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Önsöz 

Çok Değerli Bilim İnsanları, Kıymetli Araştırmacılar ve Değerli Dostlarımız, 

Her yıl periyodik olarak, Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş 

birliğinde, düzenlenen sempozyumlarımızın üçüncüsü,  “3. Uluslararası Mersin 

Sempozyumu” ve “3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu”,  31 Ekim - 2 Kasım 

2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

“1. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu’nu, 

1-3 Kasım 2018 tarihlerinde” ve “2. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 

2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu’nu, 23-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin’de, 

Mersin Üniversitesi ve Mer-Ak Mersin Akademi Danışmanlık iş birliğinde, başarı ile 

gerçekleştirdik. 

Sempozyumlarımızda yurt dışı ve yurt içinden katılan toplam 1800’e yakın bilim insanı ve 

araştırmacı, 1000’e yakın bildiri sundu. Başta ülkemizden olmak üzere, yurt dışından da 

özellikle akraba topluluklardan, Balkanlardan ve dünyanın öteki ülkelerinden (20’den fazla 

ülke) katılan bilim insanı-araştırmacının ortak aklı, emek ve çabalarının sonucunda, 

toplamda 30 cildi aşan devasa bir akademik külliyat ortaya çıktı. 

İlaveten, yazarlarımızın talepleri üzerine, sempozyum bildirilerinden 9 Uluslararası Basılı 

Kitap yayınladık. Bu kitaplarımıza şu an, dünyanın dört yanından ulaşabilmektedir: 

1.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 1 

2.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 2 

3.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 3 

4.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 4 

5.     Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimler 5 

6.     Akademik Araştırmalar: Bilim Teknoloji 1 

7.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 1 

8.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 2 

9.     Akademik Araştırmalar: Sağlık-Toplum-Bilim 3 

Bildiri ve katılımları ile sempozyumlarımıza katkı veren herkese gönülden teşekkür ederiz. 
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Ticari kaygıdan uzak olarak gerçekleştirilen Sempozyumlarımız dünyada ve akraba 

topluluklarda kabul gören, ilim-irfan ve gönül köprüsüne dönüşmüş bulunmaktadır. Yine 

aynı ruhla, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve etkin bir akademik 

katılım beklediğimiz “3. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “3. Uluslararası 

Akdeniz Sempozyumu”, 31 Ekim - 2 Kasım 2019 tarihlerinde, sizlerin katılımları ile 

gerçekleştirilecektir. 

Önceki sempozyumlarımızda olduğu gibi multidisipliner bir bakış açısı ile 

gerçekleştireceğimiz bu bilgi şölenlerimizde de, çevreden ekonomiye, sağlıktan nükleer 

enerjiye, tarımdan sanayiye ve ticarete, güzel sanatlardan tarih ve arkeolojiye, sosyolojik 

yapıdan spor ve sanata, doğa bilimlerinden mühendisliğe her türlü toplumsal, kültürel, 

teknik, bilimsel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına 

alınması hedeflenmektedir. 

Sağlık ve Tıbbi Bilimler, Sanayi, Sosyal, Beşerî ve İdarî Bilimler, Sosyoloji, Ekonomi ve 

Ticaret, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat/Din 

Bilimleri, Lojistik, Mimarlık Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Ormancılık, Spor 

Bilimleri, Su Ürünleri, Turizm, Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Tarih ve Sanat Tarihi, 

Veterinerlik, Yerbilimleri ve Madencilik” alanlarında, her konuda bilimsel araştırma-

derleme çalışması ile sempozyumlara katılmak mümkündür. 

Bildiri konularının yalnızca Mersin ve Akdeniz ile ilgili olma zorunluluğu yoktur. Bildiriler 

dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda yayınlanacaktır. Tam metinlerin ISBN 

No’lu Bildiri Özetleri Kitabında, ISBN No’lu Bildiri Tam Metinleri Kitabında, 

Tematik kitaplarda, Akademik dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. 

Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı sempozyumumuza, kamu kurum ve 

kuruluşları ile belediyelerimizin yanı sıra, bölgemizin önemli sivil toplum kuruluşlarının da 

katkı yapması beklenmektedir. Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in 

eşsiz tarihsel, doğal, toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilecek bilgi şöleninde 

paylaşabilmek ümidiyle, katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.  

 

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN   

(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) 
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SAYAR Prof. Dr. Sedat 

SAYINCI Doç. Dr. Bahadır 

ŞAHİN Prof. Dr. Günşah 

ŞİŞMAN Prof. Dr. Bekir 

TAŞ Prof. Dr. Kenan Ziya  

TOPAKKAYA Prof. Arslan 

TOPSES Doç. Dr. Devrim  

TUNCER Prof. Dr. Barbaros 

TÜFEKÇİOĞLU Prof. Dr. Hayati 

TÜRKMENOĞLU Doç. Dr. Mehmet Özgür  

ULUOCAK Prof. Dr. Şeref 
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USLU Doç. Dr. Fatih 

UYGUN Doç. Dr. Kalender 

UYSAL Doç. Dr. Arzu 

UYSAL Doç. Dr. Yücel 

ÜNAL Dr. Öğr. Üyesi Recep 

ÜREDİ Doç. Dr. Lütfi 

ÜZEL Asiye 

VURAL Prof. Dr. Feyzan Göher 

WAKAMATSU Doç. Dr. Hirokhi 

YAPALAK Dr. Öğr. Üyesi Suat 

YAPICI Prof. Dr. Asım 

YAVAŞOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahu Sumbas 

YETGİN Doç. Dr. Zeki 

YILDIRIM Prof. Dr. Yunus 

YILDIRIM Doç. Dr. Murat 

YILDIRIM Doç. Dr. İrfan 

YILDIZ Prof. Dr. Mete 

YILDIZ Dr. Öğretim Üyesi Ali 

YILMAZ Doç. Dr. Mualla 

YOLDAŞ Prof. Dr. Yunus 

YOLDAŞ Doç. Dr. Özlem BECERİK 

YORULMAZ Prof. Dr. Şerife 

YÖRÜK  Prof. Dr. Doğan 

YÜRÜDÜR Prof. Dr. Eren  
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3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU 

3. International Mersin Symposium 

(31 Ekim - 2 Kasım 2019 - October 31 – November 2, 2019) 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAM 
31 Ekim 2019 

8:30 KAYIT 

9:00 AÇILIŞ – PROTOKOL KONUŞMALARI 

10:00 AÇILIŞ OTURUMLARI 

12:00 – 13:00 ÖĞLE ARASI 

  

 

 

 

 

3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU AÇILIŞ OTURUMU: 

 

Bekezhan AKHAN (Kazakistan) Mehmet Ali KİRMAN (Türkiye) 

Selim BEZERAJ (Kosova) 

Eldar HACİYEV (Dağıstan) 

Kakajan JANBEKOV(Türkmenistan) 

Radık GALİULLİN (Tataristan) 

Gülcemal GUMMANOVA (Türkmenistan) 

Ashar AWAN (Pakistan) 

Galib SAYILOV (Azerbaycan)  

Olga ARTEMENKO (Rusya) 

Necat KEVSEROĞLU (Irak)  

Ali TOPÇUK (Almanya) 

Moslem SARBAST (Macaristan) 

 

SALONLAR: 

MERSİN – ADANA – HATAY – ANTALYA – KAHRAMANMARAŞ 
 

Sempozyum Mekânı: Olbios Marina Resort Hotel, Mersin. 

 

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

 

Sempozyum Web Adresi:  

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/ 

  

mailto:mersinsempozyumu@gmail.com
https://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr/
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GENEL PROGRAM 

31 Ekim 2019 1 Kasım 2019 2 Kasım 2019 
1. Oturum 

31 Ekim 2019 / 13:00-14:30 

5. Oturum 

1 Kasım 2019 / 8:30-10:00 

11. Oturum 

2 Kasım 2019 / 8:30-10:00 

2. Oturum 

31 Ekim 2019 / 14:45-16:15 

6. Oturum 

1 Kasım 2019 / 10:15-11:45 

12. Oturum 

2 Kasım 2019 / 10:15-11:45 

3. Oturum 

31 Ekim 2019 / 16:30-18:00 

 

ÖĞLE ARASI: 12:00 – 13:00 

 

ÖĞLE ARASI:  12:00 – 13:00 

4. Oturum 

31 Ekim 2019 / 18:00-19:30 

7. Oturum 

1 Kasım 2019 / 13:00-14:30 

13. Oturum 

2 Kasım 2019 / 13:00-14:30 

 8. Oturum 

1 Kasım 2019 / 14:45-16:15 

14. Oturum 

2 Kasım 2019 / 14:45-16:15 

 9. Oturum 

1 Kasım 2019 / 16:30-18:00 

15. Oturum 

2 Kasım 2019 / 16:30-18:00 

 10. Oturum 

1 Kasım 2019 / 18:00-19:30 

16. Oturum 

2 Kasım 2019 / 18:00-19:30 

   

SALONLAR: 

MERSİN – ADANA – HATAY – ANTALYA - KAHRAMANMARAŞ  
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İÇİNDEKİLER 
 Sayfa 

ÖNSÖZ  

BİLİM KURULU   

ULUSLARARASI DAVETLİ KATILIMCILAR  

SEMPOZYUM PROGRAMI  

İÇİNDEKİLER   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РОДНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РУССКИЙ, ЯЗЫКОВ: 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Svetlana ANZOROVNA  
SOVYET İDEOLOJİSİNİN ”KÖROĞLU DESTANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Tahir ORUCOV  

AZERBAYCANDA NEVRUZ ÇERŞENBELERİ VE TÜRKÜLERİ  

Allahverdi Memmedli  

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN VE 

RADYOLOJİK OLARAK SAPTANAMAYAN FİSTÜLLERE YAKLAŞIM 
 

Kayhan GÜRBÜZ - Özer ÖZLÜ - Abdulkadir BAŞARAN  

OSMANLI DÖNEMİNDE AKSARAY’DA SALGIN HASTALIKLARA 

DAİR BULGULAR VE SALGIN HASTALIKLARA KARŞI ALINAN 

ÖNLEMLER (XIX.–XX. YÜZYILDA) 

 

Adem ÇALIŞKAN  

ELMA FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ PARAZİTİ 

NEMATODLARIN ETKİLERİ 
 

Adem ÖZARSLANDAN  

MUZ BİTKİSİNİN KÖK DAĞILIMI VE NEMATODE MÜCADELESİ  

Adem ÖZARSLANDAN  

EGE BÖLGESİNDE YERLEŞMELERİN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA 

GÖRE DAĞILIŞI 
 

Ahmet ATASOY  

MARMARA BÖLGESİNDE YERLEŞMELERİN YÜKSELTİ 

BASAMAKLARINA GÖRE DAĞILIŞI 
 

Ahmet ATASOY  

INVESTIGATION OF CO2 ADSORPTION OF SOME IRON-BASED 

METAL ORGANIC FRAMEWORKS 
 

Ali Baran NARİN - Meral TURABİK  

ALT EKSTREMİTE İSKEMİ-REPERFÜZYONUNUN YOL AÇTIĞI UZAK 

ORGAN HASARININ ÖNLENMESİNDE KASPAZ İNHİBİSYONUNUN 

ROLÜ 

 

Ali GÜL  

DÜZ TOPOLOJİYE SAHİP KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA 

SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

Ali ARSLAN - Cansu CANBOLAT - İpek ABASIKELEŞ TURGUT  
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AİLE SORUNLARININ AZA İNDİRİLMESİ İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ, 

İLETİŞİM VE TABU KONUMUZ OLAN CİNSELLİĞİN AİLE 

SAADETİNDE ÖNEMİ: İSLAMDA AİLE HUZURU VE CİNSELLİK 

 

Asiye TÜRKAN  

SİLİFKE’DE KEÇİBOYNUZU BAHÇESİ TESİSİ  

Aşkın BAHAR - Levent SON  

TÜRKİYE’DE ANANAS MUHAFAZASI  

Levent SON - Aşkın BAHAR  

KÜLTÜRLERARASI ENTEGRASYON:FOLKLOR TURİZMİ  

Ateş AHMEDLİ  

ÇEVİRİBİLİM YAYINLARINDA SORUNLAR VE POST-OLGUSALLIK  

Aytekin KESKİN  

METİN OLUŞTURMA DAYANAĞINDA ÇEVİRİ ÖĞRETİMİNDE 

SORUNLAR VE OLANAKLAR: TÜRKÇE-ALMANCA DİL ÇİFTİ 

ÖRNEĞİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

 

Aytekin KESKİN  

GEMİLERDE ÇALIŞMASI GEREKEN MİNİMUM GÜVERTE ZABİT 

SAYISININ İNCELENMESİ 
 

Bekir DEVECİ  

PANAMA VE TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN, GEMİ SİCİLİNE KAYIT 

ÜCRETLERİ VE YILLIK ÖDENEN ÜCRETLER BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Bekir DEVECİ  

FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİNİN SERT VE YUMUŞAK DOKU 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Beyza ERDEMİR YILDIZ - Gökhan  ÇOBAN  

DİŞSEL SINIF III SINIR BİR HASTANIN KORTİKOTOMİ-DESTEKLİ 

ORTODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 
 

Elçin ESENLİK - Beyza Nur ORDU - Yavuz FINDIK  

İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLER: ÇUKUROVA 

ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİR BULGU 
 

Ersin KIRAL - Can MAVRUK  

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA GÜVEN TEMELLİ KÜME BAŞI 

SEÇİMİ 
 

Cansu CANBOLAT - İpek ABASIKELEŞ TURGUT  

MERSİN İLİNDE DİKENLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ, SORUNLARI VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Cengiz TÜRKAY - Cenap YILMAZ - Übeyit SEDAY - Atilla ATA  

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE 

İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ (OSMANİYE İL ÖRNEĞİ) 
 

Demet ÖZTÜRK ÇELİK  

DERS DIŞI SPORTİF AKTİVİTEYE KATILAN ÖĞRENCİ SPORCULARIN 

OKUL VE KULÜPLERİNE YÖNELİK SORUNLARI: MERSİN İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Derya DÜKEL - Zekai PEHLEVAN  

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA 

ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP 
 

Efe DİRENİSA  

RUSYA FEDERASYONUNDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİM ÖZELLİKLERİ  
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Eldar HACİYEV  

DİZEL-BİYODİZEL KARIŞIMINA METALİK ESASLI KARBON 

NANOTÜP KATKI MADDESİ İLAVESİNİN MOTOR PERFORMANSI VE 

EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Elif SÜRER - Hamit SOLMAZ  

KAMUSAL BİNALARIN DİJİTAL SERGİLEME ALANLARINA 

DÖNÜŞMESİ: MAPPİNG PROJELERİ 
 

Elvan TEKİN  

GÖRSEL İLETİŞİMDE GRAFİK SEMBOLİZM, İDEOGRAM  

Elvan TEKİN  

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SANAL 

LABORATUVAR KULLANIMININ FEN ÖĞRENİMİNDE 

UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 

Emine GÜNLÜ - Gülşen AVCI  

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA E-TURİZM UYGULAMALARININ 

YAYGINLIK ANALİZİ: AKDENİZ KIYI ŞERİDİ UYGULAMASI 
 

Ali Erhan ZALLUHOĞLU  

ÇOCUK SUÇLULUĞU – DEVLET VE HALK SORUNLARI 

JUVENILE DELINQUENCY - AS STATE AND PUBLIC PROBLEMS 
 

Asylbek ESHIEV  

BİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI BİR KIZ HASTADA 

NASOALVEOLAR MOLDİNG (NAM) UYGULAMASI: VAKA RAPORU 
 

Esra YÜKSEL COŞKUN - Elçin ESENLİK  

GEÇ DÖNEM MANDİBULAR RETROGNATİLİ HASTADA 

AKTİVATÖR’ÜN ETKİLERİ: 2 YILLIK TAKİP 
 

Esra YÜKSEL COŞKUN - Elçin ESENLİK  

PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ OKUL SORUNLARI VE 

BAŞARI DURUMLARI: ADANA KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 
 

Fatma KİRMAN  

DİYABETİK AYAK RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEME GİRİŞİMLERİ  

Fatma ÖZKAL - Serpil YÜKSEL  

LİNEER SICAKLIK DAĞILIMINA MARUZ SERAMİK VE 

KOMPOZİTTEN OLUŞAN BİMATERYAL DİSK İÇİN ISIL GERİLME 

ANALİZİ 

 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ - Hüseyin Fırat KAYIRAN  

POLİMER MATRİSLİ HİBRİT KOMPOZİTLERİN BURKULMA 

DAVRANIŞINA DENİZ SUYUNUN ETKİSİ 
 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ - Hüseyin Fırat KAYIRAN  

ADANA İLİNDE GÜRÜLTÜNÜN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELEMESİ 
 

Ganime Tuğba ÖNDER - Faruk KARADAĞ  

PROGRAMLANABİLİR ASANSÖR SİSTEMLERİ EĞİTİM SETİ 

UYGULAMASI 
 

Ganime Tuğba ÖNDER - Orçun KÜÇÜKATAY - Erdoğan ŞİMŞEK -  

İbrahim KARAÇAYLI 

 

KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ  

Gizem KAPLAN - Yunus YILDIRIM  

SARI AŞIK VE “YAHŞİ VE AŞIK” HİKAYESİ HAKKINDA 

MÜLAHAZALAR 
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Gönül MEMMEDOVA  

DETERMINATION OF AROMA COMPOUNDS OF THREE DIFFERENT 

PISTACHIO FRUITS USING GC / MS TECHNIQUE 
 

Gözde NOĞAY - Salih KAFKAS - Ebru KAFKAS  

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN METAL  

Gül CERF  

ÇELTİK TARIMI  

Gülay ZULKADİR - Garip YARŞİ - Adem ÖZARSLANDAN - Yusuf 

ÇELİK 

 

FARKLI DOZLARDA TURP EKSTRAKTLARININ MISIR 

TOHUMLARININ ÇİMLENME VE FİDE PERFORMANSI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

 

Gülay ZULKADİR -  Leyla İDİKUT  

YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG ESERİNİN SANATSAL 

DEĞERİ VE OĞUZ DEVLET GELENEKLERİYLE İLİŞKİSİ 
 

Gülcemal GUMMANOVA  

TÜRKİYE OTELLERİNDE ATIK KÂĞIDIN TOPLANMASI  

Sultan BEKİROĞLU - Gülnur MERTOĞLU ELMAS  

TUVALET KÂĞITLARININ PARÇALANMASINI ETKİLEYEN 

PARAMETRELER 
 

Gülnur MERTOĞLU ELMAS - Sultan BEKİROĞLU  

CİNNAMOMUM CASSİA UÇUCU YAĞI İLAVE EDİLEN DİŞ 

MACUNLARININ ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN İN VİTRO 

İNCELENMESİ 

 

Gülşah TOLLU - Elif A. ERDOĞAN ELİUZ  

THYMUS VULGARİS VE CUMİNUM CYMİNUM KATKILI JELATİN 

FİLM SOLUSYONLARININ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

BAKTERİSİNE KARŞI ETKİNLİĞİ 

 

Gülşah TOLLU - Elif A. ERDOĞAN ELİUZ - Nazlı DİLEK  

TÜRKMENCE VE FARSÇA ATASÖZLERİNİN KALIPLAŞMIŞ SÖZ 

ÖBEKLERİ OLARAK İŞLEVİ 
 

Gülşat GÜNDOGDIYEVA  

TEMİZ ENERJİ HAKKININ ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ  

Güven SÜSLÜ  

GASTRONOMİK BİR DEĞER OLARAK GÜL VE GÜL ÜRÜNLERİ  

Halil SUNAR - Alper ATEŞ  

SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA 

GÜL’ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Halil SUNAR - Alper ATEŞ - Balhun ERSÖZ  

OSMANLI DÖNEMİNDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA MERSİN 

SANCAĞININ İDARİ YAPILANMASI 
 

Hasan TELLİ  

AKTİF FUTBOLCULARDA HEDEF YÖNELİMLERİ VE 

MOTİVASYONEL İKLİMİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

İdil MAĞARACI - Rabia YILDIZ - İnci KESİLMİŞ - Turhan TOROS  

SPOR SAKATLIĞI YAŞAYAN VE YAŞAMAYAN AKTİF 

FUTBOLCULARDA MOTİVASYONEL İKLİM VE YAŞAM DOYUMU 

DÜZEYLERİ 
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İdil MAĞARACI - Turhan TOROS  

YENİ BİR ORTAK AĞIRLIKLAR ALGORİTMASIYLA ÜLKELERİN 

ÇEVRESEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 
 

İhsan ALP - Volkan Soner ÖZSOY  

SICAK-SOĞUK ORTAM FİZYOLOJİSİ VE SPOR  

İnci KESİLMİŞ  

SİLİFKE YÖRESİNDE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUN OLAN 

FUNGAL HASTALIKLAR VE MÜCADELE OLANAKLARI 
 

Hale GÜNAÇTI - İpek ÜRÜN - Şule Hilal ATTAR  

YETİŞKİN İNSAN ELİ: BAZI ANTROPOMETRİK KARŞILIKLAR  

Işık TUNCER - Sinan İYİSOY  

TÜRKLERDE YÜZ:  ANTROPOMETRİK BİR ANALİZ  

Işık TUNCER  

ABU NASR FARABİ VE “KİTAB'ÜL-MUSİKA” ESERİ  

Kakacan CANBEKOV - Aýlar SAPARMYRADOVA  

ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLARIN SPOR 

ETKİNLİKLERİNE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ 
 

Nevzat DEMİRCİ -  Pervin DEMİRCİ - Kazım ERASLAN  

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN BİREYLERİN FİZİKSEL 

AKTİVİTEDEN HOŞLANMA VE YAŞAM KALİTELERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Nevzat DEMİRCİ - Ersin İLKİLİROĞLU -  Pervin DEMİRCİ -  

Kazım ERASLAN -  Serpil KABAKLI 

 

ANAMUR/MERSİN İLÇESİNİN SOĞUKLAMA SÜRESİ VE 

MEYVECİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Levent SON - Aşkın BAHAR  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVECİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ  

Levent SON - Aşkın BAHAR  

MEYVECİLİKTE BİYOTEKNİK MÜCADELE  

Levent SON - Aşkın BAHAR  

MUT YÖRESİNDE MEYVECİLİK  

Levent SON - Aşkın BAHAR  

TÜKETİM TOPLUMU  

Mahmut Erhan ÖZDEMİR  

MEME CERRAHİSİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEMİN ÖNLENMESİNDE 

KENDİ KENDİNE LENFÖDEM YÖNETİMİNİN ETKİSİ 
 

Maide YEŞİLYURT - Serpil YÜKSEL  

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET 

ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Mehmet Barış ASLAN - Zeki AKBAKAY  

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞA AÇIKLIĞIN DIŞ TİCARET 

ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Mehmet Barış ASLAN - Zeki AKBAKAY  

KORONER ANJİYOGRAFİK OLARAK GÖRÜNTÜLENEMEYEN SOL 

ÖN İNEN ARTER HASTALIKLARINDA CERRAHİ İLE MEDİKAL 

TEDAVİNİN KISA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mehmet Erin TÜYSÜZ  
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ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞININ FUTBOLCULARDA 

MEVKİLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Zarife TAŞTAN - Mehmet Melih KESİLMİŞ - Turhan TOROS  

FUTBOLCULARDA ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞINDA, 

MOTİVASYONEL İKLİMDE VE YAŞAM DOYUMUNDA SPORCUNUN 

YAŞI BELİRLEYİCİ UNSUR MUDUR? 

 

Zarife TAŞTAN - Mehmet Melih KESİLMİŞ - Turhan TOROS  

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL 

YABANCILAŞMA DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ 
 

Menderes KOVANCI  

CEMAL ŞAKAR’IN “GİDENLER GİDENLER” HİKÂYE KİTABINDA 

HALKBİLİMİ UNSURLARI 
 

Metin EREN  

CEMAL ŞAKAR’IN “YOL DÜŞLERİ” HİKÂYE KİTABINDA 

HALKBİLİMİ UNSURLARI 
 

Metin EREN  

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİNE 

ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

 

Emine Banu ELBİSTAN - Mustafa Kemal KÜLEKCİ  

SEKSENLİ VE DOKSANLI YILLARDA MERSİN  

Mustafa Sarper ALAP  

AKDENİZ’DE ANTİK BİR KENT MİNNETPINARI: ARKEOMETRİK 

VERİLER IŞIĞINDA ANTROPOLOJİK BAKIŞ 

 

Mustafa Tolga ÇIRAK  

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDEKİ YAPILAŞMANIN 

FAUNA VARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

Muzaffer YÜCEL - Zerrin SÖĞÜT - Deniz ÇOLAKKADIOĞLU - Barış 

KAHVECİ - Mehmet ASLAN 

 

KÜÇÜK KARABALIK KİTABININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN 

RESİMLENDİRME AÇISIDAN İNCELENMESİ 
 

Naciye ÖZ - Serdarhan Musa TAŞKAYA  

ATA TERZİBAŞI VE KERKÜK'ÜN TÜRKLÜĞÜ HAKKINDA BELGELER  

Necat KEVSEROĞLU  

METABOLİK SENDROM HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER 

HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE 

UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI 

 

Ahmet TOPTAŞ - Nevzat DEMİRCİ - Pervin DEMİRCİ - Nilay Feyza 

BAĞCA 

 

MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDEKİ BİZANS KURŞUN MÜHÜRLERİ 

ÜZERİNE ÖN DEĞERLENDİRMELER 

 

Nilgün ELAM  

"KITABI-DEDE KORKUT" VE BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN 

ŞİİRİNİN GENEL YÖNLERİ 
 

Nizami MURADOĞLU (MAMMADOV)  

EDEBİYAT NAZARİYECİSİ OLARAK ALİŞİR NEVAYİ  

Nurgeldi TUVAKOV  

TWİTTER VE DİJİTAL AKTİVİZM: KAZDAĞLARI ÖRNEĞİ  

Bayram Oğuz AYDIN  
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POSTMODERN FOTOĞRAFTA KİŞİSEL TARİHİN YENİDEN ÜRETİMİ: 

GİLLİAN WEARİNG’İN ALBÜM SERİSİ 
 

Onur TATAR  

BEŞ YILLIK SÜREDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

MİKROORGANİZMALARIN VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK 

PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Orkide KUTLU  

İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP HASTALARDA HIZLI 

ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ VE YÜZ MASKESİ TEDAVİSİNİN 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Osman YILDIZ - Gökhan TÜRKER  

GELECEK TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ: MEDYA 

İŞLETMELERININ YÜZ MIMIKLERI VE EL JESTLERI TANIMA 

TEKNOLOJISI KULLANIMI 

 

Duygu HIDIROĞLU  

ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Oya KORKMAZ  

XIX. YÜZYILDA ANTEP’TE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL 

HAYAT 

 

Adem ÇALIŞKAN - Öznur ÇUHA  

HAZIR YEMEK FİRMALARI MUTFAK HİJYENİ KAYNAKLI BESİN 

ZEHİRLENMELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Öznur ÖZGEL - Zehra YILDIZ  

OVERVIEW OF CORPUS RESEARCH IN TURKEY  

Pınar BABANOĞLU  

İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE MERSİN’DE SANAYİLEŞME  

Rahşan İNAL  

SUFİ ŞEYH ZAHİD GİLANİ TARAFINDAN ANLATILAN FOLKLOR 

METİNLERİNDEKİ EFSANE VE RİVAYETLER 

 

Rasim HAŞIMOV  

EDİGEY DESTANIN’DA (TATAR-KAZAK-BAŞKURT) BULUNAN 

MİTOLOJİK UNSURLAR ÜZERİNE 

 

Rövşen ALİZADE  

SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İZLENİM YÖNETİMİ: 

#TENYEARCHALLENGE AKIMI 

 

Salih GÜRBÜZ  

GREEN PLUM SEEDS AS LOW COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF 

MALACHITE GREEN 
 

Serpil SAVCI  

ADSORPTION OF METHYLENE BLUE BY CHERRY SEED  

Serpil SAVCI  

TOMOTERAPİ CİHAZI İLE ÇALIŞAN RADYASYON GÖREVLİLERİNE 

YÖNELİK ORTAM DOZU DEĞERLENDİRMESİ 
 

Songül   BARLAZ US  

KARABAĞ MASALLARININ ÖZELLİKLERİ  

Sönmez ABBASLI  

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHTE BENLİK 

ALGILARI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER 
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Sonnur KÜÇÜK KILIÇ - Erman ÖNCÜ  

BİTKİ ÖRNEKLERİNDE SEM ANALİZLERİ İÇİN YENİ KURUTMA 

YÖNTEMİNE AİT İLK BULGULAR 

 

Şenay KARABIYIK  

İNTERDONATO LİMON ÇEŞİDİNDE FARKLI ÇİÇEKLENME TİPLERİ 

VE ÇİÇEK YAPILARININ MEYVE TUTMA DÜZEYİ VE ÇİÇEK TOZU 

ÜRETİM MİKTARINA ETKİSİ 

 

Şenay KARABIYIK - Sinan ETİ  

FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ’ NÜN 

HALKA AÇILMASI 
 

Şenol KANDEMİR - Canol KANDEMİR  

EFFECTIVE USE OF WATER AND BODY REGULATION SYSTEMS  

Tahseen Fatima MIANO - Tanveer Fatima MIANO  

İNGİLTERE’NİN BÜYÜK KITLIKLA SARSILDIĞI YILLAR:1315-1320  

Tolgahan KARAİMAMOĞLU  

RELIGION AND ATTITUDES TOWARDS FAMILY PLANNING IN 

PAKISTAN: EMPIRICAL EVIDENCE FROM PSLM 2011-12 

 

Tooba Pervaiz BANDAY - Ashar AWAN  

1982 İLE 2018 DİN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARININ AMAÇLAR 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Tuğrul YÜRÜK  

MEVLÂNÂ’DA TANRI’NIN SÜBÛTÎ SIFATLARI  

Tuna TUNAGÖZ  

FEN, TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ÇEVRE KAZANIMLARI İLE İLGİLİ 

ETKİNLİKLERİN, MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE SAF MADDE 

KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

 

Uğurcan BOLAT - Bengü KAPLAN  

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Vedat ÇAKIOĞLU - Hüseyin ERGEN  

MANDALARDA, ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN SOMATİK HÜCRE SAYISINA 

GÖRE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE SINIFLANDIRILMASI 
 

Yalçın TAHTALI  

UYGULAMALI BİLİMLERDE İSTATİSTİK ANALİZLER İÇİN BAZI 

GENEL HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Yalçın TAHTALI - Lütfi BAYYURT  

OTEL İŞLETMELERİNDE LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ALAN 

ARAŞTIRMALARI: SCİENCE DİRECT VERİ TABANI İNCELEMESİ 
 

Yılmaz AKGÜNDÜZ - Uğurcan METİN  

ÖRGÜTSEL İNTİKAM İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ MAKALELERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Yılmaz AKGÜNDÜZ - Uğurcan METİN  

MONOLİTİK SERAMİKLE RESTORE EDİLMİŞ MOLARDA 

YAPIŞTIRICI SİMANIN STRES DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ: SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

 

Zafer ÖZER  

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE FOTONİK KRİSTAL TABANLI 

BİOSENSOR TASARIM VE ANALİZİ 
 

Zafer ÖZER  
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TEKNE SAYISININ HAŞILLAMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Zehra KUMAŞ - Pınar DURU BAYKAL  

ELMA POSASINDAN PEKTİN ELDE EDİLMESİ  

Zerrin TAŞKIN  

IL1RN POLİMORFİZMİ İLE SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT 

ARASINDA İLİŞKİ YOKTUR 

 

Güneş ÇAKMAK GENÇ - Zuhal MERT ALTINTAŞ - Ahmet DURSUN - 

İbrahim Etem PİŞKİN - Mustafa ÇALIK - Ayça KOCAAĞA - Sevim 

KARAKAŞ ÇELİK 

 

MERSİN İLİNDE MEFV GEN MUTASYON SIKLIĞI  

Zuhal MERT ALTINTAŞ - Nazan ERAS  

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE 

KARİYER BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

Hasan KILIÇ - Ferdi DEBBAŞOĞLU  

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISI: OKUL 

ALGISI VE OKULA AİDİYETİN ROLÜ 

 

Fatma USLU GÜLŞEN  

KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ  

Bediha KARAPINAR  

BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN 

KULLANILMASI: HİBRİT ÖN İŞLEM OPTİMİZASYONU 
 

Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY - İsmail Kutlugün AKBAY - Ceyhun 

AKARSU - Halil KUMBUR 

 

BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN 

KULLANILMASI: ATIK KARIŞIMLARININ OPTİMİZASYONU 

 

Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY - İsmail Kutlugün AKBAY - Ceyhun 

AKARSU - Halil KUMBUR 

 

ALGILANAN NEPOTİZMİN ETİK LİDERLİK ARACILIĞINDA 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ 
 

Fatih ÖZDEMİR - Gülfer ÖZER  

KARİYER KARARSIZLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE 

NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 

Gülten GÜMÜŞTEKİN - Merve Gözde DURMAZ  

TAŞINMAZ DEĞERLEME TAHMİN MODELLEMESİ İÇİN YENİ HİBRİT 

MODEL ÖNERİSİ: KONYA ÖRNEĞİ 
 

Süleyman ŞİŞMAN - Şükran YALPIR - Ali Utku AKAR  

TAŞINMAZ DEĞER TAHMİNİNDE COBB – DOUGLAS HİBRİT MODEL 

UYGULAMASI 
 

Ali Utku AKAR - Şükran YALPIR - Süleyman ŞİŞMAN  

YAŞADIĞIMIZ KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM İÇİN  

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Ahmet ÖZER  

MEKÂN, TARİH VE İNSAN BAĞLAMINDA MERSİNDEKİ YENİ 

SÜRECE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ 

 

Ahmet ÖZER  

ASAL ALT MODÜLLER VE GÜÇLÜ NİLPOTENT ELEMANLAR  

Ortaç ÖNEŞ - Mustafa ALKAN  
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ASAL İDEALLER VE GÜÇLÜ NİLPOTENT ELEMANLAR  

Ortaç ÖNEŞ - Mustafa ALKAN  

1950-1970 SANAT ORTAMINDA “İŞ VE İSTİHSAL SERGİSİ”  

SALİH GEZEN - Berna COŞKUN ONAN  

SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 
 

Mine EKİNCİ  

RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU KARDİYOTOKSİK ETKİYİ 

ÖNLEMEDE N-ASETİL SİSTEİNİN ROLÜ 

 

Songül BARLAZ US - Özden VEZİR - Metin YILDIRIM - Gülşen 

BAYRAK - Serap YALIN - Ebru BALLI - Erdinç YALIN - Ülkü 

CÖMELEKOĞLU 

 

1859 KULELİ VAK’ASI VE ABDÜLAZİZ’İN VAK’A İLE İLİŞKİSİ  

Mesure GÖK   

AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIK 

MEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
 

Yusuf ÇELİK - Adem ÖZARSLANDAN - Gülay ZULKADİROĞLU - 

Levent KESKİN 

 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Serdarhan Musa TAŞKAYA  

OSMANLI DEVLETİ ÇEKİLDİKTEN SONRA HİCAZ’DA DURUM  

Mustafa ÇABUK - Recep ÇABUK  

TARSUS’TA AMERİKALI MİSYONER FAALİYETLERİ VE ERMENİ 

OLAYLARI (1909-1919) 

 

Mustafa ÇABUK  

GÜNEŞ DİL TEORİSİ  

Berrin YILMAZ - Zeynep AKBULUT - Berfin BALLI  

GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ HİBRİT GENETİK 

ALGORİTMA ÖNERİSİ 
 

Osman PALA  

HİBRİT GENETİK ALGORİTMA İLE KÜME KAPSAMA PROBLEMİNE 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ 
 

Osman PALA  

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE İLETİŞİM  

Fadime TORU - Meryem Türkan IŞIK  

SÜREKSİZ BİR STURM LİOVİLLE OROBLEMİNİN RİESZ TABANLIĞI 

PROBLEMİ ÜZERİNE 
 

Olgun CABRİ - Khanlar R MAMEDOV  

5-FLUOROURACİL LİPOZOMLARININ KRONİK LÖSEMİ HÜCRELERİ 

(K562) ÜZERİNE ANTİKANSER AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ 
 

Nefise Özlen ŞAHİN - Abdelwahab Omri - Serap YALIN  

TIBBİ LABORATUVARLARDA YAŞANAN İŞ KAZALARI, 

KARŞILAŞILAN MESLEK HASTALIKLARI VE ÖNLEME 

FAALİYETLERİ 

 

Nurcan TEMİZ - Mehtap GÜMÜŞ  

LAVANTA (LAVANDULA İNTERMEDİA) ÇELİKLERİNE 

UYGULANAN FARKLI METODLAR İLE EN VERİMLİ ÜRETİM 

YÖNTEMİNİN BELİRLENMES 
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Kübra KEY - Ferit KOCAÇINAR  

CRISPR-CAS SİSTEMLERİNİN SİNİR SİSTEMİYLE İLGİLİ 

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANIMI 
 

Nail Can ÖZTÜRK  

MARKOWİTZ ORTALAMA-VARYANS VE BLACK-LİTTERMAN 

MODELLERİ İLE SEÇİLEN PORTFÖYLERİN PERFORMANSLARININ 

DÖNEMSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI: BIST 100 ENDEKSİ 

ÖRNEĞİ 

 

Emre KURNAZ - Turhan KORKMAZ  

2017-2018 YENİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER 

ALAN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Mehmet KARATAŞ  

KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILMAMA NEDENLERİ  

Nurcan TEMİZ - Arzu AĞAMOĞLU  

YENİ DENETİM RAPORU PROJESİNİN İNCELENMESİ  

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN BDS-570 KAPSAMINDAKİ 

SORUMLULUKLARI 
 

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

SÜRDÜRÜLEBİRLİK RAPORLAMASINDA MUHASEBENİN ROLÜ  

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE 

İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 
 

Mehmet KARATAŞ - Pervin DEMİR ÇETİN  

COMBUSTION CHARACTERISTICS OF NATURAL GAS AT OXYGEN 

ENRICHED CONDITIONS: EFFECTS OF OXIDIZER COMPOSITION 
 

Harun YILMAZ  

Flameless Distributed Combustion Characteristics of Syngas Mixtures   

Harun YILMAZ  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TİCARİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
 

Burcu Şefika DOĞRUL  

İNSAN FETÜSLERİNDE DENTİKULAT LİGAMENTİN ANATOMİK 

ÖZELLİKLERİ 
 

Özlem ELVAN - Gülden KAYAN  

ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ CİNSİYET, KIDEM, 

BRANŞ, EVLİLİK-İLİŞKİ SÜRESİ, ÇOCUK SAYISI İLE İŞ VE EVLİLİĞE 

YÖNELİK SOSYAL DESTEK ALGISINA GÖRE İNCELENMESİ 

 

Hazal KARAKUŞ - Burhan ÇAPRİ  

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİK PUANLARININ 

SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

Hazal KARAKUŞ - Burhan ÇAPRİ  

YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MUHASEBESİ VE 

İŞLETME KARLILIĞINA ETKİSİ 
 

Elif Nursun DEMİRCİOĞLU - Demet EVER  

EGZERSİZ VE KANSER  

Gül ÇAT - İrfan YILDIRIM  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 32 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTELERİ İLE YEME 

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Gül ÇAT - Gizem AKARSU - Nasuh Evrim ACAR - İrfan YILDIRIM  

YER FISTIĞI (ARACHİS HYPOGAEA L.) SULTAN ÇEŞİDİNDE KALLUS 

GELİŞİMİNE FARKLI ŞEKER (KARBON KAYNAĞI) 

UYGULAMALARININ ETKİSİ 

 

Zeynep ERGÜN  

SANATTA BİR ÖYKÜNME ÖRNEĞİ OLARAK VELAZQUEZ’İN 

NEDİMELERİ 
 

Aylin ÖZKAN - Funda DELİKTAŞ  

DİN VE FITRAT OLUMLU İLİŞKİSİ  

Mustafa ÜNVERDİ  

İSLAM’DA MÜSAMAHA VE TEKFİR -GAZALİ ÖRNEĞİ  

Mustafa ÜNVERDİ  

KARACA’DAKİ PLEKSUS BRACHIALIS'E ANATOMİK BAKIŞ  

Ayşe HALIGÜR - Sema ÖZKADİF  

PORSUK (Meles meles) DİLİ VE DİL PAPİLLALARININ 

MAKROANATOMİK VE SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK 

(SEM) İNCELENMESİ 

 

Ayşe HALIGÜR - Sema ÖZKADİF  

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA İÇEL SANCAĞININ DEMOGRAFİK YAPISI  

Alaattin AKÖZ  

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ, CERATİTİS CAPİTATA (WİEDEMANN) 

(DİPTERA: TEPHRİTİDAE)’NIN MANDALİNA VE PORTAKAL 

BAHÇELERİNDE POPÜLASYON DALGALANMASI 

 

Naime Zülal ELEKCİOĞLU  

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEKİ ENTOMOLOJİK SORUNLAR  

Naime Zülal ELEKCİOĞLU  

BİHRUZ BEY’İN GÖZÜYLE OSMANLI DEVLETİ VE BATILILAŞMA  

Berrin YILMAZ - Selin AYDOĞAN - Ayça KOCATEPE  

HACI MEHMET EFENDİ  

Berrin YILMAZ - İrem Nur ÖZKAN - Cihan GÜLDALI  

TOROSLARIN BİLİNMEYEN HAZİNELERİ  

Berrin YILMAZ - Reyhan GÜNEYLİ - Duygu KARTAL  

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN 

ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI 
 

Emine YILMAZ BOLAT  

MEME KANSERİNDE BRCA-1 VE BRCA-2’DE SIK GÖRÜLEN 

POLİMORFİZM MUTASYONLARIN BÖLGEMİZDE GÖRÜLME SIKLIĞI 

 

Mustafa Zanyar AKKUZU  

KAMU İDARELERİNDE E-İÇ KONTROL  

Özer ŞEN - Jale SAĞLAR  

KENTSEL DÖNÜŞÜM   

Adnan TEPECİK - Aysu SARI  

ÜNİVERSİTE ADAYLARININ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN BAZI 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ  

 

Mehmet Can OLGUN - Hüseyin ERGEN  

CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK SERAMİK MALZEMELERİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE AG İLAVESİNİN ETKİSİ  
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Funda KAHRAMAN - Mehmet KÜÇÜK  

YANIT YÜZEY METODOLOJİSİ KULLANILARAK AA 7075 

ALÜMİNYUM ALAŞIMININ YÜZEY SERTLİĞİNİN TAHMİNİ VE 

ANALİZİ 

 

Funda KAHRAMAN - Mehmet KÜÇÜK  

MİDEDEN ENDOSKOPİK SNARE İLE ÜÇ ADET PİL ÇIKARMA 

OLGUSU 
 

Mustafa Zanyar AKKUZU  

MESLEKİ BENLİK SAYGISININ İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: 

ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

Gülten GÜMÜŞTEKİN - Pelin KANTEN - İskender VAROL  

ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK PUANLARININ 

SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

Merve KÜBRA - Burhan ÇAPRİ  

ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL ZEKA PUANLARININ SOSYO-

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

Merve KÜBRA - Burhan ÇAPRİ  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Nevzat DEMİRCİ - Pervin DEMİRCİ - Nilay Feyza BAĞCA  

KADIN ÇİFTÇİLERİN KIRSAL KALKINMADAKİ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ   

TÜRKİYE’DE TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU 
 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ   

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN KIRSAL KALKINMADAKİ 

ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ   

VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ EĞİTİMİ İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 

Sema ÖZKADİF   

EVCİL MEMELİ HAYVANLARDA SİNUS PARANASALES’İN 

ANATOMİSİ 
 

Sema ÖZKADİF  

KÖPEK KALBİNİN TOPOGRAFİK-KLİNİK ANATOMİSİ VE 

FONKSİYONU 

 

Sema ÖZKADİF - Ayşe HALIGÜR  

BALKAN HRİSTİYANLARI'NIN TARİH YAZIMINDA OSMANLI 

DEVLETİ VE TÜRKLER HAKKINDA KLİŞELER 

 

Redzep Skrijelj   

KADIN VOLEYBOLCU VE BASKETBOLCULARIN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ İLE SÜRAT, ÇEVİKLİK, KASSAL DAYANIKLILIK, 

AEROBİK GÜÇ VE TOPARLANMA YETENEKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Emre SERİN - Mehmet Akif ZİYAGİL  

GENÇ ERKEKLERDE SQUAT EGZERSİZ PROGRAMININ VÜCUT 

KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ 
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Emre SERİN - Mehmet Akif ZİYAGİL  

AEROBİK ANTRENMANLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

Emre SERİN   

DIŞ KAYNAK KULLANIMINA ALTERNATİF NAKDİ SERMAYE 

ARTIŞI İNDİRİMİ 
 

Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL - Betül ALTAY TOPCU  

TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE AVRUPA’DAKİ 

DURUM İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

İlknur Simge ÜNAL - İrem ERSÖZ KAYA  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РОДНЫХ, ВКЛЮЧАЯ РУССКИЙ, 

ЯЗЫКОВ: ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Svetlana ANZOROVNA 

Анзорова Светлана  Петровна 

ведущий научный сотрудник 

 научно-исследовательского центра 

национальных проблем образования  

Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

          

Обогащение современных теории и методики обучения языкам новыми 

подходами к филологическому образованию обучающихся исходит из идеи 

двуязычия и бикультурности в многонациональном государстве, эффективно 

обеспечивающей сохранение  и развитие родных языков.  Изучение проблем  

языкового образования обучающихся начального общего  образования и реализации 

их познавательного потенциала требует проведения междисциплинарных 

исследований в направлении поиска эффективных методов обучения родным, 

включая русский, языкам и русскому государственному языку России в их 

диалектическом единстве и различии. 

