde barındırdığı unsurlar dolayısıyla öğrenmeyi 
kolaylaştırdığı, hafızayı güçlendirdiği ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirerek bireylere 
motivasyon sağladığı görülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde müziğin yabancı dil 
eğitimindeki bu etkisine ilişkin olarak genellikle yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımının 
değerlendirildiği çalışmalara rastlanmaktadır. Buradan hareketle, Türkiye’de yabancı dil 
öğretiminde müziğin araç olarak kullanımına ilişkin yapılan çalışmalar araştırmanın problem 
durumunu oluşturmaktadır. Türkiye’de yabancı dil öğretiminde müziğin etkisine yönelik 
yapılan çalışmaların sistematik derlemesinin yapılmasının amaçlandığı bu çalışmada veri 
toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Literatür taraması yapılırken Yök Tez 
Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında ‘dil öğrenimi ve müzik’, ‘yabancı dil ve 
müzik’, ‘dil öğrenimi ve şarkı’ ve ‘yabancı dil ve şarkı’ anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ancak 
bu anahtar kelimeler ile çalışmalara ulaşmakta zorluk yaşanmış, bu sebeple ‘yabancı dil’ ve ‘dil 
öğrenimi’ anahtar kelimeleri kullanılarak başlığında ‘müzik’ ve ‘şarkı’ ifadesi bulunan 
çalışmalar taranmıştır. Sistematik derlemenin dahil etme ölçütleri yıl sınırlaması yapılmaksızın, 
Türkiye’de dil öğretimde müziğin araç olarak kullanıldığı tam metin olarak yayımlanan tez, 
makale ve bildiri çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan tarama sonucunda 17 
çalışmaya rastlanmış olup, tam metnine ulaşılamayan iki çalışma dışlama kriteri kapsamında 
araştırmaya dahil edilmemiş, eleme sonucunda araştırma kapsamına 15 çalışma alınmıştır. 
Çalışmalar tür ve yayım bilgisi, amaç, araştırma yöntem ve teknikleri ile sonuçlar bağlamında 
incelenmiştir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde müziğin, yabancı dil 
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öğretiminde kelime bilgisi, konuşma dilindeki akıcılık, dilbilgisi ve telaffuz yönündeki etki 
sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca destekleyici ve tamamlayıcı yapısı ile önemli bir öğretim 
aracı olarak kabul edilen müzik, tüm bu kazanımların yanında eğlenceli yapısı sayesinde 
öğrencilerde yabancı dil dersine katılımı sağlamıştır. Derse olan ilgi düzeyinde ve güdülenmede 
artış görülmüş, öğrencilerin yabancı dil dersinde müziğin bir araç olarak kullanılmasında 
olumlu bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak müziğin yabancı dil öğretiminde 
etkili bir araç olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, Yabancı Dil, Eğitim, Sistematik Derleme 

ABSTRACT 

Music, with its effects on cognitive, affective and psychomotor areas, makes it more effective 
to create desired behaviors in the individual in foreign language teaching as in many other 
fields. As a result of the researches, it is seen that music facilitates learning, strengthens memory 
and motivates individuals by making learning more enjoyable due to the elements it contains. 
When the relevant literature is examined, studies regarding this effect of music in foreign 
language education are often found in which the use of songs in foreign language teaching is 
evaluated. Based on this, studies on the use of music as an element in teaching foreign languages 
in Turkey constitute the problem situation of the research. Document analysis was used as a 
data collection technique in this study, which aims to make a systematic review of studies on 
the impact of music on foreign language teaching in Turkey. While searching the literature, the 
keywords 'language learning and music', 'foreign language and music', 'language learning and 
song' and 'foreign language and song' were used in Yök Thesis Center and Google Scholar 
databases. However, there were difficulties in accessing the studies with these keywords, 
therefore, by using the keywords 'foreign language' and 'language learning', studies with 'music' 
and 'song' in their title were scanned. The inclusion criteria of the systematic review are 
determined as thesis, article and paper studies published in full text, in which music is used as 
an element in language teaching in Turkey, without year limitation. As a result of the screening 
conducted in this direction, 17 studies were found, two studies whose full text could not be 
reached were not included in the study within the scope of the exclusion criteria, and 15 studies 
were included in the scope of the study as a result of elimination. Studies have been examined 
in the context of genre and publication information, purpose, research methods and techniques 
and results. When the results obtained from the studies are examined, it has been determined 
that music has an effect on vocabulary, spoken fluency, grammar and pronunciation in foreign 
language teaching. In addition, music, which is accepted as an important teaching element with 
its supportive and complementary structure, has enabled students to participate in foreign 
language lessons thanks to its entertaining structure as well as all these gains. There was an 
increase in the level of interest in the lesson and motivation, and it was found that students 
showed a positive attitude to the use of music as a element in a foreign language lesson. As a 
result, it can be said that music is an effective element in teaching foreign languages. 

Keywords: Music, Foreign Language, Education, Systematic Review 
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TÜRK SÖZÜ GAZETESİNDEKİ ŞİİRLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAKIMINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF THE POEMS IN THE TÜRK SÖZÜ NEWSPAPER IN TERMS 
OF VALUES EDUCATION 

Hazal ÖZDEMİR 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi Bölümü, Meram, Konya 

ORCID NO: 0000-0001-7152-060X 

ÖZET 

“Türk Sözü” gazetesinin miladı olan “Babalık” gazetesi 1910 yılında çıkartılmaya başlanmış 
ve 1952 yılına kadar da yayın hayatı sürdürülmüştür. Konya’nın en uzun soluklu gazetelerinden 
biri olmasının yanı sıra milli mücadeleye verdiği destekle de özel bir yere sahiptir. 1917 yılında 
Muammer Bey’in Konya Valiliğine gelmesiyle Konya’da cesaret ve ümit dolu bir atmosfer 
oluşmuştur. Bu atmosferden “Babalık” gazetesi de etkilenmiştir. Muammer Bey’in teşvik ve 
tavsiyesi neticesinde 1917 yılında daha samimi bir anlam taşıyacağı düşünülerek gazeteye 
“Türk Sözü” adı verilmiştir.11 Haziran 1917’de çıkmaya başlayan gazete Muammer Bey ‘in 
tayininin Sivas’a çıkması ve İttihat ve Terakki yönetiminin eski etkisini yitirmesiyle 30 Ekim 
1918’de yayın hayatına son vermiş gazete eski adına tekrar dönmüştür. Konya Türk Sözü 
gazetesi Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nden alınan belge kayıtlarında 67 sayı 
yayınlandığı yer almaktadır. 

