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ELYADAL Hakk nda... 
 

 Ba kent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 
bünyesinde faaliyet gösteren ELYADAL; akademisyenlerin, lisans ve 
lisans üstü ö rencilerinin ve ara t rmac lar n genel olarak davran , 
duygu ve dü ünme konular nda bilimsel çal malar yapt klar  bir 
Laboratuvard r.  
 Bizleri, bu Laboratuvar  kurmaya yönelten ve ortak çal malar 

planlamaya iten en önemli etken, bilime ve bilimsel yönteme bak  aç m z oldu. Bu amaç do rultusunda i letme, 
iktisat, siyaset bilimi ve uluslararas  ili kiler ve psikoloji alanlar ndan ö retim elemanlar  ve ö renciler biraraya 
gelerek, bilime yönelik tart malar  ve çal malar  yürütecek Laboratuvar ekibini kurdu. Genel olarak bilime bak  
aç m z 4 madde ile özetlenebilir: (1) merak, (2) soru sorma, (3) ara t rma, (4) payla ma. 
 Grubun olu um sürecini özetleyelim. 2002 y l n n Mart ay nda, bu tür bir etkile imin gereklili i konusunda 
fikir al veri inde bulunan küçük bir grup, di er ö retim elemanlar  ve ö rencilere ça r  yapt . Ça r ya olumlu 
yan t verenlerin say s  oldukça yüksek oldu undan, birden fazla toplant  yap ld  ve 13 Nisan 2002 tarihinde 
ELYADAL Ara t rma Grubu olu mu  ve çal malar na ba lam  oldu. Grubun etkile im sürecini s namak ve grup 
dinami ini olu turmak amac yla, grup elemanlar n n konular  gere i bilgi sahibi olmad  üç ara t rma konusu 
seçildi ve bunlara ili kin daha küçük çal ma gruplar  olu turuldu. Bu konular Pi say s , Volvox kolonisi ve 
Karadelikler'di. Bu gruplar n çal malar , olu umun resmi bülteni olan PIVOLKA'n n da temellerini att . 
Laboratuvar faaliyetleri yeni çal ma gruplar  ve yeni dosyalarla sürekli devam etmektedir.     
  
Projeler: 
 Ele tirel - Yarat c  Dü ünme ve Davran  Ara t rmalar  Laboratuvar  bünyesinde çal an ara t rmac lar n, 
farkl  konularda yürütmekte oldu u pek çok bilimsel proje bulunmaktad r. Bu projelerin temel amac  psikoloji, 
sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat, i letme, vb. alanlar n n konusu olan insan davran  üzerinde niceliksel ve niteliksel 
çal malar yaparak bilim dünyas na katk  sa lamakt r. 
 Projelerin di er bir amac , lisans ve yüksek lisans ö rencilerinin özellikle görgül (empirical) çal malar  
planlama ve yürütme konusunda eksikliklerini gidermeye çal makt r. “Risk Alg s ”, “E cinselli e Kar  
Tutumlar”, “Madde Ba ml l ”, “De erler”, “Avrupa Birli i’ne Kar  Tutumlar”, “Magazin Programlar ”, 
“Duygusal li kilerde Aldatma”,… gibi konular halihaz rda çal lan projelere örnektir. 
 