Народы, проживающие на территории Северо -  Кавказского Федерального 

Округа Российской Федерации, относящие себя по результатам переписи населения 

2010 года, к представителям абхазо-адыгской языковой группы,  являются 

двуязычными, потому что они владеют русским языком и в статусе родного и в 

статусе государственного Российской Федерации. Поэтому, так важно в начальном 

образовании  с первых дней правильно организовать обучение двум  языкам, особенно 

аудированию и говорению, как на  русском, так и  языках абхазо-адыгской языковой 

группы. Как отмечал видный  ученый  Н.Б. Экба, народы абхазо-адыгской группы 

связаны исторической общностью, их языки происходят из одного праязыка, к  

которому восходят  современные: абазинский и абхазский  языки – одна ветвь, 

адыгейский и кабардино – черкесский  языки – вторая ветвь. Происхождение всех 

абхазо-адыгских языков из одного праязыка подтверждает тот факт, что абсолютное 

большинство звуков этих языков, как гласных, так и согласных, являются для них 

общими. Однако сходство и близость фонетической и грамматической системы 

абазинского, адыгейского, кабардинского и черкесского языков не исключает и 

определенных различий в области фонетики, лексики и грамматики этих языков[5]. 
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Отметим, что в случаях собственного выбора русскоязычными обучающимися  для 

изучения одного из языков абхазо-адыгской группы или обучения на нём, у них 

появятся значительные трудности по овладению им, которые обуславливаются  

расхождениями русского и изучаемого языка данной группы. Следовательно, для 

обеспечения качественного  обучения требуется провести более тщательный и 

детальный учет трудностей и выработать методы и методики по их преодолению, 

которые необходимо применять при объяснении нового материала, анализе и 

выявлении причин речевых ошибок, определении системы тренировочных 

упражнений [4:38-63]. Таким образом, потребность в преодолении трудностей 

обучения, в т. ч. связанных с произношением многих звуков абхазо-адыгских языков, 

заставляют учителя совершенствовать свои приемы на новой методической основе. 

Исходя из вышесказанного, задача методистов и обучающих, связанная с 

обучением русскому  родному, русскому государственному  и одному из языков иной 

языковой семьи ( группы ) в их взаимосвязи, состоит в установлении преемственности 

в изучении обоих языков, которая заключается в опережающем обучении русскому 

(функциональному) языку; в учете специфических структурно – типологических 

особенностей изучаемых языков; в сознательном сопоставлении фактов этих языков 

и культур (чтение), так как выявление и использование при обучении их общих и 

специфических черт способствует динамичному и интенсивному становлению 

двуязычия и бикультуры. 

    В 1 классе образовательных организаций с любым языком обучения при 

изучении родных, включая русский,  языков, русского государственного Российской 

Федерации, как известно, выделяются три этапа: добукварный и подготовительный  

языка устный курс, букварный период - обучение грамоте и развитие речи, 

послебукварный период [3:3,262]. 

В 1 классе образовательных организаций,  с русским государственным России языком 

обучения основными  задачами разговорных уроков на 1-ом этапе являются: 

- выработка навыков восприятия на слух звуков и звукосочетаний русского языка и 

изучаемого языка семьи (группы); 

- формирование навыков правильного произношения звуков обоих языков; 

- усвоение определенного запаса слов и грамматических конструкций, необходимых 

для общения, а также для обучения письменной грамоте. 

Изучаемые слова и грамматические конструкции следует распределять по темам, 

содержание которых должна обуславливать  окружающая обучающегося 

действительность.  

Основные задачи 2-го этапа сводятся к следующему:  

- развитие у младших школьников фонематического слуха и речи;  

- обучение чтению и письму;  

- формирование представлений о культуре народов, населяющих Россию, введение в 

диалог культур  этих народов;       
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- повторение слов и конструкций, усвоенных на уроках 1-го этапа; 

- знакомство с новыми словами и конструкциями, практическое овладение ими путём 

упражнений по их употреблению в связной речи. 

В период обучения на 3-м этапе обучающий продолжает развивать у обучающихся 

навыки аудирования: умения слушать, воспринимать речь окружающих, говорить 

перед классом, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать содержание картин 

и иных видео изображений, прослушанного или прочитанного текста [2;3].  

В 1 классе образовательных организаций задачи первого этапа обучения в самом 

общем виде могут быть сформулированы следующим образом: 

- усвоение в предусмотренном программой объеме и в заданной последовательности 

высокочастотных образцов речи — слов, различных конструкций, небольших 

связных высказываний в монологической речи; 

- формирование элементарных умений узнавания, различения и произношения звуков 

и звукосочетаний при восприятии речи на слух, овладение ритмомелодикой; 

- элементарное ознакомление с наиболее продуктивными способами 

словообразования: суффиксальным, приставочным, приставочно-суффиксальным,  

формирование умений понимать значение производных слов и правильно 

употреблять их, снижая  нагрузку на память и эффективно содействуя обогащению 

словарного запаса учащихся; 

- обучение первоначальным умениям ведения диалога и построения монологических 

высказываний из двух—четырех предложений. 

- подготовка учащихся к изучению грамоты путем формирования умения членить 

слова на слоги, определять количественный и качественный состав слогов, составлять 

схемы слогового состава слова и звукового состава слогов. Эту задачу желательно 

решать методом межъязыкового переноса, для чего на уроках русского языка 

используются те же схемы и символы, что и при изучении языков, например, абхазо-

адыгской языковой группы. [3;4]. Отметим, что уровень развития двуязычия у  

обучающихся, владеющих языками абхазо-адыгской группы и степень их готовности 

к изучению и использованию русского языка различны. Исходя из этого  обучение 

аудированию  как на русском, так и на языках абхазо-адыгской группы, является  

важнейшей предпосылкой результативности учебного процесса на последующих 

этапах. 

       В  образовательных организациях данного типа  на изучение устного курса языков 

выделяется разное число часов в неделю. С этим связаны и разные дидактические 

модели процесса обучения аудированию. Наши  исследования и опыт позволяют при 

обучении аудированию рекомендовать  использовать  языковые упражнения на: 

аналогии, трансформации,  игровое заполнение пропусков,  перекрестный выбор 

(соответствие элементов в левой и правой колонках или так называемые задания на 

установление соответствий). Предлагаемые виды упражнений могут быть 
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тренировочными, направленными на формирование речевых навыков и закрепление 

приобретенных знаний, и контрольными, служащими  для определения уровня 

сформированных навыков и умений. При аудировании могут  использоваться  

комплексные рецептивные и продуктивные упражнения, формирующие навыки 

понимания и навыки продуцирования речи. Назначение продуктивных упражнений – 

формирование навыков употребления конструкций в речи, усвоение их 

синтаксической структуры и морфологических характеристик, синтаксической и 

лексической сочетаемости. Предлагается использовать комплекс упражнений, под 

которым  понимается оптимальный набор необходимых их типов и видов, 

выполняемых в такой последовательности и в таком количестве, которое 

обеспечивает формирование речевого навыка, доводимого до уровня умения. 

Предметными результатами освоения 1-го этапа - подготовительного курса родного 

языков, включая русский, государственного языка Российской Федерации, а в целом 

– аудирования,  как вида речевой деятельности являются требования и 

содержательные результаты ФГОС [1]. 
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SOVYET İDEOLOJİSİNİN ”KÖROĞLU DESTANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Tahir ORUCOV 

ÖZET 

"Dede Korgud" destanından sonra, sözlü halk edebiyatının en büyük eseri "Köroğlu" 

destanıdır. Destandakı olaylar XVI ve XVII yüzyıllarda Azerbaycanda, baş vermiş bir çok 

olaylarla, özellikle  ülkedeki Celaliler isyanı ile sesleşiyor. Tarihi-kahramanlık eposu olan  

“Köroğlu” destanıntakı olaylar tarihle bağlantılı halde tesvir ediliyor. “Köroğlu” destanı, 

XVI ve XVII yüzyıllara dayanıyor olsa da, XVII-XVIII yüzyıllarda eposun zengin gelişimi 

oldu. “Köroğlu” destanı halkın yaddaşında yaşayan ve haqqında en çok çalışılan, araştırılan 

ve öyrenilen folklor örneklerinden biridir.  

       Bu destanın araştırılması ile ilgili yüzlerce eser yazılmıştır. XVIII yüzyılın 

evvellerinden itibaren, “Koroğlu” destanına bilimsel ilgi artmıştır. Dünya halklarının 

destanları ile mükayisede saygı duyulan “Köroğlu”, uzun yıllardır M.H. Tahmasib'in 

çalışmalarının ürünü sayılır. M.H. Tahmasib destana önsöz, yorumlar yazdı ve "Köroğlu" 

destanı üzerine sayısız araştırma yaptı. 

Makalede “Koroğlu”'nun Sovyet dövründeki kaderi-Sovyet ideolojisinin etkisi de 

yansıtılıyor. Kommünistlerin “Köroğlu” destanıyla ilgili yaptıkları ideolojik kararlar Sovyet 

dönemine tamamen uyuyordu. Bu ise , esasen, Sovyet döneminde proletar 

enternasyonalizmi ile ilgiliydi. Çünkü Koroğlu obrazı vasitesi  ile halkın zenginlere karşı 

mücadelesinin yükselişi Sovyet ideolojisi ile tam uyuyordu. 

Anahtar Kelimeler: “Köroğlu” destanı, Köroğlu, M.H. Tahmasib, Sovyet dönemi, proleter 

enternasyonalizmi, komünist ideoloji, Humbat Alizade, Uzeyir Hacıbeyli. 
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SOVYET İDEOLOJİSİNİN ”KÖROĞLU DESTANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

 

ABSTRACT 

The epic of Koroghlu is the second prominent work of folk literature after “Dede 

Qorqud”. This epic is known with  peasant movements flared up in Azerbaijan in 16th and 

17th centuries, especially with Jelali revolts. In the epic of Koroghlu which is historical 

heroism, history is connected with artistry. Although the epic of Koroghlu appeared in 16th 

-17th centuries, it was known in 17th and 18th centuries. The epic of Koroghlu is still in local 

people’s minds, and it is one of the most wanted and renowned work in our literature.  

There are hundreds of works related to the exploration of this epic. There was a huge 

scientific interest to the epic of Koroghlu from the beginning of 18th century. The fruit of 

labor of Tahmasib was considered the best edition of this epic which had an important role 

in comparison with the world epics. He conducted many investigations according to the epic 

of Koroghlu and wrote some comments and introduction.  

The impact of ideolgy of Soviet Union reflected  fortune of this epic in that period of 

time. The ideological decisions about the epic of Koroghlu that was given by communists 

was a perfect match with the atmosphere of Soviet Union. This was mainly related to the 

proletarian internationalism principles in Soviet Union period. Because with the help of this 

epic, the ideology of growing peasant movements against the rich was in harmony with the 

ideology of Soviet Union. 

Key Words: The epic of Koroghlu, Koroghlu, M.H. Tahmasib, the period of Soviet Union, 

proletarian internationalism, Humbat Alizadeh, Uzeyir Hajibeyov. 
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AZERBAYCANDA NEVRUZ ÇERŞENBELERİ VE 

TÜRKÜLERİ 
 

Allahverdi Memmedli 

ÖZET 

Eski çağlardan bu yana Azerbaycan’da Nevruz’a kadar yılın son çerşenbeleri 

(perşembeler anlamında. Özellikle Nevruz’da mevcut olan dört perşembe Azerbaycan’da 

çerşenbe diye bilinir) özel hazırlık ve zenginlikle kutlanır. Inançlara göre bu çerşenbelerin 

her biri tabiatm dört önemli unsuru ile alakalı: Su, Ateş, Hava (Rüzgar, Yel anlamları da 

kullanılacaktır), Toprak 

Nevruz’un kutsal çerşenbelerindən birincisi Su çerşenbesidir. Buna el diliyle «Ezel 

çerşen- be», «Güzel çerşenbe», «Gül çerşenbe», «Sular Nevruz’u» da denir. Yılın son 

çerşenbesinin ikincisi Ateş çerşenbesidir. Bu hem de “Üzgü gecesi”, “Üzgü çerşenbe”, 

“İkinci çerşenbe”, “İsimli çerşenbe”, “Haberci”, “müjde”, “Müjde veren” denir. Nevruz’un 

güzel çerşenbelerinden üçüncüsüne halk arasında Yel çerşenbesi, Rüzgar çerşenbesi, Hava 

çerşenbesi, Yelli çerşenbe, Rüzgaroynatan çerşenbe denir. Nevruz çerşenbelerinin 

dördüncüsü Toprak çerşenbesidir. Bu çerşenbe hem de Ahirçerşenbe, İlahir (Yılm son 

perşembesi anlamında) çerşenbesi olarak bilinir. Çerşenbe gecelerinde halkımız su içerek, 

ateş üzerinden zıplayarak, hafif rüzgara karışarak nihayet, topraga baş eğer. Tabiatm dört 

unsuru ile alakalı olan İlahir çerşenbeler insan hayatmda, yaşamında önemli olan su, ateş, 

yel, toprakla alakalı. Nevruz çerşenbelerine bestelenen türküler, Maniler, ata sözleri, fıkralar, 

Bilmeceler sayıca çoktur. 

Anahtar Kelimeler: Nevruz, çerşenbe, Su, Ateş, Hava, Toprak. 
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LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN VE 

RADYOLOJİK OLARAK SAPTANAMAYAN FİSTÜLLERE YAKLAŞIM 

 

Kayhan GÜRBÜZ 

Özer ÖZLÜ 

Abdulkadir BAŞARAN 

ÖZET 

Amaç: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG) morbid obezite cerrahisinde etkin 

ve diğer cerrahi işlemlere göre daha düşük risklere sahiptir bir yöntemdir. LSG sonrası 

gelişebilecek fistüller yüksek oranda radyolojik ve endoskopik olarak belirlenebilmekte ve 

seviyesi anlaşılabilmektedir. Ancak nadir vakalarda fistüle ait klinik bulgular gözlenmesine 

karşın radyolojik ve endoskopik olarak fistül gösterilememektedir. Çalışmamızda LSG 

sonrası fistül gelişen hastalarımızın takip ve tedavi verileri paylaşılmıştır.    

Gereç ve yöntem: Mart 2011- Aralık 2017 tarihleri arasında LSG ameliyatı yapılan 

ve bunlar arasında fistül gelişen hastaların demografik verileri yanında tedavi sonuçları 

retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma süresi boyunca LSG ameliyatı yapılan 3395 hastanın 

(E/K=701/2694) ortalama yaşları 46,7±8,6 yıl, vücut kitle indeksleri (VKİ) 44,6±6,3 kg/cm2 

idi. Hastaların ortalama hastanede yatış süreleri 6,97±2,05 gün idi. Fistül gelişen hastalarda 

ise ortalama yaş 45,9±8,8 yıl, VKİ 44,3±6,3 kg/cm2 idi. Bu hastaların ortalama hastanede 

yatış süreleri ise 78,2±27,1 gün idi. İki grup ararasında ortalama yaş ve VKİ değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Fistül hastalarının yatış 

süreleri ise anlamlı olarak uzundu (p=0,001). 

Sonuç: LSG sonrası gelişen fistül ve fistülün seviyesi radyoloji ve endoskopi 

yardımıyla belirlenebilir. Bunun mümkün olmadığı nadir vakalarda hastanın kliniği ve 

laboratuvar sonuçları, kontrastlı abdomen tomografisi, endoskopik stentler, laparaskopik ve 

zorunlu hallerde laparatomik drenaj kombinasyonları ile hastanın takip ve tedavisi 

gerçekleştirilir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Fistül. 
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APPROACH TO NON-RADIOLOGICALLY DETECTABLE FISTULAS AFTER 

LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY 

 

ABSTRACT 

Objective: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) is an effective method in 

morbid obesity surgery and has lower risks than other surgical procedures. The fistulas that 

may develop after LSG and the level of fistulas can be determined by radiological and 

endoscopic methods. However, in rare cases, clinical findings of fistulas were observed 

without radiological and endoscopic signs of fistula. In this study, follow-up and treatment 

data of patients who developed fistula after LSG were shared. 

Materials and methods: Demographic data and treatment results of patients who 

underwent LSG surgery between March 2011 and December 2017 and who developed 

fistula were evaluated retrospectively. 

Results: The mean age of 3395 patients (M/F=701/2694) who underwent LSG 

surgery during the study period was 46.7±8.6 years and body mass index (BMI) was 

44.6±6.3 kg/cm2. The mean hospital stay was 6.97 ± 2.05 days. The mean age was 45.9 ± 

8.8 years and BMI was 44.3 ± 6.3 kg / cm2 in patients with fistula.  

Mean hospitalization time of these patients was 78.2±27.1 days. There was no statistically 

significant difference between two groups in terms of mean age and BMI (p> 0.05). The 

duration of hospitalization of the fistula patients was significantly longer (p=0.001). 

Conclusion: The fistula and the level of it after LSG can be determined by radiology 

and endoscopy. In rare cases where this is not possible, the patient's clinical and laboratory 

results, contrast-enhanced abdominal tomography, endoscopic stents, laparoscopic and, if 

necessary, laparotomic drainage combinations are used for follow-up and treatment of 

patients. 

Key Words: Obesity, Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Fistula. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE AKSARAY’DA SALGIN HASTALIKLARA DAİR 

BULGULAR VE SALGIN HASTALIKLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 

(XIX.–XX. YÜZYILDA) 

 

Adem ÇALIŞKAN 

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin XIX ve XX. yüzyılda yaşadığı olumsuzluklar sadece kayıp 

edilen savaşlar ve bu savaşlara bağlı olarak artan toprak kayıpları ve göçler, İçerde yaşanan 

isyanlar ve buhranlar, Avrupalı Devletlerin Osmanlı’daki gayrimüslimleri bahane ederek iç 

işlerine müdahale etmeleri değildi. Bu dönemde Osmanlı kentlerini ve toplumunu etkileyen 

diğer önemli bir hadise ise XVII. yüzyılda Avrupa’dan sonra XVIII. ve XIX. yüzyıllarda da 

Osmanlı’nın neredeyse bütün vilayetlerine yayılan veba,  kolera ve sığır vebası gibi salgın 

hastalıklardı. Bu salgın hastalıklar neredeyse Osmanlı Devletinin bütün kentlerinde büyük 

veya orta yâda büyük çaplı insan ölümlerine neden olurken, ortaya çıkan salgın hayvan 

hastalıkları da birçok hayvanın telef olmasına yol açtı. Ayrıca salgın hayvan hastalıkları 

insan sağlığını da belirli ölçülerde tehdit eden diğer bir durumdu. Osmanlı bu nedenle ülkede 

yaşanan bu salgın hastalıklara karşı tahkikatlar yaptı ve karantina uygulaması başlattı. 

Vilayetlere doktorlar, eczacılar ve bunları teftiş için de müfettişler görevlendirdi. Ayrıca yurt 

dışından da bu salgın hastalıkları önlemek için de pulvarizatör ile etüv makinaları temin 

edildi ve bu aletler vilayetlere gönderildi. Salgın hayvan hastalıkları için ise kentlere 

baytarlar görevlendirildi. Devlet, salgınlarda başarı gösteren görevlilere de bir takım nişanlar 

verdi. Ayrıca bazı vergilendirmelerde getirdi. Osmanlı Devletinin bütün tebaasını etkileyen 

bu salgınlardan en çok etkilenenler ise Müslümanlar oldu. Çünkü Müslümanlar bu salgın 

hastalıkların yaşanma nedenini kendilerine Allah tarafından verilmiş bir imtihan olarak 

gördü.  Bununla birlikte Müslümanlardan en fazla ölümlerin olmasının en önemli nedeni ise 

aile bireylerinin ölenlere temas etmesi ve hatta ölen kişinin eşyalarının kullanılması idi. 

Gayrimüslimler ise Müslümanlardan daha bilinçli idi ve bu nedenle bunların içlerinde 

ölümler Müslümanlara göre daha az oldu.   

XIX ve XX. yüzyılda Aksaray’da diğer kentlerde olduğu gibi veba, kolera, tifo, 

kızılcık ve salgın hayvan hastalıkları ortaya çıktı. Bu salgınlar kentte birçok insanın ölmesine 

ve yıkımlara neden oldu. Osmanlı Devleti yaşanan bu salgın hastalıklar üzerine diğer 
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kentlerde olduğu gibi bir takım önlemler aldı. Bu salgın hastalıklara karşı öncelikli olarak 

şehirde tahkikatlar yapıldı ve tutulan raporlar merkeze bildirildi. Hazırlanan bu raporlar 

sayesinde de gerekli önlemler alındı. Kentte salgının artmasını engellemek içinde karantina 

uygulaması başlatıldı. Örneğin kolera salgınından dolayı şüpheli olan mevki, hane veya 

şahıslar kordon altına alındı ve terbiyehanelerden bazılarını kapattı ve bazen de kentteki 

okulları kısa süreli tatil etti. Şehirde salgın hastalığa yakalananlara karşı tedavi yetersiz 

olduğunda da civar kentlere hastalar sevk edildi. Şehre doktorlar ve eczacılar görevlendirildi 

ve salgın hastalıkların bir an evvel engellenmesi istendi. Ayrıca bu salgın hastalıklarda yanlış 

tedavi uygulayan ve kolera hastalığına karşı yanlış ilaçlar kullanarak birçok insanın ölümüne 

sebep olan doktorlarda görevinden alındı.  Bu salgınlar da sadece Müslümanlar değil 

gayrimüslimlerde görev aldı. Salgın hastalıklar için Pulvarizatör ve etüv makineleri temin 

edildi.  Ayrıca sığır salgınları da şehirde hayvan teleflerine neden oldu. Örneğin 1889’da 

kısa sürede Aksaray ve civarında ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeni ile beş yüzü aşkın 

hayvan telef oldu. Merkez hemen gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı ve hayvan telefleri 

azalmaya başladı.  Alınan bu tedbirler ölümleri azalttı fakat tam bir netice alınamadı. Bu 

salgın hastalıklardan kaynaklı insan ölümleri de gün gün rakamlarıyla merkeze ve Sıhhiye 

Nezareti’ne bildirildi. Bu salgınlar kenti askeri anlamda da olumsuz etkiledi. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, XIX.-XX. Yüzyıl, Aksaray, Veba, Kolera, Tifo, Sağlık. 
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FINDINGS OF EPIDEMIC DISEASES IN AKSARAY IN THE OTTOMAN 

PERIOD AND MEASURES AGAINST EPIDEMIC DISEASES (XIX- XX. 

CENTURIES) 

 

ABSTRACT 

 century. The negativities experienced by the Ottoman State in these centuries were 

not only the lost wars and consequently the loss of land and migrations, the uprisings and 

crises and interfering of the European states to the internal affairs of the Ottoman State by 

using the non-Muslims were also problems of the Ottoman State. In addition to these, 

another important event affecting Ottoman cities and society were epidemic diseases such 

as plague, bovine plague and cholera ın XVIII. and XIX. Centuries which spread to almost 

all provinces of the Ottoman geography. While these epidemics cause major human deaths 

in cities, epidemic diseases have also caused many animals to be destroyed. In addition, these 

animal epidemics were another threat to human health. Ottoman launched quarantine against 

these epidemics.  Doctors and veterinarians deployed in the provinces. In order to prevent 

these epidemics, pulverizator and etüv machines were provided from abroad and these tools 

were sent to provinces. For epidemics of animal diseases, veterinarian was assigned to the 

cities. The state also gave a number of insignia to officials who succeeded in epidemics. 

Ottomabn State also brought some taxation.  Muslims were the most affected by these 

epidemics which affected all the subjects of the Ottoman Empire. Because Muslims saw the 

reason for these epidemics as a test by God. On the other hand, the most important reason 

for the deaths among the Muslims was the contact of the family members to the deaths and 

even the use of belongings of the deceased person. The non-Muslims were more conscious 

than the Muslims, and therefore the deaths among them were less than the Muslims. 

As in other cities, plague, cholera, typhoid, cranberry and epidemic animal diseases 

emerged in Aksaray in the XIX and XX. In the centuries. These outbreaks have caused many 

people to die and destruction in the city. The Ottoman Empire took some measures on these 

epidemics as in other cities. Investigations were carried out primarily in the city against 

these epidemics and reports were sent to the center. Necessary measures were taken thanks 

to these reports. Quarantine application was launched in the city to prevent the epidemic 

from increasing. For example due to cholera epidemic suspected positions, households or 

individuals were cordoned off and closed some of the training centers and sometimes short-



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 48 

term holidays in schools in the city. When the treatment was not enough against the people 

suffering from the epidemic in the city, patients were sent to the surrounding cities. 

Physicians and pharmacists were assigned to the city and epidemics were asked to be 

blocked as soon as possible. doctors who misused treatment in these epidemics and caused 

the death of many people using false drugs against cholera were also dismissed. Not only 

Muslims but also non-Muslims took part in these outbreaks. Pulverizer and etüv machines 

were provided for epidemic diseases. In addition, outbreaks of cattle caused animal deaths 

in the city. For instance, in 1889, more than five hundred animals died due to anthrax disease 

that occurred in and around Aksaray. The center immediately took the necessary measures 

and animal wastes began to decline. These measures reduced the deaths but no complete 

results were obtained. Human deaths caused by these epidemics were also reported to the 

center and Sıhhiye Nezareti day by day. These epidemics adversely affected the city in a 

military sense. 

Key Words: Ottoman, XIX-XX Centuries, Aksaray, Plague, Cholera, Typhoid, Health. 
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ELMA FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARIN 

ETKİLERİ 

 

Adem ÖZARSLANDAN 

 

ÖZET 

Bitki paraziti nematodlar dünya genelinde birçok bitki türünde ekonomik kayıplara 

neden olmaktadırlar. Bu çalışmada elma fidanı yetiştiriciliğinde nematodların mücadelesi 

üzerine çalışılmıştır. Ülkemizde elma fidanı iki yılda yetiştirilmektedir. Elma fidanının iki 

yılda yetiştirilmesi ekonomik ve zaman kaybı olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışma 2015-2016 yılında Sarıçam Adana’da elma fidanının bir yılda yetiştirilip 

yetiştirilmeyeceği üzerine çalışılmıştır. Stoolbedden sökülüp gelen köksüz M 111 ve M 9 

elma anaçlarına Fuji ve Gala çeşitlerinden alınan sürgünlerden kalem aşısı yapılmıştır. Aşı 

yapılan anaçlar Nisan ayının ilk haftası araziye dikilmiştir. Mayıs - Ağustos aylarında aylık 

olarak toprak analizleri yapılmıştır. 100 gr toprakta bitki paraziti nematod sayısını 1500 den 

fazla olduğunda bitkilerin tepe sürgünlerinin durduğu tespit edilmiştir. 100 gr toprakta 

toplam bitki paraziti nematod 1500’den daha fazla olduğunda ilaçlama yapılmıştır. Toplam 

nematod sayıları dikkate alındığında 45 gün ara ile 2 defa 1 L/da Etoprofos ilacı verilmiştir. 

Toprak analizde Pratylenchus spp., Paratylenchus spp.,  Tylenchorhynchus spp., 

Helicotylenchus spp. ve Xiphinema spp., nematodları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elma, bitki parazit nematodlar, mücadele. 
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EFFECTS OF PLANT PARASITIC NEMATODES IN CULTIVATION OF APPLE 

TREES 

 

ABSTRACT 

Plant parasitic nematodes cause economic losses in many plant species throughout 

the world. In this study, nematodes are studied in the cultivation of apple seedlings. In our 

country, apple seedlings are grown in two years. It is thought that the cultivation of apple 

saplings in two years is an economic and a waste of time.  

This study was carried out on whether or not apple seedlings will be grown in 

Saricam Adana in 2015-2016. Stem rooted M 111 and M 9 apple rootstocks from Stoolbed 

were removed from the shoots of Fuji and Gala varieties. Vaccine rootstocks were planted 

in the first week of April. Soil analyzes were performed monthly in May and August. It was 

found that when the number of plant parasitic nematodes in the 100 g soil was more than 

1500, the top shoots of the plants stopped. In 100 g soil, the total plant parasitic nematode is 

sprayed when it is more than 1500. Considering the total number of nematodes, two times 1 

/ da etoprofos drug was given with 45 days intervals. In soil analysis Pratylenchus spp., 

Paratylenchus spp.,  Tylenchorhynchus spp., Helicotylenchus spp. ve Xiphinema spp.,  

nematodes were detected. 

Key Words: Apple, plant parasitic nematodes, management. 
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MUZ BİTKİSİNİN KÖK DAĞILIMI VE NEMATODE MÜCADELESİ 

 

Adem ÖZARSLANDAN 

 

ÖZET 

Muz ülkemizde sahil kıyı şeridinde açık ve sera olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Muz bitkisinin köklere yatay ve dikey olarak kökleri oluşmaktadır. Bitki köklerinin % 60’ı 

rizomdan 0-40 cm arasında yatay kök dağılımı iken, 0-40 cm toprak derinliğinde % 80’nı 

bulunmaktadır. Muz alanlarında spiral nematod (Helicotylenchus multicinctus) ve kök ur 

nematodları (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica) olduğu bilinmektedir. Muz 

alanlarında bulunma oranı ve populasyon yoğunluklarına göre spiral nematodun, kök ur 

nematodundan daha fazla yoğunlukta ve yaygın olduğu bilinmektedir.  

Muz bitkisinin kök dağılımını bilmek nematod mücadelesi için önemlidir. Kesme 

fidan yaparak ana bitkiden uzak fidan elde edilmektedir. Ana bitkiden uzaklaştıkça nematod 

popülasyonu düşmektedir. Bundan dolayı ana bitkiden uzak elde edilen fidan daha iyi 

gelişmekte, verim ve kalite artışı sağlanmaktadır. Yeni bitkiler dileceği zaman sıra aralarına 

dikim yapılarak sıralar değiştirilmiş olacaktır.  Münavebe sistemi veya yer değiştirilerek 

nematod popülasyonun düşürülmesinden dolayı bitki gelişimi daha iyi olmaktadır. Muz 

bitkisinin kökleri yoğun olarak 0-40 cm çevresi ve derinlikte bulunmaktadır. Muz bitkisinin 

gövdesinden 0-40 cm uzağına kadar olan alandaki kökler korunmalıdır. Bu alandaki toprağa 

organik gübre karıştırılmalıdır. Verim ve kalite için 0-40 cm çevresindeki kökler nematod 

zararından korunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Muz, nematodlar, mücadele. 
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ROOT DISTRIBUTION OF BANANA PLANT AND NEMATODE 

MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

Banana is cultivated as open and greenhouse on the coastal coastline in our country. 

The roots of the banana plant are formed horizontally and vertically to the roots. While 60% 

of plant roots are horizontal root distribution between 0-40 cm from rhizome, 80% of soil 

depth is 0-40 cm. It is known that there are spiral nematodes (Helicotylenchus multicinctus) 

and root knot nematodes (Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica) in banana fields. 

It is known that spiral nematode is population density more intensive and more common 

than root knot nematodes in banana area. 

Knowing the root distribution of the banana plant is important for nematode control. 

By making cutting sucker, new sucker away from the mother plant are obtained. As we move 

away from the mother plant, the nematode population decreases. Therefore, the suckers 

obtained far from the mother plant develop better, yield and quality increase is provided. 

When new plants will be desired, the rows will be changed by planting between the rows. 

Plant growth is better because of the alternation system or displacement of the nematode 

population. The roots of the banana plant are intensely around 0-40 cm away fom mother 

plant and depth. Roots in the area up to 0-40 cm from the body of the banana plant should 

be protected. Organic fertilizer should be mixed with soil in this area. For yield and quality, 

roots around 0-40 cm should be protected from nematode damage. 

Key Words: Banana, nematodes, management. 
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EGE BÖLGESİNDE YERLEŞMELERİN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA GÖRE 

DAĞILIŞI 

Ahmet ATASOY 

ÖZET 

Ege Bölgesinin irtifa kuşaklarına göre yerleşmelerin konu edildiği bu çalışmanın asıl 

amacı lokasyondan kaynaklanan sorunları tespit etmek ve sorunlara yönelik tedbirlerin 

alınmasını sağlamaktadır. Kıyı çizgisinden başlayarak 2521 m’ye kadar varan yükseltilerin 

olması bölgenin jeomorfolojik özelliklerinden ileri gelmektedir. Ege bölgesinin coğrafi 

özellikleriyle ilişkili olarak daimi yerleşimler genellikle 1000 m’den daha alçak kesimlerde 

toplanmıştır.  

Harita Genel Komutanlığı’ndan temin edilen 1/250.000 ölçekli topografya haritaları 

çalışmanın amacı göre işlenmiştir. Bu işlemler sonucunda yükselti grupları ve yerleşme 

sınıfları belirlenmiştir. Topografya paftaları, Coğrafî bilgi sistemleri teknikleriyle işlenmiş 

olup, amaca uygun haritalara dönüştürülmüştür. Buna göre Ege Bölgesi 0-500 m, 501-1000,  

1001-1500, 1501-2000 ve 2001-2521 m yükselti basamakları şeklinde gruplandırılmıştır.  

Bu tasnife bağlı olarak yerleşmeler il, ilçe, köy ve yayla yerleşme merkezlerinin yükselti 

kademesi ortaya konulmuştur.  

Ege Bölgesinin % 80’ninin yükseltisi 1000 m’den daha alçaktır. Bölgede yer alan il 

ve ilçe merkezlerinin % 86.9’u ve köy yerleşmelerinin % 81.4’ü, 1000 m’den daha alçakta 

toplanmıştır. Aynı yükselti kademesinde toplanan nüfus oranı ise % 67.3’dür. Bu 

değerlendirmelerden anlaşıldığı gibi Ege Bölgesindeki nüfus ve yerleşmelerin önemli bir 

kısmı daha alçakta yer almaktadır.   

Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı doğal ortam özelliklerinin bir 

sonucudur. Ancak yerleşme yerlerinden kaynaklanan bir takım sorunlar mevcuttur. Bunların 

başında kıyı ovaları ile graben alanlarının imara açılmış olması ve tarım arazilerini atıl 

duruma düşmesi gelmektedir. Bununla birlikte yerleşmelerin taşkın risk sahasına kadar 

yayılmış olması yerleşmeleri etkileyen diğer önemli risklerdir. Bununla birlikte 

yerleşmelerin kıyı kuşağında giderek yoğunlaşması ise Ege bölgesindeki turizm 

merkezlerinin giderek sönükleşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir şekilde 

daha akılcı ve doğru planlamaların derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ege, yükselti, yerleşme, dağılış, köy, il, ilçe, yayla. 
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DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS IN THE AEGEAN REGION ACCORDING 

TO ALTITUDE STEPS 

ABSTRACT 

Main purpose of this study which deals with the settlements in the Aegean Region 

according to altitude levels, is to detect the problems due to location and enable measures to 

be taken for the problems. The altitudes from the coastline to 2521 m. are due to the 

geomorphological characteristics of the region. Permanent settlements are usually gathered 

in the zones below 1000 meters of height as related with the geographical characteristics of 

the Aegean Region.  

The topographic maps with the scale of 1/250.000 obtained from General Command 

of Mapping were discussed in accordance with the purpose of the study. As a result of these 

procedures, altitude groups and settlement classes were identified. Topography sheets were 

discussed with the techniques of Geographical information systems and they were converted 

to the maps that fit for purpose. Accordingly, the Aegean Region was grouped as 0-500 m., 

501-1000m., 1001-1500 m., 1501-2000 m. and 2001-2521 m. of altitude steps. Depending 

on this classification the settlements were presented as the altitude levels of province, 

district, village and highland settlement centers.  

80 % of the Aegean Region lower than 1000 meters. 86,9 % of the province and 

district centers and 81,4 % of the villages in the region are lower than 1000 meters. The 

population rate in the same altitude level is 67,3%. As can be understood from this 

evaluation, a remarkable part of the population and settlements in the Aegean Region is in 

lower lands.  

Distribution of settlements according to altitude steps is a consequences of natural 

environment characteristics. However, there are some problems due to the settlements. The 

leading factors are the coastal plains and grabens have been zoned for construction and 

agricultural fields have become inactive. Furthermore, the fact that settlements were 

expanded to the flood risk areas is another important risk that influences the settlements. In 

addition, intensive coastal settlements leads the tourism characteristics to become weaker in 

the Aegean Region. For that reason, it is necessary to immediately carry out more rationalist 

and accurate plannings sustainably. 

Key Words: Aegean, altitude, settlement, distribution, village, province, district, highland. 
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MARMARA BÖLGESİNDE YERLEŞMELERİN YÜKSELTİ BASAMAKLARINA 

GÖRE DAĞILIŞI 

Ahmet ATASOY 

 

ÖZET 

Marmara Bölgesinde yükselti kademelerine göre yerleşme dağılışını ortaya koymak, 

bu dağılıştan kaynaklanan sorunları irdelemek ve bunlara yönelik tedbirlerin alınmasını 

sağlamak çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır.  

Marmara Bölgesinin ortalama yükseltisi Türkiye’nin diğer bölgelerine göre daha az 

azdır. Bölgede toplam arazinin % 80’i 0-500 m’ler arasında, %16,12’si 501-1000 m’ler ve 

geriye kalan % 3,64’lük kısım ise 1001-2531 m’ler arasında yer almaktadır. Genellikle plato 

ve ova gibi basık şekillerden meydana gelen Marmara Bölgesinde en yüksek zirvelerine 

Uludağ’ın eteğinde ulaşılmaktadır. Aslında bölgenin morfolojisi ile uyumsuz olan 

Uludağ’ın, Marmara bölgesinin sınırları içine alınmış olması Bursa ile Uludağ arasındaki 

tarihi bağlardan ileri gelmektedir. Bu istisnai durum dışında bölgede ortalama yükselti 

genellikle azdır. Bu nedenle Marmara bölgesi yerleşmelerinin alçak kesimlerde toplanmış 

olması bölge özellikleriyle doğrudan ilişkilidir.  

Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli olan harita paftaları Harita Genel 

Komutanlığı’ndan temin edilmiştir.  Buradan sağlanan 1/250.000 ölçekli topografya 

haritaları Coğrafî bilgi sistemleri teknolojileriyle işlenmiş olup, amaca uygun haritalara 

dönüştürülmüştür. Bu işlemler sonucunda yükselti grupları ve yerleşme sınıfları 

belirlenmiştir. Buna göre Marmara Bölgesinde 0-250 m’ler arası, 251-500 m’ler, 501-750 

m’ler, 751-1000 m’ler, 1001-1250 m ve 1250-2541 m’ler arası olmak üzere 6 grup yükselti 

basamağı belirlenmiştir. Bu tasnife bağlı olarak yerleşmeler il, ilçe, köy ve yayla yerleşme 

merkezlerinin yükselti kademesi ortaya konulmuştur.  

Bölgedeki yükselti kademeleri ile yerleşimler arasındaki ilişki analiz edildiğinde 

mevcut yerleşmelerin % 87’sinin, 0- 500 m’ler arasında toplandığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Hatta analizler yerleşme tiplerine göre yapıldığında durum daha da artış göstermektedir. 

Şöyle ki ilçe merkezlerinin % 97’si ve köy yerleşmelerinin % 87,7’si 500 m’den daha alçak 

bir konumda yer aldığı görülmektedir. Bu dağılış bölgedeki nüfusunun dağılışını etkilediği 

için bölge nüfusunun % 90’nından fazla alçak araziler üzerinde toplanmıştır.  
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Yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre dağılışı sahanın doğal ortam 

özelliklerinden ileri gelmektedir. Yerleşmelerin çoğunlukla 500 m’den alçak yükseltilerde 

toplanmış olması, bölgede birçok problemin oluşmasına yol açmıştır. Bu sorunlar başında 

verimli tarım arazilerinin atıl duruma düşmesi gelmektedir. Öte yandan yerleşmelerin taşkın 

risk sahasına kadar yayılmış olması bölgenin diğer önemli sorunları arasındadır. Bu nedenle 

sürdürülebilir bir şekilde daha akılcı ve doğru planlamaların derhal hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Marmara, yükselti, yerleşme, dağılış, köy, il, ilçe, yayla. 
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DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS IN THE MARMARA REGION 

ACCORDING TO ALTITUDE STEPS 

 

ABSTRACT 

Main purpose of this study is to present the distribution of settlements according to 

altitude levels in the Marmara Region, analyze the problems due to this distribution and 

enable the measures to be taken for these problems.  

The average altitude of the Marmara Region is less than other regions. 80 % of the 

total lands in the region is between 0-500 meters of height, 16,12 % is between 501-1000 

meters of height and the rest 3,64 % is between 1001-2531 meters of height. The highest 

peaks in the Marmara Region, which generally consists of flat forms such as plateau and 

plain, are at the foot of Mount Uludağ. The fact that Uludağ, which is in fact incompatible 

with the morphology of the region, is included within the boundaries of the Marmara region 

stems from the historical connections between Bursa and Uludağ. Except for this exceptional 

situation, the average altitude in the region is low in general. For that reason, the fact that 

the settlements in the Marmara Region are usually in lower parts is directly related with the 

characteristics of the region.  

The map sheets that are necessary to carry out the study were obtained from General 

Command of Mapping. The obtained topography maps with the scale of 1/250.000 were 

discussed with the techniques of Geographical information systems and they were converted 

to the maps that fit for purpose. As a result of these procedures altitude groups and settlement 

classes were identified. Accordingly, 6 groups of altitude levels were identified in the 

Marmara Regions as the altitude between 0-250 meters, between 251-500 meters, between 

501-750 meters, between 751-1000 meters, between 1001-1250 meters and between 1251-

2541 meters. Depending on this classification the settlements were presented as the altitude 

lev When the relationship between altitude levels and settlements in the region is analyzed, 

we can see that 87% of the current settlements is between 0-500 meters. Even when the 

analyses are carried out according to settlement types, the rate increases. That is to say,it can 

be seen that 97% of the district centers and 87,7 % of the villages are located below 500 

meters. Since this distribution affects the distribution of the population in the region, more 

than 90 % of the population in the region is gathered in lower lands.   
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Distribution of settlements according to altitude steps is a due to the natural 

environment characteristics. Settlements especially below 500 meters caused many 

problems in the region. The leading problem is that fertile agricultural lands have become 

inactive. Furthermore, the fact that settlements were expanded to the flood risk areas is 

among the other important problems of the region. For that reason, it is necessary to 

immediately carry out more rationalist and accurate plannings sustainably.  

Key Words: Marmara, altitude, settlement, distribution, village, province, district, highland. 
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INVESTIGATION OF CO2 ADSORPTION OF SOME IRON-BASED METAL 

ORGANIC FRAMEWORKS 

 

Ali Baran NARİN  

Meral TURABİK 

ABSTRACT 

Metal Organic Frameworks (MOF) structures are a new class of organic inorganic 

hybrid solids that have become one of the fastest developing areas of chemistry. These 

structures are designed to connect various organic binders (ligands) and metal atoms to form 

a three-dimensional lattice structure. In this study MOF-235 samples were producedin micro 

and nano synthesis methods and functionalized with amine (NH2). At the end of these 

processes, MOF-235 (Fe), Nano-MOF-235 (Fe), NH2-MOF 235 (Fe) and Nano-NH2-

MOF235 (Fe) materials were obtained. Detailed characterization of these materials were 

made by SEM, XRD, FTIR, BET surface area and porosity analysis. CO2 adsorption 

capacities of the material were determined and compared. SEM images of the synthesized 

materials were examined and it was observed that the morphological structure of the MOF-

235 (Fe) material was octohedral and that the morphology turned into hexagonal 

microspindel structureafter modification with amine. In the BET surface area measurements 

performed by nitrogen adsorption, the highest value was determined as 1433 m2/ g for Nano 

MOF-235(Fe) material. 

Synthesis of the MOF-235(Fe) material at nano-size resulted in an increase in the 

surface area of the material, while the reduction of the surface area of the material due to the 

placement of amine molecules in the pores of the amine functionalization process. Although 

the amine functionalization reduces the surface area, it is observed that the adsorption value 

of CO2 increases due to the chemical effect. As a results, CO2 adsorption capacities at 25 °C 

for the synthesized MOF-235 (Fe), Nano-MOF-235 (Fe), NH2-MOF-235 (Fe) and Nano-

NH2-MOF235 (Fe) materials, were obtained. as 3.76, 4.12, 4.76, 5.03 mmol /g, respectively. 

Key Words: Metal Organic Framework, MOF-235, NH2-MOF-235, MOF, CO2 Adsorption. 
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ALT EKSTREMİTE İSKEMİ-REPERFÜZYONUNUN YOL AÇTIĞI UZAK 

ORGAN HASARININ ÖNLENMESİNDE KASPAZ İNHİBİSYONUNUN ROLÜ 

 

Ali GÜL 

ÖZET 

Alt Ekstremite İskemi-reperfüzyonunun Yol Açtığı Uzak Organ Hasarının 

Önlenmesinde Kaspaz İnhibisyonunun Rolü  

İskemi-reperfüzyon hasarı, iskemiye maruz kalan dokuda ve uzak organlarda hasara 

yol açan, inflamatuar hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığın patogenezinde rol 

aldığı düşünülen bir klinik durumdur. İskemi-reperfüzyonun oluşturduğu hasarı önlemeye 

yönelik pek çok strateji geliştirilmiştir. Buna karşın hayatı tehdit eden uzak organ hasarını 

tam olarak önlemeye yönelik etkili bir yöntem hala yoktur. 

İskemi-reperfüzyon sürecinde hücre ölümlerinin %85 oranında apoptozisle 

gerçekleştiği bildirilmiştir. Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F (zVAD-fmk) apoptoziste anahtar 

rol aldığı düşünülen kaspazların non selektif inhibitörüdür. zVAD-fmk’nın iskemiye maruz 

kalan organda apoptozisi inhibe ederek, iskemi reperfüzyon hasarını önlediği gösterilmiştir. 

Ancak iskemi-reperfüzyonun yol açtığı uzak organ hasarının önlenmesinde kaspaz 

inhibisyonunun etkisi araştırılmamıştır. 

Bu çalışmada 28 adet Wistar rat 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu (Grup 1, n=4) 

dışındaki gruplara 3 saat alt ekstremite iskemisi ve 6 saat reperfüzyon uygulandı. 2. Gruba 

(n=6) sadece iskemi-reperfüzyon uygulanırken, 3. Gruba (n=9) 5 mg/kg. zVad-fmk, 4. 

Gruba (n=9) ise zVad-fmk çözücüsü DMSO intraperitoneal olarak uygulandı.  

İskemi-reperfüzyon hasarına uğrayan uzak organ olarak böbrek seçildi. zVAD-fmk 

iskemi-reperfüzyon sonrası böbrek dokusunda oluşan Malonil dialdehit 

konsantrasyonundaki yükselmeyi ve katalaz aktivitesindeki artışı azalttı (iskemi reperfüzyon 

grubuna göre sırasıyla p=0,01 ve p=0,008). ELİSA ile hücre ölümü testinde de böbrek 

dokusunda iskemi-reperfüzyon sonrası artan apoptozisin zVAD-fmk uygulanması ile 

azaldığı gözlendi. Işık mikroskopisinde de zVAD-fmk’nın böbrekte iskemi-reperfüzyon 

hasarı bulgularının azaldığı görüldü.  
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Bu sonuçlar kaspaz inhibisyonunun, iskemi reperfüzyonun uzak organlarda oluşan 

etkilerini önlediğini desteklemektedir. Bu durum kısmen apoptozisin doğrudan 

inhibisyonuna, kısmen de lipid peroksidasyonu, süperoksit oluşumu gibi apoptozis 

aktivatörlerinin seviyesinin azalmasına bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Apoptozis, İskemi-reperfüzyon hasarı, kaspaz. 
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EFFECT OF CASPASE INHIBITION ON HIND LIMP ISCHEMIA-

REPERFUSION INDUCED REMOTE ORGAN INJURY 

 

 

ABSTRACT 

Effect of Caspase Inhibition on Hind Limp Ischemia-reperfusion Induced Remote 

Organ Injury  

Ischemia-reperfusion is a clinical entity that results in local damage and remote organ 

injury and is thought to play role in pathogenesis of many entities primarily inflammatory 

diseases. Numerous strategies have been developed to attenue ischemia-reperfusion injury. 