Özel sayılar dışında dört sayfadan oluşan gazete,“Başyazı” ve “Türklük Etrafında” 
başlıklarında tarihi ve sosyolojik boyutlarıyla Türkçülük fikrini ele almıştır. “Açık Yazılar” üst 
başlığında yayınlanan makaleler büyük ölçüde terbiyevi ve ahlaki meseleler etrafında 
şekillenmiştir.“Edebi Kısım” bölümünde ise bu düşünceleri destekleyen yazılar kaleme 
alınırken çocuk şiirlerine ve duygusal şiirlere de yer verilmiştir. Bunların dışında gazetede şehir 
haberleri ve vilayet haberleri başlığı altında Konya ve çevresiyle ilgili güncel haberlere yer 
verilmiştir. Gazeteye bütün olarak bakıldığında Türkçülük fikrinin neredeyse bütün yazı ve 
şiirlerin ortak noktası olduğu tespit edilmektedir. Gazete yönetimi ve yazarları tarafından 
Türkçülük meselesini geniş ve etkili anlatabilmek için dünyada yayılan milliyetçilik akımından, 
Türk milletinin karakteristik özelliklerinden ve Türk tarihinden geniş ölçüde bahsedilmiş bu 
suretle halkta milli bir heyecan oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın  amacı  halkı  telkin  eden,moral  veren ve Türklük  bilinci  aşılayan, sosyal, 
kültürel, ekonomik, ve genel olarak her alanda haberin yer aldığı “Türk Sözü” gazetesinin 
içerisinde yer alan ve bu konulara ışık tutan on yedi şiirin değerler eğitimi yönünden 
sınıflandırılıp değerlendirilmesidir..Allport, Vernon ve Lidzey (1960), çalışmalarında 
değerleri; estetik, bilimisel, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini değerler olmak üzere altı temel 
kategoriye ayırarak incelemişlerdir.Bu çalışma da aynı değerlendirme ölçütünü esas alacaktır. 
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Bir amaç doğrultusunda çıkartılan bu gazetenin içerisindeki bu şiirlerin de bu amaca hizmeti 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçeği gün yüzüne çıkartmak için şiirler günümüz harflerine 
aktarılıp tarafımızca değerler eğitimi bakımından tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sözü, Türkçülük,Gazete,Şiir,Değerler Eğitim 

ABSTRACT 

The  "Babalık"  newspaper,  the  milestone  of  the  "Türk  Sözü"  newspaper,  started  to  be 
published in 1910 and continued until 1952. In addition to being one of Konya's longest running 
newspapers, it has a special place in supporting the national struggle. In 1917, when Muammer 
Bey came to Konya Governorship, an atmosphere full of courage and hope was created in 
Konya. The "Babalık" newspaper was also affected by this atmosphere. As a result of the 
encouragement and advice of Mr. Muammer, the newspaper was named "Türk Sözü" 1917, 
considering that it would have a more sincere meaning. The newspaper, which started to be 
published on June 11, 1917, ended its publishing life on October 30, 1918, with the appointment 
of Mr. Muammer to Sivas and the loss of its former influence by the Committee of Union and 
Progress. It is stated that the Konya Türk Sözü newspaper published 67 issues in the document 
records from the Konya Regional Manuscript Library. 

The newspaper, which consists of four pages apart from special issues, discussed the idea of 
Turkism with its historical and sociological dimensions in the titles "Başyazı" and "Türklük 
Etrafında".Articles published under the heading of "Açık Yazılar" are largely shaped around 
moral and moral issues. Edebi Kısım" section if this is thought to articles penned retrieving 
nursery rhymes  support  and  is  also  included  emotional  poetry.Apart  from  these,  the  
newspaper included current news about Konya and its surrounding under the heading of city 
news and province news. Looking at the newspaper as a whole, it is determined that the idea of 
Turkism is the common point of almost all writings and poems. In order to explain the issue  of 
Turkism  broadly  and  effectively  by  the  newspaper  administration  and  its  writers,  the 
nationalism movement,  the  characteristic  features  of the Turkish  nation  and  the Turkish 
history were widely mentioned, thereby trying to create a national enthusiasm in the public. 

The aim of this study is to categorize and evaluate seventeen poems in the "Türk Sözü" 
newspaper, which inculcates the public, gives morale and instills a sense of Turkishness, and 
which includes news in all areas, social, cultural, economic and in general, and shed light on 
these issues, in terms of values education. Allport, Vernon and Lidzey (1960), values in their 
work; They have been divided into six basic categories: aesthetic, scientific, economic, 
political, social and religious values. This study will be based on the same evaluation criteria. 
It is an undeniable fact that these poems in this newspaper published for a purpose also serve 
this purpose. In order to bring this truth to light, poems will be transferred to modern letters and 
analyzed by us in terms of values education. 

Keywords: Türk Sözü,Turkism, Newspaper, Poetry, Values Education 
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KADIN İSTİHDAMI VE İKTİSADİ ETKİLERİ 

WOMEN EMPLOYMENT AND ECONOMIC EFFECTS 

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK  

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Balcalı, Adana 

ORCID NO: 0000-0001-6470-5796 

ÖZET 

Kalkınma tüm dünyada ülkelerin istihdam ve işsizlik üzerinde etkisi olduğundan önem 
verilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu durumdan toplumda en çok etkilenen şüphesiz 
kadınlar olmuştur. Kadın istihdamının, bir ülkedeki gelişmişlik düzeyini etkilemede önemli bir 
yere sahip olduğu bilinmektedir. Kadının iş hayatında istihdam edilmesi demek kadının 
yalnızca bireysel bir kazanımı olmayıp sosyal ve ailevi bir dönüşüm içerisine girmesine 
yardımcı olmaktadır. Buradan hareketle kadın istihdamı konusunun kalkınmanın 
sağlanmasındaki önemi vurgulanmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiği günümüz şartlarında da toplumsal refah 
seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın gerçekleşebilmesi için o ülkenin kadın istihdamına 
olan bakış açısının değişip kadın istihdamının önemine dikkat çekmektedir. Kadın istihdamının 
toplumda yer edinmesi demek cinsiyet eşitlikçi bir bakış açısının geliştirilmesi ve sosyal bir 
dönüşüm sağlanması açısından önemli bir role sahiptir.  Bununla birlikte çalışma hayatında yer 
alan kadınlar toplumsal politikaların belirlenmesinde etkili olabilmektedir.   

Türkiye özel sektörde karar alma mekanizmaları açısından ilk sekiz ülkenin arasında bulunup; 
kamuda karar alma mekanizmalarında kadın istihdamının daha üst bir seviyeye çıkarılması 
kadın –erkek eşitliği sağlama amacında olup kamuda karar alma mekanizmasında kadın 
sayısının artırılması hedeflenmektedir. Ancak ülkemizde kadın istihdamını arttırıcı politikalar 
hala diğer ülkelere kıyasla yeterli bulunamamaktadır.  

Günümüzde kadınlara yönelik cinsiyet ağırlıklı baskılar sonucunda oluşan aile içi 
sorumlulukların çoğu kadın tarafından üstlenilmektedir. Ataerkil bir yapıya sahip olan 
ülkelerde kadının yeri evidir anlayışı ve çocuklarına yuvasına sahip olma düşüncesi hakimdir. 
Bu sorumlulukların tamamen kadına verilmesi sonucu oluşan baskı ile eğitim düzeyinde bir 
artışa gidemeyen kadınlar okul hayatına erkenden son veriyor ya da bu fırsatı bile 
yakalayamamaktadırlar. Bu yüzden kadınların yapabildikleri belli bir sınır içinde kalıyor ve 
meslek edinme yönünden yeterli oranda bilgi sahibi olmadıkları için iş hayatında istenen oranda 
yer edinememektedirler.  