Bilim Dedektifi: 
 Bilimsel aray lar yerine do aüstü ve mistik " eylerle" u ra mak çok yeni de il. nsanl k tarihi boyunca, 
çe itli konularda, çe itli ki iler u veya bu ekilde insanlara birtak m bilgiler vermeye çal t lar. Astroloji, 
parapsikoloji, fallar, UFO'lar, ifre çözücüler ve daha pek çoklar  hemen hergün kar m zdalar.  
 ELYADAL' n kurulu  amaçlar ndan bir tanesi sahte bilimlerle mücadele etmek, kamuoyunu 
bilgilendirmek ve bu konuda çal anlarla i birli i yapmakt r. Bilim Dedektifi, gazete ve televizyonlarda kar m za 
ç kan sahte bilim argümanlar n  incelemektedir. Bu çal mada amac m z sadece söz konusu sahte bilimsel 
iddialar n yanl l klar n  göstermek de il; ayn  zamanda ele tirel dü ünme, yöntembilim, olas l k ve istatistik gibi 
konularda da temel bilgileri payla makt r. 
 Sahte bilimler, görsel çe itlikleriyle insanlara ço u zaman gerçek bilimsel verilerin gösterdiklerinden daha 
çok ey sunar. Hem kuramsal hem de uygulama aç s ndan sahte bilimlerin ilettikleri gerçekten çok uzak olsa da, 
bu sunum zenginli i, kuru ve s k c  alg lanan bilimsel yakla mlardan çok daha çekicidir. Do al afetlerde bile insan 
kayb n n nedenlerini, yetersiz güvenlik önlemlerinde ya da riskli davran  ve yakla mlarda aramak yerine; 
kaderde, falda ya da y ld zlarda araman n çok ender kar la lan bir durum olmad n  biliyoruz. Ancak, bu tür bir 
dü ünme biçiminin, ya am n di er alanlar na yans yabilece ini ve genel bir dü ün(e)meme e ilimini 
do urabilece ini gözard  edemeyiz. Bu nedenle sahte bilimlerin yöntemlerindeki yanl l k ve hatalar  incelemek ve 
sonuçlar n  kamuoyuyla payla mak ELYADAL’ n önemli bir görevidir.  
 
PIVOLKA: 
 PIVOLKA, Laboratuvar n ayl k resmi bültenidir. Bu bültende; psikolojiden bili im dünyas ndaki 
geli melere, sanattan siyaset bilimine kadar pek çok farkl  konuda akademik yaz lar bulunmaktad r. ELYADAL, 
bilimsel alanlar n gittikçe çekirdekle en yap s  yerine genel bir bilim anlay n n, hem bilgiyi kullanmak aç s ndan 
hem de ara t rd m z kavramlar n daha kapsaml  anla labilmesi için gerekli oldu unu dü ünmektedir. Bu 
nedenle, Laboratuvar n resmi bülteni PIVOLKA, ara t rmaya yönelik her alana aç kt r.  
  
www.elyadal.org: 
 Laboratuvar n resmi WEB sitesi “http://www.elyadal.org”, yukar da özetlenen çal ma ve yay nlar n 
kamuoyu ile ücretsiz olarak payla ld  aland r. WEB sitesinde tüm bu çal malara ek olarak, “Ele tirel 
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Dü ünme”, “E itim Teknikleri”, “Ö retim Teknikleri”,… gibi alanlarda bilgiler bulmak mümkündür. Ayr ca, bu 
WEB sitesinde, yönetimini ELYADAL’ n olu turdu u di er tart ma tabanl  WEB siteleri de tan t lmaktad r. 
 
ELYADAL Forum: 
 Ele tirel - Yarat c  ve Davran  Ara t rmalar  Laboratuvar ’n n kamuoyuna aç k tart ma platformu olan bu 
forumda “Elyadal Hakk nda”, “Bilim ve Sahte Bilim, “Bilimsel ve Akademik Alanlar”, “Tart ma Alanlar ” ve 
“Kültür - Sanat” ana ba l klar  alt nda tart malar yürütülmektedir. Forum’a üyelik, sadece Laboratuvar üyelerine 
de il, tüm herkese aç kt r. Üye olmak için “http://www.elyad.baskent.edu.tr/db” adresini ziyaret ediniz. 