Dispite improved treatment modalities, an effective method to attenue remote organ injury 

that can lead to fatal clinic situations is still absent.  

It has been reported that 85% of cell dead during ischemia-reperfusion injury is due 

to apoptosis. Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F (zVAD-fmk) is a non-selective inhibitor of 

caspases which are recognized as key mediators of apoptosis. ZVAD-fmk is shown to 

attenue local organ injury in ischemia-reperfusion process via inhibiting apoptosis. But 

effect of caspase inhibition on ischemia-reperfusion induced remote organ injury has not 

been researched.  

In this study 28 Wistar rats were divided into 4 groups. All groups except sham group 

(Group1, n=4) were subjected to 3 hours hind limp ischemia, followed by 6 hour reperfusion. 

Group 2 (n=6) was only subjected to ischemia-reperfusion. Group 3 (n=9) received 5mg/kg. 

ZVAD-fmk and Group 4 (n=9) received zVAD-fmk solvent DMSO intraperitoneally.  

Kidney was selected as remote organ. zVAD-fmk inhibited the elevation of Malonyl 

dialdehyde concentration and catalase activity in kidney after ischemia-reperfusion 

compared with ischemia reperfusion group (p=0,01 and p=0,008 respectively). ELISA cell 

death detection also showed that zVAD-fmk lowered ischemia-reperfusion induced 

apoptosis in kidney. At the light microscope, findings of ischemia-reperfusion were 

improved in zVAD-fmk group.  

These results support that caspase inhibition attenues remote organ ischemia-

reperfusion injury. This attenuation is partially due to inhibition of apoptosis directly and 
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partially due to lowering of activators of apoptosis such as lipid peroxydation and superoxide 

regeneration. 

Key Words: Apoptosis, İschemia-reperfusion injury, caspase. 
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DÜZ TOPOLOJİYE SAHİP KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA SALDIRI 

TESPİT SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Ali ARSLAN  

Cansu CANBOLAT 

İpek ABASIKELEŞ TURGUT 

ÖZET 

Kablosuz iletim ortamının doğası gereği dışarıdan gelecek olan saldırılara kablolu 

ortamlara göre daha açık olmasının yanı sıra, algılayıcı düğümlerin kaynak kısıtları 

nedeniyle enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasının zorunluluğu problemi Kablosuz 

Algılayıcı Ağlar (KAA) için hesaplama yönünden güçlü algoritmalar kullanan güvenlik 

önlemlerinin alınmasına engel olur. Bu durum da KAA’yı hem içeriden hem de dışarıdan 

gelecek olan kötü niyetli saldırılara karşı dayanıksız hale getirir.  

Bu nedenle KAA’nın kaynak kısıtlarını göz önüne alan, enerji yönünden verimli 

güvenlik algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Kablosuz bir ağ yapısını tüm olası 

saldırılara karşı tamamen güvenli hale getirmek zor olmakla birlikte hem içeriden hem de 

dışarıdan gelecek saldırılardan korunmak için sistemde bir saldırı tespit mekanizmasının 

(Intrusion Detection System - IDS) bulunması gerekmektedir. Saldırı tespit sistemlerinde 

kullanılan iki yöntemden birisi önceden bilinen bazı saldırı modellerinin sisteme 

tanımlanmasının yapılarak “kötüye kullanımın tespitini” gerçekleştirmek; bir diğeri ise 

düğümlerin normal olmayan davranışlarından yola çıkarak hem bilinen hem de bilinmeyen 

saldırıların tespiti için “anormali tespiti” uygulamaktır. Anormallik tabanlı IDS’nin avantajı, 

bilinen saldırılar ile birlikte daha önceden görülmemiş/tespit edilememiş yeni tür saldırıların 

da tespit edilmesine imkân veriyor olmasıdır.  

Bu çalışmada düz topolojiye sahip KAA için komşu bilgisine dayalı IDS sistemleri 

incelenmiştir. Düz topoloji olarak da literatürde sıklıkla tercih edilen AODV protokolü 

seçilmiştir. AODV protokolünde her düğüm, komşu düğümleri aracılığı ile rota keşfi 

yaptıktan sonra, belirlediği rota üzerinden verisini hedefe yönlendirir. AODV üzerinde 

komşu düğüm bilgisiyle saldırı tespitinin yapıldığı çalışmalarda çeşitli saldırılar birçok 

varsayım üzerinden tespit edilmekle birlikte, geniş bir saldırı kümesi için anormallik tabanlı 
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bir tespit mekanizması tasarlanması gerekmektedir. Bu da gelecekteki çalışmamızın temelini 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Düz Yönlendirme, Saldırı Tespit Sistemi. 
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A REVIEW OF INTRUSION DETECTION SYSTEMS ON FLAT-BASED 

WIRELESS SENSOR NETWORKS 

 

ABSTRACT 

Owing to the vulnerability of the nature of wireless transmission environment to 

external attacks more than its wired equivalent and the problem of energy efficiency due to 

the resource constraints of the sensor nodes prevent developing security mechanisms using 

powerful algorithms in terms of computation.  

Therefore, WSNs are vulnerable to various attacks from both inside and outside. It is 

necessary to develop energy efficient security algorithms that take into account the resource 

constraints of WSNs. While it is difficult to make a wireless network completely safe from 

all possible attacks, an intrusion detection system (IDS) must be implemented in the system 

to prevent attacks from both inside and outside. One of the two methods used in IDS is to 

identify some known attack models to the system, which is called misuse detection; another 

is to detect both known and unknown attacks, based on the anormal behavior of the nodes, 

which is called anormal detection. The advantage of the anomaly-based IDS is that it allows 

detection of new types of attacks that have not been previously seen / identified with known 

attacks. 

 In this study, IDS systems based on neighbor information were examined for WSNs, 

which has a flat topology. AODV protocol, which is frequently preferred in the literature, 

has been chosen as the flat topology. In the AODV protocol, each node routes its data to the 

destination after the route has been discovered by neighboring nodes. While several attacks 

have been detected through several assumptions in studies involving the detection of 

intrusion by neighboring node information on AODV, an anomaly-based detection 

mechanism must be designed for a large set of attacks, which is the basis of our future work. 

Key Words: Wireless Sensor Networks, Flat Routing, Intrusion Detection. 
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AİLE SORUNLARININ AZA İNDİRİLMESİ İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ, İLETİŞİM 

VE TABU KONUMUZ OLAN CİNSELLİĞİN AİLE SAADETİNDE ÖNEMİ: 

İSLAMDA AİLE HUZURU VE CİNSELLİK 

 

Asiye TÜRKAN 

ÖZET 

Rabbimiz bize Âdem ve Havva ile başlayan insanlık serüveniyle  ailenin fıtrattan 

olduğunu ve yalnızlığın sadece kendisine mahsus olduğunu göstermiştir. 

Kur’an’da evlilik, kuvvetli bir akit, ağır sorumluluk isteyen bir anlaşma olarak 

tanımlanır. Aile kurulurken, evlilikte ve çıkabilecek anlaşmazlıklarda eşlerin birbirlerine 

karşı görevlerinden bahsedilir. 

Nebi Hz. Muhammed (a.s.) de evlenmeyi teşvik etmiştir.  

Aile huzuru için  cinsel mutluluk çok önemlidir.  Yatak odası huzurunu birbirlerine 

yaşatmayan eşler, huzurlu olamayacak ve sükun da bulamayacaklardır.  

Her iki cihanda da mutluluk ve huzur bu dünyada yaşama amacımızdır. Bir ailede 

bunların elde edilmesi öncelikle, iyi diyalogdan ve sağlıklı cinsel hayattan geçmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Mutluluk, Huzur, Cinsellik, Evlilik, Tabu. 
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SİLİFKE’DE KEÇİBOYNUZU BAHÇESİ TESİSİ 

 

Aşkın BAHAR 

Levent SON 

 

ÖZET 

Keçiboynuzu bakım gerektirmeyen bir ağaç olup doğal olarak özellikle Silifke sahil 

kuşağında yaklaşık deniz seviyesinden 500 m yüksekliğe kadar bulunabilmektedir. Yörede 

üreticilerin arazilerinde bulunan keçiboynuzu ağaçlarının büyük çoğunluğu kendiliğinden 

yetişen ağaçlardır. Çevrede bulunan ‘aşı’ olarak nitelendirilen isim ve özellikleri 

tescillenmemiş olan meyve kalitesi ve verimi yüksek ağaçlardan alınan aşı gözleri ile üretim 

yapılmaktadır.  

Dünya üretimi özellikle sahil kuşağındaki arazilerin inşaat alanlarına açılması 

nedeniyle Dünya Gıda ve Tarım örgütünün verilerine göre 40 yıllık süre sonucunda yarıdan 

fazla azalmıştır. Bu zaman süresince Dünya nüfusu ve buna bağlı gıda talebi ise katlanarak 

artmıştır. Son yıllarda keçiboynuzunun gıda ve sağlık alanında kullanımı artmıştır. Bunun 

neticesinde ise bu talebe bağlı olarak keçiboynuzunun fiyatı da artmıştır. Fiyat artışına 

paralel olarak 2015 yılında yörede üreticiler tarfından keçiboynuzu ile bahçe tesisi 

yapılmaya başlanmıştır. Bu alan günümüzde 20 dekarı geçmiştir. Bu bahçeler de 

keçiboynuzu ağaçlarının sıra arası ve üzeri 8 m olacak şekilde dikim yapılıp, goble terbiye 

sistemi uygulanmıştır.  

Silifke’de Keçiboynuzu yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli etmen ağacın gençlik 

kısırlık döneminin 7-8 yıl gibi uzun olmasıdır. Bu çalışmada Silifke’de keçiboynuzu 

yetiştiriciliğinde yapılan kültürel işlemler ve verim çağını erkene çekebilecek uygulamalar 

açıklanmıştır. Çalışma bu konuda fazla bilgi ve araştırma olmaması nedeniyle üreticilere ve 

araştırıcılara fayda sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Keçiboynuzu, Silifke, doğal,  bahçe, kültürel işlem. 
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CAROB ORCHARD PLANTING IN SILIFKE 

ABSTRACT 

Carob is a maintenance-free tree and can be found up to naturally 500 m altitude 

especially in Silifke coastal area. The majority of the carob trees are self-growing trees in 

the land of the producers in the region. Production is carried out with the grafting buds taken 

from the trees with high fruit quality and yields which are not registered in the name and 

properties which are described as 'aşı’ in the area.  

According to the data of the World Food and Agriculture Organization World 

production decreased by more than half as a result of the 40-year period, especially due to 

the opening of the land in the coastal zone to the construction areas. The world population 

and the food demand related to it increased exponentially during this time. The use of carob 

in food and health has increased in recent years. As a result, the price of carob increased due 

to this demand. The plantation of carob orchard was started by producers in parallel with the 

price increase in the region in 2015. This area has now exceeded 20 decares. The planting of 

carob tree was done between the row and above 8 m and vase pruning system was applied 

in these orchards.  

The juvenility period of the tree is as long as 7-8 years that the most important factor 

limiting the carob cultivation in Silifke region. The cultural treatments performed in carob 

cultivation in Silifke and the applications that could bring the age of yield to an early stage 

were explained in this study. The study will benefit producers and researchers due to the lack 

of information and research on this subject. 

Key Words: Carob, Silifke, natural, orchard, cultural treatments. 
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TÜRKİYE’DE ANANAS MUHAFAZASI 

Aşkın BAHAR 

Levent SON 

ÖZET 

Ananas Dünyada çok bilinen bir meyve olup, özellikle tropik alanlarda çok fazla 

miktarda üretilmektedir. Meyveleri taze veya meyve suyu başta olmak üzere değişik 

şekillerde tüketilmektedir. Türkiye’de üretimi olmadığı için yetiştiriciliği hakkında fazla 

bilgi bulunmamaktadır.  

Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün son istatistiki verilerine göre Türkiye yaklaşık 16 

bin ton ananas meyvesi ithalatı yapmıştır. Bu ithalat rakamı Türkiye’de üretimi yapılan, 

avokado ve yenidünya üretim miktarından daha fazladır. İthal edilen ananas meyvelerinin 

muhafazası ve paketlenmesi konusunda Türkiye’de yapılan çalışma bulunmamakla birlikte, 

bu konuda kaynak ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Dünyada ‘Smooth Cayanne’ ve  ‘Queen’ 

çeşitleri ticareti en fazla yapılan ananas çeşitlerdir. Ananasta derim olgunluğunun en büyük 

belirtisi kabuktaki yeşil rengin sararmasıdır. Olgunluk aşamasında toplam suda çözünebilir 

kuru madde (SÇKM) miktarı %12-14, SÇKM/asit oranı ise ortalama 1 civarında olmalıdır. 

Derimden sonra solunum, su kaybı, patojenlerden kaynaklı kayıpları azaltıp depo ömrünü 

arttırmak için ise yaprakları hariç meyveye mum uygulaması yapılmaktadır. Meyveler 

sınıflandırma işleminden sonra 9 kg’lık karton ambalajlarda 5-6 meyve veya 18 kg’lık karton 

ambalajlar içinde ise 8-10 meyve olacak şekilde paketlenirler. Ananas meyveleri 7 oC de, 

%90-95 oransal nemde 4 haftaya kadar en az bozulma ile muhafaza edilebilirler.  

Bu çalışma ile ananas muhafazası için Dünyada kullanılan en yeni muhafaza 

yöntemleri hakkında bilgiler vermek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ananas, paketleme, depolama, meyve, derim. 
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PINEAPPLE STORAGE IN TURKEY 

ABSTRACT 

Pineapple is a well-known fruit in the world and is produced in large amounts 

especially in tropical areas. The fruits are consumed in various ways, especially fresh or 

juice. There is no more available information about growing of pineapple because it is not 

produced in Turkey.  

Turkey has made about 16 thousand tons of pineapple fruit imports according to the 

latest statistical data of the World Food and Agriculture Organization. This import figure is 

greater than amount of production for avocado and loquat in Turkey. There are no studies 

on the packaging and storage of imported pineapple fruits in Turkey and there is a lack of 

resources and information on this subject. ‘Smooth Cayanne’ and ‘Queen’ varieties are the 

most traded pineapple varieties in the world. The most important symptom of harvest 

maturity in the pineapple is the yellowing of the green color on the peel. The amount of total 

soluble solid (TSS) should be 12-14% and the TSS / acid ratio around 1 in average at the 

maturity stage. Wax is applied to the fruit except leaves in order to decrease the losses caused 

by respiration, water loss, pathogens and increase the storage life after harvest. The fruits are 

packed in 9 kg cardboard packages with 5-6 fruits or in 18 kg cardboard packages with 8-10 

fruits after grading. Pineapple fruits can be stored at 7 oC, 90-95% relative humidity for up 

to 4 weeks with minimal deterioration.  

The aim of this study is to give information about the latest preservation methods 

used in the world about pineapple storage. 

Key Words: Pineapple, packaging, storage, fruit, harvest. 
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KÜLTÜRLERARASI ENTEGRASYON:FOLKLOR TURİZMİ 

 

Ateş AHMEDLİ 

ÖZET 

Makalede, halk turizmi fikrine açıklık getirilmiş,  ülkemizdeki bu alanın gelişim ve 

ilkere  ait konuları gözden geçirilmiştir. Halk bilimimizin tanıtımında önceliği kullanma 

imkanı tanımlanmış ve uygulama ilkeleri burada belirtilmiştir. Ayrıca, prioritetin diğer bilim 

alanları arasındaki bağlantıları göz önüne alındığında, soruna bu alanlarla entegrasyonda da 

bakmamız gerekir. Sorunun öğrenilmesinin sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerde de 

turizmin genişlemesi üzerinde etkili olacağını umuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Folklor turizmi, entegrasyon, kültür, anıt, efsane. 
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.... KÜLTÜRLERARASI ENTEGRASYON:FOLKLOR TURİZMİ 

 

ABSTRACT 

  In the article it is said about the tourism notion, the problems about the development 

and perspectives of this branch in our country are looked through. The opportunities of the 

usage of priority in propaganda and agitation problems of our folklore have been determined 

and its applied principles are studied. Besides it considering the priority connecting with the 

other branches of sciences we think it is necessary to look at this problem in the integration 

with these branches too. We hope that the investigation of the problem will influence to the 

expanding of the tourism movement not only in our country, but also in different countries. 

Key Words: Folklore tourism, integration, culture, monument, legend. 
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ÇEVİRİBİLİM YAYINLARINDA SORUNLAR VE POST-OLGUSALLIK  

 

Aytekin KESKİN 

ÖZET 

Bu çalışmada çeviri araştırmaları yayınlarında kaynak gösterme, etik duyarlılık ve 

metin üretme alışkanlıkları örnek bir makale bağlamında değerlendirilmiştir. Tosun ve 

Şimşek (2012) örneğinde, özellikle politik iletişimde belirginleşen gerçek ötesi (post-

olgusal) tutumun, çeviri bilimsel yayınlardaki yeri, eleştirel bir gözle irdelenmiştir.  

Çeviri araştırmaları bağlamında kabul görmüş, James Holmes’un (1972) çerçevesini 

çizdiği kuramsal ve uygulamalı alan ile bu çalışmada irdelenen makalenin nasıl 

ilişkilendirilebileceğine bakılmıştır. İrdelenen makalede öne çıkarılan, Türkiye’deki çeviri 

tarihi bağlamında Tercüme Bürosu (1940-1966) ve Hasan Âli Yücel’in maarif vekilliği 

dönemine (1938-1946) yönelik yergilerin bilim kuramsal dayanakları sorgulanmıştır.  

Metnin genelinde yazarların çeviri araştırmaları alanındaki temel yönelimleri âdeta 

yok sayarak Türkiye’nin yakın geçmişinin yerilmesi için çeviri bilimi nasıl 

araçsallaştırdıkları saptanmıştır. Makalede Türkiye’nin yakın geçmişine yönelik Tercüme 

Bürosu ile ilişkilendirilen dayanaksız yergiler, eleştirel bir okuma ile reddedilmiştir. 

Metinsellik ölçütleri açısından analiz edildiğinde makalenin bilimsel bir makaleden çok bir 

deneme özelliği taşıdığı dayanakları ile gösterilmiştir. Olgusal dayanaklardan yoksun, post-

olgusal (gerçek ötesi) bu tür değerlendirmelerin, Türkiye’deki çeviri araştırmalarının gelişim 

olanaklarını da sınırlayacağına ilişkin veriler bulgulanmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki çeviri bilimsel yayın faaliyetlerinde eleştiri kültürünün 

oluşmasına katkı amaçlanmıştır. Eleştirel okuma, eksikliklerin görülmesine katkı yapacak 

ve Türkiye’deki çeviri araştırmalarının bilim kuramsal temelde gelişmesinin de önünü 

açacaktır. Bilimsel makalelerdeki yargıların başkalarınca değerlendirilmesi, çeviri 

araştırmaları yayınlarındaki hataların tekrarlanıp yerleşmesi yerine, giderilmesine katkı 

yapacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tercüme Bürosu, çeviri ve ideoloji, yayın etiği, Hasan Âli Yücel, 

metinsellik ölçütleri. 
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IMPERFECT TRANSLATION STUDIES AND POST-TRUTH 

 

ABSTRACT 

In this study, the habits of producing texts, giving reference and ethical sensitivity in 

the translation studies publications have been evaluated in the context of a sample article. In 

the sample article written by Tosun and Şimşek in 2012, the place of the post-truth attitude 

-notably crystallized in political communication – in the publications of translation studies 

has been scrutinized in a critical way.  

In this context, how the scrutinized article might be associated with theoretical and 

applied branches mapped by James Holmes in 1972 - a widely accepted theoretician in the 

translation studies - has been viewed. As a result, it has been concluded that the article is 

related to the translational activities of ‘Tercüme Bürosu’ [Translation Bureau] (1940-1966) 

in terms of applied branch of translation studies. For this reason, the connection of the 

ministerial education period performed by Hasan Âli Yücel, who has been brought to the 

fore and criticized not only irrelevantly but also arbitrarily in the article, and the connection 

of the grounds of the negative criticisms with applied translation studies have been 

interrogated. In addition, the attempt to link the article in question with the field of translation 

criticism within the applied branch has remained inconclusive.  

In the study, it has been discovered that the authors have instrumentalized the 

translation activities by obviously ignoring the basic tendencies of translation studies 

throughout the article in order to negatively criticize the recent past of Turkey. The 

groundless criticisms associated with ‘Tercüme Bürosu’ [Translation Bureau] towards the 

recent past of Turkey have been rejected with a critical reading. Methodological approach 

and findings followed in the article have been scrutinized in details. When analysed in terms 

of textuality standards, the article has been concluded to bear the characteristics of an essay 

rather than a scientific article. Deprived of factual grounds, these kind of post-truth 

evaluations have been considered to restrict the development opportunities of translation 

researches in Turkey.   

In this study, the contribution to lay a critical platform in the activities of producing 

translation studies publications has been aimed at. The criticism attitude does not approve 

the notion of what is said by the author to be necessarily the best. Critical reading will 
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contribute to becoming aware of the shortcomings and pave the way for the principal 

development of translation studies in Turkey. The assessment of the judgements in the 

scientific articles by others will contribute to eliminating the faults in the translation studies 

rather than let them be repeated and become permanent. 

Key Words: ‘Tercüme Bürosu’, Translation and Ideology. Publication ethichs, Hasan Âli 

Yücel, Textuality Standards. 
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METİN OLUŞTURMA DAYANAĞINDA ÇEVİRİ ÖĞRETİMİNDE SORUNLAR 

VE OLANAKLAR: TÜRKÇE-ALMANCA DİL ÇİFTİ ÖRNEĞİNDE AMPİRİK 

BİR ÇALIŞMA 

 

Aytekin KESKİN 

ÖZET 

Çeviri özünde dilsel bir etkinliktir. Dilsel bir etkinlik olan çevirinin öğretiminde 

sorunlar ve olanaklar bu çalışmanın konusudur. Çeviri araştırmalarının bir bilim disiplini 

olarak değerlendirilmesinin geçmişi yaklaşık 50 yıldır. Çeviri araştırmaları ile birlikte yazılı 

ve sözlü çeviri (mütercimlik ve tercümanlık), üniversitelerde akademik bir öğrenim 

boyutuna taşınmıştır. Türkiye’de 1983-84 eğitim-öğretim yılından bu yana üniversitelerde 

çeviri, mütercim-tercümanlık veya çeviribilim adı ile bölümler açılmıştır. Çevirmenlik bir 

sanat etkinliği olarak düşünülmediği için özel yetenek sınavı yerine merkezî seçme ve 

yerleştirme sınavları ile bu bölümlere öğrenci alınmıştır.  

Çeviri öğretiminde sorunlar ve olanaklar bu çalışmada somut öğrenci etkinlikleri 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çeviri öğretiminde öğrenci merkezli bir yaklaşımla 

çevirmen adaylarının metin oluşturma alışkanlıkları, bir yarıyıl (2018-‘19 Güz Yarıyıl) 

boyunca aynı metin kesitlerinin farklı dönemlerde sınav etkinliklerinde gözlemlenip 

irdelenmiş ve örnek çeviri uygulamaları dayanağında çevirinin karmaşık ve çok etmenli yanı 

bulgulanmıştır.  

Görgül (ampirik) bir çalışma ile çeviri öğretiminde metin oluşturma alışkanlıkları 

açısından anadili ve yabancı dil yetkinliği ele alınmıştır. Çalışmada 'çeviri kuramsal 

yaklaşımlar' değerlendirilmemiştir. Çeviri odaklı metin çözümlemesi, çeviri tercihi ve çeviri 

stratejileri çevirmen adayının dil kullanımı bağlamı ile sınırlandırılarak çözümlenmiştir. Dil 

kullanıcısı olarak çevirmen adaylarının aynı metin kesitleri olsa da her defasında farklı metin 

ürettikleri ve böylece söz (parole) boyutunda dil araştırmalarında genellenebilir yargıların 

sorunsallığına yönelik veriye ulaşılmıştır. Çeviri uygulamasında metin oluşturma ile çeviri 

öğretimi arasındaki ilişki tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri Öğretimi, Çeviri Etkinliği, Çeviri Becerisi, Metin Oluşturma. 
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PROBLEMS AND OPPORTUNITIES ASSOCIATED WITH TEXT 

COMPOSITION IN TERMS OF TEACHING TRANSLATION 

AN EMPIRICAL STUDY ON THE TURKISH-GERMAN LANGUAGE PAIR 

 

ABSTRACT 

Translation is intrinsically a linguistic activity. From this point of view, the subject 

of this study comprehends the problems and opportunities in teaching translation. The 

history of translation research as being considered a scientific discipline dates back to 

approximately 50 years ago. Together with translation studies, both translation (written 

transfer) and interpreting (oral transfer) have been moved to an academic learning dimension 

in universities. Departments either under the name of translation studies or translation and 

interpreting have been opened in Turkey since 1983-1984 academic year and students have 

been admitted in line with Student Selection and Placement exams.  

In this study, the problems and opportunities in teaching translation have been 

analyzed within the frame of real student activities. The habits of translator candidates in 

creating texts have been examined in line with a student-centered approach in teaching 

translation. On the basis of sample translation practices, the complexity and multifaceted 

aspect of translation has been revealed. The competence on native and foreign languages has 

been discussed in terms of generating texts habits in teaching translation with an empirical 

study. In the study, ‘translation-oriented theoretical approaches in teaching translation’ have 

not been taken into account. 

Translation-oriented text analysis, translation preference and translation strategies 

have been analyzed by being limited to linguistic performance of translator candidates.  The 

relationship between text formation and teaching translation in translation practices has been 

discussed. 

Key Words: Teaching translation, translation activity, translation skill, text composition. 
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GEMİLERDE ÇALIŞMASI GEREKEN MİNİMUM GÜVERTE ZABİT 

SAYISININ İNCELENMESİ 

Bekir DEVECİ 

ÖZET 

Gemilerde köprüstünün kontrolü ve diğer yapılacak güverte işleri için güverte zabiti 

ihtiyacı vardır. Zabit ihtiyacının minimum sayıları “Gemilerin Gemiadamları İle 

Donatılmasına İlişkin Yönerge” ile belirlenmektedir. İlgili yönergeyle belirlenen minimum 

zabit sayıları, gemiler için zabit ihtiyacını karşılamakta mı?  

Bu çalışma gemilerdeki güverte zabit sayısının yeterli olup olmadığına cevap 

aramıştır. Bu çalışma sayesinde gemide çalışan minimum zabit sayılarının yetersiz olduğu, 

zabit sayılarının arttırılmasının gerektiği ve ilgili yönergenin yenilenmesine ihtiyaç 

olduğuduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güverte Zabiti, Denizcilik, Gemilerin Gemiadamları İle Donatılması. 
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INVESTIGATION OF WORK REQUIRED MINIMUM NUMBER OF DECK 

OFFICERS IN SHIPS 

 

ABSTRACT 

For the control of the bridge on the ships and other deck works, deck officer is 

required. The minimum number of officer requirement is determined by “Directive On 

Equipping Ships With Seafarers”. Do the minimum number of officers specified by the 

relevant directive meet the need for officers for ships?  

This study sought to determine whether the number of deck officers on board ships 

was sufficient. With this study, it was found that the minimum number of officers working 

on the ship was insufficient, the number of officers needed to be increased and the relevant 

directive needed to be renewed. 

Key Words: Deck Officer, Maritime, Equipping Ships with Seafarers. 
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PANAMA VE TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN, GEMİ SİCİLİNE KAYIT 

ÜCRETLERİ VE YILLIK ÖDENEN ÜCRETLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

Bekir DEVECİ 

ÖZET 

Türkiye İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip, büyük limanları bulunan bir 

devlettir. Ancak Türk Bayraklı gemi sayımız oldukça azdır. Denizcilik ekonomisi ve 

denizciliğimizin gelişmesi bakımından, Türk Bayraklı gemi sayımızın az olması 

düşündürücüdür. Sicilimize kayıtlı gemi sayısının çok olması durumunda, elde edeceğimiz 

veriler açısından ve ekonomik açıdan getirileri büyük olacaktır. Bundan dolayı Panama ve 

Türk Bayraklı gemilerin, gemi siciline ödenen kayıt ve yıllık ücretleri bu çalışmada 

incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Gemi Sicili, Gemi Bayrağı, Denizcilik, Elverişli Bayrak. 
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RESEARCH OF PANAMA AND TURKISH FLAGED SHIPS FOR 

REGISTRATION FEES TO SHIP REGISTRY AND ANNUAL FEES 

 

ABSTRACT 

Turkey, Istanbul and the Dardanelles with is a state located in major ports. However, 

the number of Turkish flagged ships is quite low. In terms of the maritime economy and the 

development of our maritime sector, the small number of Turkish flagged ships is thought 

provoking. If there are a large number of ships registered in our registry, it will have great 

returns in terms of the data we will obtain and in economic terms. Therefore, the registration 

and annual fees of Panama and Turkish Flag vessels paid to the ship registry were examined 

in this study. 

Key Words: Ship Register, Ship Flag, Maritime, Convenient Flag. 
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FONKSİYONEL ORTOPEDİK TEDAVİNİN SERT VE YUMUŞAK DOKU 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Beyza ERDEMİR YILDIZ 

Gökhan  ÇOBAN  

ÖZET 

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı; büyüme gelişimi devam eden, alt çenesi 

geride olan hastalara uygulanan Twin blok apareyi (TBA) tedavisinin yumuşak ve sert 

dokulara olan etkilerinin, sefalometrik filmler üzerinden değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Çalışmamıza 2016-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi’ne tedavi amacıyla başvuran 35 hasta dâhil edilmiştir. Grup 1 (kontrol 

grubu) normal büyüme ve gelişim gösteren (SNGoGn= 30,09 ± 1,56), kabul edilebilir yüz 

profil özelliklerine ve iskeletsel sınıf I (ANB: 2,32˚±0,86) ilişkiye sahip olan 15 hastadan (8 

kız ve 7 erkek, ortalama yaş: 13,53±0,67) oluşturulmuştur. Grup 2 (tedavi grubu) ise alt çene 

geriliği (ANB:6,57˚±1,16) sebebiyle TBA ile tedavi edilen 20 hastadan (10 kız ve 10 erkek, 

ortalama yaş: 12,91±1,23) oluşturulmuştur. Ölçümler tedavi öncesinde (T0) ve TBA 

kullanımının bitiminde (T1) alınan sefalometrik filmler üzerinde Dolphin Imaging (11.9 

versiyon) programı kullanılarak gerçek dikey çizgi (True vertical line:TVL)’ye göre 

yapılmıştır. Toplamda 9 lineer ve 4 açısal olmak üzere 13 ölçüm değerlendirilmiştir. 

İstatistiksel analizlerde ‘Shapiro-Wilk’ ‘Independent Samples t’ ve ‘Paired Samples t test’i 

kullanılmıştır. 

Bulgular: TBA tedavisini takiben grup 2’de; referans düzleme göre (TVL) alt dudak, 

yumuşak doku A (A’) ve B, Pog, Sert Doku A (A) ve B, üst keser (U1) ve alt keser (L1) 

kron uçlarında anlamlı değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca üst çene (SNA: 81,58±2,23) ve alt 

çene’nin (SNB: 78,64±2,39) kafa kaidesine ve birbirlerine göre olan ilişkileri 

(ANB:2,84˚±1,27)  de anlamlı şekilde iyileşmiştir (p<0,05). Tedavi grubunun son değerleri 

kontrol grubu ile kıyaslandığında; A’, A, L1’in TVL’ye göre kontrol grubuna istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yaklaştığı; yine SNA ve ANB değerlerinin kontrol grubuna yakın hale 

geldiği gözlenmiştir (p˃0,05). 
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Sonuç: Büyüme gelişimi devam eden ve alt çenesi geride olan hastalarda, TBA 

tedavisinin mandibulanın önde konumlandırılmasında ve profilin düzeltiminde etkili bir 

yöntem olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Twin blok apareyi, Fonksiyonel ortopedik tedavi, Sert ve Yumuşak 

doku değişiklikleri. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 85 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF FUNCTIONAL ORTHOPEDIC 

TREATMENT ON HARD AND SOFT TISSUES 

 

ABSTRACT 

Objectıve: The aim of this retrospective study was to evaluate the effects of twin 

block appliance (TBA) on soft and hard tissues using cephalometric films. 

Methods: The study included 35 patients who applied to Erciyes University Faculty 

of Dentistry for treatment between 2016-2018. Group 1 (control group) consisted  of 15 

patients (8 girls and 7 boys, mean age: 13.53 ± 0.67 years) with normal growth and 

development pattern (SNGoGn = 30.09 ± 1.56) with acceptable facial profile characteristics 

and skeletal class I relationship (ANB: 2.32˚ ± 0.86). Group 2 (treatment group) consisted 

of 20 patients (10 girls and 10 boys, mean age: 12.91 ± 1.23 years) treated with TBA for 

mandibular retrusion (ANB: 6.57 ± ± 1.16). Measurements were made on cephalometric 

films taken before treatment (T0) and at the end of TBA use (T1) according to true vertical 

line (TVL) using Dolphin Imaging program, version 11.9. In our study 9 linear and 4 angular 

measurements were evaluated. ‘Shapiro-Wilk test’, ‘Independent Samples t’ and ‘Paired 

Samples t test’ were used for statistical analysis. 

Results: In group 2 following TBA treatment; significant changes were observed in 

the lower lip, soft tissue A (A ’) and B, Pog, Hard Tissue A (A) and B, upper incisor tip (U1) 

and lower incisor tip (L1 according to TVL. In addition, the relationships between upper jaw 

(SNA: 81,58±2,23) and lower jaw (SNB: 78,64±2,39) to the cranial base and relationship 

between maxilla and mandibula (ANB: 2.84 ± 1.27) were also significantly improved (p 

<0.05). A ’, A, L1 to TVL and SNA and ANB values were statistically significantly closer 

after TBA treatment compared to the control group (p˃0.05). 

Conclusıon: It can be concluded that TBA treatment is an effective method for 

locating the mandibula forward and correcting profile in growing patients. 

Key Words: Twin block appliances, Functional orthopedic treatment, Hard and Soft tissue 

effects. 
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DİŞSEL SINIF III SINIR BİR HASTANIN KORTİKOTOMİ-DESTEKLİ 

ORTODONTİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

Elçin ESENLİK 

Beyza Nur ORDU 

Yavuz FINDIK 

ÖZET 

Amaç: Sınıf III sınır bir vakaya segmental kortikotomi-destekli ortodontik tedavi 

uygulanması ve tedavinin kraniyofasiyal sistem üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

planlanmıştır. 

Olgu: 13 yaşındaki negatif overjetli ve molar ilişkisi Sınıf III olan hastaya segmental 

kortikotomi destekli ortodontik tedavi yapılması kararlaştırılmıştır. Mandibular anterior 

bölgede sağ ve sol kanin dişlerinin distalinde olacak şekilde vertikal kortikotomi kesileri 

uygulanmıştır. Bu kesiler apikaldeki horizontal kesi ile birleştirilmiştir. Kortikotomi 

bölgesine sığır kaynaklı kemik grefti ve trombositten zengin fibrin konulmuştur. Ortodontik 

teller cerrahi sonrası ilk ay haftada bir değiştirilerek kalınlaştırılmıştır. Sınıf III elastikler ile 

retraksiyon işlemine cerrahiden sonraki ilk hafta başlanmıştır. Sefalometrik filmleri ve üç 

boyutlu fotoğrafları (3dMD) kortikotomi öncesi ve kortikotomiden 6 ay sonra toplanmış ve 

tedavi bitiminde sefalometrik filmleri yenilenmiştir. Tedavi sonunda negatif overjet elimine 

edilmiş ve alt keser açılarında önemli miktarda azalma izlenmiştir. ANB açısı 1,8 

azalmıştır. 3dMD sonuçları değerlendirildiğinde alt dudak projeksiyonunda önemli oranda 

azalma tespit edilmiştir. 10 ay süren tedavinin 2.5 yıl sonraki takibinde stabil kaldığı 

gözlenmiştir. Cerrahi prosedürden sonra periodontal sağlık korunmuş ve önemli oranda alt 

keser retraksiyonu sağlanmıştır.  

Sonuç: Segmental kortikotomi destekli ortodontik tedavi ile önemli miktarda alt ve 

üst anterior bölgede dentoalveoler değişik sağlanmış ve bu durum profilde önemli iyileşme 

sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hızlandırılmış ortodonti, Segmental kortikotomi destekli ortodontik 

diş hareketi, Üç boyutlu görüntüleme. 
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CORTICOTOMY-ASSISTED ORTHODONTIC TREATMENT OF A DENTAL 

CLASS III BORDERLINE PATIENT: CASE REPORT 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of the study was to apply segmental corticotomy-assisted 

orthodontic treatment and to evaluate the effects of treatment on the craniofacial system. 

Case: Segmental corticotomy-assisted orthodontic treatment was decided to apply 

for 13-year-old patient with negative overjet and Class III molar relationship. Vertical 

corticotomies were performed to distal side of right and left canine in the mandibular anterior 

region. These cuts were combined with the horizontal cut in the apical. Bovine bone graft 

and platelet-rich fisbrin were placed at the corticotomy site. Orthodontic wires were 

thickened once a week in the first month after surgery. Retraction with Class III elastics was 

started in the first week after surgery. Cephalometric films and three-dimensional 

photographs (3dMD) were collected before corticotomy and 6 months after corticotomy and 

cephalometric films were renewed at the end of treatment. At the end of the treatment, the 

negative overjet was eliminated and a significant decrease in the lower incision angles was 

observed. ANB angle decreased by 1.8 degrees. When the 3DMD results were evaluated, a 

significant reduction was found in lower lip projection. It was observed that the treatment 

lasted for 10 months and remained stable at 2.5 years later. Periodontal health preserved after 

surgical procedure and significant lower incisors retraction was achieved. 

Conclusion: Segmental corticotomy-assisted orthodontic treatment resulted in 

significant changes in the lower and upper anterior dentoalveolar regions, which resulted in 

significant improvements in profile. 

Key Words: Accelerated orthodontics, Segmental corticotomy-assisted orthodontic tooth 

movement, Three-dimensional imaging. 
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İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLER: ÇUKUROVA 

ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİR BULGU 

Ersin KIRAL 

Can MAVRUK  

ÖZET 

Makale, benlik ve geleceğin olumsuz beklentilerinin eğitimsel, sosyo-ekonomik ve 

sosyal sermaye değişkenleri aracılığıyla intihar düşüncesi üzerindeki etkilerini 

araştırmaktadır. Basit bir rassal örneklem araştırması, Adana'daki Çukurova 

Üniversitesi'nden seçilen 855 öğrenciyi içermektedir. Olumsuz beklentiler arasında, örnek 

öğelerin tek maddeli sorular içerdiği umutsuzluk, depresyon ve intiharı düşünme 

bulunmaktadır: “Geleceğim bana karanlık geliyor”, “Depresyonda olduğumu hissediyorum” 

ve “intihar etmeyi düşünüyorum”.  

Araştırmada sosyo-ekonomik değişkenler cinsiyet, yaş, genel not ortalaması, 

istihdam, maddi destek, aileye devlet desteği, hane geliridir. Sosyal sermaye faktörleri, insan 

ve sosyal temasta güvendir. Olumsuz çevre algılama faktörleri arasında yeşil alan eksikliği, 

hava kirliliği, taciz var. Beklentiler, (1) sosyo-ekonomik bağlamsal faktörler yoluyla 

depresyonda hissetmenin düşünce intiharı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki 

göstermesi; (2) sosyoekonomik ve sosyal sermaye bağlamsal faktörleri aracılığıyla 

umutsuzluğun, intiharı düşünme üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkiler göstermesi; (3) 

düşük gelirli olanların intiharı düşünme üzerine istatistiksel olarak önemli etkiler 

göstermesidir. Beklentiler lojistik regresyon modelleri kullanılarak teyit edilmiştir.  

Çalışma şu şekilde yapılandırılmıştır: Çalışmanın odağı ve önceki literatür, giriş 

bölümünde verilmiştir. Metodoloji bölümünde örneklem büyüklüğü gereksinimi, verilerin 

güvenilirliği ve geçerliliği kontrol edilmiştir; istatistiksel yöntemler tanımlanmıştır; hipotez 

ve modeller belirtilmiş; bağımlı ve bağımsız değişkenler tanıtılmıştır. Bulgular bölümünde, 

tanımlayıcı bulgular ve model tahmini sonuçları tablo halinde verilmiştir. İlk olarak, 

açıklayıcı değişkenlere göre intihar düşüncesi tanımlayıcı istatistikleri verilmektedir. 

İkincisi, olumsuz beklentiler ile düşünme intiharı arasındaki ilişkiler belirlenir.  

Tartışma bölümünde, bu çalışmanın bulguları önceki literatür bulgularıyla 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma, yaşam kalitesi politikalarının ve bunların uygulanmasının 

olası etkileri ile sonuçlanmaktadır. 
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NEGATIVE EFFECTS OVER THINKING SUICIDAL: AN EVIDENCE FROM 

CUKUROVA UNIVERSITY 

ABSTRACT 

The article investigates effects of negative expectations of the self and the future over 

thinking suicidal through educational, socio-economic and social capital variables. A simple 

random sample survey included 855 students selected from Cukurova University in Adana. 

Negative expectations include hopelessness, depression and thinking suicidal, for which 

sample items include single item questions: “My future seems dark to me”, “I feel that I am 

in depression” and “I consider committing suicide”. 

 Socio-economic variables in the survey include gender, age, GPA, employment, 

financial support, state support for family, household income. Social capital factors are trust 

in human and social contact. Negative environment perception factors include lack of green 

space, air pollution, harassment. Expectations are that (1) feeling in depression through 

socio-economic contextual factors show statistically significant effects over thinking 

suicidal; (2) hopelesness through socio-economic and social capital contextual factors show 

statistically significant effects over thinking suicidal; (3) lower income show statistically 

significant effects over thinking suicidal. The expectations are confirmed using ordered 

logistic regression models. The study is stuctured as follows: The focus of the study and 

previous literature is given in introduction section. In the methodology section, sample size 

requirement, reliability and validity of data are checked; statistical methods are described; 

hypotheses and models are stated; and dependent and independent variables are introduced.  

In the findings section, descriptive findings and model estimation results are 

tabulated. First, descriptive statistics of thinking suicidal with respect to explanatory 

variables is provided. Second, the relationships between negative expectations and thinking 

suicidal are determined. In discussion section, the findings of this study are compared to 

previous literature findings. The study concludes with possible implications for quality of 

life policies and their implementation. 

Key Words: Thinking suicidal, hopelessness, depression, university, logistic regression 

models. 

NOT: This study was supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Cukurova 

University. Project number: SDK-2019- 11651 
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KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLARDA GÜVEN TEMELLİ KÜME BAŞI SEÇİMİ 

Cansu CANBOLAT  

İpek ABASIKELEŞ TURGUT 

ÖZET 

 Fiziksel dünya ile etkileşimde bulunmak amacıyla bir ortama yerleştirilmiş çok 

sayıda küçük boyutlu, sınırlı kapasiteli, düşük güçlü ve düşük maliyetli algılayıcı düğümden 

oluşan Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA) bu karakteristik özellikleri, kablosuz ortamın 

korumasız doğası ile birleştiğinde, bu ağların saldırılara açık hale gelmesine neden 

olmaktadır. Yönlendirme atakları, algılayıcı düğümlerden merkeze doğru yönlenmiş verinin 

akış trafiğini bozduğu ve böylece ağdan sağlıklı bilgi alınmasını engellediği için tehlikeli 

saldırılar grubuna dahil edilirler. Bu ataklardan korunmak için güven tabanlı yönlendirme 

protokolleri geliştirilerek veri paketlerinin saldırının etrafındaki güvenilir yollar üzerinden 

hedefe varması sağlanır.  

Bu çalışmada kümeleme tabanlı bir KAA için paket gönderim oranı, tutarlılık faktörü 

ve ortalama paket iletim oranından oluşan bir güven değerine bağlı olarak küme başı seçimi 

önerilmiştir. Benzetim yöntemi ile yapılan değerlendirmelerde yönlendirme ataklarından 

olan kara delik ve seçici yönlendirme saldırıları modellenerek önerilen yöntem ile LEACH 

[1] algoritması paket kayıp oranları ve harcanan ortalama enerji parametreleri üzerinden 

kıyaslanmıştır. Her iki saldırı modeli için de önerilen yöntemin LEACH’e kıyasla daha 

düşük oranlarda paket kayıpları sağladığı ve daha az enerji tüketimine sebep olduğu tespit 

edilmiştir.  

Gelecek çalışmada, daha fazla yönlendirme saldırıları için çeşitli güven 

parametrelerine dayalı küme başı seçim yöntemlerinin paket kayıp oranı ve enerji tüketimi 

üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Güvenlik, Kümeleme, Güven Tabanlı 

Yönlendirme. 
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TRUST BASED CLUSTER HEAD SELECTION IN WIRELESS SENSOR 

NETWORKS 

 

ABSTRACT 

The characteristic features of Wireless Sensor Networks (WSNs), which are 

composed of a large number of small-sized, limited-capacity, low-power, and low-cost 

sensor nodes located in an environment to interact with the physical world, cause these 

networks to become vulnerable when combined with the unprotected nature of the wireless 

environment. Routing attacks are included in the group of dangerous attacks because the 

data directed to the centre from the sensor nodes disrupt the flow traffic and thus prevent the 

acquisition of healthy information from the network. Security-based routing protocols are 

developed to protect against these attacks, and data packets are delivered to the target 

through reliable routes around the attack. In this study, cluster head selection algorithm was 

proposed for a cluster-based WSN based on a trust value consisting of packet transmission 

rate, consistency factor, and average packet collection rate. In the evaluations conducted by 

simulations, the black hole and selective forwarding attacks are modelled and the proposed 

method is compared with the LEACH [1] for the parameters of packet loss rates and the 

average energy consumption. The results show that the proposed method for both attack 

models has lower packet loss rates compared to LEACH and causes less energy 

consumption. Our future study will examine the impact of cluster head selection methods 

based on various trust parameters on packet loss rate and energy consumption for further 

routing attacks. 