Birçok ülkede çalışma hayatında yeterince yer edinemeyen kadınlar, ya da istihdama  
katılanların ise çoğunun ücret, erkeklerin ikamesi gibi konularda  ayrımcılığa maruz kaldığı işe 
alınmaları gibi sorunlara yönelik çalışmalar günümüzde daha da önemli hale gelmiştir. 
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımları konusundaki en önemli göstergelerden birisi 
kadınların ne oranda istihdam edindiğine bağlıdır. Dünya da gelişmiş tüm ülkelerde kadın 
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istihdamı oranı yüksekken ülkemizde bu oran istenen seviyeye ulaşılamamıştır. Şimdilerde 
kadın istihdamının büyüme üzerinde etkisi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerle 
karşılaştırılarak ortaya konulması konuyu aydınlatacak ve bu konuda izlenecek politikaları 
görmemize yardımcı olacaktır. 

 Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama etkin bir şekilde katılması sonucunda ülkenin refah 
seviyesinin, eğitim düzeyinin ve kişi başına düşen milli gelirin artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu 
çalışmada, Türkiye ve OECD ülkeleri kadın istihdamının arttırılması, çözüm önerileri ve 
Türkiye’nin OECD ülkeleri ile karşılaştırılması sonucu yapılması gerekenler ve çıkarılması 
gereken sonuçlar göz önünde bulundurulup ülkemizde kadın istihdamı üzerinde ışık tutmak 
amaçlanmaktadır. Kadın istihdamındaki bu durum, bu alanda yer alan kurum ve kuruluşların 
yürüttüğü faaliyetler ile kadın istihdamında yaşanan sorunların ele alınacak olup, kadın 
istihdamının artış sağlaması önündeki engellerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri 
sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kadın İstihdamı, İktisadi Etkiler 

 

ABSTRACT 

Development has become an issue which should be regarded as they are quite effective on 
employment and unemployment in countries throughout the world. Certainly, women have 
been affected mostly by this situation. It is known that women employment has an important 
place in affecting the development level in a country. When women begin to work in business 
life, they not only achieve individually but also enter into a social and family acquisition cycle. 
Thus, it has been emphasized that the women employment issue concerns total development in 
a country and a social development should be achieved. 

When today’s conditions in which social gender inequality still exists are considered, the 
importance of women employment should be focused by changing the perspective of that 
country about women employment so as to increase the level of social welfare and to actualize 
development. It has been claimed that women employment is important in terms of achieving 
a gender equality perspective and a social transformation. In addition to this, women in business 
life have been effective on determining the social policies. 

 Turkey has been among the first eight countries in terms of decision-making mechanisms in 
the private sector. It is also aimed in Turkey to increase women employment in public decision-
making mechanisms to a higher level aims to ensure equality between men and women. 
However, the policies of increasing women employment in our country are still inadequate 
compared to other countries.  

Today, the gender-based pressures on women and most of the responsibilities in the family 
caused by these pressures have been undertaken by women. In patriarchally-structured 
countries, the understanding which supports “women’s place is their home” and “women have 
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to look after their children and homes” is dominant. Together with the pressure of assigning all 
these responsibilities, women either drop out the school early when they cannot go forward in 
their educational lives or they cannot even catch this chance.  Because of this, what women 
could do stayed within a certain limit and they did not have the desired place in business life 
since they did not have enough knowledge of acquiring a profession 

The women in many countries could not have enough places in business life. The ones who 
managed to take a place are subjected to discrimination mostly. Therefore, studies that focus 
on issues such as wage or employment as substitutes for men have become much more 
significant today. One of the most important indicators of women participation in economic and 
social life depends on the rate of women employment. While the rate of women employment 
has increasing in all developed countries in the world, it has not reached the desired level in our 
country. Dealing with the effect of women employment on growth by comparing with 
developed or developing countries will clarify the issue and help us see the policies to be 
followed in this regard. 

 It has been observed that welfare, education level and per capita income of the countries in 
which women participate in economic and social life actively were high. In this context, it is 
intended to enlighten women’s employment in our country by considering how to increase 
women employment in Turkey and OECD countries, what is recommended for solutions, what 
should be done and what conclusions should be drawn as a result of the comparison of Turkey 
with OECD countries. This current position in women employment will be dealt by considering 
the activities carried out by the institutions and organizations in this field, and the problems 
experienced in women employment and recommendations for solutions will be made to 
eliminate the obstacles to increase women's employment. 

Keywords: Employment, Women Employment, Economic Effects 
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KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ: BÜTÇE POLİTİKALARI AÇISINDAN BİR 
DEĞERLENDİRME  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODELS: AN EVALUATION IN TERMS OF 
BUDGET POLICY  

Doç. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK  

Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Balcalı, Adana 

ORCID NO: 0000-0001-6470-5796 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte Neoliberal iktisadi politikaların devletin ekonomideki rolü en az 
seviyeye indirilmeye çalışılmıştır. Devletin kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla 
ihtiyaç duyduğu altyapı ihtiyaçlarının kaynak yetersizliği nedeniyle özel sektör tarafından 
üretimi ve sunumunun gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni bir finansman modeli ihtiyacı çıkarak 
bu finansman ihtiyacı Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle karşılanmaya çalışılmıştır. Türkiye 
modeli 1980’li yıllarda uygulamaya başlamakla birlikte modelin uygulanış esası imtiyaz 
temeline dayanmaktadır. Türkiye’de KÖİ modelinin ilk uygulamaları 1984 yılında Elektrik 
üretimi ve dağıtımının sağlanması amacıyla 1988 yılında ulaştırma sektöründe modelin 
kullanımı amacıyla kanun çıkarılmış ancak 1994 yılında revize edilmiştir. 1999 yılında 
anayasanın 47. Maddesine devlet kamu iktisadi teşebbüsü ve kamu tüzel kişileriyle üretimini 
ve sunumunun gerçekleştirmiş olduğu kamu hizmetlerinin özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri 
tarafından gerçekleştirebileceği kanunda belirtilmiştir. 1999 yılından 2004 yılına kadar bazı 
yatırım ve hizmetlerde uygulanmış ancak modelin uygulanması Avrupa Birliği’nin model 
kapsamında rehberlik niteliğinde Yeşil Kitap’ın 2003 yılında yayınlanmasıyla birlikte modelin 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye’de modelin uygulanışı 2011 yılından sonra KÖİ modeliyle 
gerçekleştirilen yatırımlarda artış sağlanmıştır.  