 
ELYADAL Tüzü ü 
Ara t rma Laboratuvar n n Ad  ve Merkezi 
Madde 1. Laboratuvar n ad , “Ele tirel - Yarat c  Dü ünme ve Davran  Ara t rmalar  Laboratuvar ”d r. 
Laboratuvar n k sa ad  “ELYADAL”d r. Merkezi Ankara’dad r.  
Laboratuvar n Amac  
Madde 2. ELYADAL’ n temel amaçlar :  
(1) Ö renci ve e itmenlere ele tirel ve yarat c  dü ünme hakk nda bilgi vermek; 
(2) nsan n oldu u her alanda, davran n nas l ortaya ç kt n  ve çevreyi nas l etkiledi ini anlamaya yönelik 
bilimsel ara t rmalar yapmak;  
(3) Laboratuvar çal malar yla edinilen bilgiyi toplum yarar na kullanmak ve 
(4) Bu amaçlar çerçevesinde; sadece üniversitenin kazand rd  bilgiyi kullanan de il, ayn  zamanda yeni bilgileri 
de ara t r p ö renebilen ve yarat c  dü ünme becerisiyle bu bilgileri ya am na aktarabilen bireylerin yeti tirilmesini 
sa lamakt r. 
Laboratuvar n Faaliyet Alanlar  
Madde 3. ELYADAL, amac n  gerçekle tirmek için a a da belirtilen alanlarda faaliyet gösterir: 
a) Duygu, bili  ve davran  konular nda bilimsel çal malar yap lmas , 
b) Yukar da belirtilen konularda seminer, toplant  haz rlanmas  ve çal ma gruplar  olu turulmas , 
c) Benzer konularda bilimsel çal malar yürüten yurtiçi ve yurtd  kurulu , merkez ve a lar ile i birli i yap lmas , 
d) Çal ma gruplar  olu turarak ö rencilerle ortak akademik etkinlikler yürütülmesi. 
Üyelik 
Madde 4. ELYADAL’a üyelik, gönüllülük esas na dayan r. Laboratuvar üyeleri e it haklara sahiptir.  
Madde 5. Aday üyelik ba vurular  Kas m ve Mart aylar nda olmak üzere y lda iki (2) kere yap l r. 
Madde 6. Yönetim kurulu, Ocak ve Haziran aylar nda, y lda iki (2) kere olmak üzere üyelere performanslar yla ilgili 
geribildirim verir.  
Asil Üyelik 
Madde 7. Laboratuvar n amaçlar n  ve tüzü ünü kabul eden ve gerekli artlar  yerine getiren herkes laboratuvara 
üye olabilir. 
Madde 8. Laboratuvara üye olmak için a a daki artlar n yerine getirilmesi gerekir: 
a) Üyelik süreci, aday üyelik ile ba lar. Aday üyeli in ko ullar  a a da belirtilmi tir:  
i) Yar y l ba nda tarihleri kararla t r lan bütün toplant lara kat lm  olmak, 
ii) Yar y l ba nda yönetim kurulunca belirlenmi  olan çal malar  yerine getirmi  olmak. 
b) Üyeli e kabul, yönetim kurulunun karar  ile olur. 
Madde 9. Üyeli in sona erdirilmesi, yönetim kurulunun karar  ile olur. 
zleyici Üyelik 

Madde 10. Laboratuvar çal malar n  takip eden ancak aktif olarak laboratuvar sürecine dahil olmayan 
akademisyenler izleyici statüsündedir.  
Yönetim Kurulu 
Madde 11. Alt  (6) ki iden olu ur ve kararlar salt ço unlukla al n r.  

 
Ba lant  Adresi 
Yaz ma Adresi: Ba kent Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Eski ehir Yolu 20. km., Ba l ca Kampüsü, 
ANKARA. 
Tel: 0 312 234 10 10 / 1726 – 1721 – 1674   
Faks: 0 312 234 10 43 
e-posta Adresleri::  
Genel bilgi: info@elyadal.org 
Yönetim kurulu ba kanl :: kokdemir@baskent.edu.tr (Do an Kökdemir) 
Genel sekreterlik:: guler_1s1n@yahoo.com (Güler I n) 
PIVOLKA: zuhal_yeniceri@yahoo.com (Zuhal Yeniçeri) 
Uluslararas  ba lant :: kokdemir@baskent.edu.tr (Do an Kökdemir) 

 