Key Words: Wireless Sensor Networks, Security, Clustering, Trust Based Routing. 
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MERSİN İLİNDE DİKENLİ İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Cengiz  TÜRKAY 

Cenap YILMAZ 

Übeyit SEDAY 

Atilla ATA 

ÖZET 

 Cactaceae familyasına ait Opuntia cinsi içinde yer alan Dikenli incir (Opuntia ficus-

indica L.), Ülkemizde Akdeniz Bölgesine özgü bitkiler içinde yer almaktadır. Türkiye'de 

dikenli incir sadece Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya ile Güney Ege sahillerinde 

doğal olarak yetişmektedir. Bu bölgelerde doğal olarak yetişen dikenli incir yaz aylarında 

toplanarak yerel pazarlarda satılmaktadır. Ülkemizde dikenli incir üretim miktarı konusunda 

resmi istatistiklere göre bilgi bulunmamaktadır. 

Ülkemizde dikenli incir yetiştirilen araziler, diğer tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin 

yapılamadığı, tarımsal yönden atıl alanlardır. Bu alanlardaki dikenli incir bitkilerinde her 

hangi bir kültürel işlem uygulanmadan yetiştiricilik yapılmaktadır. Mersin İlinde deniz 

seviyesinden başlayarak yaklaşık 800 m. rakıma kadar ekolojik olarak yetiştiriciliği 

yapılabilmektedir. Dikenli incirin üretimi, diğer ürünlerin yetiştiriciliği açısından uygun 

olmayan taşlı, kayalı, susuz ve tarımsal yönden atıl durumda bulunan arazilerde yapılması 

ile ekonomiye katkı sağlayabilecektir. Bu alanlardaki plantasyonlarının artırılması ile köyde 

ve yerinde istihdama katkıda bulunacaktır. 

Bu çalışmada Mersin ilindeki dikenli incir yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve 

geleceği ele alınmış ve geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dikenli incir, Mersin. 
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BARBARY FIGS GROWING IN MERSIN, PROBLEMS AND SOLUTIONS   

 

ABSTRACT 

Barbary fig (Opuntia ficus-indica L.), which belongs to the genus Opuntia belonging 

to the Cactaceae family, is among the plants native to the Mediterranean Region in our 

country. Barbary fig naturally grow in Turkey Southern and Sauthernwest region on turkey 

in modareate climate. in Turkey only Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, which naturally 

grows in the South Aegean coast and Antalya. Barbary figs harvest and sell in these region 

afoust and septeneber. Prickly figs that grow naturally in these regions are collected in 

summer and sold in local markets.  There is no statical information abaout its quantity and 

production arae in our country According to official statistics, there is no information about 

the amount of prickly fig production in our country. 

 İt is cultivated starting level of sea to 800 meter high altitude soil that is inoperative 

soil and other crops can’t be product. Barbary figs are cultivated without any cultural process 

in these areas. There are many empty area in Mersin region that is stony, rocky, arid and not 

imposible product of other crops. With production of barbary figs in these land it can supply 

significatnt conributions ours country economy. Besides it seems possible to provide 

employment in the village and on-site. 

In this study, the current status and future of bary fig cultivation discussed and 

solutions for the future are developed in Mersin. 

Key Words: Barbary figs, Mersin. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE 

İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ (OSMANİYE İL ÖRNEĞİ) 

 

Demet ÖZTÜRK ÇELİK 

ÖZET 

 Giriş: Çocukluk döneminde, çocuklara beden eğitimi ve spor dersini geliştirici 

tutumların kazandırılması önceliklidir. 

Amaç: Bu çalışmada ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor 

dersine ilişkin tutumlarını incelemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma, Osmaniye il merkezinde beş ortaokulda öğrenim gören toplam 

294 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği ve tanımlayıcı 

soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda 

iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi ve kruskal-wallis 

analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin beden eğitimi ve spor tutum puan ortalaması 91.82 ± 15.53 

idi. Öğrencilerin %47.6’sı en olumlu tutuma sahipti.  Öğrencilerin beden eğitimi ve spor 

tutum puanları cinsiyete, sınıfa ve sporcu lisansına sahip olma durumuna göre anlamlı olarak 

farklılık göstermiştir.  

Sonuç: Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin yaş grubu ve okul başarı algısı 

ile beden eğitimi ve spor tutumu arasında ilişki bulunmazken (p >0,05), cinsiyet, sınıf ve 

sporcu lisansına sahip olma durumu ile beden eğitimi ve spor tutumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p <0.05). Erkek öğrencilerin ve sporcu lisansına sahip 

olan öğrencilerin beden eğitimi ve spor tutum puanı daha yüksek iken, yedinci sınıf 

öğrencilerin beden eğitimi ve spor tutum puanı daha düşük olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği, öğrenci, Ortaokul, Osmaniye. 
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INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSES: A CASE STUDY IN 

OSMANIYE PROVINCE 

 

ABSTRACT 

Introduction: It is primarily important to ensure children to gain attitudes that 

develop physical education and sports lessons in early childhood. 

Aim: In this study, it is aimed to examine and analyze the attitudes of students in 

secondary schools about physical education and sports lessons. 

Methods: The study is conducted in secondary schools located in Osmaniye 

province of Turkey with 294 students. The instruments used in data collection are 

respectively physical and sports attitude scale and descriptive questionnaire. In data analysis, 

descriptive statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA and Kruskal Wallis test 

is used. 

Findings: The mean score for physical education and sports attitude of the students 

was 91.82 ± 15.53. 47.6% of the students had the most positive attitude. The physical 

education and sports attitude scores of students showed significant difference according to 

gender, grade and student’s status of possessing license in sports. 

Results: There were no significant relationship found between physical education 

and sports attitude of students and their perception of school achievement and age group 

(p>0.05). However, a significant relationship was determined between physical education 

and sports attitude of students and their gender, grade and status of possessing license in 

sports (p <0.05). While the physical education and sports attitude scores of male students 

and students with a license in sports were higher, sports attitude scores of seventh grade 

students were found to be lower. 

Key Words: Physical education and sports attitude scale, Student, Secondary schools, 

Osmaniye. 
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DERS DIŞI SPORTİF AKTİVİTEYE KATILAN ÖĞRENCİ SPORCULARIN 

OKUL VE KULÜPLERİNE YÖNELİK SORUNLARI: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

 

Derya DÜKEL 

Zekai PEHLEVAN 

ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı, Mersin il merkezinde bulunan jimnastik branşında ders dışı 

sportif aktivite yapan öğrenci sporcuların okul ve kulüp sorunlarının incelenmesi ve çözüm 

önerileri getirilmesidir.  

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 sezonunda Mersin Jimnastik Salonunda ders 

dışı sportif aktivite yapan 120 çocuğun aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına 

ilişkin veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formuyla toplanmıştır. Araştırmada 

elde edilen verilerin analizinde frekans (f) ve yüzde (%) istatistiki teknikleri kullanılmıştır.   

Yapılan analize göre; çocukların antrenman öncesinde beslenmek için hiç vakit 

bulamaması, ait oldukları kulüp ya da kurumdan maddi destek alamamaları, okul idarelerinin 

kulüple işbirliği içinde olmamaları veya okullardan kaynaklanan diğer bazı sorunlardan 

dolayı ailelerin çocuklarının sporu bırakabileceğinden endişelendikleri sorun olarak 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cimnastik, Öğrenci sporcu, Sorunlar, Aile. 
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PROBLEMS OF STUDENTS ATHLETES PARTICIPATING IN 

EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES FOR SCHOOLS ANT CLUBS: 

EXAMPLE OF MERSIN PROVINCE 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to investigate school and clup problems of students who 

do extracurricular activities in gymnastics branch in Mersin city center, to determine their 

problems if any, and to propose solutions.  

The sample of the famillies of children were selected from doing extracurricular 

activities in Mersin Gymnastics Hall in 2018-2019 season. The data related to the purpose 

of the study was collected by the questionnaire prepared by the researcher. Statistical 

techniques were used in the analysis of the data, frequency (f) and percentage (%) 

distribution.  

According to the analysis of the data obtained; children do not have any time to feed 

before training, do not receive financial support from the club or institution they belong to, 

school administrations do not cooperate with the club or some other problems arising from 

schools because of parents are concerned that their children may dropout sports. 

Key Words: Gymnastics, Student athlete, Problems, Family. 
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ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA 

İLİŞKİN TAKİP 

 

Efe DİRENİSA 

ÖZET 

İcra hukukumuzda 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para 

Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’la (RG, 19.12.2018, S. 

30630) abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarıyla ilgili olarak yeni bir takip yolu 

kabul edilmiştir. Bu takip yolu İcra ve İflâs Kanunu’nda öngörülmemiş olan ayrı bir takip 

yoludur. Bu takip yolu, abonelik sözleşmesinden doğan alacaklarda, abonelik sözleşmesinin 

mal veya hizmet sunan tarafının başvurabileceği özel bir ilâmsız takip usûlüdür.  

Bu takip yolunda, abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla 

tüketiciye sunulup bedeli faturalandırılan mal veya hizmetten doğan para alacaklarına ilişkin 

olarak yapılacak ilâmsız icra takipleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan ve yargılama 

işlemlerinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik özel bir sistem olan UYAP (Ulusal 

Yargı Ağı Projesi) sisteminde oluşturulan, Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden 

başlatılacaktır. Başlatılan icra takibi haciz aşamasına kadar MTS üzerinden yürütülecektir. 

Böylece bu takip yoluyla alacaklı “doğrudan” hakkını arayabilecektir. Ayrıca bu takibin 

avukat tarafından yürütülmesi gereklidir. İlâmsız takip niteliğinde olan ve elektronik 

ortamda başlatılan bu takip yolunda hacze kadar olan aşamalar normal bir takibin hacze 

kadar olan aşamalarından farklıdır. Haciz aşamasından sonraki aşamalar ise normal bir 

takiple aynıdır. Dolayısıyla bu takip yolunun özelliği, takibin elektronik ortamda yapılması 

ve doğrudan alacaklı tarafından başlatılmasıdır.  

Öte yandan abonelik sözleşmesinin diğer tarafı olarak kabul edilen tüketicilerin, 

abonelik ilişkisinden kaynaklanan bir alacakları olursa, alacaklarını bu özel takip yoluyla 

değil, genel hükümlere göre takip etmeleri gerekmektedir. Abonelik sözleşmelerinden doğan 

para alacaklarına ilişkin kabul edilen icra takip yolu birçok yönüyle isabetli değildir. 

Anahtar Kelimeler: Abonelik sözleşmesi, icra takibi, ilâmsız takip, haciz, para alacağı. 
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LEGAL PROCEEDINGS FOR PECUNIARY CLAIMS ARISING FROM 

SUBSCRIPTION AGREEMENTS 

 

ABSTRACT 

In our law of enforcement, a new way of enforcement proceeding is accepted 

regarding the pecuniary claims arising from subscription agreements with the Law on 

Commencement of the Proceedings Relating to Pecuniary Claims Originating from 

Subscription Agreement (Act No. 7155) (Official Gazette, 19.12.2018, Issue. 30630). This 

enforcement proceeding is not included in the Code of Enforcement and Bankruptcy. This 

enforcement proceeding is a special proceeding without judgment that the party to a 

subscription agreement which provides goods and services can use regarding the pecuniary 

claims originating from a subscription contract.  

In this way, the proceedings without judgment to be commenced regarding the 

pecuniary claims originating from goods or services provided and invoiced to users under 

subscription agreements shall be commenced through Central Tracking System (MTS) 

established in UYAP (National Judiciary Informatics System) within the Ministry of Justice 

that aims to keep the judicial transactions in electronic environment. The commenced 

enforcement proceedings shall be carried out through MTS until the phase of attachment. 

Thus, the claimants will be able to seek their rights “directly”. Furthermore this proceeding 

should be carried out by a lawyer. In this proceeding which is a proceeding without judgment 

commenced in electronic environment, the phases until attachment takes place are different 

than the phases in normal enforcement proceeding. The phases following the attachment are 

similar to those in the normal proceeding.  

The most important difference in this enforcement proceeding is that it takes place in 

electronic environment and directly commenced by the claimant. Consequently this 

enforcement proceeding is characterized by being directly commenced by the claimant in 

electronic environment. On the other hand, in case the consumers who are regarded as the 

other party to a subscription agreement are claimants under a subscription agreement, they 

cannot use this special proceeding but apply for general provisions related to enforcement 

proceedings. The accepted enforcement proceedings regarding pecuniary claims originating 

arising from subscription agreements are not to the point in many aspects. 
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Key Words: Subscription agreement, enforcement proceedings, enforcement proceedings 

without judgment, attachment, pecuniary claim. 
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RUSYA FEDERASYONUNDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİM ÖZELLİKLERİ 

 

Eldar HACİYEV  

ÖZET 

 Makale, uzun bir geçmişi olan Rusya'da Türk dilini öğretme sorununa bağlıdır. Aynı 

zamanda, yirminci yüzyılın 90'lı yıllarından beri Rusya'da Türk dilinin popular olmasına 

özel bir artış gözlendi. Birçok Rus Üniversitesi, kendi öğrencilerine Türkçe ve Türkoloji 

disiplinlerini öğretmeye başladı. Ancak bununla beraber, Türk dilinin gramer yapısının 

özellikleri ve Türk düşüncesinin özellikleriyle ilgili çok sayıda problem kalmıştı. 

Anahtar Kelimeler: Türk dili, öğretim metodolojisi, sözlü iletişim araçları, Rus 

Üniversiteleri, eğitim materyalleri, Türk grameri. 
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DİZEL-BİYODİZEL KARIŞIMINA METALİK ESASLI KARBON NANOTÜP 

KATKI MADDESİ İLAVESİNİN MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ 

EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Elif SÜRER 

Hamit SOLMAZ 

ÖZET 

 Dünyada giderek artan enerji ihtiyacı hemen her alanda daha verimli ve yenilenebilir 

enerji dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Temiz, yenilenebilir 

yakıtlar kullanılmasıyla içten yanmalı motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının 

azaltılması hedeflenmektedir. Çeşitli alkoller ve biyodizeller alternatif yakıt kullanımı 

konusunda araştırmacıların oldukça fazla üzerinde durduğu konu başlıklarındandır. 

Biyodizel yakıtlar, içeriğinde yağ bulunan tüm bitkisel ve hayvansal ürünlerden 

üretilebilmektedir. 

Biyodizel içten yanmalı motorlarda içerdiği oksijene bağlı olarak yanmayı 

iyileştirmektedir. Silindirde fazla miktarda bulunan oksijen, yakıt oksidasyonunun daha iyi 

olmasını sağlayarak yanma veriminin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca daha temiz bir 

yanma, egzoz emisyonlarının da azaltılmasını sağlamaktadır. Ancak biyodizel yakıtlarının 

dizel motorunda kullanımı ile ilgili bazı zorluklar bulunmaktadır. Biyodizelin viskozitesinin 

ve yoğunluğunun yüksek oluşu, alt ısıl değerinin dizel yakıtına göre düşük olması gibi bazı 

dezavantajları dizel motorlarda kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle biyodizel 

yakıtının dizel yakıtı ile çeşitli oranlarda karışım yapılarak kullanımı söz konusudur. Yine 

de biyodizel yakıtının çeşitli dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek için metal katkı 

maddeleri kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada atık kızartma yağından üretilecek biyodizel yakıtı dizel yakıtına 

hacimsel olarak %10 ve %20 oranlarında ilave edilecek ve çeşitli oranlarda“carbon 

nanotube” katkı maddesi ile karışım sağlanarak motor performansı ve egzoz emisyonlarına 

etkisi incelenecektir. Deneysel çalışma tek silindirli, direkt enjeksiyonlu, 4 zamanlı ve su 

soğutmalı bir dizel motorunda gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda detaylı yanma 

analizi yapılarak silindir içi basınç ve ısı dağılımı, yanma başlangıcı, yanma süresi, yanma 

verimi ve egzoz emisyonları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, dizel motor, egzoz emisyonları, karbon nanotüp, yanma. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADDITION OF METALLIC BASED 

CARBON NANOTUBE ADDITIVE TO DIESEL-BIODIESEL MIXTURE ON 

ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS 

 

ABSTRACT 

The increasing energy demand in the world necessitates the development of more 

efficient and renewable energy conversion systems in almost every field. It is aimed to 

reduce exhaust emissions from internal combustion engines by using clean, renewable fuels. 

Various alcohols and biodiesels are among the topics that the researchers have emphasized 

on alternative fuel use. Biodiesel fuels can be produced from all vegetable and animal 

products containing oil. 

Biodiesel improves combustion due to the oxygen it contains in internal combustion 

engines. A cleaner combustion also helps to reduce exhaust emissions. However, there are 

some difficulties with the use of biodiesel fuels in diesel engines. Some disadvantages. such 

as high viscosity and density of biodiesel and lower thermal value compared to diesel fuel 

make it difficult to use in diesel engines. Some disadvantages such as high viscosity and 

density of biodiesel and lower thermal value compared to diesel fuel make it difficult to use 

in diesel engines. Therefore, biodiesel fuel can be used by mixing diesel fuel with various 

ratios. Nevertheless, metal additives are used to overcome the various disadvantages of 

biodiesel fuel. 

In this study, biodiesel fuel to be produced from waste frying oil will be added to 

diesel fuel by 10% and 20% by volume, and mixed with various carbon nanotube additives 

will be examined and its effect on engine performance and exhaust emissions will be 

examined. Experimental work will be carried out in a single cylinder, direct injection, 4 

stroke and water cooled diesel engine. At the end of the study, the internal combustion 

pressure and heat distribution, combustion start, combustion time, combustion efficiency 

and exhaust emissions will be examined. 

Key Words: Biodiesel, diesel engine, exhaust emissions, carbon nanotube, combustion. 
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KAMUSAL BİNALARIN DİJİTAL SERGİLEME ALANLARINA DÖNÜŞMESİ: 

MAPPİNG PROJELERİ 

Elvan TEKİN 

ÖZET 

21. yüzyılın dijital tasarımları yeni sergileme biçimlerine de ilham kaynağı olmuştur. 

Mekânlardan sokağa taşan sergiler, günümüzde farklı bir boyuta taşınarak kamusal binaların 

duvarlarında kendilerine yer bulmaya başlamıştır. Bunun en önemli örneklerini ise 

“Mapping” projelerinde görmek mümkündür. Mapping projeleri, seçilen sergileme alanının 

fiziksel özellikleri gözetilerek, mekâna uyarlanan 3B dijital tasarımlar olarak 

adlandırılmaktadır.  

     Mapping uygulamalar, kamusal binaların yüzeyinde oluşturduğu farklı algılama 

biçimleriyle günlük yaşama adapte olurken, izleyiciyi de farklı tasarım sorgulamaları 

içerisine çekmektedir. Bu araştırmayla birlikte Mapping’in, dijital sergileme biçimlerine 

yapmış olduğu katkı örnekler üzerinden incelenecek ve bu yeni sergileme biçiminin 

günümüz sanatını taşıdığı nokta gözler önüne serilecektir. Araştırmanın yöntemi literetür 

taraması ve betimsel analizdir. Araştırmanın yeni bir kavram olan mapping tasarımını 

tanıtması, farklı tekniklerle melez bir dil yaratan dijital tasarım anlayışına ilgi duyan 

araştırmacı ve tasarımcılara kaynaklık edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mapping, dijital tasarım, kamu binaları, sergileme alanı. 
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TRANSFORMATION OF PUBLIC BUILDINGS INTO DIGITAL EXHIBITION 

AREAS: MAPPING PROJECTS 

 

ABSTRACT 

Digital designs of the 21st century have also inspired new forms of exhibiting. 

Exhibitions overflowing from the indoor spaces to the street have been moved to a different 

dimension and started to attain a place on the walls of public buildings. The most important 

examples of this situation can be seen in "Mapping" projects. Mapping projects are named 

as 3D digital designs adapted to the space considering the physical properties of the selected 

exhibition area.  

      Mapping applications are adapted to daily life with the different perception forms 

that they are creating on the surface of public buildings while attracting the audience to 

different design inquiries. The contribution of mapping to the digital display forms will be 

examined through examples and the point where this new exhibition style carries today's art 

will be revealed with the help of this research study. The method of the study is literature 

review and descriptive analysis. The study introduces a new concept; mapping design, 

therefore, it is believed that it will serve as source for the researchers and designers who are 

interested in the concept of digital design that creates a hybrid language with different 

techniques. 

Key Words: Mapping, digital design, public building, exhibition area. 
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GÖRSEL İLETİŞİMDE GRAFİK SEMBOLİZM, İDEOGRAM 

 

Elvan TEKİN 

ÖZET 

İnsanlar arası iletişimi sağlayan simgesel aktarımlar, fonetik yazı yaygınlaşıncaya 

kadar, etkin bir şekilde kullanılmıştır. Simgesel iletişimin bir biçimi olan ideogramın 

(kavram-yazı) kullanımı, farklı yorumlama ve anlam derinliklerini beraberinde getirmiştir. 

Ancak bu iletişim kanalı yüzyıllar içerisinde direkt anlamı ileten “yazı” ile yer değiştirmiştir. 

Geçmişte Anadolu’da ve Asya ülkelerinde kullanılan ideogramlar, günümüzde farklı kültür 

yapılanmaları içerisinde yaşamaya devam etmektedir.  

Bu araştırmada görsel iletişimin kavramsal yorumlama şekli olan ideogramın 

örneklerle yapısal açıdan incelenmesine ve piktogram (resim-yazı) ile olan farklılıklarına 

değinilecektir. Bununla birlikte grafik tasarımın kavramsal boyutuna ilgi duyan 

tasarımcıların bilişsel ve edimsel süreçlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Araştırmanın sınırlılıkları dâhilinde; kültürel aktarım dili olarak ideogramı 

benimseyen ülkelerden Çin, Mısır, Japonya ve Anadolu medeniyetlerine ait ideografik yazı 

sistemleri incelenecektir. Araştırmanın yöntemi; literatür taraması, grafik tasarım incelemesi 

ve karşılaştırmalı betimsel yöntem olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İdeogram, görsel iletişim, sembolizm, piktogram. 
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GRAPHIC SYMBOLISM IN VISUAL COMMUNICATION, IDEOGRAM 

 

ABSTRACT 

Symbolic transmissions providing the interpersonal communication have been used 

effectively until phonetic writing became widespread. The use of ideogram (concept-

writing), which is a form of symbolic communication, has brought about different 

interpretations and depths of meaning. However, this channel of communication has been 

replaced with the "writing" that conveys the meaning directly over the centuries. The 

ideograms used in Anatolia and Asian countries in the past have been continuing to live 

inside different cultural structures today. In this study, examining the ideogram, which is the 

conceptual interpretation of visual communication, in terms of structural analysis with 

examples, and its differences with pictogram (picture-writing), will be discussed. In addition, 

it is also aimed to contribute to the cognitive and performative processes of designers who 

are interested in the conceptual dimension of graphic design. Within the constraints of the 

study; the ideographic writing systems of Chinese, Egyptian, Japanese and Anatolian 

civilizations will be examined through countries that adopt ideograms as cultural transfer 

language. The method of the study was determined as; literature review, graphic design 

analysis and comparative descriptive method. 

Key Words: İdeogram, visual communication, symbolism, sembolizm, pictogram. 
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SANAL LABORATUVAR 

KULLANIMININ FEN ÖĞRENİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 

 

Emine GÜNLÜ 

Gülşen AVCI 

ÖZET 

Laboratuvar fen eğitiminin önemli bileşenlerinden birisidir. Fen eğitiminin 

uygulamalı bir alan olduğu düşünüldüğünde laboratuvar uygulamalarının öğretimdeki önemi 

açıkça anlaşılmaktadır. Tehlikesi, maliyet, zaman ve malzeme eksiği nedeniyle deneysel 

olarak sınıf/laboratuvar ortamında yapılamayan birçok deney bilgi iletişim teknolojileri 

kullanılarak yapılabilir. İnternet tabanlı öğrenme alanları sanal labarotuvar uygulamalarını 

da içermek üzere çeşitlidir. Sanal laboratuvar uygulamaları incelendiğinde gerçek 

laboratuvar uygulamalarına oldukça benzer olduğu görülür. Sanal laboratuvar kavramı nı , 

duvarları ve kapıları olan gerçek laboratuvar dışında , teorik bilgi ve pratik arasındaki ilişkiyi 

kağıt kalem olmadan kullanabildiği,  gerçek laboratuvarda gerçekleştirilen gerçek deneylerin 

simüle edildiği bilgisayar programı olarak  açıklayabiliriz (Harry ve Edward, 2005). 

Teknolojik olarak zenginleştirilmiş bu laboratuvar ortamları öğrencinin derse karşı olumlu 

tutum  geliştirmesini sağlayacak ve motivasyonunu arttıracaktır. Buda akademik başarıyı 

getirecektir. Yapılan bazı çalışmalarda sanal laboratuvar uygulamalarının akademik başarıyı 

arttırdığı ve kavram yanılgısını giderdiği vurgulanmıştır (AlSharhan, 2005, Lal and Al-

Gindi, 2005, Martinez, 2003, Duman, 2015).  Sanal laboratuvar uygulamaları sırasında 

öğrencilerin bireysel çalışmalara ilgilerinin arttığı, kendi kendilerine öğrenme becerilerinde 

artış olduğu, daha fazla etkin oldukları ve sanal laboratuvar uygulamalarının öğrenmelerine 

katkı sağlayıp memnun kaldıkları da gözlemlenmiştir ( Bozkurt ve Sarıkoç, 2008, Erdan 

2014, ). Yapılan bu çalışmalarla fen öğretiminde sanal laboratuvar kullanımının zaman ve 

mekân kısıtlaması olmaksızın etkileşimli bir şekilde öğrencilerin; eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerini geliştirmesi, hedef ve davranışlara daha kolay ulaşması,  kavramları 

daha iyi öğrenmesi, sanal laboratuvar uygulamalarının tüm eğitim kurumlarında 

kullanılması ile öğrencilerin derse karşı olan motivasyonlarını arttırması, açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı fen öğretiminde kullanılacak sanal 

laboratuvar kullanımının öğretim ortamında uygulanabilirliğine yönelik öğretmen 
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görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu 

durum deseni benimsenmiştir. Çalışma grubunu 10 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, Etkinlik 

Formları ve Sanal Laboratuvar Değerlendirme Formları kullanılmıştır. Veriler içerik analizi 

ile yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler, sanal laboratuvar 

kullanımının bazı dezavantajları olsa da fen öğreniminde kullanılmasının bir çok 

avantajından bahsetmişlerdir. Öğrencilerin teknolojiye karşı ilgi duymaları sebebiyle, sanal 

laboratuvar kullanılarak derste kalıcılığın ve başarının artacağını düşünmektedirler. 

Araştırma sonuçlarına göre sanal laboratuvar programıyla ilgili; program tanıtım çalışmaları 

yapılabilir, seminer verilebilir, EBA portalının içeriğine eklenilebilir, sınıf seviyelerine ve 

öğretim programımıza uygun sanal laboratuvar programı tasarlanabilir, programlar türkçeye 

çevrilebilir gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Sanal Laboratuvar. 
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OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL 

SCIENCETEACHERSABOUTTHEAPPLICABILITY OF VIRTUAL 

LABORATORYUSE IN SCIENCE LEARNING 

 

ABSTRACT 

Thelaboratory is one of theimportantcomponents of ScienceEducation. 

Consideringthatscienceeducation is an appliedfield, theimportance of laboratorypractices in 

teaching is clearlyunderstood. Manyexperiments, whichcannot be doneexperimentally in a 

classroom/laboratorysettingduetothedanger, cost, time andlack of materials, can be done 

usinginformationcommunicationtechnologies. Internet-basedlearningareasarediverse, 

includingvirtuallaboratoryapplications. 

 Virtual 

laboratoryapplicationsareverysimilartoreallaboratoryapplicationswhenexamined. We can 

explaintheconcept of thevirtuallaboratory as a computer program that can 

usetherelationshipbetweentheoreticalknowledgeandpracticewithoutpenandpaperandsimulat

erealexperimentsdone in thereallaboratory. (Harry and Edward, 2005). 

Thesetechnologicallyenrichedlaboratoryenvironmentswillenablethestudenttodevelop a 

positiveattitudetowardsthecourseandincreasemotivation. Thiswillbringacademicsuccess. 

Insomestudies, it has 

beenemphasizedthatvirtuallaboratorypracticesincreaseacademicsuccessandeliminatemisund

erstandings. (Alsharhan, 2005, Lal and Al-Gindi, 2005, Martinez, 2003, smoke, 2015). 

Duringvirtuallaboratoryapplications, it wasobservedthatstudents ' interest in 

individualstudiesincreased, their self-learningskillsincreased, theybecamemoreactive, 

andtheyweresatisfiedwiththeirlearningbycontributingtovirtuallaboratoryapplications.  

(Bozkurt andSarıkoç, 2008, Erdan 2014). Without time 

andplacerestrictionsinteractivewaywiththeuse of thesestudies in scienceeducation in 

thevirtuallaboratory, virtuallaboratoryapplications in 

classwithallstudentstoincreasetheirmotivationtoeducationalinstitutions, thought in terms of 

easiertoachievethegoalthat is important, criticalandcreativethinkingskillsandbehaviors, 

learntheconceptsbetter, develop. Theaim of thisstudy is topresenttheteacher'sviews on 

theapplicability of thevirtuallaboratoryto be used in scienceteaching in 

theteachingenvironment. Theholisticmulti-statepattern has 
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beenadoptedfromqualitativeresearchmethods. TheWorkingGroupconsists of 10 

scienceteachers. Semi-structuredinterviewforms, 

activityformsandvirtuallaboratoryevaluationformswereused as datacollectiontools in 

theresearch. Thedata has beeninterpretedbycontentanalysis. Accordingtotheresults of 

thestudy, teachersnotedthatalthoughtherearesomedrawbackstousingvirtuallaboratories, 

therearemanyadvantagestousingthem in Science Learning. Because of thestudents ' interest 

in technology, theythinktheuse of virtuallaboratorieswillimprovethepermanenceandsuccess 

of thecourse. Accordingtotheresults of theresearch; program promotionstudies can be done, 

seminars can be given, EBA portal content can be added, virtuallaboratory program can be 

designedaccordingtoclasslevelsandcurriculum, programs can be translatedintoTurkish. 

Key Words: ScienceEducation, Virtual Laboratory. 
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DESTİNASYON PAZARLAMASINDA E-TURİZM UYGULAMALARININ 

YAYGINLIK ANALİZİ: AKDENİZ KIYI ŞERİDİ UYGULAMASI 

 

Ali Erhan ZALLUHOĞLU 

ÖZET 

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla başlayan dönüşüm, mobil 

cihazların artan fonksiyonları ile hayatımızın her noktasında kararlarımızı etkileme gücüne 

ulaşmıştır. Bilgi ve iletişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler insanlar için hayatı 

kolaylaştırırken, mobil cihaz penetrasyonu bu yenilikleri her an kullanıma olanak 

sunmaktadır. 2019 Global Dijital Raporu istatistiklerine göre bireysel mobil cihaz kullanımı 

dünya nüfusunun %67’sine (5.112 milyar) penetre olmuştur. İnternete bağlı mobil cihazların 

kullanım alanlarının genişlemesi insanlar için hayatı kolaylaştıran çözümler sunarken, 

işletmelerin hizmet anlayışını geliştirmelerine dolayısıyla da rekabet anlayışını değişmesinin 

önünü açmıştır.  

Bilişim sektörünün işletmeler üzerinde yarattığı dönüşüm, mesafe tanımadan bilgiye 

ulaşımın önünü açmaya ve iş süreçlerinde değiştirmeye devam etmektedir. Özellikle emek- 

yoğun sektörlerde hızla gerçekleşen bu uygulamalar turizm sektöründe de kendini 

göstermektedir. E- turizm kapsamında sunulan bu hizmetler (Web sayfaları, yakın alan 

iletişim sistemleri (NFC), Coğrafi bilgi sistemleri (GIS), Uygulama Programlama Arayüzleri 

(api) vb.) mobil cihaz kullanımının artmasının kaçınılmaz sonucu olarak turizm sektöründe 

de beklenti ve talepleri karşılayacak sistemlere olan ihtiyaçları tetiklenmektedir. Bu 

hizmetler sayesinde, vatandaşlara ve turistlere kullanıcı ihtiyaçlarını öngörerek cazibe 

merkezleri, yemek ve içecek tavsiyeleri, otel yoğunluk haritaları, konuma dayalı ve 

özelleştirilmiş etkileşimli hizmetler vb. sunmak ve müşteri deneyimlerini artırmak 

kolaylaşmıştır. TripAdvisor’ın 2013 yılında 22 ülkede yaptığı TripBarometer isimli 

çalışmasında Dünya genelinde tatilcilerin %87’sinin akıllı telefonlarını aktif olarak 

kullandıkları görülmektedir.  Tatilciler, seyahatleri sırasında: restoran arama (%44), otel 

arama (%23), mekânlar hakkında değerlendirmeleri okuma (%31), sosyal medyada 

paylaşımda bulunma (%33), sosyal medyaya erişme (%35) ve etkinlik arama amaçlarıyla (% 

35) akıllı telefonlarını kullanmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla destinasyon 

pazarlamasında hızla gelişen bu süreç tüketici kararlarında da belirleyici bir özellikler 

kazanmıştır. 
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Rekabet avantajı kazanmanın yeni bir boyutu olarak turistik hizmetlerde bilişim 

odaklı servisler sunabilmek yeni bir karar değişkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma  

kapsamında, Akdeniz bölgesi kıyı şeridinde kalan illerin şehir çekiciliklerinin 

pazarlanması e-turizm uygulamalarının yerel yönetimler kapsamında kullanım düzeylerinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bulgular, şehirlere ait tanıtım katalogları, internet siteleri ve 

farklı haber kaynakları incelenerek toplanacaktır. Elde edilecek bulgular, Türkiye 

turizminde stratejik öneme sahip Akdeniz bölgesi kıyı şeridinde e-turizm uygulamalarına 

yönelik yapılanmayı ortaya koyarak destinasyon tanıtımına yönelik öneriler sunması 

açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon pazarlaması, E-Turizm, Akdeniz Kıyı Şeridi. 
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ÇOCUK SUÇLULUĞU – DEVLET VE HALK SORUNLARI 

JUVENILE DELINQUENCY - AS STATE AND PUBLIC PROBLEMS 

 

Asylbek ESHIEV 

ABSTRACT 

The relevance of the study caused a very unfavorable combination occurring among 

adolescents social processes that determine the state and dynamics of juvenile delinquency 

in modern countries, including Kyrgyzstan.  

Traditional and determined the present moment the contradictions of social 

development, taking place against the backdrop of downsizing and the proportion of the 

child population, repeatedly reinforce their criminogenic effect on minors.  

The current state of juvenile crime poses criminologists new challenges associated 

with the theoretical development of effective means of improving the effectiveness of social 

control over it. 

Key Words: Juvenile delinquency, state, social control. 
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BİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI BİR KIZ HASTADA NASOALVEOLAR 

MOLDİNG (NAM) UYGULAMASI: VAKA RAPORU 

 

Esra YÜKSEL COŞKUN 

Elçin ESENLİK 

ÖZET 

AMAÇ: Dudak damak yarıkları en sık görülen doğumsal anomalilerdendir. Ciddi 

bilateral yarık dudak ve damak hastalarında ameliyat öncesi nazoalveolar molding 

uygulanması zor bir tedavi prosedürüdür. Bu olgu sunumunun amacı, şiddetli bilateral dudak 

ve damak yarıklı bir kız yenidoğanda, cerrahi öncesi nazoalveolar molding tedavisini 

sunmaktır. 

VAKA RAPORU: Bilateral dudak ve damak yarıklı 8 günlük bir kız çocuğu 

kliniğimize başvurdu. Premaxilla, yatay olarak sol tarafa yer değiştirmişti. İki lateral 

segment ile premaksilla segmentleri arasındaki mesafeler sırasıyla; 8 ve 2 mm’ydi. 

Premaxilla, sağ ve sol segmentleri kapsayan bir nazoalveolar molding apareyi, ısıyla 

polimerleşen akrilik kullanılarak hazırlandı. Premaxilla orta hatta taşındı ve yarık alanları 

azaltıldı. Kolumellanın uzatılması, sağ ve sol lateral segmentlerin kapanması 6 ay sonra 

sağlandı. Nazoalveolar moldingten sonra, 8 aylıkken primer dudak ve nazal cerrahi kapanışı 

yapıldı. Primer palatoplasti ve GPP de 1 yaşındayken yapıldı.  

SONUÇ: Nazoalveolar molding ve cerrahi sonrası; burun, dudak, alveol ve damak 

kısımlarının normal anatomisi başarıyla sağlandı. Premaksilla ve damağın erken 

konumlandırılması ile moldingi sonrası, nazal hava yolu genişledi ve kolumella mesafesi 

arttırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Bilateral Dudak Damak Yarığı, Nazoalveolar Molding, Dudak damak 

yarığı tedavileri. 
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NASOALVEOLAR MOLDING IN A FEMALE PATIENT WITH BILATERAL 

CLEFT LIP AND PALATE: A CASE REPORT 

 

ABSTRACT 

AİM: Cleft lip and palate is one of the most common congenital anomalies (1). 

Presurgical nasoalveolar molding of severe bilateral cleft lip and palate patients, is a difficult 

treatment procedure (2). The aim of this case report is to present two step treatment approach 

for presurgical nasoalveolar molding in newborns with severe bilateral cleft lip and palate. 

The aim of this case report is to present treatment approach for presurgical nasoalveolar 

molding in a female newborn with severe bilateral cleft lip and palate. 

CASE REPORT: A 8-day-old girl infant with complete bilateral cleft lip and palate 

referred to our clinic. The premaxilla displaced to the left side horizontally. The distances 

between the two lateral segments and premaxilla on the right side and left side were 8 and 2 

mm, respectively. A nasoalveolar molding appliance covering the premaxilla, right and left 

segments were prepared using heat-polymerizing acrylic resin, premaxilla was moved to the 

midline, and the cleft areas were reduced. Lengthening the collumella, cleft areas were 

closed completely after 6 months. After nasoalveolar molding, the primary surgical closure 

of the lip and nose was performed at 8 months of age. The primary palatoplasty and GPP 

was also performed at 12 months of age. 

CONCLUSION: The normal anatomy of the nose, lips, alveoli and palate was 

successfully achieved with nasoalveolar molding and surgery. After early positioning and 

molding of the premaxilla and palate, the nasal airway was enlarged and the distance from 

the colonella was increased 

Key Words: Bilateral cleft lip and palate, Nasoalveolar Molding, Cleft lip and palate 

treatments. 
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GEÇ DÖNEM MANDİBULAR RETROGNATİLİ HASTADA AKTİVATÖR’ÜN 

ETKİLERİ: 2 YILLIK TAKİP 

 

Esra YÜKSEL COŞKUN 

Elçin ESENLİK 

ÖZET 

AMAÇ: Sınıf II anomalilerde en sık rastlanan durum, mandibular retrognatinin 

mevcut olmasıdır. Mandibular büyüme modifikasyonu, fonksiyonel ortopedik tedaviye 

cevap olarak ortaya çıkan iskeletsel ve nöromüsküler adaptasyonlar sebebiyle çeşitli 

fonksiyonel ortopedik apareylerle sağlanabilir. Bu olgu sunumunda; gelişiminin geç 

döneminde olan bir erkek hastada Aktivatör tedavisiyle oluşan değişimler ve 2 yıllık takip 

sonrası durumunun değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

OLGU SUNUMU: Mandibular retrognatili 17 yaşında bir erkek hastanın geç dönem 

Aktivatör apareyiyle tedavi edilmesi planlandı. Aktivatör apareyinin mandibulayı öne doğru 

konumlandırmak için tek seferde aktivasyonu tercih edildi ve apareyin posterior kısmının 

akrilik kalınlığı vertikal yönde yaklaşık 5-6 mm olarak belirlendi. Hastadan Aktivatör 

apareyi takılmadan önce, tedavi bitiminde ve 2 yıl sonrasında sefalometrik filmler elde 

edildi. Fasiyal konveksite açıları, mandibular sagittal pozisyon, yüz yükseklikleri, maksillo-

mandibular ve vertikal yön açıları sefalometrik olarak değerlendirildi. Tedavinin bitiminde; 

mandibular efektif uzunluğun arttığı, mandibulanın sagittal gelişiminin stimule edildiği ve 

maksillanın yatay yön büyümesinin sınırlandığı gözlendi. Mandibulada oluşan değişimin 2 

yıllık takipte korunduğu gözlendi. 

SONUÇ: Mandibular büyüme modifikasyonu ile ilgili olumlu sonuçlar geç büyüme 

döneminde aktivatör tedavisi ile elde edildi. 2 yıl takipte yapılan inceleme, Aktivatör tedavisi 

ile elde edilen tüm değişikliklerin stabil olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aktivatör Apareyi, Fonksiyonel Ortopedik Tedavi, Geç Dönem 

Tedavi, Mandibular Retrognati. 
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EFFECTS OF ACTIVATOR IN A PATIENT WITH MANDIBULAR 

RETROGNATHIA IN LATE GROWTH PERIOD: 2-YEAR FOLLOW-UP 

 

ABSTRACT 

AİM: The most common situation in Class II anomalies is the presence of 

mandibular retrognathism. Mandibular growth modification can be achieved with various 

functional orthopedic appliances due to skeletal and neuromuscular adaptations in response 

to functional orthopedic treatment. In this case report, it was aimed to present the results of 

Activator therapy in a male patient whom in the late growth period and after 2 years of 

follow-up. 

METHOD: An Activator appliance was applied to an 17-year-old male patient with 

mandibular retrognathia. Activator appliance was used with one step advancement of the 

mandible, and the acrylic thickness of the posterior part of the appliance was 5-6 mm in the 

vertical direction. Cephalometric films were obtained at the beginning, at the end of the 

treatment and 2 years later. Facial convexity angles, mandibular sagittal position, facial 

heights, maxillo-mandibular and vertical angles were evaluated. It was observed that the 

mandibular effective length increased, the sagittal development of the mandibule was 

stimulated and maxillary horizontal growth was restricted following activator treatment. It 

was observed that these changes were maintained after 2 years of follow-up. 

CONCLUSİON: Favorable results regarding mandibular growth modification was 

achieved with the activator theraphy in late growth period. 2 years follow up evalatuation 

exhibited that all changes achieved by the theraphy were stable. 

Key Words: Activator Appliance, Functional Orthopedic Treatment, Mandibular 

Retrognathia, Treatment of Late Growth Period. 
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PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ OKUL SORUNLARI VE BAŞARI 

DURUMLARI: ADANA KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 

 

Fatma KİRMAN  

ÖZET 

Son yıllarda parçalanmış aile tabirinin sıkça kullanıldığı göze çarpmaktadır. Geniş 

bir tanım yapılacak olursa parçalanmış aile kavramı, anne ve babanın bir arada yaşamadığı 

veya ayrı oldukları aileleri ifade eder.  

Bir diğer ifadeyle ölüm, boşanma, ayrı yaşama, anne ya da babanın hastalık nedeniyle 

hastanede tedavi görüyor olması ya da işlediği suç nedeniyle cezaevinde bulunması, anne-

babadan birinin çalışmak için bulunulan ortamın dışına çıkması ve yeterince çocuklarla 

ilgilenemiyor olması, babanın askere gitmesi parçalanmış aile tipine örnek gösterilebilir. Bu 

durumlardan başta anne ve baba olmak üzere çocuklar, hatta çocukluk dönemini tamamlamış 

ergenlik dönemindeki bireyler de etkilenir.  

Bu araştırmada bu etkinin mahiyeti, boyutları ele alınmak suretiyle bu parçalanma 

süreci ya da anne babanın ayrı kaldığı sürenin uzunluğuna bağlı olarak öğrencilerin eğitim 

durumları veya başarısızlıkları nasıl farklılık gösterdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

amaca ulaşmak için anne babası olmayan ya da ayrı yaşayan lise öğrencileriyle 2018-2019 

eğitim öğretim yılında görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde elde edilen veriler bu 

konuda yapılmış diğer çalışmaların verileriyle karşılaştırılmıştır. Son olarak da bazı çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aile, parçalanmış aile, eğitim, ergenlik, okul başarısı/başarısızlığı. 
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SCHOOL PROBLEMS AND SUCCESSFUL SITUATION OF BROKEN FAMILY 

CHILDREN: THE CASE OF ADANA GIRL HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The term broken family has been used frequently in recent years. If a broad definition 

is made, the concept of broken family refers to families in which parents do not live together 

or separated.  

In other words, death, divorce, separate living, mother or father being treated in 

hospital because of illness or being in prison because of a crime, being out of home for 

working of one of the parents and not being able to take care of enough children, father going 

to military service can be shown as a sample of broken family type. Children or even 

adolescents who have completed their childhood are also affected by these conditions.  

In this study, by examining the nature and dimensions of this effect, it is tried to 

determine how the students’ educational status or their failures differ depending on the extent 

of this fragmentation process or the length of time the parents are separated. In order to 

achieve this goal, interviews were conducted with high school students who do not have 

parents or their parents live separated in the 2018-2019 academic year. The data obtained 

from the interviews were compared with the data of other studies conducted on this subject. 

Finally, some solution suggestions are presented. 