1990 yılında Kamu Özel İşbirliği modelini ortaya çıkaran ve uygulamaya koyan ülke Birleşik 
Krallık olmuştur. Modelin kullanımı ülkelerin artan altyapı yatırımları için gerekli olan 
finansman kaynaklarına olan ihtiyaç çerçevesinde Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde 
uygulanmıştır. Küresel dinamiklerin KÖİ modeline olan yaklaşımı rehberlik ve öneri 
niteliğinde olmuştur. Çalışmamız kapsamında, 1990 yılından 2018 yılına kadar uluslararası 
kurumların yaklaşımı çerçevesinde Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, IMF, Uluslararası 
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının yaklaşımı ele alınacaktır. Türkiye’deki modelin doğuşu, 
hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında literatürdeki kaynaklar dikkate alınarak Türkiye’de 
uygulanan KÖİ modelinin değerlendirilmesi yapılarak bütçenin sürdürülebilirliğini 
etkilememesi amacıyla alınabilecek önlemler üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Kamu Özel İşbirliği, Bütçe Politikaları 
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ABSTRACT 

By Globalization, the role of the state on economy was tried to be minimized. Due to the lack 
of resources about infrastructure requirements which the state needs to carry out public services, 
a necessity of a new financing model emerged in order to realize the production and 
presentation of the infrastructure requirements. Public-private Partnership (PPP) model is used 
to meet this financing need in the world. The implementation of this model, which started in 
the 1980s in Turkey, is based on franchising. The first implementation of PPP model in Turkey 
started in 1984 to provide production and distribution of electrics. A new law was made to use 
the model in transportation sector in 1988 but it was revised in 1994. In 1999, it was stated in 
Article 47 of the Constitution that the state public economic enterprise and public legal entities 
and public services that they produced and provided could also be performed by private law 
real and legal persons. It was started to be applied in some investments and services between 
1999 and 2004, but the implementation of the model became widespread upon the publication 
of the Green Book in 2003, which is a guide within the scope of the model of the European 
Union. The implementation of the model in Turkey caused an increase in investments made in 
Turkey with PPP model after 2011. 

The country which brought out the PPP model and put it into practice model in 1990 was the 
United Kingdom. The use of the model has started in Europe and other developed countries 
within the framework of the countries' needs for financing resources required for increasing 
infrastructure investments. In terms of our study, the approach of global dynamics to PPP model 
has been in the quality of guidance and recommendations. In the framework of international 
institutions’ approaches from 1990 to 2018, the approaches of the World Bank, OECD, 
European Union, IMF, International Credit Rating Institutions will be discussed. The 
precautions which could be taken in order not to affect the sustainability of the budget by 
making an assessment of the PPP model in Turkey will be underlined by considering the 
resources in the literature about the generation, legal infrastructure and implementations of the 
PPP model in Turkey. 

Keywords: Globalization, Public-Private Partnetship, Budget Policy 
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COVID 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GAZETE MANŞETLERİNİN İNCELENMESİ  

COVID 19 DURING PANDEMIC EXAMINING NEWSPAPER HEADLINES 
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Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Erzurum 
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Öğr. Gör. Akın AY 

Gazetecilik ve Haberleşme Bölümü, Merzifon Amasya 

ORCID NO: 0000-0002-5936-2722 

ÖZET 

2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid 19 günümü 
zde çok önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu dönemde sağlık sorunlarının 
başında gelen Covid 19 toplumların dinamiklerini yerinden sökmüştür.İnsanlar hastalıkla ilgili 
yeni yeni bilgi öğrenirken öğrendikleri bilgileri teyit ettirecek önemli bir çalışma alanı  
bulunmamaktadır. Salgın dönemleri her zaman toplumu derinden etkilemekte  ve  herkese 
büyük çapta zarar vermektedir. Hastalıkla ilgili bilgiler  net olmamakla birlikte ve virüsün 
yayılımının önüne geçilmesi için yeni çalışmalar yapılırken , bilimsel çalışmalar yapılmakta,her 
gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaktadır. Her akşam yayınlanan tabloda yapılan veri 
analizlerini toplum dikkatle incelerken, gerek sağlık çalışanları gerek halk önlemler konusunda 
kendilerini medyayı takip etmek zorunda olduklarını hissetmektedirler. Böylesi durumlarda net 
olmayan bilgilerin  üretilmesi gereken bilgilerin teyidinin yerinin neresi olduğu  ise 
bilinememekte , dezenformasyon  sahibi kimselerin veya çıkar amaçlı, davranışları  
doğrultusunda yanlış bilgi üreten kişilerin söylemleri toplumu Yanlış bir sürece çekmektedir.. 
Kitle iletişim araçlarında  gerekse yeni medya  aracılığıyla bazı yanlış ya da faydası olmayan 
uygulamalar topluma yansıtılıp empoze edilmektedir. Bu süreçte yapılması gerekn önemli 
uygulama  doğru bilgiye ulaşmak adına bilimsel kanıtlara dayanması , aktarılan bilgilerin 
kaynağının kontrol edilmesi ve haberlerin sorgulanması gerekmektedir Bu zararların büyük 
çoğunluğunu ekonomik sıkıntılar oluştursa da en büyük sıkıntı toplumların yaşamsal 
dinamiklerinin bir anda değişikliğe uğramasıdır. Yaşamsal dinamiklerinin ne zaman düzene 
gireceğini ve salgınla ilgili bilgileri almak  için  toplum, kitle iletişim araçlarına bu dönemde 
sıkı sıkıya bağlıdır. Günümüzde insanlar çevresindeki olaylardan bilgi almak için aile 
ilişkilerine sözlü iletişime arkadaşlıklara sosyal medyaya aşırı derece de ilgi duymaktadırlar. 
Yeni iletişim   ortamların artması ve  değişen gazetecilik pratiklerinin yer değiştirmesi ile 
birlikte “geleneksel gazetecilik” kavramı da dönüşüme uğramaktadır. Bu çalışma da salgın 
döneminde gazete  manşetleri incelenmiş olup farklı tarihler aralığında manşetlerin nasıl 
değiştiği ve gündemin neye göre belirlendiği  ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede 
pandemi döneminde değişen medya anlayışının  ve yayıncılığının nasıl değiştiği içerik 
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sunumunun ve üretiminin ne şekilde yapılması gerektiği konusuna çözümler bulmak 
amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Geleneksel Medya, Kamuoyu 

 

ABSTRACT 

Covid 19, which emerged in Wuhan, China, under the influence of the whole world in 2019, 
appears to be a very important health problem today. There is no important field of study. 
Epidemic periods always deeply affect society and cause great harm to everyone. Although the 
information about the disease is not clear and new studies are being carried out to prevent the 
spread of the virus, scientific studies are carried out and new information comes to light every 
day. While the society carefully examines the data analysis made in the table published every 
evening, both healthcare professionals and the public feel that they have to follow the media 
for measures. In such cases, the place of the confirmation of unclear information to be produced 
is not known, and the discourses of people who have disinformation or those who produce false 
information in line with their behaviors for profit, draw the society to an inaccurate process. it 
is reflected and imposed on society. The important practice that needs to be done in this process 
is to rely on scientific evidence in order to reach the right information, to control the source of 
the information transferred and to question the news. Although the majority of these damages 
are economic problems, the biggest problem is that the vital dynamics of societies are suddenly 
changed. In this period, the society is firmly attached to the mass media in order to get 
information about the outbreak and when its vital dynamics will be in order. Today, people are 
extremely interested in family relationships, verbal communication, friendships, social media 
to get information about the events around them. The concept of "traditional journalism" is 
undergoing transformation with the increase of new communication environments and the 
shifting of changing journalism practices. In this study, newspaper headlines were examined 
during the epidemic period, and it was tried to reveal how the headlines changed between 
different dates and according to what the agenda was determined. In this context, it is aimed to 
find solutions to how the changing media understanding and broadcasting changed during the 
pandemic period, how content presentation and production should be done. 

Keywords: Pandemic, Traditional Media, Public Opinion 
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GAZETE TASARIM ÖĞELERİNE GÖRE YEREL GAZETELERİN İNCELENMESİ 
-AMASYA ÖRNEĞİ 

AN EXAMINATION OF LOCAL NEWSPAPERS ACCORDING TO THE NEWSPAPER'S 
DESIGN ELEMENTS -AMASYA EXAMPLE 
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ÖZET 

Ülkemizde yerel alanda yayın yapan birçok gazete bulunmaktadır. Gazete mizanpajı haberin 
dolayımlanmasında önemli bir yere sahiptir. Görselliğin en büyük öneme sahip olduğu 
günümüzde toplumlar fotoğrafın büyüklüğüne gazetede yer alan zemin renklerinin karışıklığına 
da haberi okurken göz önünde bulundurmaktadırlar. Haberin içeriği ve tasarım iç içedir ve bu 
yönden de haberin kalitesi ve özgünlüğü kadar o haberin ne şekilde sunulacağı da önemlidir. 
Görsellik açısından gazete okuyucusu haberlerin sunum şekli yazıların boyutu ve verilen 
mesajın ne şekilde algılandığı tasarım öğelerinin değişmesi ile birlikte haberlerin verdiği 
mesajlarda değişikliğe uğramaktadır.Aktif sadık olmayan okuyucu kısmı tasarım ile birlikte 
günlük gazetelere yönelmektedir. Yönelirken de tasarımdaki öğelerine dikkat etmeseler de 
bulvar tipi sayfa düzenini en çok tercih edilen sayfa düzeni olarak karşımıza 
çıkmaktadır.Okuyucular haberin içeriği dışında dünyadan ve yaşadıkları coğrafyadan haberdar 
olmaları haberin içeriğini nasıl sunulduğunu da merak edip ilgilenmektedirler. Haberler de 
kullanılan fotoğraflar okuyucunun anlayabileceği yere konulması fotoğrafın boyutu ya da 
kullanılan renkler haberin okunma olasılığını artırmaktadır.Özellikle manşetten verilen 
haberlerin durumu sayfa editörlerinin üzerindeki yükünü daha da artırmaktadır. Sayfa tasarım 
öğelerine yer verirken aynı zamanda da haber içeriğine göre de yeri de belirlemeleri 
gerekmektedir. Geleneksel medya olarak nitelendirilen yazılı basında bugüne kadar sınırlı 
sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda sınırlı sayıda grafik tasarım uygulamaları 
tipografik özellikleri  ele alınmıştır. Tasarımcıların özellikle ilgisini çeken bu konu diğer 
araştırmacılar tarafından ihmal edilmiştir. Konuyu geniş perpektiften ele alan bir içerik çalışma  
bulunmamaktadır. Gazeteler  yayın politikalarına göre ayrılmaktadırlar. Bu ayrımda yer alan 
kitle ve fikir gazeteleri de tasarımda da değişikliğe uğramaktadırlar. İki yayın türüne göre 
tasarımda kullanılan yazı fontu ve sayfa tasarımdaki özellikler değişikliğe uğramaktadır. Bu 
çalışmada Amasya-Merzifon ilçesinde yer alan gazetelerin tasarım öğelerinin ne şekilde yer 
aldığı tasarım öğelerine önem verilip verilmemesi (başlık, foto, gövde metni gibi) tasarım 
kuralları ayrıca haber tasarım ilişkisi analiz edilmeye çalışılacaktır. Gazete tasarımının böylesi 
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önem kazanmaya başladığı bir dönemde, bu alanda yapılacak araştırmaların sayısının da 
artacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Tasarım, Tasarım Öğeleri, Haber içeriği, Haber çerçevelemesi 

 

ABSTRACT 

There are many local newspapers in our country. The newspaper layout has an important place 
in the mediator of the news. Today, when visuality is of paramount importance, societies take 
into account the size of the photograph and the confusion of the background colors in the 
newspaper while reading the news. The content of the news and the design are intertwined and 
in this respect, the quality and originality of the news are as important as the way the news will 
be presented. In terms of visuality, the way the news is presented to the newspaper reader 
changes the size of the articles and how the message is perceived, with the changes in the design 
elements. The reader part, who is not active, turns to daily newspapers with the design. 
Although they do not pay attention to the elements in the design, the boulevard type page layout 
appears as the most preferred page layout. Putting the photographs used in the news where the 
reader can understand, the size of the photograph or the colors used increase the probability of 
reading the news. Especially the status of the news in the headline increases the burden on the 
page editors. While they include page design elements, they also need to determine the location 
according to the news content. A limited number of studies have been conducted in the written 
press, which is considered as traditional media. A limited number of graphic design 
applications, typographic features were discussed in the studies. This issue, which attracts the 
attention of designers, has been ignored by other researchers. There is no content study that 
deals with the subject in a broad perspective. Newspapers are divided according to publication 
policies. Mass and opinion newspapers in this division also undergo changes in design. The 
font used in the design and the features in the page design change according to the two types of 
publications. In this study, how the design elements of the newspapers in the Amasya-Merzifon 
district are included, whether the design elements should be given importance (such as title, 
photo, body text) design rules and the relationship between news design will be analyzed. At a 
time when newspaper design gains such importance, it is expected that the number of researches 
in this field will increase. 

Keywords: Media, Design, Design Elements, News content, News framing 
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NİSPİ TEMSİL SİSTEMİNDE FARKLI SEÇİM BARAJI UYGULAMASININ PARTİ 
SİSTEMİNE ETKİSİ: 2002 VE 2007 PARLAMENTO SEÇİMLERİ ÖZELİNDE 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

THE IMPACTS OF PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEMS WITH 
DIFFERENT ELECTORAL THRESHOLD LEVELS ON THE PARTY SYSTEMS: THE 

CASE OF 2002 AND 2007 PARLIAMENTARY ELECTION IN TURKEY 

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Çağatay ASLAN 

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 
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ÖZET 