Key Words: Family, broken family, education, adolescence, school success/failure. 
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DİYABETİK AYAK RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEME GİRİŞİMLERİ 

 

Fatma ÖZKAL 

Serpil YÜKSEL 

ÖZET 

Diyabetes Mellitus (DM), pankreas bezinin yeterli miktarda insülin hormonu 

üretmemesi veya üretilen insülinin etkin olarak kullanılamaması sonucu oluşan ve ciddi 

komplikasyonlara neden olan kronik bir hastalıktır. DM ile ilişkili bu komplikasyonlar 

genellikle, süresi 5-15 yıl arasında değişen ve asemptomatik dönem olarak da adlandırılan 

prediyabet döneminde oluşmaktadır. DM’un majör komplikasyonlarından biri olan 

diyabetik ayak, morbidite ve mortalite oranlarını artıran, tedavi ve bakım maliyeti yüksek 

bir komplikasyondur. Her DM’lu hastada yaşamı boyunca %12-15 oranında diyabetik ayak 

gelişme riski olduğu, bu komplikasyon nedeniyle alt ekstremite amputasyonlarının DM’lu 

bireylerde diğer sağlıklı kişilere göre 10-20 kat daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Diyabetik 

ayak riskini artıran en önemli faktör, DM’lu hastaların %60-70’inde oluşan diyabetik 

nöropatidir. Geçirilmiş ayak yarası, ampütasyon, ayak deformiteleri, nasırlar, periferal arter 

hastalığı (PAH), glisemik kontrolünün sağlanamaması, ayak hijyeninin kötü olması, görme 

bozukluğu, diyabetik nefropati ve sigara kullanımı gibi faktörlerin de diyabetik ayak 

oluşumunda etkili olduğu bilinmektedir. Bu risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörleri 

ortadan kaldırmaya veya etkisini azaltmaya yönelik girişimlerin uygulanması, diyabetik 

ayak oluşumunun önlenmesinde önemlidir. 

 Bu nedenle, diyabetik ayak öyküsü olan veya diyabetik ayak riski yüksek olan 

hastalar,  diyabetik ayak polikliniklerinde diyabet eğitim hemşiresi, endokrin uzmanı, 

pödiatrist, ortopedist ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi multidisipliner bir ekip 

tarafından düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Bu izlemlerde, glisemik kontrolün 

sağlanması ve ayak bakımı konusunda hasta ve aile eğitilmeli, yanlış uygulamalar 

düzeltilmelidir. Her kontrolde mutlaka,  ayakların fiziksel, nöropatik, vasküler ve termal 

değerlendirmesi yapılmalı, nekroz oluşmadan önce gerekli önlemler alınmalıdır. Bu 

derlemede, Tip DM’lu hastalarda diyabetik ayak gelişiminde etkili risk faktörlerini ve 

önleme girişimlerini güncel  literatür doğrultusunda tartışmak amaçlandı. 

Anahtar Kelimeler: Ayak bakımı,  diyabetik ayak, Diyabetes Mellitus, risk faktörleri. 
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RISK FACTORS FOR DIABETIC FOOT ULCERS AND PREVENTION 

INTERVENTIONS 

 

ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease with severe complications that occurs as 

a result of the pancreas gland not producing enough insulin hormone or as a result of the 

body not being able to efficiently use the produced insulin. These complications associated 

with DM generally occur in the pre-diabetic period, also called asymptomatic period that 

can last between 5 and 15 years. Diabetic foot, one of the major complications of DM, is a 

complication with high treatment and care costs and increases morbidity and mortality rates. 

It was reported that there is a life risk of 12-15% of diabetic foot development in every DM 

patient and that the lower extremity amputation rate due to this complication is 10-20 times 

higher in DM patients compared to healthy individuals. One of the most important factor 

that increases diabetic foot risk is diabetic neuropathy that occurs in 60-70% of DM patients. 

It is also known that factors such as previous foot wounds, amputation, foot deformations, 

callus, peripheral artery disease (PAH), lack of glycemic control, poor foot hygiene, visual 

impairment, diabetic nephropathy and cigarette use are effective in the occurrence of diabetic 

foot. The determination of these risk factors and the application of initiatives to eliminate or 

mitigate these factors are important in the prevention of diabetic foot. 

 Thus patients with a history or high risk of diabetic foot should be followed up in 

diabetic foot polyclinics and a specialist multidisciplinary team consisting of diabetes 

education nurse, endocrine specialist, podiatrist, orthopedist and infectious diseases 

specialist. During these follow-ups, patient and family should be educated about glycemic 

control and foot care and wrong practices should be corrected. Physical, neuropathic, 

vascular and thermal evaluation of the feet should be performed at each check-up and 

necessary precautions should be taken before necrosis occurs. In this compilation the 

effective risk factors in the development of diabetic foot in DM patients and preventative 

initiatives were discussed in line with current literature 

Key Words: Foot care, diabetic foot, Diyabetes Mellitus, risk factors. 
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LİNEER SICAKLIK DAĞILIMINA MARUZ SERAMİK VE KOMPOZİTTEN 

OLUŞAN BİMATERYAL DİSK İÇİN ISIL GERİLME ANALİZİ 

 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ 

Hüseyin Fırat KAYIRAN 

ÖZET 

Bu çalışmada; lineer artan ve lineer azalan sıcaklık dağılımlarına maruz bırakılan 

seramik ve çelik fiber ile takviye edilmiş alüminyum kompozitten oluşan bimateryal diskin 

iç yüzeyinden dış yüzeyine doğru meydana gelen ısıl gerilmeler incelenmiştir. Çeşitli 

sıcaklık değerleri için radyal ve teğetsel gerilmeler analitik olarak incelenmiştir. Sıcaklıkla 

malzemenin elastisite modülünde herhangi bir değişim olmayacağı varsayımı yapılarak 

diskin iç yüzeyden dış yüzeye doğru disk boyunca meydana gelen ısıl gerilmelerin değişimi 

incelenmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda, seramik malzemeden kompozit malzemeye geçişte 

malzemelerin özellikleri arasındaki farktan dolayı gerilme değerlerinde belirgin sıçramalar 

olduğu görülmektedir. Sıcaklık değişimleriyle birlikte gerilme değerlerinde de belirgin 

değişikliklerin ortaya çıkabileceği, diskin iç kısmında seramik malzemeli bölgede meydana 

gelen mutlak gerilme değerlerinin, kompozit malzeme bölgesinde meydana gelen mutlak 

gerilmelere göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bimateryal disk, Isıl gerilme analizi, Lineer artan sıcaklık dağılımı, 

Lineer azalan sıcaklık dağılımı. 
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THERMAL STRESS ANALYSIS FOR BIMATERIAL DISC OF CERAMIC AND 

COMPOSITE EXPOSED TO LINEAR TEMPERATURE DISTRIBUTION 

 

ABSTRACT 

In this study; The thermal stresses from the inner surface of the bimaterial disc 

consisting of ceramic and steel fiber reinforced aluminum composite exposed to linear 

increasing and linear decreasing temperature distributions were investigated. Radial and 

tangential stresses were analytically investigated for various temperature values. Assuming 

that there will be no change in the elasticity modulus of the material with temperature, the 

change of thermal stresses occurring along the disc from the inner surface to the outer surface 

of the disc are examined.  

As a result of the study, it is seen that there are significant jumps in the tensile values 

due to the difference between the properties of the materials during the transition from 

ceramic material to composite material. It was concluded that there are significant changes 

in the stress values with temperature changes and the absolute stress values occurring in the 

ceramic material region in the inner part of the disc are higher than the absolute stresses 

occurring in the composite material region.  

Key Words: Bimaterial disc, Thermal stress analysis, Linear increasing temperature 

distribution, Linear decreasing temperature distribution. 
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POLİMER MATRİSLİ HİBRİT KOMPOZİTLERİN BURKULMA DAVRANIŞINA 

DENİZ SUYUNUN ETKİSİ 

 

Ayşe   ÖNDÜRÜCÜ 

Hüseyin Fırat KAYIRAN 

ÖZET 

Bu çalışmada, deniz suyunun ve farklı fiber kombinasyonlarının polimer matrisli 

hibrit kompozit plakaların burkulma yükleri üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. 

Deneyler için karbon, E-cam ve aramid elyafların farklı kombinasyonları ve matris olarak 

da epoksi reçinesi kullanılarak 12 tabakalı hibrit kompozit plakalar üretilmiştir. Hibrit 

kompozit numuneler tuzluluk oranı % 18 olan Karadeniz’den temin edilen deniz suyunda 90 

gün boyunca bekletilmişlerdir. Kontrol grubu olarak 90 gün oda sıcaklığında bekletilen 

numuneler ile 90 gün Karadeniz suyunda bekletilen hibrit kompozit numuneler bulundukları 

ortamdan çıkarılarak burkulma deneyine tabi tutulmuşlardır. Deneyler sonucunda elde 

edilen veriler doğrultusunda tabakalı hibrit kompozit plakaların burkulma davranışlarını 

deniz suyunun etkilediği gözlenmiştir.  

Çalışma sonucunda, deniz suyunda bekletilen numunelerin kritik burkulma 

yüklerinin oda sıcaklığında bekletilen numunelerin kritik burkulma yüklerine göre azaldığı 

belirlenmiştir. En yüksek kritik burkulma yükü [(0/90)3]s istifleme dizilimine sahip CAG 

numunelerinde, en düşük kritik burkulma yükü ise [(45/-45)3]s istifleme dizilimine sahip 

CAG45 numunelerinde meydana gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit kompozit, burkulma, deniz suyu etkisi, istifleme dizilimi. 
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THE EFFECT OF SEAWATER ON BUCKLING BEHAVIOR OF POLYMER 

MATRIX HYBRID COMPOSITES 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of sea water and different fiber combinations on the buckling 

loads of polymer matrix hybrid composite plates were investigated experimentally. For the 

experiments, 12 layer hybrid composite plates were produced using different combinations 

of carbon, E-glass and aramid fibers and epoxy resin as matrix. Hybrid composite samples 

were kept in sea water obtained from the Black Sea with a salinity rate of 18% for 90 days. 

As a control group, samples that were kept at room temperature for 90 days and hybrid 

composite samples that were kept in the Black Sea water for 90 days were removed from 

their environment and subjected to buckling test. According to the data obtained from the 

experiments, it was observed that buckling behavior of layered hybrid composite plates was 

affected by sea water.  

As a result of the study, it was determined that the critical buckling loads of the 

samples held in sea water decreased according to the critical buckling loads of the samples 

held at room temperature. The highest critical buckling load occurred in CAG samples with 

[(0/90) 3] s stacking sequence, and the lowest critical buckling load occurred in CAG45 

samples with [(45 / -45)3]s stacking sequence. 

Key Words: Hybrid composite, buckling, stacking sequence, sea water environment effect. 
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ADANA İLİNDE GÜRÜLTÜNÜN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

İNCELEMESİ 

 

Ganime Tuğba ÖNDER 

Faruk KARADAĞ 

ÖZET 

Fiziksel bir risk etmeni olan gürültünün çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 

gözardı edilemez bir gerçektir. Gürültü stresi artırmakta, bu durumda kaza riskini 

artırabilmektedir. İş yerlerinde gereken düzenlemeler yapılmadığı takdirde ilerleyen 

zamanlarda bu durumun artacağı öngörülmektedir.  

Gürültünün dengede tutulmaması ve dolayısı ile iş güvenliği kurallarına uyulmaması; 

çalışanların sağlığını riske attığı gibi, işin kalitesini azaltmakta ve başta firmanın imajı 

olmakla beraber, firmaların kâr elde etmesi konusunda da negatif etkilere neden olmaktadır.  

Yapılan çalışmada Adana ilinde bulunan farklı sektörde, 56 çalışan üzerinde anket 

uygulanarak; gürültü hakkında çalışanların bilgi seviyeleri ve gürültünün çalışanlar üzerinde 

bıraktığı etki araştırılmıştır. Anket çalışmaları sonucunda, endüstriyel açıdan çok önemli bir 

sağlık riski oluşturan gürültüyü, çevre kirliliği olarak tanımlamayan gruplar tespit edilmiştir. 

Çalışanların bireysel eğitimlerine önem verilmesinin gerekliliği vurgulanarak tespit edilen 

gürültünün azaltılması ve kontrolü için gerekli tedbirler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Fiziksel Risk Etmeni, Gürültü. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NOISE ON THE EMPLOYEES IN 

ADANA 

 

ABSTRACT 

It is an undeniable fact that noise, which is a physical risk factor, has negative effects 

on employees. Noise increases stress and in this case may increase the risk of accidents. It 

is predicted that this situation will increase in the future if the necessary arrangements are 

not made in the workplaces. 

İf the noise is not kept in balance and therefore the occupational safety rules are not 

followed; employees' health would be compromised. It also reduces the quality of the work 

and has a negative impact on the profitability of the firms, although it is the image of the 

company. In this study, surveys were conducted on 56 employees in different sectors in 

Adana; The knowledge level of the employees about the noise and the effect of the noise on 

the employees were investigated.  

As a result of the surveys, groups that do not define environmental noise as an 

industrially important health risk were identified. Emphasis is placed on the importance of 

individual training of employees, and necessary measures are provided to reduce and control 

the identified noise. 

Key Words: Occupational health and Safety, Physical Risk Factor, Noise. 
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PROGRAMLANABİLİR ASANSÖR SİSTEMLERİ EĞİTİM SETİ UYGULAMASI 

 

Ganime Tuğba ÖNDER 

Orçun KÜÇÜKATAY 

Erdoğan ŞİMŞEK 

 İbrahim KARAÇAYLI 

ÖZET 

Türkiye’de asansör sistemleri konusunda, nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek 

ancak bu konuda eğitim veren mesleki okullarda pratiğe yönelik eğitim yapılması ile 

mümkündür. Programlanabilir asansör sistemleri eğitim seti, mesleki ve teknik eğitim 

verilen ilgili tüm okul ve kurumlarda aynı zamanda asansör servislerinde uygulamalı eğitim 

verebilmek ve asansör sistemlerinin çalışma prensibini tam olarak kavrayabilmelerini 

sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

 Eğitim alan teknik personel adayları, minyatür bir asansör sistemi düzeneği üzerinde 

sistemin çalışmasını gözlemleyecekler, aynı zamanda sistemin çalışma karakteristiklerini 

uygulayarak sistemi tam olarak kavrayabileceklerdir. Programlanabilir asansör sistemleri 

eğitim seti üzerinde sektörde kullanılan tüm elektriksel elemanlar bulunmaktadır. Teknik 

personel adayları, çeşitli uygulama örnekleri için yazılımlar gerçekleştirebilirler. Böylece bu 

set üzerinde eğitim alanlar, saha çalışması öncesi kendilerini geliştirecek ve fikir 

yürütebilecek bir seviyeye gelebileceklerdir. 

Mesleki eğitimde mutlak başarı, verilen teorik eğitimin uygulama ve deneylerle 

desteklenmesiyle mümkündür. Programlanabilir asansör sistemleri eğitim seti, bu alanda 

eğitim alacak teknik eleman adaylarında var olan eğitim açığını kapatabilecek niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Programlama, Asansör, Eğitim Seti, Mesleki Eğitim. 
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PROGRAMMABLE ELEVATOR SYSTEMS TRAINING SET APPLICATION 

ABSTRACT 

Resolving the need for skilled technicians in elevator systems in Turkey could be 

accomplished by providing adequate education aimed at training at vocational schools. The 

programmable elevator systems training set is designed to ensure that fully comprehend the 

operating fundamentals of elevator systems and to provide applied train at the same time in 

each institution and vocational schools.  

The candidates who are getting trained will be able to observe the operation of the 

system a miniature elevator system and addition to that they also will have the chance to 

perceive the system and by applying the operating characteristics of the systems. The 

programmable elevator systems training set includes all electrical components used in the 

industry. Candidates for technical personnel can implement software for various applications 

examples. Thus, the trainers on this set will be able to improve themselves and conduct ideas 

before the fieldwork. 

It is likely with the support of the theoretical training which guarantee absolute 

success in vocational education with the application and experimental activities. 

Programmable elevator systems training set will be able to decrease the lack of education 

for the candidates who will receive training in this field. 

Key Words: Programming, Elevator, Training Set, Vocational Training. 
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KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ 

Gizem KAPLAN 

Yunus YILDIRIM 

ÖZET 

Devletler ülke kalkınmasına katkı sağlayıcı değişimleri belirlemek, gerçekleştirmek 

ve bir dizi amacı sonuçlandırmak için, Kalkınma Planları hazırlarlar. Bu süreç bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler ışında toplumsal gelişmeyi hızlandırmak belirlenmiş hedeflere 

ulaşmak ve sistematize edilmiş bir planlamayla ilerleyerek toplumsal yapıyı oluşturan 

kurumların belirli birtakım hedefleri gerçekleştirmesi için bir yol haritasıdır. Bu doğrultuda 

hazırlanan 5 yıllık Kalkınma Planlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları görev alanları ile 

ilgili konularda stratejik plan çalışmaları yaparak değişimin programlı bir şekilde 

yürümesine sağlamaya çalışırlar (Akça, Şahan ve Tural, 2017). Ülkenin ekonomik kültürel 

sosyal hukuki ve benzeri tüm konulara yönelik yatırım ve destekleme faaliyetlerini 

kapsayan, bu hizmet ve faaliyetlerin düzenli sistemli süratli etkili ve verimli şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla görevli bulunan kurum ise Kalkınma Bakanlığıdır 

(2011). İlgili bakanlık Türkiye’nin geleceğe dair sosyal kültürel ekonomik ve aynı zamanda 

sportif konularda beş yıllık kalkınma planları hazırlayarak uzun dönemli politika 

dokümanları hazırlar (Akça ve diğerleri, 2017).  

Hazırlanan kalkınma planlarında vurgulanan önemli bir konu da spor olarak 

görülmektedir. Hemen hemen her dönemde bu konudaki sorunların çözümüne ilişkin 

politikalar oluşturulduğu görülmüştür. Spor politikalarının vizyonu olarak da; herkes için 

spor anlayışı çerçevesinde tüm vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının 

kazandırılması, spor yoluyla bireyin ve toplumun refahı ve sosyo-ekonomik düzeylerinin 

geliştirilmesi, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek üst düzeyde sporcu olarak 

yetiştirilmesi ve desteklenmesi, amatör branşlara gerekli ve yeterli desteğin verilmesi 

yoluyla sporda mükemmellik ve katılımı teşvik edip ödüllendirecek dinamik ve yenilikçi bir 

kültür oluşturarak Türkiye'nin dünyada önde gelen bir spor ülkesi haline gelmesini 

sağlamaktır (Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi, 2013). İlgili belgede de görüleceği 

üzere ülkeler gelecek nesillerin sağlığının korunması ve gelişiminin sağlamak gibi temel bir 

amacı gerçekleştirmek için çeşitli yollarla çalışmalar yaparak bunların hayata geçirilmesini 
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sağlamaya çalışırlar. Ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmesi için sporda çeşitlendirmeye 

gidilmesine ve spor altyapısının sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Kamu ve özel sektör iş 

birliği yaparak amatör sporu teşvik edici projeler geliştirilmelidir. Bölgesel ve iklimsel 

koşullar göz önünde bulundurularak sporda tesisleşmeye yatırım yapılmalıdır. Engelli 

bireylerin spor etkinliklerine katılımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Antrenör ve hakemlerin istihdamlarının sağlanması çağdaş ölçüler çerçevesinde 

gerçekleştirilmelidir. Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin gelişmesi ile yakından ilişkilidir. 

Spor, toplumların görmezden gelemeyeceği ve vazgeçemeyeceği evrensel bir aktivitedir. Bu 

bağlamda ülke kalkınmasında spora verilen önemin arttırılması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze kadar hazırlanan on kalkınma planında 

yer alan spor politikaları konusunda gelecek dönemler için yapılan hazırlıkları ortaya 

koymak, mevcut ve muhtemel problemlere dikkati çekmek, tespit edilen sorunlara çözüm 

yolları geliştirmek ve önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmada nitel desenli doküman analizi 

tekniği kullanılmış olup 10 kalkınma planının spor ile ilgili bölümleri incelenmiştir. 

Doküman incelemesi araştırılacak konu ile ilgili yazılı kaynakların analizini kapsar 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Kalkınma Planları, Spor Politikası. 
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……… KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ 

ABSTRACT 

Governments prepare Development Plans to identify, realize, and finalize a range of 

objectives that contribute to the development of the country. This process is a roadmap for 

accelerating social development in the light of scientific and technological developments, 

achieving determined goals and proceeding with a systematized planning, in order to achieve 

certain goals of the institutions constituting the social structure. In the 5-year Development 

Plans prepared in this direction, the relevant public institutions and organizations work on 

strategic issues in their fields of activity and try to ensure the change in a programmatic way 

(Akça, Şahan and Tural, 2017).  The Ministry of Development, which covers the investment 

and support activities for all economic, cultural, social and similar issues of the country and 

is responsible for ensuring that these services and activities are carried out in a systematic, 

rapid and efficient manner. Relevant ministries to prepare a five-year economic development 

plans and also social and cultural issues related to Turkey's future in the sport prepares long-

term policy documents (Maples et al, 2017). It is highlighted in the prepared planning plans. 

Almost everywhere, policies have been developed to solve these problems. In the 

development plans examined in the study, as the vision of sports policies; to gain the habit 

of regular physical activity to all citizens within the framework of sports concept for 

everyone, to improve the welfare and socio-economic levels of the individual and society 

through sports, to identify and train talented children and young people as high-level athletes, 

to provide excellence in sports by providing amateur branches with necessary and sufficient 

support. and to encourage participation and reward culture by creating a dynamic and 

innovative policies to ensure that Turkey's becoming a leading country in the world has been 

shown to produce sports (National Youth and Sports Policy Document, 2013). As it can be 

seen in the related document, countries work in various ways to ensure the realization of the 

basic purpose of protecting and improving the health of future generations. In order to 

contribute to the development of the country, the policies developed in the plans examined 

in the research are suggested to diversify in sports and to develop the sports infrastructure 

continuously. Besides, public and private sector cooperation projects should be developed 

to promote amateur sports. Regional and climatic conditions should be taken into 

consideration and investment in sports should be invested. Measures should be taken to 

facilitate the participation of individuals with disabilities in sports activities. The recruitment 

of coaches and referees should be carried out within the framework of contemporary 
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standards. The development of a country is closely related to the development of that 

country. Sport is a universal activity that societies cannot ignore and give up. In this context, 

the importance given to sports in the development of the country should be increased. 

The aim of this study is to reveal the preparations made for the future periods in the 

sports policies included in the ten development plans prepared from the past to the present, 

to draw attention to the existing and potential problems, to develop solutions to the problems 

identified and to make suggestions. In this research, qualitative patterned document analysis 

technique was used and the sports related parts of the 10 development plans were examined. 

Document review includes analysis of written resources on the subject to be investigated 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Key Words: Sport, Development Plans, Sport Policy Page. 
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SARI AŞIK VE “YAHŞİ VE AŞIK” HİKAYESİ HAKKINDA MÜLAHAZALAR 

 

Gönül MEMMEDOVA 

ÖZET 

17. yüzyıl Azerbaycan aşık şiirinin  en önde gelen temsilcilerinden biri Sarı Aşık`tır. 

Sarı Aşık'ın yaratıcılığı mani (bayatı) zenginliğiyle dikkat çekmiş ve bu el şairi halk 

edebiyatında mani ustadı olarak tanınmıştır. Ancak, yaratıcılığındaki çeşitli mazmunlu 

manilerle birlikte, bir halk hikeyesi de vardır ki, bildirinin amacı bu hikeyeyle ilgili olarak 

karanlık konulara açıklık getirmektir. “Yahşi ve Aşık” halk hikayesi Sarı Aşık`ın hayatını 

yansıtan efsanelere dayanır. 

 Bu halk hikayesi, Azerbaycan folklor biliminde kendine has özellikleri ile seçilen ve 

hikayenin mazmununa göre değil  (içeriği, Azerbaycan destanları içerik açısından tasnif 

edildiğinde - kahramanlık destanları, aşk destanları ve aile-maişet destanlarına  ayrılır) biçim 

ve yapısına göre tasnifinde özel olarak farklılık arz eden manili halk hikayelerine ait edilir.  

Azerbaycan folklor hazinesinde (“Arzu-Kamber”, “Yahşi-Yaman” ve “Yahşi ve Aşık” 

hikayesi) üç halk hikayesi, manili halk hikayeleridir. Son yıllarda, “Lele” halk hikayesi de 

manili halk hikayeleri listesine eklenmiştir. 

 Bu halk hikayelerin özgünlüğü, onların manilere dayanmasıdır. Yani, bu halk 

hikayeleri, belirli halk hikayelerinde olduğu gibi, nazım ve nesre dayanmaktadır (destanın 

nesir kısmına “yurt yeri”denir), diğer destanlardan farklı olarak (diğer halk hikayelerinde 

nazım kısmında-koşma, geraylı, divani vb. yer alır) burada nazım kısmı manilerden oluşur. 

Sarı Aşık'ın yaratıcılığına dair bazı makamlar folklor biliminde tartışmalara neden olmuştur. 

Adı, mahlası ve doğum tarihi tartışmalı konulardandır. Sarı Aşık ve onun destan yaratıcılığı 

hakkındaki tartışmalar da bu kabildendir.  Sarı Aşık yaratıcılığına başvuran ve araştıran tüm 

araştırmacılar, aynı zamanda “Yahşi ve Aşık” halk hikyesinin yazarı konusuna da değinmiş, 

kendi fikirlerini ifade etmişler. Azerbaycan folklor biliminde “Gurbani”, “Abbas ve Gülgez” 

ve “Yahşi ve Aşık”  gibi halk hikayelerini aşıkların kendileri veya daha sonra onların edebi 

mirası temelinde diğer aşıklar tarafından oluşturulması fikiri bilinmektedir. 

Bildirinin amacı, “Yahşi ve Aşık” halk hikeyesinin yazarı konusundaki tartışmlara 

açıklık getirmektir. Burada, Sarı Aşık`ın ilk araştırmacılarından olan S.Mümtaz, H. Araslı, 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 138 

“Yahşi ve Aşık” halk hikayesinin ilk derleyicilerinden olan E. Ahundov,  M. Tahmasib, M. 

İbrahimov, S. Paşayev gibi tanınmış bilim adamlarının sorunla  ilgili fikir ve mülahazaları, 

yanı sıra bu soruna fikir bildiren diğer araştırmacıların fikirleri tahlil edilmiş ve somut 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Aşık, “Yahşi ve Aşık” halk hikeysi,  yazarlık, aşk hikayesi, mani, 

tartışma. 
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VIEWS ABOUT SARI ASHUG AND THE EPOS “YAKSHI AND ASHUG” 

 

ABSTRACT 

Sari Ashug was considered one of the most prominent representatives of the 

Azerbaijan ashug poem of the 17th century. Sari Ashug’s activity attracted the attention with 

the “bayati” (quatrain) richness and this poet entered into the memory of folklore as the 

master of “bayati” (quatrain).  

However, in addition to “bayati” with different content, it is possible to come across 

an epos and the purpose of the report is to shed light on the dark issues related to this epos. 

This epos called “Good and Ashug” is based on legends that reflect the life of the Sari Ashug. 

This epos belongs to eposes with “bayati” (quatrain) which are distinguished in Azerbaijan 

folklore-study and classified not by the content of the eposes (it is known that Azerbaijan 

eposes are divided into three groups according to the content – heroic eposes, love eposes 

and family-household eposes) which are distinguished in a special way by their form and 

structure. In the Azerbaijan folklore fund only three eposes are considered as the epos with 

“bayati” (the epos “Arzu-Gambar”, the epos “Yakhshi-Yaman” and the last “Yakhsi and 

Ashug”). In recent years the epos “Lele” has also been added to the list of the epos with 

“bayati”. The originality of these eposes is that they are formed with the quatrains. 

 In other words, though these eposes like the standard eposes are formed on the prose 

(the prose part of the epos is called “native land”) and the replacement of the verse, but 

unlike the usual eposes (in other eposes the part of prose can be “goshma”, “garayli”, 

“divani”, etc.) the poetry part consists of only the quatrains.  

Some of the points about Sari Ashug’s activity have caused arguments in folklore-

study. His name, pseudonym and date of birth are among the issues that will cause such 

arguments. The problems about Sari Ashug and his epos activity belong to such arguments.  

Every researcher who investigates Sari Ashug’s activity has definitely touched upon the 

issue of authorship of the epos “Yakhshi and Ashug” and expressed own attitude in one way 

or another. It is known that for many years in Azerbaijani folklore-study there were opinions 

about the formation of eposes such as “Gurbani”, “Abbas and Gulgaz” and “Yakhshi and 

Ashug” by ashugs themselves or by other ashugs later on the base of their literary heritage.  
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The purpose of the report is to clear up the discussions about the authorship of the 

epos “Yakhshi and Ashug”. Here one of the first researchers of Sari Ashug’s activity such 

as S.Mumtaz, H.Araslı, the first collector of the epos “Yakhshi and Ashug” A.Akhundov, 

opinions and views of prominent scientists such M.Tahmasib, M.Ibrahimov, S.Pashayev, 

etc. as well as the attitude to this problem by other researchers were analyzed and the 

concrete results were obtained. 

Key Words: Sari Ashug, the epos “Yakhshi and Ashug”, authority, love epos, bayati 

(quatrain), argument. 
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DETERMINATION OF AROMA COMPOUNDS OF THREE DIFFERENT 

PISTACHIO FRUITS USING GC / MS TECHNIQUE 

ÜÇ FARKLI ANTEPFISTIĞI ÇEŞİDİNDE GC/MS TEKNİĞİ KULLANILARAK 

AROMA BİLEŞİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Gözde NOĞAY 

Salih KAFKAS 

Ebru KAFKAS 

ABSTRACT 

Pistachios (Pistacia Vera L.) are preferred by people in the food industry as pastry, 

biscuits, desserts and snacks. The aroma compounds in pistachio are a very important quality 

criterion by consumers. It is known that the aroma compounds found in pistachios differ 

between varieties. In this study also widely Turkey breeding made ‘Uzun’,’Siirt’ and 

‘Kırmızı’ variant GC / MS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) technique using 

aroma compounds will be compared. Today, many different methods are used to identify 

volatile aroma compounds in fruits. Headspace extraction methods provides particularly the 

SPME (Solid Phase Micro Extraction, is a solvent-free, inexpensive, rapid and versatile) 

method for the extraction of flavor compounds. 

Key Words: Pistachio, Volatile compounds, SPME, GC/MS. 
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ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASLARINDAN METAL 

 

Gül CERF 

ÖZET 

Anadolu’da günümüzden 10 bin yıl önce keşfedilip kullanılmaya başlayan metal; ısı, 

ışık, basınç, çekme, gerilme gibi etkenlere gösterdiği direnç ve özellikle alaşımlarının kolay 

işlenebilir olması hayatı kolaylaştırmada büyük rol oynayarak Tunç Devrine de adını 

vermiştir. 

Gerek arkeolojik kazılarda, gerekse mimari yapılarda ele geçen metallerde fiziksel, 

kimyasal ve/veya biyolojik bozulmalarla karşılaşabiliyoruz. Belgeleme, hasar tespiti gibi 

adımların ardından öncelikle mekanik temizliği yapılan eser gerekirse kimyasal temizlik de 

yapılarak hasar sebebi olabilecek mikroorganizmalar durdurulmalıdır. Mekanik temizliği 

kaldıramayacağı tespit edilen esere sertleştirme, sağlamlaştırma yapılarak temizliğe devam 

edilmelidir. Gerekiyorsa tümele, bütünleme yapılabilir. Fakat fazlaca yeni gibi, parlak bir 

görünüm kazanması tercih edilmemelidir.  

Depolamada inert malzemeden yapılmış kutulara veya asitsiz kağıtlar kullanılmalı; 

tercihen tek tek depolanmalıdır. Bu mümkün olamıyorsa kategorize edilmeli; tunç, pirinç, 

demir ve gümüş eser gruplarının raf ve dolap sistemleri birbirinden ayrılmalıdır. Depo 

sırasında yeniden bozulmanın engellenmesi için kritik bağıl nem oranı %35-%45 aralığında 

tutulmalıdır. Depo içindeki ünitelerin ise yükselen neme karşı yerden en az 15 cm yukarda 

başlanması, duvar ile arasında 10 cm mesafe bırakılması eserin korunmaya devam etmesinde 

büyük rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metal; Mekanik temizlik; Arkeolojik; Anadolu kültürel mirası. 
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ÇELTİK TARIMI 

Gülay ZULKADİR 

 Garip YARŞİ 

Adem ÖZARSLANDAN 

Yusuf ÇELİK 

 

ÖZET 

Çeltik (Oryza sativa) Poceae ailesi ve Oryza cinsine ait tek yıllık bir bitkidir. Dünya 

genelinde, buğdaydan sonra üretimi ve tüketimi en fazla yapılan tahıl bitkisidir. 2019 

verilerine göre dünya çeltik üretimi 516.364 milyon ton ve Türkiye çeltik üretimi ise 0.564 

milyon tondur. Çeltik bitkisinin yağ içeriği sıfır olmasına rağmen besleyici özelliği çok 

yüksek bir bitkidir. Lezzetli ve kullanım alanlarının çok çeşitli olması nedeniyle dünya 

nüfusunun % 50’sinden fazlasının severek tükettiği güçlü bir besin kaynağıdır. Türkiye’de 

çeltik yetiştiriciliği yıllar itibarıyla azalma gösterirken, tüketiminde sürekli bir artışın olduğu 

ve üretim-tüketim arasındaki farkın ise ithalat yoluyla karşılandığı görülmektedir. 

Türkiye çeltik yetiştiriciliğine çok elverişli olmasına rağmen, üretimin yeterli 

olmaması nedeniyle çeltiğin ithal ediliyor olması bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu hale 

getirmektedir. Çeltik yetiştiriciliğinin destek kapsamına alınması, üretim maliyetin 

düşürülmesi yönünde gerekli adımların atılması, ithalatın sınırlandırılması veya kota 

konulması gibi uygulamalar yerli üretimi teşvik ederek hem üretimin hem de çiftçilerin 

karlılıklarının artmasına pozitif bir katkı sağlayacaktır. Türkiye’de çeltik üretiminin planlı 

bir şekilde hem sürdürülebilir tekniklerle hem de iklimin uygun olduğu bölgelerde teşvik 

edilmesi ve özendirilmesi gerekmektedir. Özellikle kültürel işlemlerde, depolamada, hasat 

ve harman işlemlerinde modern tekniklerin ve makinaların kullanılması ile hem verimde 

artış sağlanacak hem de ürün kayıpları en aza indirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik (Oryza sativa), tüketim, üretim, yetiştiricilik. 
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PADDY PRODUCTION 

 

ABSTRACT 

Paddy (Oryza sativa) is a one-year plant belonging to the Poceae family and the 

genus Oryza. Worldwide, it is the most produced and consumed cereal plant after wheat. 

According to 2019 data, world paddy production is 516.364 million tons and Turkey paddy 

production was 0.564 million tons. Although the oil content of paddy plant is zero, it is a 

very high nutritious plant. Paddy is a powerful source of food that more than 50% of the 

world's population likes to consume, due to the wide variety of delicious and usage. Turkey, 

which showed a decrease compared to the year paddy cultivation, where there is a continuous 

increase in consumption and it is seen that the difference between production and 

consumption are met through imports. 

Although Turkey is very suitable for paddy cultivation, because the production is not 

sufficient, the importation of the paddy makes it necessary to take some precautions. 

Applications such as paddy cultivation within the scope of support, taking the necessary 

steps to reduce production costs, limiting imports or putting quotas will contribute to the 

increase of both production and profitability of farmers by encouraging domestic production. 

Of paddy production in Turkey must be encouraged and encouraged both by sustainable 

techniques and in regions where climate is appropriate. Especially with the use of modern 

techniques and machines in cultural processes, storage, harvesting and threshing processes, 

both the increase in productivity will be provided and product losses will be minimized. 

Key Words: Paddy (Oryza sativa), consumption, production, cultivation. 
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FARKLI DOZLARDA TURP EKSTRAKTLARININ MISIR TOHUMLARININ 

ÇİMLENME VE FİDE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Gülay ZULKADİR 

Leyla İDİKUT 

ÖZET 

Tarım alanlarında verim kaybına neden olan en önemli sorunlardan biri olan yabancı 

ot kontrolünde kullanılan pestisitlerin, insan ve çevreye verdiği zararı eleminize edebilmek 

amacıyla benzer etkiye sahip organik uygulamalara yönlenilmektedir. Bunda en etkin 

yöntemlerden birinin farklı bitkilerin çeşitli aksamlarının allopatik etkisinin kullanılmasıdır. 

Çalışmada allopatik etkisinin olduğu bilinen turp (Raphanus sativus L.) bitkisinin 

mısır tohumlarının (Ant Cin) çimlenme ve fide performansı üzerine olan etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Kadirli turp olarak bilinen turp çeşidinin yumru 

kısmı ekstrakte edilmiş ve farklı konsantrasyonlarda (% 0, 25, 50, 75 ve 100) olmak üzere 

çimlenme suyu olarak kullanılmıştır. Tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü 

olarak gerçekleştirilen denemede, kök, plumula, fide uzunlukları, nem miktarları, çimlenme 

oranı ve homojenite parametreleri gibi özellikler değerlendirilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre incelenen parametrelerin uygulamalar yönünden sadece 

tohumların %10 ve % 50’sinin çimlenmesi için geçen süreler arasındaki farklılıklar önemsiz, 

diğer tüm özellikler istatistiksel olarak önemli (p>0.001) bulunmuştur. Ayrıca artan 

konsantrasyonların çimlenme sürelerini artırırken, çimlenme oranı, kök / plumula / fide 

uzunlukları ve nem içeriklerini ciddi derecede düşürdüğü belirlenmiştir. Fakat sadece % 

25’lik turp ekstraktı konsantrasyonu uygulamasında, plumula uzunluğu değerinin kontrol 

grubu bitkilerden yüksek olduğu, ancak bu farkın istatistiksel anlamda önemli olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Çalışmadan elde ettiğimiz bulgulara göre turp bitkisinin mısır bitkisi üzerine 

allopatik bir etkisinin olduğu ve bu etkinin ekstrakt konsantrasyon artışına bağlı olarak ciddi 

ölçüde artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Belirlenen bu etkinin diğer tüm kültür bitkileri 

ve istenmeyen yabancı otlar üzerinde etkisinin olma durumunun, hangi miktarın / 
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konsantrasyonun ne derece etkili olabileceği gibi konular araştırılmaya muhtaç konular 

olmaktadır. Pestisit kullanımını azaltmaya ve tamamen kaldırmaya yönelik, bu bilgi ve 

araştırmanın geliştirilmesinin insan ve çevre sağlığı ve sürdürülebilirliği açısından faydalı 

olabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Allopati, biyolojik kontrol, Raphanus sativus L., Zea mays everta L. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF RADISH EXTRACTS ON 

GERMINATION AND SEEDLING PERFORMANCE OF CORN SEEDS 

 

ABSTRACT 

Pesticides used in weed control, which is one of the most important problems causing 

loss of yield in agricultural areas, are directed to organic applications having similar effects 

in order to eliminate the harm to human and environment. One of the most effective methods 

is to use the allopathic effect of various parts of different plants. 

The aim of this study was to determine the effects of radish (Raphanus sativus L.) 

which is known to have allopathic effect on germination and seedling performance of corn 

seeds (Ant Cin). For this purpose, tuber of radish variety known as Kadirli radish was 

extracted and used as germination water in different concentrations (0, 25, 50, 75 and 100%). 

In the experiment which was carried out in randomized plot design with 4 replications, 

features such as root, plumule, seedling length, moisture content, germination rate and 

homogeneity parameters were evaluated. According to the obtained results, the differences 

between the time periods for germination of 10% and 50% of the seeds were insignificant 

only in terms of applications of the examined parameters, all other properties were 

statistically significant (p> 0.001). In addition, increasing concentrations increased 

germination time, germination rate, root / plumule / seedling lengths and moisture contents 

were significantly reduced. However, in the application of only 25% radish extract 

concentration, the plumule length value was higher than the control group plants, but this 

difference was not statistically significant. 

 According to our findings, it was concluded that radish has an allopathic effect on 

corn plant and this effect increased significantly due to increase in extract concentration. 

Whether the effect of this determined effect on all other cultivated plants and undesirable 

weeds, which amount / concentration can be effective and how much effect is needed to be 

investigated. It is envisaged that the development of this knowledge and research to reduce 

and abolish pesticide use may be beneficial to human and environmental health and 

sustainability. 

Key Words: Allopathy, biological control, Raphanus sativus L., Zea mays everta L. 
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YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG ESERİNİN SANATSAL DEĞERİ VE 

OĞUZ DEVLET GELENEKLERİYLE İLİŞKİSİ 

 

Gülcemal GUMMANOVA  

ÖZET 

11. Yüzyıl şiiri oluşumu ve formu hakkında görüş bildiren Türkmen araştırmacıların 

ekseriyeti türk şiir formunun oluşumunun temelinde ritmik-sintaktik paralelciliğin yatmış 

olduğu fikirleriyle mutabık kaldığımızı vurgulayarak, bunlar türk şiirciliğinin en eski ve en 

basit şekli sayılan ikilemelerin, yani diğer bir deyimle, mesnevilerin oluşmasına zemin 

hazırlamıştır. Buna dair örneklere, Kaşgarlı’da (Aç ne iymes, Tok ne tiymes; Kişi alası içtin, 

Yılkı alası taştın) çokça rastlandığı gibi, Yusuf Has Hacib’in yaratıcılığına da mahsus 

özelliktir ve sanatsal değerlere sahiptir. 

Bu durum Yusuf’un eserinde göze çarpan ve sunumda eserden alınmış çeşitli 

örneklerle üzerinde durulacak olan tespit ettiğimiz birinci özelliktir. İkinci bir özellik ise, 

şiir form gelenekleri açisindan uyumlukların haricinde Kutadgu Bilig ve Oğuzname 

eserlerinin mukayeseli araştırıldığında ortak yönlerinin çok olduğunun izaha kavuşmasıdır.  

Yani, Oğuzname gelenekeleri Yusuf’un nasihatlerinde ait olduğu yeri bulmuştur. 

Buna Oğuz Han devrinden uygulana gelen türk geleneklerinden büyüklere saygı, kücüklere 

merhamet, ana-baba hakkına riayet gibi olumlu davranışların zikredilmesini sıralamak 

mümkündür. 

 Görüldüğü üzere, bunlar eski türk milli özelliklerinin kaynağından haber 

vermektedir. Oğuz gelenekleri takip edildiğinde, fütüvvet, kahramanlık, cesaretlik gibi 

konulardan başka da, tarihte yetmişten de fazla devlet kuran Türklerin edebiyatında devlet 

kurma bilgisi ilk defa Yusuf’ta tecrübeli ve detayları olarak işlenmektedir. Bunlar bize eski 

Oğuz geleneklerinin Kutadgu Biliğ’deteorik olarak yaşatıldığını kanıtlamaktadır.  

Dikkat edilmemesi gereken başka bir durumda da, Yusuf bu eserini devrin 

hükümdarı Karahanlı Buğra Han’a ithaf edilmiştir. Hükümdar eserde eski Türk ve Oğuz 

devlet geleneklerinin işlenmesin dikkat çekmiş ve eser bu yönüyle de hoşuna gitmıştir. Bu 

ise Yusuf’un 11. Yüzyıla kadar var olan tüm Türk devlet gelenek ve göreneklerinden 

haberdar olmasıyla ilişkilendirilebilir. Ve dikkat edilirse, Kutdagu Biliğ’de işlenmiş konular 

Oğuzname’lerdekinin aynısıdır.  
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 Yani Kutadgu Biliğden Oğuz Han’ın nasihatlerini ve Oğuz geleneklerinin 

kokusunu anlamak mümkündür. İki esrein aynı konu çerçevesinde mukayesesi konuyu daha 

da aydınlığa kavuşturacak ve fikirlerimizde haklı olduğumuzu ispat edecektir.  

  Sonuc olarak, Yusuf Kutadgu Biliği’nin sanatsal değeri yüksektir; Türk-

Oğuz devlet gelenekelerine tam şekilde uyulmuştur ve yazılmasında Oğuz Han’ın insani 

değerler ve Türk devlet kurma geleneklerinde söylemiş olduğu veciz sözleri, nasihatleri 

büyük etki yapmıştır. 
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TÜRKİYE OTELLERİNDE ATIK KÂĞIDIN TOPLANMASI 

 

Sultan BEKİROĞLU 

Gülnur MERTOĞLU ELMAS 

ÖZET 

Atık kâğıt kartonun geri dönüştürülmesi orman kaynaklarının sürdürebilirliğine, 

enerji tasarrufuna, çevre çevrenin korunmasına ve hammaddenin sürdürebilirliğine, 

tasarrufuna katkı sağlanmaktadır. Hammadde olarak kaynaktan ayrı toplanan atık kağıtların 

yönetimi doğrudan geri dönüştürülmüş kağıdın kalitesini etkiler.   

Atık kağıt kartonun toplanmasında tüketicilerin geniş kitlelerden temin edilmesinin 

saptanması, atıkların toplanması ilgili farkındalıklarının arttırılması gerekir. kaynağında ayrı 

toplama işlemiyle ilgili sorunların giderilmesi, resaykıl edilmesi ve yeni ürün olarak geri 

dönüşümü konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Oteller kağıt kartonun kaynağından ayrı 

toplama potansiyeli olan öneme sahip bulunmaktadır. Türkiye sahip olduğu tarihi, 

ekonomik, siyasi, kültürel ve bilimsel özelliklerinden dolayı dünyada en fazla sayıda turist 

ağırlayan ülkelerden biridir. 

 Bu çalışmada, Türkiye otellerinde atık kâğıt kartonun kaynağından ayrı 

toplanmasının sürdürebilir ve ekonomik katkısı değerlendirilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Atık kağıt, ekonomik katkı, atık yönetimi, Türkiye otelleri. 
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COLLECTION OF WASTE PAPER-PAPERBOARD IN TURKEY HOTELS 

 

ABSTRACT 

Recovering of waste paper and paperboard makes a significant contribution the 

sustainablility of forest resources, energy saving, environmental protection and the 

sustainable of raw material as raw material The management of waste paper collected 

separately from the source directly affects the quality of the recycled paper. In the collection 

of waste paper cardboard, it is necessary to determine the consumers from large masses and 

to increase their awareness about waste collection. At the same time to eliminate the 

problems associated with separate collection process, recycling and to raise awareness of the 

need to recycle as new paper product. Hotels are important settlements in terms of the 

potential for separate collected from the source of paper cardboard. Turkey, which have 

historical, economic, political, is one of the highest number of tourists host countries in the 

world due to its cultural and scientific features.  

 The impact of the collection of paper and paperboard collected separately from the 

source in Turkey Hotels on sustainable and economical contribution was investigated. 

Key Words: Waste paper, Economic contribution, Waste management, Turkey’s hotels 
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TUVALET KÂĞITLARININ PARÇALANMASINI ETKİLEYEN 

PARAMETRELER 

 

Gülnur MERTOĞLU ELMAS 

Sultan BEKİROĞLU 

ÖZET 

Temizlik kâğıdı,  tuvalet kâğıdı, havlu, peçete mendil, kutu mendil başlıca ürün 

gruplarını oluşturmaktadır. Temizlik kâğıtlarında temel özellikler tüketicinin isteğine bağlı 

olarak değişmektedir.  