1950 Parlamento Seçimleri ile çok partili hayata geçen Türkiye’de geride kalan 70 yıl boyunca 
seçim sistemlerinde çok sayıda kısmi ya da kapsamlı değişikler yapılmıştır. Kurumsal 
yaklaşımının hipotezlerine göre seçim sistemlerinde yapılan değişikliklerin parti sistemine 
formatına etki etmesi beklenir. Yapılan değişikliklerin parti sisteminin formatına olan etkisi 
sistemde yer alan etkin parlamento sayılarının hesaplanması ile ölçülebilir. Bu bağlamda, nispi 
seçim sistemlerinin çok partili sisteme, yani en az üç etkin parlamento partisinden oluşan 
sisteme zemin hazırladığı, tek turlu çoğunluk sisteminin ise iki partili sisteme, yürütme 
organının çoğunlukla iki büyük parti arasında el değiştirdiği parti sistemine, neden olduğu 
hipotezi farklı ülke örneklerinde tartışılmıştır. Danimarka, Fransa, İngiltere ve İsveç örnekleri 
özelinde seçim sistemlerinde yapılan değişikliklerin parti sistemine olan etkisine dair 
tartışmalar, siyasi partilere ilişkin literatürde yer alan çalışmalara örnek olarak verilebilir. 
Türkiye’de ise 1950-2018 yılları arasında seçim sisteminde kısıtlı ve kapsamlı olmak üzere 
toplam sekiz değişiklik yapılmış olmasına rağmen, Türkiye örneği seçim sistemlerinin parti 
sisteminin formatına olası etkileri ilgili literatürde yeterince tartışılmamıştır. Türkiye’de 1983 
yılından bu yana nispi temsil sistemi ‘yüzde 10 seçim barajı’ koşulu ile beraber 
uygulanmaktadır. Bu uygulamanın temsilde adaleti zayıflattığı düşüncesinde olanlar yüzde 10 
barajının düşürülmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Buna karşın, barajın düşürülmesinin 
temsilde adaleti sağlarken yönetimde istikrar ilkesine zarar verebileceğine dikkat çekerek 
barajın düşürülmesi fikrine ihtiyatlı yaklaşanlar da vardır. Bu çalışma, Türkiye’deki 2002 ve 
2007 parlamento seçimleri özelinde siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayılarını, farklı 
ulusal seçim barajı seviyelerine göre (% 7, % 5, % 0) hesaplayarak, parti sistemi formatındaki 
olası değişiklikleri tartışmaktadır. Bu sayede, farklı seviyelerdeki seçim barajı uygulamalarının 
temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerine olan etkisine dair çıkarımlar çalışmada 
tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nispi Temsil, Parti Sistemi, Temsilde Adalet, Yönetimde İstikrar, Seçim 
Barajı  
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ABSTRACT 

Various limited or extensive amendments to electoral system have been made in Turkey, which 
has experienced multi party competition since 1950. The institutionalist approach holds the 
expectation that the change in the electoral rules is likely to prompt change in the format of the 
party systems. The change in the party system, if any, can be measured by calculating the 
effective number of parliamentary parties in the systems. Accordingly, it has been expected that 
the proportional representation systems increase the likelihood of the emergence of a multi-
party systems in which at least three political parties have strong relevance to executive office, 
whereas the plurality voting (winner take-all) system is likely to yield two-party systems in 
which the executive office is usually controlled by either of two largest party of the party 
systems. The literature on political parties includes many studies analyzing the extent of the 
change caused by the electoral system change on the basis of the European countries, such as 
Denmark, France, Sweden and the United Kingdom. Although the electoral system in Turkey 
has changed eight times during the period 1950 to 2020 (limited and extensive changes 
together), the case of the Turkey has not been sufficiently discussed in the literature in terms of 
the potential effects of the changes in the electoral systems on the format of the party system in 
the country. Since the 1983 parliamentary election, the proportional representation system has 
been implemented in Turkey with an electoral threshold of 10 percent at the national level.  
Those, who argue that the electoral threshold set at the level of 10 percent has undermined the 
principle of fair representation, emphasize the necessity for reducing the electoral threshold to 
lower levels for the sake of fair representation. On the contrary, others are wary of the idea for 
lowering the electoral threshold on the grounds that this might consign the country to a state of 
instable governance. By calculating the number of parliamentarians that would be won by each 
parliamentary party at different electoral threshold levels (7 percent, 5 percent and no 
threshold), this study aims to adumbrate the potential changes that could occur in the format of 
the party system in Turkey if the electoral threshold is set at lower levels. Thus, the study is 
able to draw conclusions regarding the potential impacts of electoral thresholds set at lower 
levels on the principles of the fair representation and the stable governance in Turkey.  

Key Words: Proportional Representation, Party System, Fair Representation, Stable 
Governance, Electoral Threshold 
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PAZARLAMADA MODERN YAKLAŞIM: NÖROPAZARLAMA 

MODERN APPROACH IN MARKETING: NEUROMARKETING 
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ÖZET 

İletişim ağları ve teknolojideki gelişmeler tüketicilerin algılarındaki değişimleri de beraberinde 
getirmiştir. Pazarlamada geleneksel araştırma metotlarının, tüketici davranışlarını açıklamada 
yetersiz olduğu saptanmışken dünyadaki gelişmeler ile birlikte tüketici davranışlarının 
değişmesinin ardından tüketici davranışları çok daha komplike bir hale gelmiş ve geleneksel 
metotlarla tahmin edilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Tüketici davranışlarının 
komplikeleşmemiş olması varsayımı altında dahi deneklerin beyanlarının esas alındığı ve 
tahminlere dayalı çıkarılan sonuçlarda sapma payı oldukça yüksektir. Tam bu noktada 
pazarlama araştırmalarında yeni metot ihtiyacı duyulmaya başlamıştır. Bahsi geçen teknolojik 
ve bilimsel gelişmeler, nöroloji alanında da yaşanmaya devam etmiştir. Yaşanan gelişmelerle 
birlikte sinir bilim araştırmalarında deneklerin beyinlerinin hangi durumda nasıl tepkiler 
vereceği ve beyninin belirli olaylar karşısında hangi bölgelerinin aktif hale geldiği gibi veriler 
elde edilebilmektedir. Bu ulaşılabilecek veriler, pazarlamanın ihtiyaç duyduğu yeni metodun 
yaratılmasında çok önemli bir yere sahip olmuştur. Bu verilere ulaşılabilecek teknikler 
kullanılarak tüketicilerin algılarını ve karar verme mekanizmalarını anlamaya yönelik birçok 
teknik geliştirilmiştir. Nöroloji alanında çalışan bilim adamları ve tüketici davranışlarını anlama 
yoluyla üstün rekabet gücünü elde etmeyi amaçlayan işletmeler pazarlama ve nöroloji 
alanlarında ortak çalışmalar yaparak nöropazarlama kavramını ortaya atmışlardır. 
Nöropazarlama, sinir bilim araştırmalarında kullanılan tekniklerle, tüketici davranışlarını 
anlamaya yönelik yapılan araştırmalarda, deneklerin pazarlama mesajlarına verdiği tepkilerin 
ölçülerek tüketici davranışlarına dair en doğru tahminlerin yapılmasını hedefleyen bir bilim 
dalıdır. Bu çabalar ile birlikte, işletmelerin hedefleri; üretilecek olan ürünlerin müşteri 
beklentilerini maksimum derecede sağlayacak şekilde üretilmeleri, tüketicilerin tutundurma 
çabalarına karşı olan tepkileri ölçülerek en doğru reklam, pazarlama çabasının belirlenmesi gibi 
rekabet gücünü artıracak çabalardır. Nöropazarlama, geleneksel pazarlama metotlarından çok 
daha doğru şekilde tüketici davranışı tahminleri yapabilmekte ve yapılan tahminlerin 
neticesinde pazarlama stratejilerini belirleyebilmekte ve işletmeler açısından kârlılık oranlarını 
artırabilmektedir. Bu sunumda, nöropazarlamanın tanımı, kapsamı, geleneksel metotlarla 
arasındaki farklar, nöropazarlama araştırmalarında kullanılan teknikler, nöropazarlamanın 
güçlü yönleriyle beraber zayıf yönleri de anlatılacaktır. Bu yazının asıl amacı pazarlamanın 
modern yaklaşımı olan nöropazarlamanın öneminin kavranmasının sağlamak ve ülkemiz bilim 
insanlarının bu alanlardaki çalışmalarını yoğunlaştırmasını salık vermektir. 
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ABSTRACT 

Communication networks and advances in technology have brought along changes in the 
perceptions of consumers. While traditional research methods in marketing have been found to 
be insufficient in explaining consumer behavior, consumer behavior has become much more 
complicated after the changes in consumer behavior with the developments in the world, and it 
has become almost impossible to predict with traditional methods. Even under the assumption 
that consumer behavior is not complicated, the deviation rate is quite high in the results based 
on the statements of the subjects and based on the estimates. At this point, the need for new 
methods in marketing research has begun. The aforementioned technological and scientific 
developments have continued in the field of neurology. The subjects in neuroscience research 
with developments which will react in the case of the brain and become active as the face of 
certain events which regions of the brain data can be obtained. This accessible data has had a 
very important place in creating the new method that marketing needs. Many techniques have 
been developed to understand consumers' perceptions and decision-making mechanisms by 
using techniques that can access these data. science in neurology fellow employees and 
businesses aiming to achieve superior competitiveness through understanding consumer 
behavior have put forward the concept of neuromarketing studies in a joint marketing and 
neurology. Neuromarketing is a science that aims to make the most accurate estimates of 
consumer behavior by measuring the reactions of the subjects to marketing messages in 
researches aimed at understanding consumer behavior with the techniques used in neuroscience 
research. Along with these efforts, the goals of businesses; The production of the products to 
be produced in a way that will meet the customer expectations at the maximum level, and the 
determination of the most accurate advertisement and marketing effort by measuring the 
reactions of the consumers to the promotion efforts are the efforts to increase the competitive 
power. Neuromarketing, being able to predict consumer behavior much more accurately than 
traditional marketing methods and marketing strategies can determine the result of the 
estimates, and can increase the profitability ratio in terms of businesses. In this presentation, 
the definition and scope of neuromarketing, the differences between traditional methods, the 
techniques used in neuromarketing research, the strengths and weaknesses of neuromarketing 
will be explained. The main purpose of this article is to provide the understanding of the 
importance of neuromarketing, which is the modern approach of marketing, and to encourage 
the scientists of our country to intensify their studies in these fields. 

Keywords: Neuromarketing, marketing strategies, neurology, neuroscience. 
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YEREL BASIN VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ; ŞANLIURFA’DA YAYIN YAPAN 
HABER SİTELERİNİN İKTİDARA YÖNELİK HABERLERİNİN SÖYLEM 

ANALİZİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ 

LOCAL PRESS AND POWER RELATIONS; INVESTIGATION OF THE NEWS ON THE 
POWER OF NEWS SITES PUBLISHED IN ŞANLIURFA ON DISCOURSE ANALYSIS 

Arş. Gör. Dr. Gökhan KUZUCANLI  
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ÖZET 

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında olan basın, Cumhuriyet tarihinden günümüze 
kadar olan süreçte bir çok kez bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Basının seçmeni etkilemesi 
ve ikna etmesi, seçmende olumlu bir kanaat oluşturması açısından  etkisinin farkında olan siyasi 
oluşum veya aktörler basını bu gücünden yararlanmak için basını etkin bir şekilde kullanma 
yolunu seçmişlerdir. Kendi ideoloji ve politikaları doğrultusunda yayın yapmayıp aksine 
iktidarı eleştiren basın kuruluşları için zaman zaman baskı uygulanmaktan kaçınılmamıştır.  

İşlevi gereği toplumsal denetimi sağlaması gereken, kamuoyunun menfaatleri doğrultusunda 
yayın yapması gereken medya çoğu zaman ekonomik kaygılardan dolayı egemen ideolojinin 
veya iktidarın ikna ve propaganda aracı olarak görülmekte bu yönden dolayı eleştiri almaktadır. 

Ulusal basının yanı sıra yerel medyada demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından önem arz 
etmektedir. Demokrasinin başlangıç durağı olan yerel yönetimler de basın özgürlüğü 
sağlandığı takdirde sağlıklı bir demokrasi tesis edilmiş olur. Ancak günümüzde özellikle 
sınırları çizilmiş bir bölgede halka bilgi vermek, halkı eğitmek, eğlendirmek ve bölge kültürüne 
katkı sağlamak amacıyla kurulan yerel yayın organları olan yerel medyanın başta ekonomik 
sıkıntılar olmak üzere birçok sıkıntı içerisinde olduğu görülmektedir. Reklam ve basın ilan 
gelirleri dışında geliri olmayan yerel basın yayın hayatını oldukça zor koşullar altında 
sürdürmektedir.  

Zor koşullar altın yayın hayatına devam eden yerel medyanın iktidara karşı tutumunu ortaya 
koymak açısından ülkemizin 8. Büyük şehri olan Şanlıurfa’da faaliyet gösteren yerel basın 
içerisinde en fazla takip edilen 5 haber sitesi; Urfa Gündem, Ajans Urfa, GapGündemi, 
UrfadanHaber, Urfanatik haber portallarının web siteleri 20 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri 
arasında incelenmiştir. Haber sitelerinin iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve 
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lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberlerini verirken kullanmış oldukları haber 
dili söylem analizine göre incelenmiştir.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda iktidar partisinin ve liderinin Şanlıurfa ile ilgili haberlerine 
geniş yer veren yerel medya kentle ilgili olmayan ulusal haberleri de mecralarına taşıdıkları 
görülmektedir. Aynı zamanda verilen haberlerin genel olarak olumlu bir dil kullanılarak 
işlendiği bulgular arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Yerel Medya, İktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep 
Tayyip Erdoğan 

 

ABSTRACT 

The press, which is among the indispensable elements of democracies, has been the subject of 
scientific research many times in the period from the history of the Republic to today. Political 
formations or actors who are aware of the effect of the press in terms of influencing and 
persuading the voters and creating a positive opinion among the voters have chosen the way of 
using the press effectively to benefit from this power. It was not avoided to apply pressure from 
time to time for media organizations that did not publish in line with their own ideology and 
policies but criticized the government.  

Media, which should ensure social control due to its function and broadcast in line with the 
interests of the public, is often seen as the persuasion and propaganda tool of the dominant 
ideology or government due to economic concerns. 

In addition to the national press, it is important for the healthy functioning of democracy in 
local media. If the freedom of the press is ensured in local governments, which are the starting 
point of democracy, a healthy democracy will be established. However, it is seen that local 
media, which are local media organs established to provide information to the public, educate 
and entertain the public and contribute to the culture of the region, especially in a region with 
demarcated borders, are in many difficulties, especially economic problems. The local press, 
which has no income other than advertisement and press advertisement revenues, continues its 
broadcasting life under very difficult conditions. 