Temizlik kâğıtlarında kalite ölçütlerini karşılayan temel özellikler ise gramaj, 

absorbans, yumuşaklık kalınlık, gerilme direnci, polimer derecesi ve görünüşüdür. 

Ülkemizde kullanılan tuvalet kâğıtlarının yumuşaklık genel özelliğinin yanında geleneksel 

kullanımında ıslak dirençlerinin yüksek olması gerekmektedir. Yumuşaklık ile ıslaklık 

direnci arasında bir denge olması gereklidir.  

Yapılan araştırmalarda meskenlerin kanalizasyon şebekesini en çok tuvalet 

kâğıtlarının tıkadığı öğrenilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, piyasadan temin edilen 

tuvalet kâğıtlarının çeşme suyunda ve saf suyun farklı pH seviyelerinde parçalanarak 

dağılımı ve selüloz viskositesi belirlenerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tuvalet kağıdı, selüloz viskozimetresi, yumuşaklık. 
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PARAMETERS AFFECTING THE DISINTEGRATION OF TOILET PAPER 

 

ABSTRACT 

The main product group of tissue papers are  such as Toilet paper, towel, napkin 

handkerchief, box tissue. The basic properties of tissue papers vary according to the 

consumer's wishes.  

The main features that meet the quality criteria in tissue papers are grammage, 

absorbance, softness thickness, tensile strength, polymer degree and appearance. In our 

country,  the softness of the toilet paper in traditional use as well as wet resistance should be 

high. There must be a balance between the desired softness and the required wetness 

resistance.  

In the researches, it was learned that the toilet paper was  obstructed sewerage lines. 

In this study, the disintegration of commercially available toilet paper in tap water and pure 

water at different pH levels and cellulose viscosity were determined and interpreted. 

Key Words: Toilet paper, pulp viskozimeter, softness. 
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CİNNAMOMUM CASSİA UÇUCU YAĞI İLAVE EDİLEN DİŞ MACUNLARININ 

ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ 

Gülşah TOLLU 

Elif A. ERDOĞAN ELİUZ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı,  Cinnamomum cassia uçucu yağı ile bir araya getirilmiş farklı 

içerikteki diş macunlarının in vitro koşullarda Staphylococcus aureus bakterisi üzerine 

antimikrobiyal etkinliğini incelemektir. C. cassia uçucu yağının elde edilmesinde 

hidrodistilasyon metodu uygulanmıştır. Yağların zararlı etkilerinden korunmak ve yağın 

daha homojen karışmasını sağlamak amacıyla dimetilsülfoksit (DMSO) ile çözdürülerek 

1/32 oranına kadar dilüsyonları hazırlanmıştır. C. cassia uçucu yağı ilave edilmeden önce 

çalışmada kullanılacak diş macunlarının (Colgate Total, İpana Pro-Expert, Sensodyn, Vepa, 

Paradontax ve Signal) deney gruplarını, florürsüz diş macununun (ROCS-sensitive) pozitif 

kontrol grubunu ve negatif kontrol grubu (distile su) oluşturulmuştur. Daha sonra, DMSO’ 

da çözülerek elde edilmiş C. cassia uçucu yağı diş macunlarına ilave edilerek antibakteriyel 

etkinlikleri agar difüzyon yöntemi ile değerlendirilmiş ve inhibisyon zon çapları 

ölçülmüştür. C. cassia uçucu yağı eklenmeden önce en etkili diş macunu Signal bulunurken, 

aynı koşullarda Paradontaks’ın antimikrobiyal etkinliği bulunmamıştır. C. cassia uçucu yağı 

eklendikten sonra en etkili diş macunu Paradontaks bulunmuştur.  

Bu çalışmanın sınırları dahilinde, C. cassia uçucu yağının S. aureus üzerinde 

antibakteriyel etkilerinin olduğu söylenebilir. Sonuç olarak,  macunların antibakteriyel 

aktiviteleri, diş macunlarına eklendiğinde önemli ölçüde artmıştır (p <0.05). 

Anahtar Kelimeler: Agar difüzyon, Antibakteriyel, Cinnamomum cassia, S.aureus. 
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IN VITRO INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 

TOOTHPASTES WITH CINNAMOMUM CASSIA L. ESSENTIAL OIL 

SUPPLEMENTATION 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the antimicrobial efficacy of different 

toothpastes incorporated with Cinnamomum cassia essential oil on Staphylococcus aureus 

bacteria in vitro. Hydrodistillation method was used to obtain C. cassia essential oil. 

Dilutions  up to 1/32 were prepared by dissolving with dimethylsulfoxide (DMSO) in order 

to protect the oils from harmful effects and to ensure more homogeneous mixing of the oil. 

Before the addition of C. cassia essential oil, experimental groups of toothpastes (Colgate 

Total, İpana Pro-Expert, Sensodyn, Vepa, Paradontax and Signal) to be used in the study, 

positive control group of fluoride-free toothpaste (ROCS-sensitive) and negative control 

(distilled water) were formed.  Afterwards, C. cassia essential oil obtained by dissolving in 

DMSO was added to toothpastes and antibacterial activities were evaluated by agar diffusion 

method and inhibition zone diameters were measured. 

While the most effective toothpaste was found to be Signal before the addition of C. 

cassia essential oil, Paradontaks had no antimicrobial activity under the same conditions. 

Paradontax was found to be the most effective toothpaste after the addition of C. cassia 

essential oil. Within the limits of this study, it can be said that C. cassia essential oil have 

antibacterial effects on S. aureus. As a result, the antibacterial activities of the pastes were 

significantly increased, when added to toothpastes (p <0.05). 

Key Words: Agar diffusion, Antibacterial, Cinnamomum cassia, S.aureu. 

 

 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 156 

THYMUS VULGARİS VE CUMİNUM CYMİNUM KATKILI JELATİN FİLM 

SOLUSYONLARININ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERİSİNE KARŞI 

ETKİNLİĞİ 

Gülşah TOLLU 

Elif A. ERDOĞAN ELİUZ 

Nazlı DİLEK 

ÖZET 

Staphylococcus aureus insanlarda burun ve boğaz boşluğunda, dışkılarda, apseli ve 

yaralı ciltlerde, ve sivilcelerde bolca bulunmaktadır. İnsandan insana kolaylıkla geçerek 

ölümcül hastalıklara sebep olabilmektedir. Özellikle gıda işletmelerinde, elle gıda 

hazırlanılan yerlerde yayılarak besin zehirlenmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle, 

gıda ambalajları veya gıda katkı maddelerinin anti-stafilokok özellikte olması bu tehlikenin 

önüne geçebilmektedir. Bu çalışmada, T. vulgaris ve C. cyminum metanol ekstraktları ile 

zenginleştirilmiş jelatin bazlı gıda kaplama solüsyonu hazırlandı ve anti-stafilokok 

özellikleri araştırıldı. T. vulgaris ve C. cyminum metanol ekstraktlarının içeriği GCMS ile 

belirlendi. Jelatin-bitki metanolik ekstrakt filmlerinin S. aureus’a karşı antimikrobiyal 

etkileri disk difüzyon metoduna göre belirlendi. Çalışmada, T. vulgaris ve C. cyminum bazlı 

jelatin filmin inhibisyon zonları (sırasıyla: 7.72mm; 7.25 mm) neredeyse antibiyotik kadar 

(Ampisilin: 12.15 mm) etkin bulundu. Sonuç olarak, antimikrobiyal etkinlik kazandırılmış 

kekik ve kimyon bazlı film solüsyonunun S. aureus bakterisini güçlü bir şekilde inhibe ettiği 

rapor edildi. 

Anahtar Kelimeler: T. vulgaris, C. cyminum, disk difüzyon, S. aureus, yenilebilir film. 
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EFFICACY OF GELATIN FILM SOLUTIONS INCORPORATED WITH THYMUS 

VULGARIS AND CUMINUM CYMINUM AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

BACTERIA 

ABSTRACT 

Staphylococcus aureus is abundant in the nose and throat cavity, feces, abscess and 

injured skin, and acne in humans. It can easily pass from person to person and cause fatal 

diseases. Especially in food establishments, it can spread to places where food is prepared 

by hand and cause food poisoning.  

Therefore, the fact that food packages or food additives are anti-Staphylococcal can 

prevent this danger. In this study, gelatin based food coating solution enriched with T. 

vulgaris and C. cyminum methanol extracts was prepared and anti-staphylococcus properties 

were investigated. The content of T. vulgaris and C. cyminum methanol extracts were 

determined by GCMS. Antimicrobial effects of gelatin-plant methanolic extract films 

against S. aureus were determined by disc diffusion method. In the study, inhibition zones 

(7.72 mm and 7.25 mm, respectively) of T. vulgaris and C. cyminum based gelatin film were 

found to be nearly as effective as antibiotics (Ampicillin: 12.15 mm). 

 As a result, it was reported that thyme and cumin based film solution with enhanced 

antimicrobial activity strongly inhibited S. aureus bacteria. 

Key Words: T. vulgaris, C. cyminum, disc diffusion, S. aureus, edible film. 

 

 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 158 

TÜRKMENCE VE FARSÇA ATASÖZLERİNİN KALIPLAŞMIŞ SÖZ ÖBEKLERİ 

OLARAK İŞLEVİ 

Gülşat GÜNDOGDIYEVA  

ÖZET 

Türkmence eski dillerden biri olmakla, yüzyıllar içerisinde uluslararası ilişkiler 

sonucunda, bir yandan sair dillerin sözlüksel açıdan zenginleşmesine büyük katkıda 

bulunmuşsa, diğer yandan Arapça ve Farsça sözcükler de Türkmence’nin sözlük dağarcığına 

girmiştir. Edebi mirasın, dil zenginliklerinin, folklörün dünya yayılmasında Büyük İpek 

Yolu önemli yere sahiptir. Dolayısıyla, modern Türkmen ve İran halklarının uzun zaman 

içerisinde komşu olarak oturmalarıyla birlikte kardeşlik ilişkilerinin sonucunda bu iki halkın 

dilinde, aynı zamanda kalıplaşmış söz öbeklerinde, ata sözlerinde karşılıklı etkileşimlerin 

cereyan etmiş olması doğal bir durumdur. Kalıplaşmış söz öbekleri, ata sözleri, darb-ı 

meseller eskiden beri her halkın hayatında önemli yere sahip almıştır. Bunlar dilden dile 

geçerek tekamül edip, günlük hayatta aktif bir şekilde kullanılmıştır. Bazı Atasözlerinin 

halkın içinde daha da revaç olması hasebiyle, bunlar zamanla kalıplaşmış söz öbeklerine 

dönüşmüş olduklarını hayatın kendisi onaylamaktadır. 

Atasözleri, az sözcükle veciz anlamlara sahiptirler. Atasözleri, herbir milletin en 

değerli mirası sayılır. Bunları işlevi yönünden üç gruba ayırmak mümkün: 

1) konuşma ve anlamsal yönden benzer olan Atasözleri; 

2) aynı bölgede ikamet eden komşu halkların kullandığı benzer Atasözleri 

(tarihinin, toplumsal hayatının benzerliği); 

3) sadece o halka özgü veya sadece o dilde konuşan millete özgü kullanılan 

Atasözleri [3,3 s.]. 

Kalıplaşmış söz öbekleri olarak faal bir şekilde kullanılan, anlamsal ve yapısal olarak 

birbirine tam uyan veya benzer anlamlı, fakat yapısal olarak biraz farklı Atasözlerin 

karşılaştırılma tahlilini yapmak değerli bilgileri sonuç vermektedir. 

Örneğin: 

Anlamsal ve yapısal olarak birbirine tam uyan kalıplaşmış söz öbekleri: 

1) Türkmence’de – Ölmedik janda umyt bar 

Farsça’da – [1,78 s.] تا جان است امید است 
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(Ta jan est omid est) 

 

Kalıplaşmış söz olarak kullanılan bu Atasözü, “hastalanıp, yatağa düşen bireyin 

iyileşmesi son nefesine kadar umutvar olmanın gerekliği” veya “yapılan hatayı düzeltmeye 

imkan var olduğu” anlamındadır. 

2) Türkmence’de – Işi gutaran bitirer 

Farsça’da – [1,149 s.]  کار را که کرد آنکه تمام کرد 

(Kar ra ke kard anke temam kard) 

Bu Atasözü “herhangi bir kimse bir işi sonuna kadar yaparsa, yani başkasının başladığı 

işini tamamlarsa, aynı işi yerine getirmiş sayılır” anlamındadır. 

    3)     Türkmence’de – Ýagşy söz ýylany hininden çykarar 

Farsça’da – [1,125 s.]زبان خوش مار را از سوراخ بیرون آورد      

(Zeban-e hoş mar ra ez surah birun awerad) 

Kalıplaşmış söz öbekleri olarak işlev gören bu Atasözü her iki dilde dahi “insanlarla 

yumuşak olmayı, mülayım konuşmayı, yumuşak sözün kaba insanı bile yumuşatacağını” 

söyler.  

Anlamsal olarak benzer, ancak yapısal olarak biraz farklı kalıplaşmış söz öbekleri: 

1)   Türkmen’de – Soran Käbäni tapar 

Farsça’da – [4, 285 s.]   رفت پرسان پرسان به کعبه بتوان 

 (Porsan porsan be ka´be betewan reft) 

Tam çevirisi: Sorayak, araştırarak Kabe’ye gidilebilir. 

İşbu Atasözü “bilmediğin şeyi başkalarından sorarak öğrenilebildiğini” vurgular. 

Yalnız, İranlılar’da bunun biraz değiştirilen biçimi de mevcuttur: 

 [2,1048 s.] پرسان پرسان میشود رفت تا چین 

(Porsan porsan mişewed reft ta çin) 

Tam çevirisi: Sora sora Çin’i bulursun. 

2) Türkmence’de – Dama-dama köl bolar 

Farsça’da –        [3, 45 s.] قطره قطره جمع گردد و آنگهی دریا شود 
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(Gatre gatre cem gardad we angahi derya şewed) 

Tam çevirisi: Damlalar toplanıp nehire döner. 

Yalnız, Türkmence’de bu söz şu şekilde söylenir: Dama dama köl bolar, hiç dammasa 

çöl bolar. Bu Atasözünün “bir iş yapınca, sabırla yapılmasının gereklidiğini, acele 

edilmemesini, hedefe yavaş yavaştan ulaşılacağını” anlamındadır.  

Buna ek olarak, Farsça’da bu Atasözüne anlamsal olarak uyan, yalnız yapısal olarak 

farklı olan başka bir Atasözü de var: 

[1, 182 s.] یکی یک مو به کچل بدهند کچل مودار شود 

(Yeki Yek mu be keçel bedahand keçel mudar şeved) 

Tam çevirisi: Herkes kel birine saçından bir kıl verirse kel saçlı olur. 

3) Türkmence’de –  Ädikçiniň ädigi bitmez 

Farsça’da bu Atasözüne benzer birkaç Atasözü mevcuttur: 

a) [4, 253 s.] پای چراغ )شمع( همیشه تاریک است 

      (Paye çerag (şem) hemişe tarik est) 

Çevirisi: Mumun altı karanlıktır. (Mum altına ışık vermez). 

b) [5, 335 s.]  کفش پینه دوز پاشنه ندارد 

    (Kefş-e pineduz paşne nedared) 

Çevirisi: Ayakkabıcının ayakkabı topuksuz. 

Bu Atasözünde, bir kimsenin herkese iyilikler yapıp, kendine zamanı kalmayan insan 

hali belirtilir.  

Görüldüğü gibi, Türkmence’de ve Farsça’da Kalıplaşmış söz öbekleri belirli bir yeri 

teşkil etmekle, günlük konuşmada faal bir şekilde yer alan biçimlerinin ortaya çıkarılması 

dillerde genel benzerliğin mevcut olduğunu ispat etmektedir. Bunlarından daha eski olanları 

da, biraz sonra ortaya çıkanları da mevcuttur. Kalıplaşmış söz öbekleri insanların keskin 

zekasının ürünü olarak tekamül ederek, onların çoğu bizim günlerimize kadar ulaşmış, 

günlük konuşmada faal olarak kullanılmasını devam ettirmektedirler.  

Dolayısıyla, yapılan araştırma sonucunda tahlil edilen Atasözleri Türkmence’de ve 

Farsça’da anlamsal ve yapısal olarak birbirine tam uyan ve iki halkın günlük konuşmasında 

aktif bir şekilde kullanılan Atasözlerinin sadece bir kısmıdır. Gelecekte Türkmence ve 
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Farsça’daki kalıplaşmış söz öbeklerini mukayeseli olarak araştırmak güvenilir bilimsel 

sonuçları elde etmeye imkan sağlayacağını düşünmekteyiz.  
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TEMİZ ENERJİ HAKKININ ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ  

 

Güven SÜSLÜ  

 

ÖZET 

1982 Anayasasında temiz enerji hakkı adı ile ya da benzer anlama gelecek bir hakkın 

bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu hakkın ismen olmasa da özü itibari ile 

Anayasada bulunup bulunmadığı çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Temiz enerji hakkının konusu isminden de anlaşılacağı üzere temiz enerjidir. O halde 

temiz enerjiden kastedilenin ne olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Temiz enerji 

kavramının doğrudan kullanıldığı bir mevzuat hükmü bulunmasa da “yenilenebilir enerji” 

kavramının mevzuatta yeri olduğu bilinmektedir. Gerçekten 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un1 3. 

maddesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının tanımına yer verilmiş ve hidrolik, rüzgâr, 

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı 

enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları olarak tanımlanmıştır. Görüleceği 

üzere tanım fosil olmayan enerji kaynaklarından hareket etmekte olup, fosil enerji- ya da 

fosil yakıt- milyonlarca yıl yerin derinliklerinde kaya ve toprak altında kalmış, ısı ve basınç 

altında fosilleşmiş bitki ve hayvanlardan oluşan enerji kaynaklarını ifade etmekte ve fosil 

yakıtlar belirli bölgelerde ve sınırlı sayıda bir miktara (rezerve) sahip olmaktadırlar.2 O halde 

yenilenebilir enerji, temiz olmaktan ziyade sona ermeme, bitmeme ölçütünü esas almıştır.3 

Ancak 5346 sayılı kanunun 1. Maddesi, kanunun amaçları arasında çevrenin korunmasını da 

saymış olup, yenilenebilir enerjinin hiç değilse amaçları arasında çevrenin korunmasının da 

bulunduğu söylenmelidir. Temiz enerji kavramının anlamının ortaya koymada lafzi 

yorumdan hareket etmek gerekirse kirletmeyen, kirlilik yaratmayan enerji sonucuna 

                                                 
1 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı R.G. 
2 https://www.enerjiportali.com/fosil-yakitlar-nelerdir/ Erişim Tarihi: 07.10.2019, Fosil yakıt kullanımının 

etkileri için ayrıca bkz. ÇOBAN; Orhan/ KILINÇ ŞAHBAZ, Nazan, Enerji Kullanımının Çevresel 

Etkilerinin İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 33, Ocak - 2016, s.589-606 
3 Yenilenebilir enerji üretirken de çevreye zarar verilmemesi gerektiği, yenilenebilirlik ise çevre dostu 

olmanın farklı anlamlara geldiği yolundaki düşünce için bkz. ÇAKMAK, Münci, İdare Hukuku Açısından 

Yenilenebilir Enerji, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.137-138 

https://www.enerjiportali.com/fosil-yakitlar-nelerdir/
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varılmaktadır. Kirlilik kavramı ise OECD tarafından1 “insan sağlığını tehlikeye düşürme ile 

canlı varlıkları ve ekosistemleri hasara uğratabilme şeklinde zararlı sonuçlar doğuran ve 

çevrenin güzelliklerini ve diğer meşru kullanımlarını bozan veya bunlara mani olan 

maddelerin ya da enerjinin insanlar tarafından ya da dolaylı olarak çevreye intikali” şeklinde 

tanımlanmıştır.2 Tanımda da görüleceği üzere kirlilik çevre ile yakın ilişkili olarak ortaya 

konulmuş ve özünde madde ya da enerjinin çevreye intikalinin kirliliğe yol açacağı ifade 

edilmiştir. O halde temiz enerji ile kastedilenin çevreyi kirletmeyen enerji olduğu 

söylenebilir.  

Enerjinin kaynağını bildirme yükümlülüğü ile ilgili bir bildirim yükümlülüğünü 

içeren mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.3 Ancak burada konu ile ilgisi 

açısından Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün 

Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik’ten4 söz edilmelidir. Anılan 

Yönetmelik etiketleme ve standart ürün bilgileri yoluyla enerji ile ilgili ürünlerin kullanım 

sırasındaki enerji ve diğer temel kaynak tüketimleri konusunda nihai kullanıcıların 

bilgilendirilmesini ve bu şekilde daha verimli ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacını 

taşımakta olup enerji ile ilgili ürünlerin kullanımı sırasındaki enerji tüketimleri konusunda 

tüketicilerin bilgilendirilmesinden bahsetmekte, bu bilgi sayesinde de tüketicinin daha 

verimli ürünlere yönelmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Görüldüğü üzere Yönetmelik enerji 

verimliliğini sağlamaya yönelmiştir ve enerji verimliliği ile kastedilenlerden birisi de 

çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 

artırılmasıdır. Bu sebeple Yönetmeliğin enerji verimliliğini sağlayacak dolayısıyla çevre 

korumasına yönelik enerjinin üretilmesinde kullanılan kaynak hakkında bilgilendirmeyi de 

kapsadığı söylenebilir. Bu doğrultuda Yönetmelikte gerekli değişiklerin yapılarak bir ürünün 

üretilmesinde kullanılan enerji kaynağını da gösterecek şekilde etiketlemenin genişletilmesi 

ve bu sayede çevreye duyarlı enerji kullanımının tüketicinin tercihleri doğrultusunda 

seçebileceği seçenekler arasına koyulması sağlanabilir.  

                                                 
1 Recommodation of the Council on Principles concerning Transfrontier Pollution, 14/11/1974 
2 TURGUT, Nükhet, Çevre Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 1998, s.348 
3 Burada enerji kaynağını sertifikalama örneği olarak kurumların ve ürünlerin toplam enerji tüketimlerinin 

belli bir kısmının(en az %25) rüzgâr enerjisinden sağlandığını gösteren, tüketicilere yönelik küresel 

yenilenebilir bir sertifikasyon sistemi olarak windmade örneği söylenebilir. Windmade hakkında daha geniş 

bilgi için bkz. 
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligiyle_mucadele_ve_is_dun

yasi2/windmade/ 
4 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı R.G. 

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligiyle_mucadele_ve_is_dunyasi2/windmade/
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligiyle_mucadele_ve_is_dunyasi2/windmade/
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Tüketicinin temiz enerji kaynağı kullanan hiçbir tedarikçi bulunmaması halinde 

seçim hakkının bir öneminin bulunmadığı söylenebilir. Burada ise kişinin kendi enerjisini 

kendisinin üretebilmesi akla gelmektedir. Belirtmek gerekir ki bireyin elektrik kullanımına 

ilişkin tedarikçi ile bir sözleşme yapması zorunlu olmayıp abonelik sözleşmelerinde de, bir 

sözleşmenin yapılabilmesi için ilk önce tarafların kendi aralarında, objektif ve sübjektif 

bakımından esaslı noktalar üzerinde anlaşmış olmaları gerekmektedir.1 Dolayısıyla temiz 

enerji kaynağı kullanan hiçbir tedarikçi yok ise tüketicinin abonelik sözleşmesi yapma 

zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu durumda ise tüketici, 6446 sayılı Kanunun 14. 

maddesinde tanınan imkandan faydalanabilecek ve lisans alma zorunluluğu olmaksızın 

kurulu gücü azami bir megavat olmak koşulu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

üretim tesisi kurabilecek ve kendi enerjisini üretebilecek ve ihtiyacı olan enerjiyi bu şekilde 

temin edebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Temiz, Çevre, Hukuk. 

  

                                                 
1 EREN, Fikret, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku, Genel Hükümler 16. 

Baskı, Yetkin Yayınları Ankara 2014, s.214 
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GASTRONOMİK BİR DEĞER OLARAK GÜL VE GÜL ÜRÜNLERİ 

 

Halil SUNAR 

Alper ATEŞ 

ÖZET 

Türk kültürü her anlamda zengin bir tarihe ve birikime sahiptir. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri olarak Osmanlı İmparatorluğunun üç kıtaya hâkim olması ve fethettiği 

yerlerin kültürünü etkilediği gibi, kültürlerinden de etkilenmiştir. Bir toplumun kültürünü 

oluşturan ögelerden biriside mutfak kültürüdür. Osmanlı Döneminde Türk mutfağı 16. 

yüzyılda en iyi dönemini yaşamış ve dünyanın en önemli üç mutfağından birisi haline 

gelmiştir.  

Çalışmanın konusunu Türk mutfak kültüründe gül ve gül suyunun kullanım alanları 

ve tüketilen ürünler oluşturmaktadır. Alan yazın incelendiğinde genel olarak gül yağı, gül 

festivali, ilaç, kozmetik alanlarında kullanımları ile ilgili olması alan yazında gastronomik 

açıdan sınırlı kalması ve eksikliğin olması çalışmanın önemini artırmaktadır.  

Çalışmanın amacı ise, Türk mutfağında ve geleneklerinde önemli bir yeri olan gül ve 

gül suyunu bilimsel olarak kayıt altına alınarak gelecek nesillere doğru bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır.  

Sonuç olarak; gül ve gül suyunun yemekler, tatlılar, şerbetler gibi birçok lezzetin 

yapılışı esnasındaki bağıntıları, gelişimi, etkileşimi ve üretimi gibi süreçler dikkate 

alındığında Türk mutfağının orijinal ve önemli bir değeri olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gül, Gül Suyu, Gastronomi, Kültür, Mutfak Kültürü. 
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 ROSE AND ROSE PRODUCTS AS A GASTRONOMIC VALUE 

 

 

ABSTRACT 

Turkish culture has a rich history and accumulation in every sense. One of the most 

important reasons for this was that the Ottoman Empire dominated the three continents and 

affected the culture of the conquered places as well as their cultures. One of the elements 

constituting the culture of a society is culinary culture. During the Ottoman period, Turkish 

cuisine experienced its best period in the 16th century and became one of the three most 

important cuisines in the world.  

The subject of the study is the usage areas of rose and rose water and consumed 

products in Turkish culinary culture. When the literature is examined in general, it is related 

to the use of rose oil, rose festival, medicine and cosmetics in general.  

The aim of the study is to ensure that the rose and rose water, which has an important 

place in Turkish cuisine and traditions, is scientifically recorded and transferred to future 

generations accurately.  

As a result; When the relations of rose and rose water during the production of many 

flavors such as dishes, desserts, sherbets, development, interaction and production are taken 

into consideration, it is determined that Turkish cuisine has an original and important value. 

Key Words: Rose, Rose Water, Gastronomy, Culture, Culinary Culture. 
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SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA GÜL’ÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Halil SUNAR 

Alper ATEŞ 

Balhun ERSÖZ 

ÖZET 

Bir toplumun yaşama biçimi, kendine özgü olan değerleri, alışkanlıkları ve 

birikimleri, o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Küreselleşme ile toplumlar arasındaki 

iletişim ve etkileşimin artması sonucunda kültürler birbirinden etkilenmektedir. Bu 

etkilenme sonucu kültürel değerlerinde değişimler yaşanmakta ve kültürel değerleri yavaş 

yavaş kaybolmaktadır. Bu kültürel değerler somut olabildiği gibi soyutta olabilmektedir. 

Yapılan bu araştırmanın konusunu kültürel miras kapsamında Türk kültüründe gülün yerini 

ve kullanım alanları oluşturmaktadır.  

Çalışmanın konusu doğrultusunda tören ve merasimlerde, sağlık alanında, sanatta, 

edebiyat ve tasavvufta, mutfak kültüründe gülün kullanımını somut ve soyut kültürel miras 

kapsamında değerlendirilmiştir.  

Çalışmada sonuç olarak Türk kültüründe gülün önemli bir yeri bulunmakta ve 

özellikle gül suyunun gerek yapımı gerekse kullanım alanları maddi ve manevi olarak 

kültürel miras kapsamına alınması ve bu konuda girişimlerin yapılması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gül, Kültürel Miras, Kültür Turizmi. 
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 EVALUATION OF ROSE IN THE SCOPE OF CONCRETE AND NON-

CONCRETE HERITAGE 

 

 

ABSTRACT 

The way of life of a society, its unique values, habits and accumulations constitute 

the culture of that society. As a result of increasing communication and interaction between 

globalization and societies cultures are affected by each other.  

As a result of this influence, cultural values change and their cultural values gradually 

disappear. These cultural values may be tangible but abstract. The subject of this research is 

the place and use of rose in Turkish culture within the scope of cultural heritage. In line with 

the subject of the study, the use of roses in ceremonies and ceremonies, in the field of health, 

art, literature and mysticism, and culinary culture was evaluated within the scope of concrete 

and abstract cultural heritage.  

As a result of this study, rose has an important place in Turkish culture and it has 

been concluded that rose water should be included in cultural heritage both materially and 

spiritually in both its production and usage areas and initiatives should be taken in this 

regard. 

Key Words: Rose, Cultural Heritage, Cultural Tourism. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA MERSİN SANCAĞININ 

İDARİ YAPILANMASI 

Hasan TELLİ 

ÖZET 

Bu çalışma XX. Yüzyılın başlarında Osmanlı döneminde Adana Vilayetine bağlı 

olan Mersin Sancağının idari yapılanması hakkındadır. Çalışma 1318/1900 ve 1320/1902 

yıllarına ait Adana Vilayeti Salnameleri esas alınarak hazırlanmıştır. Osmanlı Devletinde 

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte idari, askeri, adli, ekonomik ve eğitim gibi hemen hemen her 

alanda yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikler hem merkez hem de taşra teşkilatını kapsamıştır. 

 1900 yılına gelindiğinde idari anlamda Tanzimat’tan sonra taşrada uygulanmaya 

konulan yeniliklerin, yapılanmaların ve değişimlerin Mersin sancağında nasıl uygulandığı 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Mersin Sancağı idaresinde, adli, idari, hukuki, eğitim, ticari, 

güvenlik, iletişim gibi hizmet alanlarında çeşitli birimlerin kurulduğu tespit edilmiştir. 

 Osmanlı döneminde Mersin sancağındaki idari teşkilatlanmada hem Müslümanların, 

hem de gayri Müslimlerin beraberce görev ve sorumluluklar aldığı görülmüştür. Şehirde 

merkeziyetçi, yenilikçi, halkları kapsayıcı ve birlikte yaşamaya katkı sağlayıcı bir idari 

yapının olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Osmanlı, Salname, Tanzimat, Mersin, İdari Yapı. 
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ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF MERSIN SANJAK AT THE BEGINNING 

OF 20TH CENTURY IN OTTOMAN PERIOD 

 

 

ABSTRACT 

This study is about the administrative structure of Mersin Sanjak, which was 

connected to Adana Province in Ottoman period at the beginning of 20th century. This study 

was prepared on the basis of Adana Vilayeti Salnamesi (Adana Province Yearbooks) dated 

1318/1900 and 1320/1902. With the declaration of the Tanzimat in the Ottoman Empire, 

innovations were made in almost all fields such as administrative, military, judicial, 

economic and educational.  

These innovations included both central and provincial organizations. In 1900, it was 

tried to reveal how the innovations, structures and changes that were put into practice in the 

provinces after the Tanzimat were implemented in the Mersin Sanjak. It has been identified 

that various units have been established in Mersin Sanjak administration in the service areas 

such as judicial, administrative, legal, education, commercial, security, communication.  

It was seen that both Muslims and the non-Muslims took duties and responsibilities 

together in the administrative organization in Mersin Sanjak in the Ottoman period. It has 

been determined that the city has a centralized, innovative, inclusive people and 

administrative structure that contributes to living together. 

Key Words: Islamic History, Ottoman, Salname, Tanzimat, Mersin, Administrative 

Structure. 
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AKTİF FUTBOLCULARDA HEDEF YÖNELİMLERİ VE MOTİVASYONEL 

İKLİMİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

İdil MAĞARACI 

Rabia YILDIZ 

İnci KESİLMİŞ 

Turhan TOROS 

ÖZET 

Bu araştırmada spor sakatlığı yaşayan ve yaşamayan aktif futbolcuların görev-ego 

yönelimi ve ustalık performans iklimi değişkenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya yaş ortalaması 28,63±07,36yıl olan son 3 yıl içinde orta dereceli ve ciddi spor 

sakatlığı yaşayan 18 yaş üstü amatör futbol takımlarında aktif olarak futbol oynamakta olan 

149 erkek futbolcu ile hiç ya da minör sakatlık yaşayan 18 yaş üstü amatör futbol 

takımlarında aktif olarak futbol oynamakta olan 127 erkek futbolcu olmak üzere 276 erkek 

futbolcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Araştırmada Duda ve Nicholls (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması 

Toros (2001) tarafından yapılan “Sporda Görev ve Ego Yönelim Ölçeği”, Walling, Duda ve 

Chi (1993) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Toros (2001) tarafından yapılan 

“Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için 

puanların normal dağılıma uygunluğunun belirlenmesi için Kolmogorov Smirnov testi 

kullanılmıştır. Ek olarak; betimsel istatistikler, dağılım normal olmağı için Mann Whitney 

U-testi ve ölçek alt boyutları arasındaki korelasyonların belirlenmesi için Spearman 

Korelasyon katsayısı kullanılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre, yapılan istatistiksel analizler sonucunda spor sakatlığı 

yaşayan ve yaşamayan futbolcuların görev yönelimi ortalama puanları (U=9390, p>.05), ego 

yönelimi ortalama puanları (U=8950, p>.05), ustalık iklimi ortalama puanları (U=9108, 

p>.05), performans iklimi ortalama puanları (U=9099, p>.05) arasında anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir. Görev yönelimi ile Ustalık iklimi arasında (r=,324**), Ego yönelimi ile 

Performans iklimi arasında (r=,603**) pozitif yönlü korelasyon gözlenmiştir.  
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Sonuç olarak, spor sakatlığı yaşayan ve yaşamayan aktif futbolcuların görev-ego 

yönelimi ve ustalık-performans iklimi değişkenleri arasında fark vardır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, sakatlık, hedef yönelimi, motivasyonel iklim. 
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THE EXAMINATION OF GOAL ORIENTATION AND MOTIVATIONAL 

CLIMATE OF ACTIVE FOOTBALL PLAYERS ACOORDING TO SOME 

VARIABLES 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the task-ego orientation and mastery 

performance climate variables of active football players with and without sports disability. 

The study was conducted with 276 male football players with the mean age of 28,63 ± 07,36 

years, and 149 of them had moderate and severe sports injury in the last 3 years, who are 

actively playing football in amateur football teams and over 18 years of age and 127 male 

players with no or minor sports injury who are actively playing football in amateur football 

teams and over 18 years of age. 

“Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire-TEOSQ” developed by Duda and 

Nicholls (1992) and adapted to Turkish by Toros (2001) and “Perceived Motivational 

Climate in Sport Questionnaire” developed by Walling, Duda ve Chi (1993) and adapted to 

Turkish by Toros (2001) were used in this study. For statistical analysis, Kolmogorov 

Smirnov test was used to determine the suitability of the scores for normal distribution. 

In addition; Descriptive statistics, Mann Whitney U-test for normal distribution and 

Spearman Correlation coefficient were used to determine the correlations between the scale 

sub-dimensions. According to the findings of the research, as a result of statistical analyzes 

the task orientation mean scores (U = 9390, p> .05), the mean ego orientation scores (U = 

8950, p> .05) and the mastery climate mean scores (U = 9108, p> .05) and performance 

climate mean scores (U = 9099, p> .05) of the players with and without sports injury. There 

are positive correlations between task orientation and mastery climate (r =, 324 **), ego 

orientation and performance climate (r =, 603 **). 

As a result, there was a difference between the task-ego orientation and skill-

performance climate of active football players with and without sports injury. 

Key Words: Football, sports injury, goal orientation, motivational climate. 

 

 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 174 

SPOR SAKATLIĞI YAŞAYAN VE YAŞAMAYAN AKTİF FUTBOLCULARDA 

MOTİVASYONEL İKLİM VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ 

 

İdil MAĞARACI 

Turhan TOROS 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, spor sakatlığı yaşayan ve yaşamayan aktif futbolcuların, 

ustalık-performans iklimi ve yaşam doyumunun değişkenlerinin incelenmesidir. Araştırma 

örneklemini son 3 yıl içinde orta dereceli ve ciddi spor sakatlığı yaşayan 18 yaş üstü amatör 

futbol takımlarında aktif olarak futbol oynamakta olan 149 erkek futbolcu ile hiç ya da minör 

sakatlık yaşayan 18 yaş üstü amatör futbol takımlarında aktif olarak futbol oynamakta olan 

127 erkek futbolcu olmak üzere 276 (Xyaş=28,63±07,36) erkek futbolcu oluşturmaktadır. 

 Veri toplama araçları olarak Walling, Duda ve Chi (1993) tarafından geliştirilen 

Türkçe’ye uyarlaması Toros (2001) tarafından yapılan “Sporda Algılanan Motivasyonel 

İklim Ölçeği” ve Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması 

Yetim (1991) tarafından yapılan “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde, 

puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov Smirnov testi 

kullanılmıştır. Ayrıca betimsel istatistikler, dağılım normal olmağı için nonparametrik 

testlerden Mann Whitney U-testi ve ölçek alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, yapılan Mann 

Whitney U-testi sonucunda spor sakatlığı yaşayan ve yaşamayan futbolcuların ustalık iklimi 

ortalama puanları (U=9108, p>.05), performans iklimi ortalama puanları (U=9099, p>.05) 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Spor sakatlığı yaşayan ve yaşamayan futbolcuların 

aldıkları yaşam doyumu ortalama puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur 

(U=5362, p<.05). Ustalık iklimi alt boyutu ile yaşam doyumu arasında (r=,184**) pozitif 

yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır.  

Sonuç olarak, futbol kariyerinde spor sakatlığı yaşamayan sporcuların yaşam 

doyumu özelliklerinin daha iyi olduğu söylenebilir 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Spor Sakatlığı, Yaşam Doyumu, Motivasyonel İklim. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 175 

MOTIVATIONAL CLIMATE AND LIFE SATISFACTION LEVELS OF ACTIVE 

FOOTBALL PLAYERS WITH AND WITHOUT SPORTS INJURY 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the variables of mastery-performance climate 

and life satisfaction of active football players with and without sports injury. The study was 

conducted with 276 male football players with the mean age of 28,63 ± 07,36 years, and 149 

of them had moderate and severe sports injury in the last 3 years, who are actively playing 

football in amateur football teams and over 18 years of age and 127 male players with no or 

minor sports injury who are actively playing football in amateur football teams and over 18 

years of age. 

 Perceived Motivational Climate Scale in Sport, developed by Walling, Duda and 

Chi (1993) and adapted to Turkish by Toros (2001) and Life Satisfaction Scale developed 

by Diener et al. (1985) and adapted to Turkish by Yetim (1991) were used as data collection 

tools. In data analysis, Kolmogorov Smirnov test was used to determine whether the scores 

show normal distribution. Also, descriptive statistics, non-parametric tests such as Mann 

Whitney U-test and Spearman Correlation Coefficient were used to determine the correlation 

between scale sub-dimensions. According to the findings of the study, no significant 

difference was found between the mean scores of mastery climate (U = 9108, p>, 05) and 

performance climate mean scores (U = 9099, p>, 05). There was a significant difference 

between life satisfaction scores of football players with and without sports injury (U = 5362, 

p <.05). There is a positively low-level significant correlation between mastery climate sub-

dimension and life satisfaction (r =, 184 **).  

As a result, it can be said that life satisfaction characteristics of athletes who do not 

have sports disability in football career are better. 

Key Words: Football, Sports Injury, Life Satisfaction, Motivational Climate. 
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YENİ BİR ORTAK AĞIRLIKLAR ALGORİTMASIYLA ÜLKELERİN 

ÇEVRESEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 

İhsan ALP  

 Volkan Soner ÖZSOY 

 

ÖZET 

Kyoto Protokolü, küresel ısınmayı ve insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını 

azaltmayı hedefleyen uluslararası bir protokoldür. Kyoto Protokolü çerçevesine yaklaşık 160 

ülke girmekte ve dünyamız çoğunlukla 50 ülke tarafından kirletilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, dünyamızı en çok kirleten 50 ülkenin çevresel / sera gazı emisyonu performanslarının 

değerlerini ve eğilimlerini araştırmaktır. Karar verme birimleri (KVB'ler)’nin performansı, 

çok girdi ve çıktı olması durumunda, ağırlıklı çıktılar toplamının, ağırlıklı girdiler toplamına 

oranı olarak ifade edilebilir. Bu ağırlıklar, veri zarflama analizi (VZA) modelleri yardımıyla 

bulunabilir.  

VZA parametrik olmayan, doğrusal programlama tabanlı bir tekniktir. VZA bu 

ağırlıkları KVB’lerin performansını maksimum yapacak biçimde hesaplar. VZA 

modellerinde, performans hesaplamalarında her bir KVB’nin girdi ve çıktıları, ortak 

olmayan farklı ağırlık kümeleriyle değerlendirilir. Böylece her bir KVB’nin girdi ve çıktıları 

performans hesabında aynı önemde değerlendirilmemiş olur. Hatta kimi girdi ve çıktıların 

ağırlıkları sıfır ya da sıfıra yakın değerler olduğundan o girdi veya çıktılar performans 

hesabında dikkate alınmamış olur. Bu, bazı KVB'leri için avantajlı iken diğer KVB'ler için 

dezavantajlıdır. Belirtilen dezavantajları ortadan kaldırmanın bir yolu, KVB'lerinin 

performansını hesaplarken her girdi ve çıktı için ortak ağırlıklar kullanmaktır. Etkinlik 

analizinde (EA) ortak ağırlık kümesini (OAK) belirlemek için birçok çalışma vardır, ancak 

hiçbiri bootstrap yaklaşımını kullanmamıştır. 

 Bu çalışmada, OAK’sini bulmak için bootstrap yükleme tekniğine dayanan yeni,  

ampirik ve sağlam bir yaklaşım önerilecektir. Algoritmanın sağlamlığı bootstrap 
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yönteminden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada önerilen yeni algoritma, dünyayı en çok 

kirleten ülkelerin emisyon performanslarını belirlemede kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Ortak Ağırlıklar, Çevresel Performans. 
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF COUNTRIES USING A 

NEW COMMON WEIGHTS ALGORITHM 

 

ABSTRACT 

The Kyoto Protocol is an international protocol aimed at reducing global warming 

and reducing human-induced greenhouse gas emissions. Approximately 160 countries are 

included in the frame of the Kyoto Protocol and our world is mostly polluted by 50 countries. 

The aim of this study is to investigate the values and trends of environmental / greenhouse 

gas emission performances of the 50 countries that the most polluted our world.  

The performance of decision-making units (DMUs) can be expressed as the ratio of 

the sum of the weighted outputs to the sum of the weighted inputs, in the case of multiple 

inputs and outputs. These weights can be found with the help of Data Envelopment Analysis 

(DEA) models. DEA is a non-parametric, linear programming-based technique. DEA 

calculates these weights to maximize the performance of DMUs. In the performance 

calculations with DEA models, the inputs and outputs of each DMU are evaluated with 

different non-common weight sets. Thus, the inputs and outputs of each DMU are not 

evaluated with the same importance in the performance calculation. In fact, because some 

inputs and outputs are zero or close to zero, those inputs or outputs are disregarded in the 

performance calculation. This case is advantageous for some DMUs whereas 

disadvantageous for others. One way to overcome these drawbacks is to use common 

weights for each input and output when calculating the performance of the DMUs. There are 

many studies to determine the common weight set (CSW) in efficacy analysis (EA), but none 

have used the bootstrap approach.  

In this study, a new, empirical and robust approach based on the bootstrap technique 

will be proposed to find the CSW. The robustness of the algorithm stems from the bootstrap 

method. The new algorithm proposed in this study will be used to determine the emission 

performance of the most 50 countries polluted in the world. 

Key Words: Data Envelopment Analysis, Common Weights, Environmental Performance. 
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SICAK-SOĞUK ORTAM FİZYOLOJİSİ VE SPOR 

 

İnci KESİLMİŞ 

 

ÖZET 

Sporcu performansı vücut sıcaklığı, ısı üretimi ve ısı kaybı mekanizmaları arasında 

dinamik bir denge ile düzenlenmektedir. İnsan vücudunda mekanik etkinlik çoğu zaman 

%25’in altında olduğu için, total enerjinin %75’inden daha fazlası ısı olarak 

depolanmaktadır. Egzersiz ile birlikte vücutta ısı oluşum hızı artmakta ve kor ısı normalin 

1-2 °C üstünde yükselmektedir.  

Normal hava şartlarında egzersiz rezervlerinin %80’ini kullanabilen bir sporcu sıcak 

ortamda egzersiz yaptığında bu kullanım düzeyine gelemeden bitkinleşmekte ya da bu 

kullanım düzeyine daha az iş üretebilmektedir. Dış ortam soğuk ise deri kılcalları vazomotor 

etki ile daralarak ısı kaybını engellemekte, dış ortam sıcak ise deri kan damarları 

genişleyerek ısı kaybını artırarak rahatlama yoluna gitmektedir. İnsan organizması soğukla 

karşı karşıya geldiğinde, vücut ısısını belirli bir süre koruduğu ancak devamında deride 

meydana gelen aktif soğuma ile iç ısınında düştüğü bilimsel araştırmalarda gözlenmiştir. 

Özellikle ekstremitelerde ısının daha da düştüğü ve bu düşüşün rektal ısıyı da düşürdüğü 

görülmektedir. Sıcak çevrede ağır egzersizde (%80 VO2 maks. ve üzeri), rektal ısı 38-39 

°C’ye yükselmektedir.  

Isı değişimlerinde kardiyovasküler sistem, iş yapan kasların oksijenden zengin kan 

akımını korurken, aynı zamanda kalp dakika hacminin büyük bir kısmını ısı dağılımını 

sağlamak amacıyla deriye transfer etmektedir. Ayrıca maksimum/ağır egzersizde aşırı 

buharlaşma sebebiyle sıvı kaybının artmasına bağlı olarak hipovolemi meydana gelmektedir. 

Sporcu egzersize devam ederse kan basıncı düşmeye başlayacaktır. Ağır egzersizin 

devamında anaerobik metabolizmanın devreye girmesi ile laktat üretimi artmaktadır. Kanın 

daha çok deri altına nüfuz etmesi sebebiyle; böbrek kan akımının azalması, karaciğerde Cori 

siklusu azalması, kas gruplarına kan akımının azalması ile laktat temizlenmesi 

yavaşlamaktadır. Dolayısıyla kasta ve kanda laktat birikimi yükselmektedir. Sporcularda 

sıcakta egzersiz süresi uzadıkça hipertermi ve dehidratasyon oluşum hızı da yükselmektedir. 
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Bu nedenle ağır egzersizlerde ciddi karaciğer ve renal yaralanmalar görülmektedir. Tüm bu 

mekanizmalar sonucunda yorgunluk gelişir ve sporcu performansı düşer. 

Anahtar Kelimeler: Sıcak ortam fizyolojisi, soğuk ortam fizyolojisi, spor. 
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PHYSIOLOGY OF HOT-COLD ENVIRONMENT AND SPORTS 

 

 

ABSTRACT 

Athlete performance is regulated by a dynamic balance between body temperature, 

heat generation and heat loss mechanisms. More than 75% of total energy is stored as heat, 

since mechanical activity in the human body is often less than 25%. With the exercise, the 

rate of heat formation in the body increases and the core temperature rises 1-2 °C above 

normal. An athlete who can use 80% of exercise reserves under normal weather conditions 

becomes exhausted or less able to use this level of exercise when exercising in warm 

environment. If the external environment is cold, the skin capillaries narrow with vasomotor 

effect and prevent heat loss. It has been observed in scientific researches that when the 

human organism is confronted with cold, it maintains body temperature for a certain period 

of time, but then decreases with internal cooling by active cooling of the skin. Especially, it 

is seen that the temperature decreases even more in the extremities and this decrease 

decreases the rectal temperature. In severe exercise in the warm environment (80% VO2 

max and above), rectal temperature rises to 38-39 ° C. 

In heat exchanges, the cardiovascular system maintains the oxygen-rich blood flow 

of the working muscles, while at the same time transferring a large proportion of the heart 

minute volume to the skin for heat dissipation. In addition, hypovolemia occurs due to 

increased fluid loss due to excessive evaporation in maximum / heavy exercise. If the athlete 

continues to exercise, his blood pressure will begin to decrease. In the continuation of heavy 

exercise, lactate release increases with anaerobic metabolism being active. Since blood 

penetrates more subcutaneously; Decrease in renal blood flow, decrease in Cori cycle in the 

liver, and decrease in blood flow to muscle groups slows the clearance of lactate. Therefore, 

lactate accumulation increases in muscle and blood. Hyperthermia and dehydration rate 

increases as the exercise time increases in athletes. Therefore, severe liver and renal injuries 

are seen in severe exercises. As a result of all these mechanisms, fatigue occurs and athlete 

performance decreases. 

Key Words: Hot environment physiology, cold environment physiology, sports. 
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SİLİFKE YÖRESİNDE ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUN OLAN FUNGAL 

HASTALIKLAR VE MÜCADELE OLANAKLARI 

 

Hale GÜNAÇTI 

İpek ÜRÜN 

Şule Hilal ATTAR 

ÖZET 

Çalışma, Çilek üretiminin yarısından fazlasının yapıldığı Silifke yöresinde çilek 

yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunları ortaya koymak amacıyla ele alınmıştır. Çilek 

üretimini sınırlayan faktörlerin başında toprak kökenli hastalıklar ve yabancı otlar 

gelmektedir. Sorunların çözümü için dikim öncesi toprak dezenfeksiyonu ve sağlıklı fide 

kullanımı önerilmektedir. Çilek üretiminde sürekli aynı ekim alanlarının kullanılması 

nedeniyle Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae’nın ayrı ayrı veya 

birlikte çileklerde fide kök çürüklüğü hastalıklarına Phytophthora cactorum, Pythium spp., 

ve Macrophomina phaseolina’nın çileklerde kök ve taç çürüklüğüne neden olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca bölgede Botriytis cineria ve Colletotrichum acutatum, Pestolotiopsis 

sp ve Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae da sorun olmaktadır. Bu hastalıklarla 

mücadelede toprak kökenli patojenler için solarizasyon uygulaması, fumigantların azaltılan 

dozları ile kombinasyonu veya yalnız fumigant uygulaması yapılmaktadır. Yaprak ve meyve 

hastalıkları için ise kültürel mücadele tedbirlerinin yanında ülkemizde ruhsatlı preparatlar 

firmasınca önerildiği şekilde kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çilek, Fungal, Hastalık, Akdeniz. 
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FUNGAL DISEASES AND CONTROL METHODS OF STRAWBERRY GROWN 

IN SILIFKE PROVINCE 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the problems encountered in strawberry growing in 

Silifke region where more than half of strawberry production is made. The main factors that 

limit the production of strawberries are diseases of soil origin and weeds. For the solution of 

the problems before the planting soil disinfection and healthy seedling use is recommended. 

Strawberry production due to the continuous use of the same cultivation areas Rhizoctonia 

solani, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae separately or together with strawberry 

stem root diseases in strawberries Phytophthora cactorum, Pythium spp. In addition, Botrytis 

cinerea, Colletotrichum acutatum, Pestolotiopsis sp and Sphaerotheca macularis f.sp. 

fragariae are also a problem in the region. Solarization application for soil - borne 

pathogens, fumigants with reduced doses or fumigant alone are applied to combat these 

diseases. For leaf and fruit diseases, it should be used as recommended by the licensed 

preparations company in Turkey. 

Key Words: Strawberry, Fungal, Disease, Mediterranean. 
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YETİŞKİN İNSAN ELİ: BAZI ANTROPOMETRİK KARŞILIKLAR 

 

Işık TUNCER 

Sinan İYİSOY 

ÖZET 

El ölçülerini kullanmak boy tahmini için önemli bir husustur. Farklı ırklarda ve 

cinsiyetlerde ellerin şekillerine göre boyu tahmin etmek için bir denklem oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada amaçlanan buydu. 18-24 yaşlarındaki 96 Türk kökenli erkek ve kadın 

incelendi. Sol ve sağ elin uzunluk (EU) ve genişlikleri (EG), her iki elin parmaklarının 

uzunlukları (PU) (parmak uzunluğu 1, parmak uzunluğu 2, parmak uzunluğu 3, parmak 

uzunluğu 4, parmak uzunluğu 5) antropometric prosedürlere göre ölçüldü. Cinsiyetle ilgili 

farklılıkları ortaya koymak için t-test’i uygulandı. Parametrelerin cinsiyet ve lateralizasyona 

göre ortalama ve standard sapma değerleri hesaplandı. Cinsiyet ve tüm parametreler arasında 

önemli ölçüde korelasyona rastlanmıştır (P&lt;0.05). Erkek bireylerde tüm değerler daha 

yüksek olarak bulundu. Aşamalı regresyon analizi uygulandığında, el uzunluğu açısından 

regresyon denkleminde görülmüştür ki erkek bireyler üzerine daha doğru tahminler 

olmaktadır; buna karşın kadın bireylerde el genişliği üzerinde daha doğru tahminler 

yapılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular adli tıp bilimlerinde el ebatlarından yola 

çıkarak Türk nüfusunda boy tahmini yapılabileceğini işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: El, parmak, morfometri, anatomi. 
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THE ADULT HUMAN HAND: SOME ANTHROPOMETRIC CONSIDERATIONS 

 

 

ABSTRACT 

Using hand dimensions is an important part in estimation of the stature for 

identification. An equation to estimate stature may be achieved according to shapes of hands 

on different races and genders. We aimed to achieve this task on this study. 96 Turkish male 

and female individuals, aged between 18 and 24 have been examined. Length (HL) and width 

(HW) of right and left hand, length of fingers of both hands (FL) (finger length1, finger 

length 2, finger length3, finger length4, finger length5) have been measured according to 

anthropometric procedures. A t-test was performed to distinguish gender related differences. 

Mean and standard deviation values of the parameters according to gender and 

lateralization were calculated. There was a significant correlation between all the parameters 

and gender (P&lt;0.05). All the values have been found to be higher on male individuals. 

When a gradual regression analysis was conducted it has been observed that male individuals 

had the highest prediction accuracy in the regression equation for hand length whereas 

female individuals had the highest accuracy in this context for hand breadth. Findings 

acquired from this study may indicate that hand dimensions may be used as assets to predict 

the stature of Turkish population which may be useful in forensic science. 

Key Words: Hand, finger, morphometry, anatomy. 
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TÜRKLERDE YÜZ:  ANTROPOMETRİK BİR ANALİZ 

 

Işık TUNCER 

ÖZET 

Modern Türk nüfusun yüz antropometrisinin analizi kozmetik veya rekonstrüktif yüz 

cerrahileri için önemlidir. Fakat bu alandaki bilgi detaylıca bulunmamaktadır. Biz, genç 

erkek ve kadın Türklerde yüzün çoklu ölçümlerini gerçekleştirmeyi ve nüfusun tam bir yüz 

antropometrik profilini çıkarmayı ve bunu önceki çalışamalardaki verilerle karşılaştırmayı 

amaçlıyoruz. 

 Bu çalışmadaki ölçümler 93 yetişkin (54 erkek, 39 kadın) Türk üzerinde yapılmıştır. 

13 adet direk yüz atropometrik ölçümleri gerçekleştirilmiştir: dikey ölçümler: kafa 

yüksekliği (v-en), yüz yüksekliği (en-gn), alın yüksekliği II (tr-n), burun uzunluğu (n-sn), alt 

yüz yüksekliği (sn-gn), calvaria yüksekliği (v-tr), alın yüksekliği I (tr-g), üst yüz yüksekliği 

(g-sn), kulak uzunluğu (sa-sba), yatay ölçümler: burun genişliği (al-al), sol göz fisür 

uzunluğu (ex-en), kantuslar arası mesafe (en-en) ve ağız genişliği (ch-ch). 

 Her cinsiyet için tam bir set antropometrik data toplandı. Erkek ve kadın Türk 

bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı olan farklılıklara rastlandı. tr-g hariç tüm 

değerler erkeklerde kadınlardan daha yüksek olarak bulundu. Hem kadınlarda hem de 

erkeklerde n-sn değeri sa-sba değerinden daha yüksek bulundu. Hem erkeklerde hem de 

kadınlarda ch-ch değeri ex-en değerinden daha fazla bulundu. Türk yetişkinlerin yüz 

normaları da uygulandığında cinsiyetler arasında, kafa ve yüz bölgelerinde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Bu çalışma, Türk hastaların yüz rekonstrüktivitesi ve 

estetik cerrahisi adına hem operasyon öncesi hem de operasyon sonrası amaçlar için bilgi 

paylaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yüz, morphometry, yetişkin, cinsiyet. 
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THE TURKISH FACE: AN ANTHROPOMETRIC ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT 

Facial anthropometric analysis for modern Turkish population is crucial for planning 

cosmetic and reconstructive facial surgery. And yet data on this field has not been available 

in detail.  We aim to perform multiple measurements of the face on young Turkish males 

and females to provide a complete facial anthropometric profile of the population and to 

compare its facial morphology with that of previous studies in this study. 

 Measurements in this study were performed on 93 Turkish adult individuals (54 

male, 39 female). 13 direct facial anthropometric measurements were performed; vertical 

measurements: special head height (v-en), special face height (en-gn), forehead height II (tr-

n), nose length (n-sn), lower face height (sn-gn), height of calvaria (v-tr), forehead height I 

(tr-g), special upper face height (g-sn), ear length (sa-sba), horizontal measurements:nose 

width (al-al), left eye fissure length (ex-en), intercanthal distance (en-en) and mouth width. 

(ch-ch). 

 A total set of average anthropometric data was collected for each gender.  A 

statistically significantly differences between Turkish male individuals, and Turkish female 

individuals were found. All the values were found to be higher on male, excluding tr-g. Sa-

sba value was found to be higher than n-sn on both male and female. Ch-ch value was found 

to be higher than ex-en and al-al values on both male and female. 

 Differences with the statistical significance were found in head and face regions 

among genders among Turkish people, also facial norms for Turkish adults applied to study. 

This study shares data for preoperative purposes and also postoperative evaluation of 

Turkish patients that are, respectively, scheduled to be subjected to facial reconstructive and 

aesthetic surgery. 

Key Words: Face, morphometry,adult,sex. 
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ABU NASR FARABİ VE “KİTAB'ÜL-MUSİKA” ESERİ 

 

Kakacan CANBEKOV 

Aýlar SAPARMYRADOVA  

 

ÖZET 

Doğuyu araştıran müsteşrikler, Türki halklarının İslamı kabullenmelerine ragmen, 

eskiden devam edegelen müzik sanatlarının eski muhteşemliğinde muhafaza edilegeldiğini 

belirtmişlerdir. Müzik, insanı kendine celb eder, dolayısıyla onu fiziki emek sonucunda 

meydana gelen yorgunluktan kurtarır. İnsan, çalışmanın verdiği yorgunluktan kurtulmak için 

müziğe başvurur. Gerçekten de, müzik çalışmanın verdiği yorgunluktan insanı bir an olsun 

uzaklaştırır, kendi sihirli mekanına doğru sürükleyip, fiziki yorgunluğu ortadan kaldırır. 

Müzik şiiri anlamayı kolaylaştırır ve dinleyenlerde şiirin etkisini kalıcı yapar.   

Bu durum Türkmen halkı için de geçerlidir. Burada manzumeler şekilindeki edebi 

mirasımızı ve onun türlerini araştırmak bizim konumuzun haricindedir. Biz bu vasıtayla 

Türki halklarının ve Oğuz Türkmenlerinin halk edebiyatının ve müzik sanatının 

gençliğinden itibaren Farabi’nin düşünme kabiliyetine önemli seviyede etkilemiş olduğunu 

vurgulamak peşindeyiz. Çünkü, onun gençliği kendi hemşerilerinin arasında geçmiştir. 

Manzum halk edebiyatı eserleri ve muhteşem müzik sanatı eskiden beri kuşaktan kuşağa 

aktarılmakla Farabi’nin devrine kadar ulaşmıştır. Doğanın güzelliği, kahrımanların yiğitliği 

gibi medhler, destanlar, şarkılar insanların şuurunda kendi yerini muhafaza etmiştir. 

Orta çağın başında diğer ilimlerde ve sanatlarda olduğu gibi, müzik sanatının da 

nazari temelinin oluşturulmasına girişilmiştir. Bu işe faal bir şekilde katılan ve önemli 

katkıda bulunan bilginlerden biri de Ebu Nasr Farabi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Bilginin müzik sanatına dair önemli eserlerinden biri de “Müzik ilmi” (Kitab’ül-

Musika) eseridir. Bu eser, Farabi’nin tüm hayatının, emeğinin ve istidatının meyvesidir. 

Yazar müzik sanatının temellerini mantık, ahlak, şiir sanatı, anatomi, fizik, akustik ve diğer 

ilim dalları üzerinden anlatmıştır. 
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Farabi’nin müzik sanatı nazariyesini geliştirmeye olan katkısının büyük olduğu inkar 

edilemez bir gerçektir. Onun müzik nazariyesine dair eserleri üç tane önemli kaynaklara 

dayanır:  

1. Doğu’nun zengin uygulamalı müzik geleneklerine; 

2. Tarihdeki müziğe dair bilimsel bakışlarına; 

3. Eski yunanların musiki mirasına. 

Tarihde, önemli ölçüde de Aristo’nun, Öklid’in musiki mirasından enine boyuna 

haberdar olması, Farabi’nin müzik sanatının nazariyesini muhteşem bir usul ile ifade 

etmesine imkan tanımıştır.  

Bilgin müzik sanatının sorunlarını muhtelif yönlerden ele almış, bu bakış noktalarına 

müziğin nazariyesi, bunun diğer ilimler ile ilişkisi, müziğin tarihi, müzik çalmanın usulleri, 

çalgı aletlerinin yapısı ve sair konular dahil edilmiştir. Bilgin, tamburun, dutarın, surneyin, 

şahrudun, neyin, düdüklerin çeşitli türlerinin bilimsel bir şekilde tanımını vermiştir. Ebu 

Nasr çalgı aletlerinin de, sesin de insanda güzel hisleri uyardığının altını çizmiştir.  

Çoğu kaynaklar Farabi’nin rubab, gıcak, ney, ud gibi çeşitli müzik aletlerinde 

müzikleri ustalıkla muhteşem bir şekilde icra ettiğini teyit etmişlerdir. İbn Hallikan “Tarih” 

adlı kitabında Farabi’nin Şam’ın Amiri Seyf ed-Devle’nin ayarlan meclislerinin birinde üç 

tane Türki müziği icra ettiğini, ilki müzikte insanların mutlu olduklarını, ikinci müziğin 

icrası sonucunda hüzünlendiklerini, nihayet üçüncü müziğin icra edilmesiyle uykuya dalmış 

olduklarını, dolayısıyla Farabi’nin meclisi terk ettiğini belirtmişlerdir. 

Farabi müziği üçe ayırır: 

1. Dinlerken insana zevk veren müzik; 

2. İnsanı teşvik eden müzik; 

3. İnsanda havayi heves uyaran müzik. 

Farabi müzik sanatını “makamları araştıran ilim” diye adlandırmıştır. Kendisi müzik 

ilmini nazari ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayırmıştır. uygulamalı bölümde müzikleri 

çalgı aletlerinde icra etmiştir.  

Hülasa, Farabi müzik sanatının büyük nazariyecisi; meşhur ve usta besteci ve 

şarkıcısıdır. 
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Anahtar Kelimeler: Muzik, türkmen, Farabi. 
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ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLARIN SPOR 

ETKİNLİKLERİNE KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ  

 

Nevzat DEMİRCİ 

 Pervin DEMİRCİ  

Kazım ERASLAN 

ÖZET 

Eğitimden beklenen bireylerin, gizil güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en 

üst düzeyde geliştirilmesine yardım edebilmektir. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların 

yetersizliği, engeli; ne olursa olsun her yaşta temel hakkı olan eğitim hizmeti mutlak 

yapılmalıdır. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların sosyalleşerek hayata bağlanması, 

hedefine motivasyonla yönelmesi, engelliliğinin yaşama devam etmek için bir engel 

olmadığı fikrinin kabullenilmesine yardımcı olan önemli unsurlardan biri de spora 

katılımının sağlanmasıdır.  

Bu araştırmada özel eğitime gereksinim duyan çocukların spora katılım motivasyon 

düzeylerinin bazı değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem; bu bağlamda 

araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmaya Mersin özel eğitim uygulama okullarından toplam 60 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 

ile Tekkurşun, İlhan, Esentürk ve Kan (2018) tarafından geliştirilen “Engelli Bireylerde 

Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen 

verilerin analizinde; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; Pearson Moment 

Korelasyon Testi, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgulara 

göre; spor etkinliklerine katılım gösteren öğrencilerin içsel ve dışsal motivasyon puan 

ortalamalarının spor etkinliklerine katılmayanlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. Cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmazken, öğrencilerin yaşı ile içsel 

motivasyon düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin spor yaşı ile içsel motivasyon, dışsal 

motivasyon ve motivasyonsuzluk boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir.  
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Sonuç olarak; özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin spora katılım 

motivasyonlarının yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Spor Etkinlikleri, Spora Katılım Motivasyonu. 
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INVESTIGATION OF PARTICIPATION MOTIVATION IN SPORTS 

ACTIVITIES OF CHILDREN WITH NEED SPECIAL EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

Education is expected to help individuals to be developed at the highest level by 

revealing their hidden powers and abilities. Inadequacy and disability of children in need of 

special education; regardless of the basic right of education at any age must be done absolute 

education service. Sports is one of the important factors that helps children with need special 

education to take their places in daily life, to connect them to life by socializing, to orient 

themselves with motivation and to accept the idea that disability is not an obstacle to 

continue living.  

In this study, it was aimed to determine sport participation motivation levels of 

children who need special education according to some variables. Method; descriptive 

survey model from quantitative research methods was used in the research. A total of 60 (25 

female, 35 male) students from Mersin special education practice schools participated in the 

study. In the research, a personal information form prepared by the researchers and the 

"Scale of Motivation for Participation in Sports in Persons with Disabilities (SMPSPD)" 

developed by Tekkurşun, İlhan, Esentürk and Kan (2018) were used as a data collection tool. 

In the analysis of the data obtained in the research; frequency, arithmetic mean, standard 

deviation as well as t-test, Pearson Moment Correlation, Mann-Whitney U and Kruskal-

Wallis tests were used.  

According to the findings; The mean scores of internal and external motivation of 

students who participated in sports activities were significantly higher than those who did 

not participate in sports activities. While there was no significant difference according to 

gender, a positive significant difference was found between the age and intrinsic motivation 

level of the students. It was found that there was a significant positive difference between 

sports age and intrinsic motivation, extrinsic motivation and non-motivation dimensions of 

students in need of special education. As a result; It can be concluded that students who need 

special education have high motivation to participate in sports. 

Key Words: Special Education, Sports Activities, Sports Participation Motivation. 
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEDEN 

HOŞLANMA VE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ 

 

Nevzat DEMİRCİ  

Ersin İLKİLİROĞLU 

 Pervin DEMİRCİ  

Kazım ERASLAN 

 Serpil KABAKLI  

ÖZET 

Bu araştırmada, zihinsel engelli çocuğu olan bireylerin fiziksel aktiviteden hoşlanma 

ve yaşam kalitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan çalışmada, 

örneklemin oluşturulmasında kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır.  

Araştırma Mersin ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki özel eğitim merkezi 

okullarındaki zihinsel engelli çocuğa sahip Kadın (N=88) ve Erkek (N=37) ebeveynler 

tarafından oluşturulmaktadır. Ebeveynlerin yaşam kalitesini ölçmeye yönelik Eser ve ark, 

tarafından (1999) Türkçe’ye uyarladığı Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa 

Formu (WHOQOL-BREF) ve ebeveynlerin Kendzierski ve DeCarlo (1991) tarafından 

geliştirilen “Fiziksel Aktivite Hoşlanma Ölçeği (FAHÖ)” kullanılmıştır. Tüm veriler yüz 

yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. WHOQOL-BREF ölçeği bedensel alan, ruhsal alan, 

sosyal alan, çevresel alan ve Türkçe’ye uyarlamada bir sorunun eklenmesiyle oluşturulan 

çevresel TR alan olmak üzere toplam 5 alt boyuttan ve 27 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen 

verilerin analizinde betimsel istatistiksel işlemler uygulandıktan sonra, değişkenler arası 

farklılıkları ölçmek amacıyla t Testi ve ANOVA yapılarak ikili karşılaştırmalarda Post hoc 

LSD kullanılmış ve anlamlılık düzeyi p<0,05’e göre yorumlanmıştır.  

Bulgulara göre; zihinsel engelli çocuğu olan bireylerin cinsiyete göre fiziksel 

aktiviteden hoşlanma düzeylerinin olumlu düşünceler açısından karşılaştırılması sonucunda 

kadın ve erkek toplam puan ortalamaları arasında bir fark bulunmazken (p>0,05),  olumsuz 

düşüncede kadınlar aleyhine yüksek anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).  
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Araştırmamızda zihinsel engelli çocuğu olan bireylerin cinsiyetlerine göre VKİ,  yaşa ve 

eğitim durumuna göre fiziksel aktiviteden hoşlanma ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 

düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı fark 

bulunmamış (p>0,05). Zihinsel engelli çocuğu olan bireylerin fiziksel aktiviteden hoşlanma 

Olumlu Düşünce Toplam puanları ile yaşam kalitesi düzeylerinin ilişkisel incelemesi 

(p<0,05, p<0,01) sonucunda anlamlı ilişkisi bulunmuştur. Olumsuz Düşünce Toplam 

puanları ile yaşam kalitesi düzeylerinin ilişkisel incelemesi sonucunda sadece Psikolojik 

Sağlıkla düşük düzeyde ilişki (p<0,05)  bulunmuştur. Zihinsel engelli çocuğu olan bireylerin 

sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi düzeylerinin yaşlara göre incelenmesi sonucunda yaş 

gruplarının puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05) 

Sonuç olarak, fiziksel aktiviteden hoşlanma durumlarının ebeveynlerin sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitelerini etkilediği ve yaş ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki olduğu 

söylenebilir. Aileleri bu konuda bilinçlendirmek ve yönlendirmek onların daha sağlıklı 

aileler olarak yaşamasına ve sağlıklı bireyler yetiştirmesine imkân sağlamak için atılması 

gereken ilk adım olarak düşünülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma, Yaşam Kalitesi, Ebeveyn, Engelli. 
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EXAMINATION OF THE QUALITY OF LIFE ACCORDING TO THE 

ENJOYMENT OF PHYSICAL ACTIVITY STATUS OF INDIVIDUAL WHO 

HAVE DISABLED CHILDREN 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to investigate the quality of life according to the taste of 

physical activity status of an individual with a disabled child. In the study, which used a 

screening model, the sampling method was used to create the sample easily.  

The study was conducted by parents of female (N = 88) and male (N = 37) with 

mentally retarded children in two special education center schools affiliated to the Ministry 

of National Education in Mersin. The World Health Organization Quality of Life Scale-

Short Form (WHOQOL-BREF), adapted to Turkish by Eser et al. (1999), was used to 

measure the quality of life of the parents. Aktivite Physical Activity Enjoyment Scale 

(FAHQ) Kend developed by Kendzierski and DeCarlo (1991) was used. The WHOQOL-

BREF scale consists of 5 sub-dimensions and 27 questions, including the physical domain, 

mental domain, social domain, environmental domain, and environmental TR domain 

created by the addition of a problem in adaptation to Turkish. After the descriptive statistical 

procedures were applied in the analysis of the obtained data, t-test and ANOVA were used 

to measure the differences between the variables and Post hoc LSD was used in binary 

comparisons and the significance level was interpreted according to p <0.05.  

According to the findings; As a result of the comparison of the level of liking of 

physical activity in terms of positive thoughts of individuals with mentally retarded children, 

there was no difference between the mean scores of men and women (p> 0.05), while there 

was a high significant difference in negative thoughts against women (p <0.05). In our study, 

no significant difference was found between male and female individuals in terms of gender, 

BMI, liking physical activity and health-related quality of life levels according to gender (p> 

0.05). A positive correlation was found between the positive thinking total scores and quality 

of life (p <0,05, p <0,01). Negative Thinking As a result of the relational analysis of total 

scores and quality of life levels, only a low level of relationship with Psychological Health 

was found (p <0.05). 
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 As a result of examining the health-related quality of life levels of individuals with 

mentally retarded children according to ages, a significant difference was found between the 

mean scores of the age groups (p <0.05). In conclusion, it can be said that the likelihood of 

physical activity affects parents' health-related quality of life and there is a significant 

relationship between age and quality of life. Raising awareness and directing families can 

be considered as the first step to enable them to live as healthier families and to raise healthy 

individuals. 

Key Words: Enjoying Physical Activity, Quality of Life, Parent, Disabled. 
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ANAMUR/MERSİN İLÇESİNİN SOĞUKLAMA SÜRESİ VE MEYVECİLİK 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Bu çalışmada Anamur-Mersin yöresinin 53 yıllık soğuklama süresi (+7.2°C’nin 

altında geçen sürenin saat olarak toplamı) saptanarak, yöredeki ılıman iklim meyve türleri 

yetiştiriciliğine olan etkileri incelenmiştir. Yapılan araştırmaya göre 1991-1992 yılının en 

soğuk (603 saat); 2017-2018 yılının ise en ılık (4 saat) geçen dönemler olduğu saptanmıştır. 

Mersinin Anamur ilçesi Türkiye'deki en önemli meyvecilik üretim merkezlerinden birisidir. 

Yörede ılık geçen kışlardan sonra özellikle orta ve yüksek soğuklama gereksinimine sahip 

kayısı, erik, şeftali, elma, armut, kiraz gibi meyve türlerine ait çeşitlerden ekonomik verim 

alınamadığı saptanmıştır. Soğuklama gereksinimi yüksek olan kayısı, erik,  şeftali, nektarin, 

elma, armut ve kiraz çeşitleriyle kurulmuş eski bahçelerde ılık geçen yıllarda ekonomik 

verim alınabilmesi için, bazı dinlenmeyi kesici maddelerin (Kışlık mineral yağlar, Dinitro 

bileşikleri (DNOC; Dinitro-cresol), Thiourea, Potasyum Nitrat (KNO3), Dormex 

(Cyanamide),) kullanılmasının uygun olabileceği; yeni tesis edilecek meyve bahçelerinde 

ise soğuklama gereksinimi yöreye uygun olan çeşitlerin kullanılmasına öncelik verilmesi 

gerektiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anamur, Soğuklama gereksinimi, Dinlenmeyi kesici madde, Çeşit. 
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CHILLING DURATION OF ANAMUR/MERSIN REGION AND IT’S AFFECTS 

ON FRUIT GROWING 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the chilling duration (Total hours under 7.2 °C) of Anamur-Mersin 

during 1965-2018, the effect of temperate zone fruit growing were investigated in Anamur. 

The coldest winter period was determined as 1991-1992(603 hours); the warmest one was 

2017-2018 (4 hour). Anamur a town of Mersin, is one of the most important fruit production 

center in Turkey. In some years, winter months are very warm in Anamur region, so fruit 

varieties that medium and high-chilling requirement such as apricot, plum, peach, nectarine, 

apple, pear and cherry do not give satisfactory yield. Because of the insufficient chilling 

durations. 

For solving this problem some chemicals as mineral oils,  dinitro compounds 

(DNOC; Dinitro-cresol), Thiourea, Potassium Nitrate (KNO3) and Dormex (Cyanamide), 

should be treated breaking dormancy especially in old fruit orchards. High-chill fruit 

cultivars should not be planted since they can not produce economical yield. In terms of 

chilling requirement fruit cultivars which will be grown, should be suitable for the Anamur 

region. 

Key Words: Anamur, Chilling requirement, Dormancy breaking agent, Cultivar. 

 

 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 200 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MEYVECİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Bu çalışmada küresel iklim değişikliklerinin meyvecilik üzerine olan etkileri 

araştırılmıştır.  Günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği, dünyayı ve Türkiye yi tehdit 

eden çevre sorunlarının başında gelmektedir. Türkiye iklim özelliklerinden dolayı, küresel 

ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. 

Tarımsal faaliyetler yapısı gereği, iklim değişikliklerinden en çok etkilenen sektörlerin 

başında gelir.   

Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin en yoğun görüldüğü tarımsal faaliyet 

ise meyveciliktir. Son yıllarda meyve ağaçlarının kış dinlenme, çiçeklenme, tomurcuk 

oluşumu ve meyve döneminde meydana gelen ekstrem hava koşulları verim ve kalitenin 

düşmesine neden olmaktadır.  Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak ve kurak, yağış 

miktarı ve şiddeti açısından da daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağı 

öngörülmektedir. Hava sıcaklıklarındaki ekstrem değişimler bir çok meyve türünde 

çiçeklenme, tozlanma ve döllenmeyi olumsuz etkileyecek, ilkbahar geç donlarına yakalanma 

riskini yükselterek verim düşüklüğüne neden olabilecektir.  

Küresel ısınma genelde kışın hava sıcaklığını arttırma potansiyeline sahiptir ve bu 

sıcaklık değişimleri çoğu meyve türü için olumsuz etkileri olacaktır. Nitekim meyve 

yetiştiriciliğinde yüksek ve kaliteli verim için kış dinlenme döneminde, türlere göre 

değişmekle beraber farklı sürelerde soğuklanma ihtiyacına gereksinim duyulmaktadır. 

Kışların ılık geçmesi meyve türlerinde kış soğuklanma ihtiyacının sağlanması ve tomurcuk 

uyanması döneminde önemli sorunlar meydana getirebilecektir.  

İklim değişikliklerine adapte olabilmek için alınması gereken önlemler; iklim 

değişikliğine uyum politikaları geliştirilmelidir, Türkiye’de Tarım Üretim Havzaları, 

değişen iklim şartları dikkate alınarak belirlenmelidir, Yağmur suyunu toplayıp 

kullanabilmek için geleneksel su hasadı yöntemlerinin yaygınlaştırılması, yağmur suyu 

hasadı yapılmalıdır, yanlış sulamadan kaynaklanan kayıp kaçaklardan kaynaklanan su 

kayıpları mümkün olduğunca doğru bir alt yapı, eğitim ve teknoloji kullanımı ile 

azaltılmalıdır, Güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları kullanılarak tarımda damıtılmış deniz 
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suyunun tekrar kullanımı yoluna gidilmeli, Farklı meyve tür veya çeşitlerinin yetiştirilmesi, 

ürün çeşitliliğinin artırılması, entegre üretim sistemlerinin kurulması, toprak sürme 

tekniklerinin değiştirilmesi, topraktaki organik madde miktarının artırılması, olağan üstü 

iklim olaylarına karşı sigorta yapılması, haşere, ot ve hastalık yönetim stratejilerinde uyum 

seçeneklerinin oluşturulmasıdır 

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, İklim değişikliği, meyvecilik, verim. 
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IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON HORTICULTURE 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effects of climate change on horticulture were investigated. 

Nowadays, global warming anf climate change, are the main environmental problems in 

Turkey and World. Turkey is a country, mostly affected by the climate change and global 

warming events. Agricultural activities are mostly affected by the climate change events. 

 Global warming and climate change mostly affects the horticulture sector. In recent 

years, yield and fruit quality decreased, because of the exstrem climate conditions that in the 

perid of dormancy, flowering and bud formation.  It is predicted that Turkey will have an 

uncertain climate, for the warmer and dry and rainfall properities in the near future. The 

exstrem changings in the temperatures will affect negatively flowering, pollination and 

fertiilization in many fruit species. Then spring late frosts will affect negatively the fruit 

yield and quality. The winter temperatures will increase by Global warming in the future 

years. So this situation will be immortal fort he many fruit species.  

Thus, it is needed different chilling requirements according to the fruit species fort 

the high fruit yield and quality. Many problems will be seen in flowering period because of 

the warm winter seasons. Need to be taken measures, For the adaptation to the climate 

change; compliance policies must be developed, agricultural production basins must be 

investigated, rain wter harvesting systems must be generalized, lost water leaks must be 

decreased, solar and wind power must be used for distilled sea water, different fruit species 

and cultivars must be grow, product diveristy must be increased, integrated production 

systems must be established, insurance must be heeded. 

Key Words: Global warming, climate change, horticulture, yield. 
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MEYVECİLİKTE BİYOTEKNİK MÜCADELE 

 

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Bu derleme çalışmasında, son yıllarda meyvecilikte uygulanan biyoteknik mücadele 

yöntemleri incelenmiştir. Günümüzde meyvecilikte kullanılan kimyasallar hem insan hem 

de çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Ayrıca kimyasallar zararlı 

grubunda direnç oluşturmakta ve üründe kalıntılarına sebep olmaktadır.  

Meyvecilikte Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede kimyasal ilaçlara alternatif 

mücadele yöntemlerden en önemlisi biyoteknik mücadele yöntemleridir. Biyoteknik 

yöntemlerin esası, zararlı böcek türlerinin biyoloji, fizyoloji ve davranışları üzerinde etkili 

olan doğal veya yapay bazı maddeleri kullanmak suretiyle, zararlının özelliklerini bozmak 

ve zarar düzeyini en düşük düzeye indirmektir.  

Biyoteknik yöntemlerin en önemli avantajı; üründe kalıntı riskini ortadan 

kaldırmasıdır.  Meyvecilikte kullanılan başlıca biyoteknik yöntemler şunlardır: Feromon 

tuzak sistemleri veya cezbediciler, yumurtlamayı engelleyiciler, uzaklaştırıcılar, beslenmeyi 

engelleyiciler, kısırlaştırıcılar, böcek gelişmesini engelleyiciler, kısır böcek salma yöntemi 

ve bazı doğal veya sentetik bileşik kullanmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meyvecilik, biyoteknik mücadele, Kalıntı, Feromon, tuzak sistemleri. 
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BIOTECHNICAL CONTROL IN HORTICULTURE 

 

 

ABSTRACT 

In this compilation study, the biotechnical control methods were investigated, applied 

in horticulture. Nowadays, chemicals used in fruit growing, affects immortal both of human 

health and environment health. Also, chemicals create resistance in especially pests, and 

residual cause. For controlling the disease and pests in horticulture, the best control method 

is biotechnical control method. The basis of the biotechnical control method is using the 

natural and artificial materials, affects of the behaviours of the pests. The best advantage of 

the biotechnic control method is eliminating the residual risk on products. The main 

biotechnic control methods in horticulture are pheromone trap systems, attractants, 

prohibitive ovulation, sterilizing, prohibitive insect development, vicious insect, using 

natural and synthetic compounds. 

Key Words: Horticulture, biotechnic control, residue, pheromone, trap systems. 
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MUT YÖRESİNDE MEYVECİLİK 

 

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Mersin’in Mut ilçesi Türkiye’nin en önemli meyvecilik alanlarından birisidir. Mut 

yöresi özellikle turfanda kayısı üretimi bakımından büyük önem taşımaktadır. Kayısının 

yanı sıra ilçe ve köylerinde birçok bahçe bitkisi yetiştiriciliği ekonomik olarak 

yapılmaktadır. Mut yöresindeki tarımsal faaliyetler içerisinde özellikle kayısı, erik ve 

zeytinin çok önemli yeri vardır. Özellikle erkenci kayısı yetiştiriciliğinde Mut yöresi 

dünyada rakipsizdir. Nitekim Mut ilçesi 2018 yılı verilerine göre 79.246 ton’luk kayısı 

üretimiyle Mersin ili kayısı üretiminin %78.66’lık kısmını çıkartmaktadır.  

 Mut ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Kayısı, zeytin, 

elma, erik ve üzüm’dür. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. 

Nitekim özellikle sert ve yumuşak çekirdekli erkenci meyve çeşitlerinin yanı sıra; zeytin 

yetiştiriciliği de yörede büyük gelişme göstermiştir. Yöredeki meyve yetiştiriciliğinin genel 

sorunları; çeşit seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalık ve zararlılarla mücadele 

konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede meyveciliğin 

geliştirilmesi için; kooperatifçiliğin daha etkin hale getirilmesi, pazarlama ve depolama 

faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde 

geçilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mut, Meyvecilik, Kayısı, Zeytin. 
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HORTICULTURE IN MUT DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

Mut town of Mersin, is an important horticulture area of Turkey. Mut district is a 

very important area with regard to early apricot growing. In addition to apricot, lots of 

horticulture are grown in Mut and it’s villages. Apricot, olive and plum are special species 

for Mut area. Especially Mut is unrivaled for table apricot growing. Thus apricot production 

of the Mut has 79.246 tonnes according to the 2018 data. So Mut has the 78.66% total apricot 

production of the Mersin city.  

Apricot, olive, apple, plum, and grape are the most products, produced in Mut district. 

Horticulture has developed in recent years in Mut district. Thus, besides to temperate zone 

fruits, olive were grown in the area. The generel problems of the horticulture in Mut district, 

are variety selection, pruning, irrigating, fertilization, pests and diseases. Also, cooperatives 

should be more effective, marketing and storage activities must be better end effective, for 

the development of the horticulture of the Mut district. 

Key Words: Mut, Horticulture, Apricot, Olive. 
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TÜKETİM TOPLUMU 

 

Mahmut Erhan ÖZDEMİR 

ÖZET 

Yaşadığımız dünyada kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, kapitalizmin giderek 

artan genişlemesine, tüketim nesnelerinin üretilme ve tüketilme biçimlerinde göstergesel bir 

değişime neden olmuştur. Bunun sonucu olarak insanların tüketim alışkanlıkları da 

değişmeye başladı. Nesneler öncelikle gereksinimler tarafından belirlenirken,  maddi kültür 

olarak tanımlanan nesneler başka bir şeyin göstergesi olarak ele alınmaya başlandı.  

Başka bir deyimle bu nesneler statü değeri üzerinden yani bir gösterge mantığı ve 

anlam kuramı olarak değerlendirilmeye başlandı. Baudrillard’ın anlam üretim biçimi olarak 

tüketim yaklaşımından hareketle, tüketim ve tüketim nesnelerinden bahsedebilmek için 

göstergelere dönüşüm gereklidir. Bu bağlamda teknolojik gelişmeler tüketim nesnelerinin 

bir gösterge olarak karşımıza çıkmasında önemli bir paya sahiptir. İnternetin sosyal medya 

ağlarını oluşturması, insanların tüketim alışkanlıklarında önemli bir değişim meydana 

getirmiştir. Sosyal medya aracı olan Instagram, gündelik yaşamda özellikle görseller 

üzerinden bir gösterge değeri taşır. Bu ise değişen tüketim alışkanlıklarının ortaya konulması 

açısından önemlidir.  

Bu çalışma teori ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, 

Instagram’da nesnelerin gösterge değerinin tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisini ortaya 

koymaktır. Çalışmanın teori bölümünde; tüketim kültürü ve sosyal medya başlığı adı altında 

konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma bölümünde ise; 314 Instagram 

kullanıcısının verdiği yanıtlar sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz 

edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Instagram’da kullanılan nesnelerin gösterge değerinin 

tüketim alışkanlıklarına etkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Maddi Kültür, Tüketim Kültürü, Gösterge Mantığı, Gündelik Yaşam, 

Instagram. 
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CONSUMPTION HABITS OVER THE SEMIOTIC VALUE OF OBJECTS IN 

DAILY LIFE: EXAMPLE OF INSTAGRAM 

 

 

ABSTRACT 

The extensive use of mass media in the world we live in has led to an ever-widening 

expansion of capitalism and an indicative transformation in the way things are produced and 

consumed. As a result, people's consumption habits began to transform. While objects were 

first determined by requirements, objects classified as a material culture were considered as 

symbols of something else.  

In other words, these objects started to be recognized as status indicators, i.e. as a 

symbol logic and as a theory of sense. Based on Baudrillard's approach to consumption as a 

style of production, conversion to symbols is necessary to talk about consumption and 

consumption objects. In this context, technological developments have an important role in 

the emergence of consumption objects as a symbol. The world of social media networks of 

the Internet has caused a significant change in people's consumption habits. Instagram, a 

social media apparatus, carries an indication of value, especially in visuals. This is important 

in terms of changing consumption habits.  

This study consists of theory and practice sections. The aim of the study is to 

determine the effect of objects on the consumption habits of Instagram. In the theory section 

of the study; the literature review has been performed under the social media title. In the 

research section; As a result of the responses of 314 Instagram users, data were analyzed 

with SPSS statistical software. As a result of the research, it was shown that the symbol value 

of the objects used in Instagram had an effect on the consumption habits 

Key Words: Material Culture, Consumer Culture, Symbol Logic, Everyday Life, Instagram. 
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MEME CERRAHİSİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEMİN ÖNLENMESİNDE KENDİ 

KENDİNE LENFÖDEM YÖNETİMİNİN ETKİSİ 

Maide YEŞİLYURT 

Serpil YÜKSEL 

ÖZET 

Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve 

yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Türkiye Kanser İstatistikleri 2018 verilerine göre 

Türkiye’de tüm yaş gruplarındaki kadınlarda en sık görülen 10 kanserin içinde meme kanseri 

ilk sırada yer almaktadır.  

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research on Cancer) 

2018 verileri her iki cinsiyette yeni meme kanserli birey sayısının %11.6 olduğunu ve 2018 

yılı ölümlerinin % 6.6’sının bu kanser nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Tıp ve 

teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisi ile son yıllarda meme kanseri tedavisinin başarısı 

artmış, mortalite oranları azalmıştır. En yayın uygulanan tedavi yöntemlerinden biri cerrahi 

tedavidir. Cerrahi tedavi sonrası görülen omuz-eklem hareket açıklığında azalma, üst 

ekstremitede kas zayıflığı ve lenfödem gibi komplikasyonlar yaşam kalitesini azaltmaktadır. 

Bu komplikasyonlardan lenfödem, kanserle mücadele eden hastaların baş etmekte zorlandığı 

ciddi bir komplikasyon olup, görülme sıklığı %6-60 aralığında değişmektedir. 

Lenfödemin önlenmesinin, tedavisinden daha kolay ve maliyet etkin olduğu 

bilinmektedir.  Lenfödemi önlemeye yönelik uygulanan girişimlerden biri Kendi Kendine 

Lenfödem Yönetimi olarak adlandırılan ve sekiz basamaktan oluşan hasta kontrollü lenf 

ödem yönetimidir. Lenfödemin önlenmesinde, meme kanseri cerrahisi sonrası hastaların 

Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve bu yöntem kapsamında 

uygulanacak girişimlere ilişkin farkındalıklarının artırılması önemlidir. Bu derlemede, 

lenfödemin önlenmesinde “kendi kendine lenfödem yönetiminin” etkisini literatür ışığında 

tartışmak amaçlandı. 

Anahtar Kelimeler: Kendi kendine yönetim, lenfödem, meme kanseri, meme kanseri 

cerrahisi. 
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THE EFFECT OF SELF-MANAGEMENT OF LYMPHEDEMA IN THE 

PREVENTION OF BREAST CANCER-RELATED  LYMPHEDEMA 

 

 

ABSTRACT 

Breast cancer is the most common type of cancer that causes mortality in women in 

Turkey as well as all over the world. According to the 2018 data from Turkey Cancer 

Statistics, breast cancer ranks first among the 10 most common types of cancer in women of 

all age groups in Turkey. The 2018 data from the International Agency for Research on 

Cancer revealed that the number of new breast cancer individuals in both genders was 11.6% 

and this cancer caused 6.6% of the deaths in 2018. Due to advances in medicine and 

technology, the success of breast cancer treatment has increased and mortality rates have 

decreased in recent years. Surgical treatment is one of the most common treatment methods. 

Post-surgical complications such as decreased range of motion in the shoulder joint, muscle 

weakness in the upper extremity and lymphedema decrease the quality of life. Of these 

complications, lymphedema is a serious complication that patients struggling with cancer 

have difficulty coping with, and the incidence varies between 6 and 60%. Prevention of 

lymphedema is known to be easier and more cost-effective than treatment. One of the 

interventions to prevent lymphedema is “self-management of lymphedema”, which is a 

patient-controlled lymph edema management and consists of eight steps. In the prevention 

of lymphedema, it is essential to inform patients about their self-management of 

lymphedema following breast cancer surgery and to increase their awareness about the 

interventions to be implemented within this method. The aim of this review is to discuss the 

effect of self-management of lymphedema in the prevention of lymphedema in the light of 

the literature. 