In terms of revealing the attitude of the local media, which continues its broadcasting life under 
difficult conditions, against the power, the 5 most followed news websites in the local press 
operating in Şanlıurfa, the 8th largest city of our country; The websites of Urfa Gündem, Ajans 
Urfa, GapGündemi, UrfadanHaber and Urfanatik news portals were examined between 20 
October - 20 November 2020. The language used by the ruling party, the AK Party, and its 
leader, President Recep Tayyip Erdogan, in reporting the news websites were analyzed 
according to discourse analysis. 

In line with the findings obtained, it is seen that the local media, which gives a wide coverage 
to the news of the ruling party and its leader, also carry national news that are not related to the 
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city. At the same time, it is among the findings that the news are generally processed using a 
positive language. 

Keywords: Şanlıurfa, Local Media, Power, AK Party, Recep Tayyip Erdoğan 
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YEREL TELEVİZYON KANALLARINA YANSIYAN YEREL KÜLTÜR ÖĞELERİ: 
KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV VE EDESSA TV ÖRNEĞİ 

LOCAL CULTURAL ELEMENTS REFLECTED ON LOCAL TELEVISION CHANNELS: 
THE CASE OF KANAL URFA, GÜNEYDOĞU TV AND EDESSA TV 

Arş. Gör. Dr. Gökhan KUZUCANLI  

Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 
Haliliye, Şanlıurfa 

ORCID NO: 0000-0003-3584-0133 

ÖZET 

Bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, hayatımıza girdiği günden beri geniş kitleler tarafından 
ilgi odağı olmayı başarmış ve 20. Yy’ın en önemli kitle iletişim aracı konumuna gelmiş 
görünmektedir. Bu ilgi, zaman içerisinde televizyonların yayın süresinin uzamasına, yayınlanan 
içeriklerin zenginleşmesine neden olmuştur.  Genişleyen televizyon içerikleri ile televizyon 
kanalları kültür, eğitim, haber verme, eğlence, bilgilendirme, mal ve hizmetlerin tanıtılması gibi 
geniş yelpazede hizmet sunar hale gelmiştir. Televizyon kanallarının sunduğu bu imkânlar, 
bireylerin televizyon karşında oldukça fazla zaman harcamasına neden olmuştur.  Yine bu 
imkânlar düşüldüğünde televizyonlarda yer alan içeriklerin toplumu şekillendirmesi kaçınılmaz 
bir sonuç olarak görünmektedir. Bu sebeple; televizyonun kültürel değerler üzerindeki olumlu 
ve olumsuz etkileri günümüze kadar tartışıla gelmiştir. 

Kültürün egemenliği olarak bilinen küresel kültürü bireylere empoze etmenin en basit yolunun 
kitle iletişim araçları olduğu bilinmektedir. Küresel kültürün her gün biraz daha hayatımızı 
kuşatmasının en önemli nedenleri arasında, diğer medya araçlarıyla birlikte televizyon 
kanallarının sunduğu içerikler de gösterilmektedir. Günümüzde televizyon kanallarının yerel 
kültürü yok edip, kültürel yozlaşmaya neden olduğu konusunda birçok eleştiri ve tartışma 
vardır. Ancak, var olan kültürü sürdürmede yerel televizyon kanallarının önemi de 
bilinmektedir. Televizyonların ticari bir kuruluş olduğu düşünüldüğünde, küresel kültürün 
televizyonların yayın akışının üzerindeki etkisi de anlaşılmış olacaktır.   

Günümüzde, çeşitli sebepler ile toplumlar adeta kültürlerini diğer toplumlara empoze etme 
yarışına girmiş görünmektedir. Bireyler baskın kültürlerin oluşturdukları içeriklere gerek 
geleneksel medya araçları yoluyla, gerek yeni medya araçları yoluyla oldukça fazla maruz 
kalabilmektedir. Bu noktada, var olan kültürü korumak adına yerel kanalların çalışmalarının 
önem arz ettiği düşünülmektedir. Yerel televizyon kanalları,  küresel kültürün eseri olan 
içerikleri paylaşmanın yanı sıra, bugün bölgenin kültürel değerlerini muhafaza etmeye katkı 
sağlamakta, gizli ve doğrudan mesajlarla bölgeye ait kültürel öğeleri sunmaya çalışmaktadır. 
Yerel televizyon kanallarında oluşturulan içeriklerde stüdyo tasarımlarının, programlarda 
kullanılan şivelerin, müziklerin ve görsel öğelerin bölge kültürünü yansıttığı sıkça 
görülmektedir.  
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 Bu çalışmada, yerel televizyon kanallarının kültür üzerine etkisini konu alan bilimsel 
çalışmalar detaylı bir şekilde araştırılmış, Şanlıurfa’da bulunan üç farklı yerel televizyonun 
ekranına yansıyan bu kültürel öğeler, göstergebilimsel analiz ile detaylı olarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, Medya, Kitle İletişim Araçları, Yerel Televizyon, Yeni Medya, 
Geleneksel Medya 

 

ABSTRACT 

Television, as a mass communication tool, has managed to be the center of attention by large 
masses since the day it entered our lives and seems to have become the most important mass 
communication tool of the 20th century. .This interest has caused the broadcast time of 
televisions to increase and the contents to be enriched over time. With the expanding television 
content, television channels have become to offer a wide range of services such as culture, 
education, news, entertainment, information, promotion of goods and services. These 
opportunities offered by television channels caused individuals to spend a lot of time in front 
of television. Again, considering these possibilities, it seems an inevitable result that the 
contents on TVs shape society. Therefore; The positive and negative effects of television on 
cultural values have been discussed until today. 

It is known that the simplest way to impose the global culture, known as the sovereignty of 
culture, to individuals is mass media. Among the most important reasons why global culture 
surrounds our lives more and more every day, the content provided by television channels along 
with other media tools are also shown. Today, there are many criticisms and debates that 
television channels destroy local culture and cause cultural degeneration. However, the 
importance of local television channels in maintaining the existing culture is also known. 
Considering that televisions are a commercial enterprise, the effect of global culture on the 
broadcast flow of televisions will be understood. 

Today, for various reasons, societies seem to be in a race to impose their culture on other 
societies. Individuals can be exposed to the contents created by dominant cultures both through 
traditional media tools and new media tools. At this point, it is thought that the work of local 
channels is important in order to protect the existing culture. In addition to sharing content that 
is the work of global culture, local television channels contribute to preserving the cultural 
values of the region today, and try to present the cultural elements of the region with secret and 
direct messages. In the contents created on local television channels, it is often seen that studio 
designs, accents used in programs, music and visual elements reflect the culture of the region. 

In this study, scientific studies on the effect of local television channels on culture were 
investigated in detail, and these cultural elements reflected on the screens of three different 
local televisions in Şanlıurfa were examined in detail with semiotic analysis. 

Keywords: Culture, Media, Mass Media, Local Television, New Media, Traditional Media 
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