Key Words: Self-management, lymphedema, breast cancer, breast cancer surgery. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE 

ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Mehmet Barış ASLAN 

Zeki AKBAKAY 

ÖZET 

Küreselleşme ile beraber artan uluslararası sermaye akımları, ekonomik gelişimlerini 

kendi sermaye birikimleri vasıtası ile gerçekleştiremeyen gelişmekte olan ülkeler için birçok 

fırsatı da beraberinde getirmiştir.  

Söz konusu fırsatlardan en önemlisi ise dış borçlanmalardır. Dış borçlanmaların fırsat 

olarak kabul edilmesi ise bu türden kaynakların ekonomik büyümeye yönelik harcamalarda 

kullanılması ile paralellik arz etmektedir. Bundan yola çıkılarak hazırlanan çalışmada, 

1980li yıllardan itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisi benimseyen ülkelerden biri olan 

Türkiye’de, dış borçlanmaların dış ticaret üzerindeki etkileri araştırma konusu edilmiştir. 

Zaman serisi ekonometrik yönteminin kullanıldığı ampirik çalışmada 1980-2018 dönemleri 

arası yıllık veriler kullanılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin elde ettiği dış borçların, ülkenin hem ithalatı hem 

de ihracatı üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etki oluşturduğunu göstermiştir. 

Çalışmaya kontrol değişken olarak dahil edilen doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ise dış 

ticaret üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, Dış Borç, Doğrudan Yabancı Yatırımlar. 
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THE EFFECT OF EXTERNAL DEBT ON FOREIGN TRADE IN THE 

GLOBALIZATION PROCESS: THE CASE OF TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

International capital flows, which have increased with globalization, have brought 

with it many opportunities for developing countries that cannot realize their economic 

development through their own capital accumulations.  

The most important of these opportunities is external borrowing. The acceptance of 

foreign borrowings as an opportunity is in line with the use of such resources in expenditures 

for economic growth. Based on this, the study focused on the effects of foreign borrowing 

on foreign trade in Turkey, one of the countries that adopted an export-based growth strategy 

since the 1980s. Annual data were used between 1980 and 2018 in the empirical study using 

the time series econometric method.  

The results showed that Turkey's foreign debt had a positive and statistically 

significant impact on both imports and exports of the country. Foreign direct investment 

inflows included in the study as control variables had no statistically significant effect on 

foreign trade. 

Key Words: Foreign Trade, Foreign Debt, Foreign Direct Investments. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞA AÇIKLIĞIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE 

ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Mehmet Barış ASLAN 

Zeki AKBAKAY 

ÖZET 

Küreselleşme ile beraber artan uluslararası sermaye akımları, ekonomik gelişimlerini 

kendi sermaye birikimleri vasıtası ile gerçekleştiremeyen gelişmekte olan ülkeler için birçok 

fırsatı da beraberinde getirmiştir.  

Söz konusu fırsatlardan en önemlisi ise dış borçlanmalardır. Dış borçlanmaların fırsat 

olarak kabul edilmesi ise bu türden kaynakların ekonomik büyümeye yönelik harcamalarda 

kullanılması ile paralellik arz etmektedir. Bundan yola çıkılarak hazırlanan çalışmada, 

1980li yıllardan itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisi benimseyen ülkelerden biri olan 

Türkiye’de, dış borçlanmaların dış ticaret üzerindeki etkileri araştırma konusu edilmiştir. 

Zaman serisi ekonometrik yönteminin kullanıldığı ampirik çalışmada 1980-2018 dönemleri 

arası yıllık veriler kullanılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin elde ettiği dış borçların, ülkenin hem ithalatı hem 

de ihracatı üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etki oluşturduğunu göstermiştir. 

Çalışmaya kontrol değişken olarak dahil edilen doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ise dış 

ticaret üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dış ticaret, Dış Borç, Doğrudan Yabancı Yatırımlar. 
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THE EFFECT OF OPENNESS ON FOREIGN TRADE IN THE GLOBALIZATION 

PROCESS : THE CASE OF TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

International capital flows, which have increased with globalization, have brought 

with it many opportunities for developing countries that cannot realize their economic 

development through their own capital accumulations.  

The most important of these opportunities is external borrowing. The acceptance of 

foreign borrowings as an opportunity is in line with the use of such resources in expenditures 

for economic growth. Based on this, the study focused on the effects of foreign borrowing 

on foreign trade in Turkey, one of the countries that adopted an export-based growth strategy 

since the 1980s. Annual data were used between 1980 and 2018 in the empirical study using 

the time series econometric method.  

The results showed that Turkey's foreign debt had a positive and statistically 

significant impact on both imports and exports of the country. Foreign direct investment 

inflows included in the study as control variables had no statistically significant effect on 

foreign trade. 

Key Words: Foreign Trade, Foreign Debt, Foreign Direct Investments. 
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KORONER ANJİYOGRAFİK OLARAK GÖRÜNTÜLENEMEYEN SOL ÖN İNEN 

ARTER HASTALIKLARINDA CERRAHİ İLE MEDİKAL TEDAVİNİN KISA VE 

UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Mehmet Erin TÜYSÜZ 

ÖZET 

Amaç: Koroner anjiyografik olarak görüntülenemeyen sol ön inen arter 

hastalıklarının tedavi seçeneklerinin kısa, uzun dönem sonuçlarını karşılaştırarak sonuçlarını 

sunmaktır. Ayrıca bu hastalarda on-pump ve off-pump cerrahinin sonuçlarını kıyaslayarak 

uygun tedavi seçeneğini belirlemektir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya Dr.Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2000-2005 yılları arasında koroner anjiyografisi sol ön 

inen arterdeki akımı TIMI 0 ve COHEN-RENTROP 1/0 olan ve halen takipte olan 105 hasta 

dâhil edildi. Hastaların erken ve uzun dönem bilgileri, hastane kayıtlarından, ulusal bilgi 

sisteminden, hastalarla yapılan telefon görüşmelerinden ve hastaları takip eden 

kardiyologlarından edinildi. 

Bulgular: Ortalama yaş 58.811,2 yıl ve erkek cinsiyet dominansi (%78,1) mevcuttu.  

Medikal tedavi yapılan (grup 1)’de 32 (%30,5) hasta bulunurken, cerrahi tedavi uygulanan 

(grup 2)’de 73 (%69,6) hasta mevcuttu. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastaların 

25’inde off-pump, 48’inde on-pump teknik kullanıldı. Demografik özellikler açısından yaş 

parametresi dışında diğer özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grup 2 

’deki hastaların hastanede kalış süreleri daha kısaydı. Gruplar arasında erken ve geç dönem 

mortalite oranları arasında istatistiksel fark saptanmadı. Tüm hastalara ait 5 yıllık sağ kalım 

oranı %94,3 idi. On-pump tekniği ile ameliyat edilen grupta çoklu damar bypass oranları, 

off-pump grubundan daha yüksekti (p<0,001). Postoperatif takiplerinde on-pump tekniği ile 

yapılan grupta hastaların takiplerinde NYHA klasifikasyonu daha düşük olarak saptandı. 

Sonuç: Koroner anjiyografide görüntülenemeyen sol ön inen arteri olan hastalarda 

uygulanan on-pump koroner cerrahisi, uzun dönemde hastaların fonksiyonel kapasitelerini 

arttırarak yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi; kardiyopulmoner bypass; koroner arter bypass 

greftleme; sol ön inen arter. 
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COMPARISON OF SHORT- AND LONG-TERM OUTCOMES OF SURGERY 

AND MEDICAL THERAPY IN PATIENTS WITH LEFT ANTERIOR 

DESCENDING ARTERY DISEASE THAT CANNOT BE VISUALIZED BY 

CORONARY ANGIOGRAPHY 

 

 

ABSTRACT 

Aim: To compare short- and long-term results of treatment modalities for left anterior 

descending artery disease, which cannot be visualized by coronary angiography in patients 

with coronary artery disease.  

Materials and Methods: Between 2000 and 2005 in Dr. Siyami Ersek Thoracic and 

Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, 105 consecutive patients who are 

still in follow-up and who had left anterior descending artery disease with TIMI 0 and 

COHEN-RENTROP 1/0 coronary flow in coronary angiography were included into the 

study. Hospital records, telephone interviews and policlinic follow-up information were used 

to reveal patients’ demographics and findings. 

Results: The mean age was 58.811.2 years and there was male dominancy. All 

patients were divided into two groups in terms of treatment modalities. While 32 patients 

who had medical therapy were defined as group 1, 73 patients performed coronary artery 

bypass grafting as group 2. Additionally, patients in group 2 were stratified with regard to 

cardiopulmonary bypass usage. While 48 patients underwent coronary artery bypass grafting 

with cardiopulmonary bypass, 25 patients underwent this surgery without cardiopulmonary 

bypass. The patients in group 1 were significantly older than patients in group 2. The 5 year 

survival rate for all patients were %94,3 and no significant difference was found between 

the groups in terms of survival rates. Multivessel bypass rate was higher in patients 

performed surgical treatment with cardiopulmonary bypass. Besides, the degree of 

postoperative NYHA classification was lower in these patients.  

Conclusion: The coronary artery grafting surgery with cardiopulmonary bypass 

increase the life quality of patients with left anterior descending artery disease which cannot 

be visualized by coronary angiography. 
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Key Words: Cardiopulmonary bypass; coronary angiography; coronary artery bypass 

grafting; left anterior descending artery. 
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ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞININ FUTBOLCULARDA MEVKİLERE 

GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 

Zarife TAŞTAN 

Mehmet Melih KESİLMİŞ 

 Turhan TOROS 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Algılanan Liderlik Davranışının, Futbolcularda mevkilere 

göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya 2018-2019 sezonunda, Futbol takımlarında oynayan, 

erkek futbolcular katılmıştır (n=267). Verilerin toplanmasında Sporda Liderlik Ölçeği 

(Leadership for Sport Scale-LSS) kullanılmıştır. Sporda Liderlik Ölçeği, Chelladurai ve 

Saleh (1978; 1980) tarafından geliştirilmiştir. Chelladurai ve Saleh’in geliştirdiği bu ölçeğin 

üç formu bulunmaktadır. Bunlar (a) sporcuların antrenörleri için tercih ettikleri özel lider 

davranışları, (b) antrenörlerin kendi lider davranışları ya da ideal lider davranışı, (c) 

sporcuların antrenörleriyle ilgili algıladıkları gerçek lider davranışlarıdır. İstatistiksel 

analizler için; Betimsel İstatistiksel Teknikleri, Kolmogorov Smirnov- Shapiro Wilks, 

Kruskall Wallis H testi ve Mann Whitney U testi Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, 

bulunduğu mevkilere göre otokratik davranışlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığını 

göstermektedir, 𝜒2 (sd=2, n=267)=45.97, p<.05. Mevkinin futbolcuların otokratik 

davranışları üzerinde farklı etkilere sahip olduğu gözlenmiştir. Mevkilerin sıra ortalamaları 

dikkate alındığında, otokratik davranışın savunma mevkisinde bulunanlarda daha yüksek 

olduğu, bunu orta ve hücum mevkisinin takip ettiği görülmektedir. Analiz sonuçları, 

bulunduğu mevkilere göre demokratik davranışlarının da anlamlı bir şekilde farklılaştığını 

göstermektedir, 𝜒2 (sd=2, n=267)= 40.55, p<.05. Bu bulgu bulunduğu mevkinin demokratik 

davranışları üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. Mevkilerin sıra ortalamaları 

dikkate alındığında, demokratik davranışın orta mevkisinde bulunanlarda daha yüksek 

olduğu, bunu savunma ve hücum mevkisinin takip ettiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre, futbolcularda algılanan liderlik davranışının alt boyutlarında futbolcuların 

mevkilerinin arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, bu 

bulgular futbolcularda mevkilerin önemli olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik davranışı, Savunma futbolcusu, Orta saha futbolcusu, Hücum 

futbolcusu, Futbolda Mevki. 
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COMPARISON OF PERCEIVED LEADERSHIP BEHAVIOR ACCORDING TO 

POSITIONS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare Perceived Leadership Behavior according to 

the positions in Footballers. Male footballers who played in football teams in the 2018-2019 

season participated in the study (n = 267). Leadership for Sport Scale (LSS) was used to 

collect data. The Sport Leadership Scale was developed by Chelladurai and Saleh (1978; 

1980). There are three forms of this scale developed by Chelladurai and Saleh. These; (a) 

athletes' preferred leader behaviors for their coaches, (b) coaches' own leader behaviors or 

ideal leader behaviors, (c) athletes' perceived real leader behaviors regarding their coaches. 

For statistical analysis; Descriptive Statistical Techniques, Kolmogorov Smirnov-Shapiro 

Wilks, Kruskall Wallis H test and Mann Whitney U test were used. 

Analysis results show that autocratic behaviors differ significantly according to their 

position, 𝜒2 (sd=2, n=267)=45.97, p<.05. It has been observed that the position has different 

effects on the autocratic behaviors of the players. When the mean rank of the positions is 

taken into consideration, it was seen that autocratic behavior was higher in those in the 

defense position, followed by the middle and attack positions. The results of the analysis 

showed that the democratic behaviors differ significantly according to their positions, 𝜒2 

(sd=2, n=267)= 40.55, p<.05. This finding shows that the position has different effects on 

the democratic behaviors. When the mean rank of the positions was taken into consideration, 

it was seen that democratic behavior was higher among those in the middle position, 

followed by defense and attack positions. According to the results of the analysis, it was 

concluded that there was a significant difference between the positions of the players in the 

sub-dimensions of perceived leadership behavior. As a result, these findings indicate that the 

positions are important in football players. 

Key Words: Leadership behavior, Defensive player, Midfielder, Offensive player, Position 

in Football. 
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FUTBOLCULARDA ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞINDA, 

MOTİVASYONEL İKLİMDE VE YAŞAM DOYUMUNDA SPORCUNUN YAŞI 

BELİRLEYİCİ UNSUR MUDUR? 

Zarife TAŞTAN 

Mehmet Melih KESİLMİŞ 

 Turhan TOROS 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Futbolcularda Algılanan Liderlik Davranışında, 

Motivasyonel İklimde ve Yaşam Doyumunda Sporcunun yaşının belirleyici olup 

olmadığının incelenmesidir. Araştırmaya 2018-2019 sezonunda, futbol takımlarında 

oynayan, erkek futbolcular katılmıştır (n=267). Verilerin toplanmasında Sporda Liderlik 

Ölçeği (Leadership for Sport Scale-LSS), Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği 

(Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire- PMCSQ) ve Yaşam Doyumu 

Ölçeği (Life Satisfaction Questionnaire-LSQ) kullanılmıştır.  

İstatistiksel analizler için, Betimsel İstatistiksel Teknikleri, Kolmogorov Smirnov- 

Shapiro Wilks ve Mann Whitney U testi Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 

futbolcularda sosyal destek alt boyutlarında sporcuların yaşının belirleyici olduğu sonucuna 

varılmıştır. 0-20 yaş ve 21 yaş üstünde bulunan futbolcuların otokratik davranışları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. U=8304.000, p>.05. Aynı zamanda futbolcuların 

demokratik davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur, U=8659.500, 

p>.05. Futbolcuların performans iklimi puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur.  U=8488.000, p>.05. 0-20 yaş ve 21 yaş üstünde bulunan futbolcuların ustalık 

iklimi puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur.  U=8518,000, p>.05. 0-20 

yaş ve 21 yaş üstünde bulunan futbolcuların Yaşam doyumu arasında anlamlı bir fark 

olmadığı bulunmuştur, U=8375,000, p>.05.  

Sonuç olarak, bu bulgular futbolcularda yaş hariç diğer değişken özelliklerinin 

incelenmesi gerekliliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik davranışı, Motivasyonel iklim, Yaşam doyumu, Futbolcular, 

Yaş. 
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IS THE AGE OF THE ATHLETE DECISIVE IN PERCEIVED LEADERSHIP 

BEHAVIOR, MOTIVATIONAL CLIMATE AND LIFE SATISFACTION IN 

FOOTBALL PLAYERS? 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether the age of the athlete is determinant in 

perceived leadership behavior, motivational climate and life satisfaction in football players. 

In the 2018-2019 season, male football players who played in football teams participated in 

the study (n=267). Data were collected using the Leadership for Sport Scale (LSS), 

Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire (PMCSQ) and Life Satisfaction 

Questionnaire (LSQ). For statistical analysis, Descriptive Statistical Techniques, 

Kolmogorov Smirnov-Shapiro Wilks and Mann Whitney U test were used.  

According to the results of the analysis, it was concluded that the age of athletes was 

determinant in the social support sub-dimensions of football players. It was found that there 

was no significant difference between autocratic behaviors of football players between 0-20 

years and over 21 years, U=8304.000, p>.05. At the same time, there was no significant 

difference between the democratic behavior of football players, U=8659.500, p>.05. No 

significant difference was found between the performance climate scores of the players, 

U=8488.000, p>.05. It was found that there is no significant difference between the mastery 

climate scores of the players between 0-20 and 21 years of age, U=8518,000, p>.05. In 

addition, it was found that there was no significant difference between the life satisfaction 

of football players between 0-20 years and over 21 years, U=8375,000, p>.05.  

As a result, these findings indicate the necessity of examining other variable 

characteristics except age in football players. 

Key Words: Leadership behavior, Motivational Climate, Life Satisfaction, Footballers, 

Age. 
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ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL 

YABANCILAŞMA DAVRANIŞLARI İLE İLİŞKİSİ 

 

Menderes KOVANCI 

 

ÖZET 

Eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin örgütsel yapı içinde ve 

sosyal alanda güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin örgütsel amaçlar 

doğrultusunda harekete geçirilmesi, öğretmenlerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olan 

değişkenlerinler arasındaki ilişkilerin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır.  

Örgütsel güvenin, öğretmenlerin karara katılma süreçlerine dahil edilmesinde ve öz 

yeterliliklerinin güçlendirilmesinde yıkıcı etkileri olabilecek örgütsel yabancılaşma 

davranışlarıyla olan ilişkisinin ortaya konması eğitimin iyileştirilmesine yönelik düzeltici 

önlemlerin alınmasını kolaylaştıracaktır. İlkokul öğretmenlerin örgütsel güven algıları ile 

örgütlerine yabancılaşmaları arasındaki ilişkinin ortaya konmasının amaçlandığı bu 

araştırma ilişkisel araştırma modeline göre desenlenmiştir.  

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez 

ilçelerinde bulunan 133 ilkokulda görev yapan 2907 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme deseni 

ile seçilmiş olan 831 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Ölçeği ile Eryılmaz (2010) tarafından 

geliştirilen Örgütsel Yabancılaşma Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcı özelliklerinin 

belirlenmesinde kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 22 

paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde; frekans, yüzde, 

ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon katsayısı ve adım adım (stepwise) çoklu 

doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel güven algılarının “çoğunlukla” 

düzeyinde olduğu, örgütsel yabancılaşma algılarının ise “hiçbir zaman” düzeyinde olduğu 

görülmüştür. Örgütsel güven ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü ve orta 
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düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven ve demografik özelliklerin 

birlikte örgütsel yabancılaşmadaki değişimin %27 sini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güven, örgütsel güven, yabancılaşma, örgütsel yabancılaşma, 

öğretmen davranışları. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ ORGANIZATIONAL TRUST 

PERCEPTIONS AND ORGANIZATIONAL ALIENATION BEHAVIORS 

 

 

ABSTRACT 

In the realization of the educational objectives, strengthening the teachers in the 

organizational structure and in the social area is of great importance. The mobilization of 

teachers for organizational purposes necessitates to reveal the relationships between the 

variables that affect teachers' attitudes and behaviors. Establishing the relationship of 

organizational trust with organizational alienation behaviors that may have devastating 

effects on inclusion of teachers in decision-making processes and strengthening self-efficacy 

will facilitate corrective measures to improve education. 

This research, which aims to reveal the relationship between primary school teachers' 

perception of organizational trust and alienation from their organizations, is designed 

according to relational research model. The population of the research consists of 2907 

primary school teachers working in 133 primary schools in the central districts of Mersin in 

the 2018-2019 academic year. The sample of the study is composed of 831 classroom 

teachers who were selected with the cluster sampling design.  In the study, Organizational 

Trust Scale developed by Yılmaz (2006) and Organizational Alienation Scale developed by 

Eryılmaz (2010) were used as data collection tools. Personal information form was used to 

determine participant characteristics. The data were analyzed using SPSS 22 package 

program. In the analysis of the data; frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Pearson correlation coefficient and stepwise multiple linear regression model were used.  

As a result of the research, it was seen that teachers' perceptions of organizational 

trust were on ‘mostly’  level, and organizational alienation perceptions were on ‘never’. It 

was concluded that there is a negative and moderate relationship between organizational 

trust and organizational alienation. It was concluded that organizational trust and 

demographic characteristics together accounted for 27% of the change in organizational 

alienation 

Key Words: Trust, organizational trust, alienation, organizational alienation, teacher 

behaviors. 
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CEMAL ŞAKAR’IN “GİDENLER GİDENLER” HİKÂYE KİTABINDA 

HALKBİLİMİ UNSURLARI 

 

Metin EREN  

ÖZET 

2 Şubat 1962 yılında Balıkesir ilinin Gönen ilçesi Kocapınar Köyü'nde dünyaya 

gelen Cemal Şakar ortaokul yıllarından itibaren yazı ile ilgilenmiştir. 1979 yılında girdiği 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülltesi İşletme Bölümü’nü 1983 yılında 

bitiren yazar uzun bir süre memleketinde hayatını sürdürür. 2010 yılından itibaren 

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışma hayatını sürdürmektedir. Üniversite yıllarında 

tanıştığı Necip Tosun aracılığıyla İslami çevrenin yazar, şair ve çizerleriyle tanışır. Üzeyir 

Sali, Ali Sali, Yusuf Ziya Cömert, Hüseyin Bektaş, Ömer Lekesiz, Ramazan Dikmen bu 

isimler arasındadır. 

 Ankara'daki çevrenin dışında İstanbul'da bulunan Osman Bayraktar ve Hasan 

Aycın’la da bağ kurmuştur. Kendi döneminin önemli yazar ve şairlerinden Cahit Zarifoğlu, 

Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil, 

Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi insanların çevresinde de bulunan Cemal Şakar’ın yazınsal 

ve düşünsel hayatında bu isimlerin önemli bir yeri vardır. Yazar ilk öykülerini Yaşar 

kaplan'ın çıkardığı Aylık Dergi'de yayınlar. Cemal Şakar öykülerini, yayınladığı diğer 

dergiler arasında Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Kayıtlar, Hece, Hece Öykü, Ğ, Tasfiye, 

Söz ve Adalet, Eski Yeni, Kur’ani Hayat, İtibar, Post, Öykü, Temmuz. Yazar, sanal ağ 

ortamında yayın yapan www.edebistan.com adlı edebiyat sitesinin genel yayın 

yönetmenliğini yapmaktadır.  

Bu incelemede Cemal Şakar'ın “Gidenler Gidenler” adlı öykü kitabı halkbilimsel 

açıdan incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: CEMAL ŞAKAR, HALKBİLİM, HİKÂYE. 
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……. CEMAL ŞAKAR’IN “GİDENLER GİDENLER” HİKÂYE KİTABINDA 

HALKBİLİMİ UNSURLARI 

 

 

ABSTRACT 

Cemal Şakar who was born in Kocapınar village of Gonen district of Balıkesir 

Province on 2 February 1962, has been interested in writing since his secondary school years. 

After graduating from Gazi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 

Department of Business Administration in 1983, he continued his life in his hometown for a 

long time. He has been working at a public institution in Istanbul since 2010.  

He met with writers, poets and illustrators of the Islamic environment through Necip 

Tosun, whom he met during his university years. Uzeyir Sali, Ali Sali, Yusuf Ziya Cömert, 

Hüseyin Bektaş, Ömer Lekesiz, Ramazan Dikmen are among these names. He established 

ties with Osman Bayraktar and Hasan Aycın from Istanbul. Cahit Zarifoglu, Erdem Beyazit, 

Rasim Ozdenoren, Alaaddin Ozdenoren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil, Sezai Karakoc and 

Ismet Ozel are among the most important writers and poets of his time. The author publishes 

his first stories in the Aylık that it is literature magazine published by Yaşar Kaplan. Cemal 

Şakar's stories are published in other journals such as Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, 

Kayıtlar, Hece, Hece Öykü, Ğ, Tasfiye, Söz ve Adalet, Eski Yeni, Kur’ani Hayat, İtibar, 

Post, Öykü, Temmuz. He is the editor-in-chief of the literary website www.edebistan.com, 

which broadcasts on a virtual network. 

Key Words: Cemal Şakar, Folkloristics, Story. 
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CEMAL ŞAKAR’IN “YOL DÜŞLERİ” HİKÂYE KİTABINDA HALKBİLİMİ 

UNSURLARI 

 

Metin EREN  

 

ÖZET 

2 Şubat 1962 yılında Balıkesir ilinin Gönen ilçesi Kocapınar Köyü'nde dünyaya 

gelen Cemal Şakar ortaokul yıllarından itibaren yazı ile ilgilenmiştir. 1979 yılında girdiği 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülltesi İşletme Bölümü’nü 1983 yılında 

bitiren yazar uzun bir süre memleketinde hayatını sürdürür. 2010 yılından itibaren 

İstanbul'da bir kamu kurumunda çalışma hayatını sürdürmektedir. Üniversite yıllarında 

tanıştığı Necip Tosun aracılığıyla İslami çevrenin yazar, şair ve çizerleriyle tanışır. Üzeyir 

Sali, Ali Sali, Yusuf Ziya Cömert, Hüseyin Bektaş, Ömer Lekesiz, Ramazan Dikmen bu 

isimler arasındadır. Ankara'daki çevrenin dışında İstanbul'da bulunan Osman Bayraktar ve 

Hasan Aycın’la da bağ kurmuştur. Kendi döneminin önemli yazar ve şairlerinden Cahit 

Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Nuri 

Pakdil, Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi insanların çevresinde de bulunan Cemal Şakar’ın 

yazınsal ve düşünsel hayatında bu isimlerin önemli bir yeri vardır. Yazar ilk öykülerini Yaşar 

kaplan'ın çıkardığı Aylık Dergi'de yayınlar. Cemal Şakar öykülerini, yayınladığı diğer 

dergiler arasında Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Kayıtlar, Hece, Hece Öykü, Ğ, Tasfiye, 

Söz ve Adalet, Eski Yeni, Kur’ani Hayat, İtibar, Post, Öykü, Temmuz. Yazar, sanal ağ 

ortamında yayın yapan www.edebistan.com adlı edebiyat sitesinin genel yayın 

yönetmenliğini yapmaktadır.  

Bu incelemede Cemal Şakar'ın “Yol Düşleri” adlı öykü kitabı halkbilimsel açıdan 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cemal Şakar, Halkbilim, Hikâye, Yol Düşleri. 
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…… CEMAL ŞAKAR’IN “YOL DÜŞLERİ” HİKÂYE KİTABINDA HALKBİLİMİ 

UNSURLARI 

 

 

ABSTRACT 

Cemal Şakar who was born in Kocapınar village of Gonen district of Balıkesir 

Province on 2 February 1962, has been interested in writing since his secondary school years. 

After graduating from Gazi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 

Department of Business Administration in 1983, he continued his life in his hometown for a 

long time. He has been working at a public institution in Istanbul since 2010.  

He met with writers, poets and illustrators of the Islamic environment through Necip 

Tosun, whom he met during his university years. Uzeyir Sali, Ali Sali, Yusuf Ziya Cömert, 

Hüseyin Bektaş, Ömer Lekesiz, Ramazan Dikmen are among these names. He established 

ties with Osman Bayraktar and Hasan Aycın from Istanbul. Cahit Zarifoglu, Erdem Beyazit, 

Rasim Ozdenoren, Alaaddin Ozdenoren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil, Sezai Karakoc and 

Ismet Ozel are among the most important writers and poets of his time. The author publishes 

his first stories in the Aylık that it is literature magazine published by Yaşar Kaplan. Cemal 

Şakar's stories are published in other journals such as Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, 

Kayıtlar, Hece, Hece Öykü, Ğ, Tasfiye, Söz ve Adalet, Eski Yeni, Kur’ani Hayat, İtibar, 

Post, Öykü, Temmuz. He is the editor-in-chief of the literary website www.edebistan.com, 

which broadcasts on a virtual network. 

In this study, Cemal Şakar's short story book “Yol Düşleri“ will be examined in terms 

of folkloristics. 

Key Words: Cemal Şakar, Folkloristics, Story, Yol Düşleri. 
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİNE ETKİ 

EDEN FAKTÖRLER 

 

Emine Banu ELBİSTAN 

Mustafa Kemal KÜLEKCİ 

ÖZET 

Yapılan çalışmada sağlık kurumları yöneticilerinde zaman yönetimine etki eden, 

olumlu ve olumsuz faktörler araştırılmıştır. Başarılı bir yönetim süreci için yöneticinin, 

kişisel ve kurumun önceliklerini belirlemesi ve çalışmalarını bunlara göre yapması 

gerekmektedir. Zamanı kontrol edebilmek için ise yöneticinin işlerine ve önceliklerine 

odaklanması gerekmektedir.  

Başarılı bir yönetim, daha uzun süre çalışmaktan ziyade daha sistematik çalışmayı 

gerektirmektedir. Yöneticilerin bunu sağlayabilmesinin yolu ise, zamanı etkili kullanma 

tekniklerini uygulayabilmesi ve zaman tuzaklarının farkında olarak yönetim çalışmalarını 

organize etmesi gerekmektedir. Çalışmada Sağlık kurumları yöneticilerinde zaman 

yönetimine etki eden değişkenler; eğitim düzeyi, cinsiyet, medeni durum, yaş, mesleki 

deneyim, gelir durumu gibi faktörlerin zaman yönetimine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada 

resmi ve özel hastanelerde görev yapan 150 ye yakın yöneticiye uygulanan anket ile 

yöneticilerin zaman planlamasına etki eden faktörler incelenmiştir.  

Çalışmanın sonuçları, yöneticilerde eğitim seviyesi, zaman yönetimi konusunda 

eğitim almış olmak, yöneticilikteki tecrübe yılı, medeni durumun zamanın planlanmasında 

etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık kurumları, Yönetim, Sağlık kurumları yönetimi,  Zaman 

tuzakları, Etkili zaman yönetimi, Zaman planlaması. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 230 

FACTORS AFECTING TIME MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS 

MANAGERS 

 

 

ABSTRACT 

In this study, positive and negative factors affecting the time management of health 

institutions managers were investigated. For a successful management process, the manager 

should determine the priorities of the individual and the organization and carry out their 

activities accordingly. In order to control time, the manager must focus on his / her work and 

priorities.  

Successful management requires more systematic work rather than working longer. 

The way that managers can achieve this is to apply the techniques of using time effectively 

and to organize management activities by being aware of time traps. In this study, variables 

affecting the time management of health institutions managers; effects of factors such as 

education level, gender, marital status, age, professional experience, income status on time 

management were investigated.  

In this study, a questionnaire was applied to nearly 150 managers working in public 

and private hospitals and the factors affecting the managers' time planning were examined. 

The results of the study, the level of education in managers, having received training in time 

management, years of experience in management, the results of the marital status was 

effective in planning time. 

Key Words: Health institutions, Management, Health institutions management, Time traps, 

Effective time management, Time planning. 
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SEKSENLİ VE DOKSANLI YILLARDA MERSİN 

 

Mustafa Sarper ALAP 

ÖZET 

Mersin, Türkiye’nin Güneyinde yer alan şirin bir ildir. Mersin tarihi ve turistik 

bölgeleriyle meşhurdur. Mersin günümüzde geçmişe göre artık büyük bir metropol olmuştur, 

ancak ilin büyükşehir olup daha da büyümesiyle birlikte birçok sıkıntı yer almaktadır. Bunlar 

betonlaşma, trafik, yollar vs. Geçmişe bakıldığında ise Mersin temiz plajları, parkları, oyun 

alanları, portakal bahçeleri ile ünlüydü, ancak günümüzde bu yerler betonlaşma ile birlikte 

ortadan kalkmıştır.  

1980 yılında Mersin’de insanların en büyük eğlenceleri parklar ve sinemalardı. Şu 

anki sevgi yolu Mersin halkının büyük bir çoğunluğunun buluştuğu yerdi. İnsanlar aileleri 

ile birlikte gündüzleri kapalı sinemalara ve akşamları ise yazlık sinemalara gitmekteydiler. 

Yazlık sinema, kapalı sinemalara oranla halk tarafından daha çok ilgi görmekteydi. Hafta 

sonları Mersin halkı Tarsus ve Erdemli’de yer alan orman tesislerinde piknik yaparlardı. 

Halk piknik yapmanın yanında şu anki Mezitli ilçesinde yer alan Neptün plajında denize 

girmekteydi. Ayrıca Mezitli, Tece, Davultepe, Tömük, Erdemli ilçelerinde insanlar plajlarda 

yüzmeyi tercih ederlerdi.  

Seksenli yıllarda Mersin’de çocuklar için en büyük eğlence yerleri boş arsalar ve 

yollardı. Çocuklar boş arsalarda genellikle futbol oynarlardı, bunun yanında birçok çocuk 

oyunu da çocuklar tarafından oynanırdı. Mersin’de ara sıra mahallelerde mobil atlıkarıncalar 

ve sahibi tarafından oynatılan ayılar çok büyük ilgi görmekteydi. Çocukların ve halkın bir 

diğer eğlence kaynağı ise genellikle Eylül aylarında açılan Mersin Festivaliydi. Festival alanı 

çok büyük bir alandı ve bu alanda gıda, giyim, mutfak ürünleri satışları yapılırdı ve halkta 

buna büyük ilgi gösterirdi. Festival alanı dahilinde yöresel yiyecekler de yörük çadırlarında 

satılırdı. Akşamın belli bir saatinde ise Türkiye’nin çok yakından tanıdığı ünlü sanatçıların 

konserleri halk tarafından büyük ilgi görmekteydi. 

Seksenli yılların sonlarında Mersin’de çok büyük yapı hamleleri başlamıştır. 

Mersin’de Güneykent ve Akbelen’de halkın rahat yaşayabileceği konutlar inşa edilmeye 

başlanmıştır. Bunun yanında görsel olarak Mersin’de bir simge haline gelen elli iki katlı bir 

gökdelen ilk kez Mersin’de inşa edilmiştir.   
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Doksanlı yıllarda ise Mersin’de çok fazla değişim yaşanmıştır. Öncelikli olarak 

eğlence alanları ve oyun yerleri yavaş yavaş binalara dönüşmüştür. Halkın eğlencesi olan 

yazlık sinemalar tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü artık herkesin evinde televizyon hatta 

videolar yer almaktadır.  

Halkın en gözde eğlence mekanı olan Festival alanı kaldırılmış ve Mersin’de 

festivallerde sadece konserlere yer verilmiştir. Seksenli yılların sonlarında Mersin’de ilk kez 

olimpik havuzlar yapılmıştır. Mersin halkı havuzlara büyük ilgi göstermiştir. Doksanlı 

yıllarda halkın spor yapması için belediye tarafından Adnan Menderes Bulvarı’nda spor 

kompleksleri oluşturulmuştur. Futbol sahaları, Basketbol sahaları ve Voleybol sahaları 

yaptırılmıştır. Mersin’de çocukların en büyük eğlencesi olan ve “Filli Park” adı verilen oyun 

alanı yaptırılmıştır.   

Doksanlı yıllarda Mersin’de yapılan en büyük eğitim yeri Mersin Üniversitesi 

olmuştur. Mersin Üniversitesi kurulduğunda ilk kez elli iki katlı gökdelende hizmete 

başlamıştır. Daha sonra ise Çiftlik beldesinde büyük bir alanda kampüs kurulmuştur 

Doksanlı yıllarda Mersin Üniversitesi kampüs alanında sadece Fen Edebiyat Fakültesi ve 

Mühendislik Fakültesi yer almaktaydı. O yıllarda yapılmış olan ağaçlandırma çalışmaları 

günümüzde yeşil bir üniversite ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Halk, Eğlence, Yıllar. 
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MERSIN AT THE SEVENTIES AND NINETEES 

 

 

ABSTRACT 

Mersin, Turkey is a charming area in the south of the province. Mersin is famous for 

its historical and touristic areas. Today, Mersin has become a big metropolis compared to 

the past, but as the province is a metropolitan city, there are many problems. These include 

concrete, traffic, roads, etc. Mersin was famous for its clean beaches, parks, playgrounds, 

orange groves, but nowadays these places have disappeared with concrete. 

In 1980, the biggest entertainment of the people in Mersin were parks and cinemas. 

The current path of love was the meeting place of the great majority of the people of Mersin. 

People went to cinemas during the day with their families and to summer cinemas in the 

evening. Summer cinema attracted more attention from the public compared to indoor 

cinemas. On weekends, people of Mersin used to have a picnic in the forest facilities in 

Tarsus and Erdemli. In addition to having a picnic, people were swimming in the Neptune 

beach in the current district of Mezitli. In addition, people in Mezitli, Tece, Davultepe, 

Tömük and Erdemli districts preferred to swim in the beaches. 

In the eighties, the biggest entertainment places for children in Mersin were empty 

lands and roads. Children often played football on vacant lots, as well as many children's 

games. Mobile carousel in occasional neighborhoods in Mersin and the bears played by the 

owner attracted great attention. Another source of entertainment for children and the public 

was the Mersin Festival, which usually opened in September. The festival area was a huge 

area and food, clothing, kitchen products were sold in this area and showed great interest to 

the public. Within the festival area, local foods were also sold in nomadic tents. In the 

evening a certain hour concert of Turkey's most famous artist was familiar with great interest 

by the public. 

In the late eighties, very big building moves started in Mersin. In Mersin, Güneykent 

and Akbelen have started to build houses where people can live comfortably. In addition, a 

fifty two-storey skyscraper, which visually became an icon in Mersin, was first built in 

Mersin. 
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In the nineties, there was a lot of change in Mersin. Primarily, entertainment areas 

and playgrounds gradually turned into buildings. The summer cinemas which are the 

entertainment of the people have completely disappeared. Because now everyone's home 

television or even videos. 

Festival area, which is the most popular entertainment venue of the public, was 

removed and only concerts were held in the festivals in Mersin. In the late eighties, the first 

Olympic pools were built in Mersin. The people of Mersin showed great interest in the pools. 

In the nineties, sports complexes were established on Adnan Menderes Boulevard by the 

municipality for the people to play sports. Football fields, basketball fields and volleyball 

fields were built. The playground called li Filli Park olan, which is the biggest entertainment 

of children in Mersin, was built. 

Mersin University in the nineties was the largest education place. When Mersin 

University was established, it started to serve in fifty two storey skyscrapers for the first 

time. Later on, a large campus was established in the town of Çiftlik. In the nineties, only 

the Faculty of Science and Letters and the Faculty of Engineering took place in the campus 

area of Mersin University. The afforestation works carried out in those years revealed a green 

university today. 

Key Words: Mersin, Public, Entertainment, Years. 
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AKDENİZ’DE ANTİK BİR KENT MİNNETPINARI: ARKEOMETRİK VERİLER 

IŞIĞINDA ANTROPOLOJİK BAKIŞ 

 

Mustafa Tolga ÇIRAK  

ÖZET 

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kahraman Maraş ilinin Andırın 

ilçesinde 2003 – 2004 tarihleri arasında Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı yapımı esnasında 

ortaçağa tarihlenen bir yerleşim yeri keşfedilmiştir. Andırın İlçesine 5 kilometre mesafede 

Minnetpınarı mevkii olarak bilinen alandan elde edilen insan iskelet kalıntılarından 58 

bireyin arkeometrik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Arkeolojik alanlardan elde edilen materyallerin Arkeometri bilimiyle birlikte 

yorumlanması bilim adına çok önemli bilgiler sunmaktadır. Kazı alanından elde edilen 

iskeletlerin analizleri XRF-PED aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler 

sonucunda Minnetpınarı toplumunda sosyo - ekonomik yapıdan beslenme farklılıklarına 

kadar birçok sonuç elde edilmiştir. Bununla birlikte cinsiyete bağlı beslenme farklılaşmaları, 

besin kaynaklarının tespit edilmesi, tarımın toplum içindeki öneminin belirlenmesi mümkün 

olmuştur. Erkek ve kadın bireylerin vücutlarında ağır metallerin de farklı miktarlarda yer 

aldığı tespit edilmiştir. Özellikle kurşun, bakır, arsenik gibi elementlerin cinsiyetler arası 

farklılıkların beslenme kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Antropoloji, Paleodiet, Minnetpınarı, Ortaçağ. 
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AN ANCIENT CITY MINNETPINARI IN THE MEDITERRANEAN: 

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE IN THE LIGHT OF ARCHAEOMETRIC 

DATA 

 

 

 

ABSTRACT 

During the construction of the Baku - Tbilisi - Ceyhan between 2003 and 2004, a 

medieval settlement was discovered in the Andırın district of Kahraman Maraş, which is 

located within the borders of the Mediterranean Region. Archaeometric analyzes of 58 

individuals from human skeletal remains obtained from the area known as Minnetpınarı area, 

5 kilometers away from Andırın District, were performed.  

The interpretation of materials obtained from archaeological sites together with the 

science of archeometry provides important information on behalf of science. Analyzes of the 

skeletons obtained from the excavation area were performed by means of XRF-PED. As a 

result of the analyzes carried out, many results were obtained from socio - economic 

structure to nutrition differences in Minnetpınarı population. In addition, it was possible to 

identify gender-related nutritional differences, identify nutrient sources, and determine the 

importance of agriculture in population. It has been determined that heavy metals are present 

in different amounts in the body of male and female individuals. It has been determined that 

the gender differences of the elements such as lead, copper and arsenic are mainly due to 

nutrition. 

Key Words: Archaeology, Anthropology, Paleodiet, Minnetpınarı, Middle Ages. 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDEKİ YAPILAŞMANIN FAUNA 

VARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Muzaffer YÜCEL 

Zerrin SÖĞÜT 

Deniz ÇOLAKKADIOĞLU 

Barış KAHVECİ  

Mehmet ASLAN  

    

ÖZET 

İnsanoğlunun doğayla ilişkisi yeryüzündeki varlığından sanayi devrimine kadar hep 

bir denge içinde gerçekleşmiştir. Ancak sanayi devriminin başlangıcı ile insanoğlu doğanın 

bir parçası gibi değil, kendi istek ve gereksinimlerini ön planda tutarak doğaya hükmeder 

şekilde yaşamaya başlamıştır. Bu durumun sonuçları ilk olarak çevresel faktörlerde 

kirliliklerle, daha sonra ise bu kirliliklere ek olarak biyolojik çeşitliliğin azalması şeklinde 

sonuçlanmıştır. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla dünyada türlerin yaşadığı alanlarla birlikte 

yasal olarak korunması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de biyolojik 

çeşitliliğinin korunması amacıyla çok sayıda farklı kategorilerde korunan alanlar ilan 

edilmektedir. Ancak bu kategorilerin dışında başta üniversite yerleşkeleri ve devlet 

kurumlarının bulunduğu alanlar da biyolojik çeşitliliğinin korunabileceği önemli alanlardır. 

Ülkemizde bu alanlardan biri de Çukurova Üniversitesi Yerleşkesidir.   

Yerleşkenin coğrafi özellikler bakımından zengin olması, bir bölümünün Seyhan 

Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları kapsamında olması ve alanın kamu 

alanı olmasından dolayı kent kaynaklı yapılaşma baskısından korunması, yerleşkedeki 

biyolojik çeşitliliğin zengin olmasını sağlamıştır. Ancak Yerleşkenin eğitim öğretim dokusu 

ve ulaşım gibi yapılaşma süreci de devam etmektedir. Dolayısıyla hızlı yapılaşma süreci, 

yerleşkenin biyolojik çeşitliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.   
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Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinin biyolojik çeşitliliği kapsamında 

fauna varlığının saptanması ve yapılaşma sürecinin fauna üzerindeki etkilerinin belirlenerek, 

alan kullanım önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Amacı doğrultusunda çalışmada 

öncelikle yerleşkedeki fauna varlığı memeliler, kuşlar ve sürüngenler olarak 2016-2018 

yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve arazide kurulan fotokapanlarla 

belirlenmiş, türler tehlike altında olma durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra 

yerleşkedeki yapılaşma sürecinin zamansal değişimi ArcGIS bilgisayar yazılımı ile 

saptanmıştır.  

Çalışmanın sonucunda ise fauna için yapılaşma baskısı altındaki alanlar haritalanarak 

belirlenmiş, bu baskıyı önleyecek/azaltacak alan kullanım önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Çeşitlilik, Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi, Fauna. 
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THE EFFECT OF SETTLEMENT ON FAUNA IN ÇUKUROVA UNIVERSITY 

CAMPUS 

 

 

ABSTRACT 

Mankind's relationship with nature has always been in balance from its existence on 

earth to the industrial revolution. However, with the beginning of the industrial revolution, 

mankind is not a part of nature, but it has started to live in a way that dominates nature by 

keeping its own desires and needs in the foreground. The results of this situation were first 

determined by pollution in environmental factors, and later by reducing biological diversity 

in addition to these pollutions. 

In order to protect biological diversity, legal protection studies are carried out with 

the areas where species live in the world. In our country, many different categories of 

protected areas are declared in order to protect biodiversity. However, in addition to these 

categories, university campuses and state institutions are also important areas where 

biological diversity can be maintained. One of these areas in our country is Çukurova 

University Campus.  

Due to the fact that the campus is rich in geographical characteristics, that some part 

of it is within the boundaries of Seyhan Dam Lake Wildlife Development Area and the area 

is public domain, the protection of the biodiversity in the campus is rich. However, the 

construction process of the campus, such as education, teaching and transportation, is still 

continuing. Therefore, the rapid construction process negatively affects the biological 

diversity of the campus.  

In this study, it was aimed to determine the presence of fauna in Çukurova University 

campus within the scope of biological diversity and to determine the effects of the 

construction process on fauna and to develop land use recommendations. In this study, the 

fauna in the campus was determined primarily by the field studies carried out between 2016-

2018 years as mammals, birds and reptiles and the species were classified according to the 

situation of endangered species. Trophy Cam techniques were utilized in the detection of 

mammalian species. Then, the temporal change of the construction process in the campus 

was determined by ArcGIS computer software. As a result of the study, the areas under 
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construction pressure were mapped and land use recommendations were developed to 

prevent/reduce this pressure. 

Key Words: Biological diversity, Çukurova University Campus, Fauna. 
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KÜÇÜK KARABALIK KİTABININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN 

RESİMLENDİRME AÇISIDAN İNCELENMESİ 

 

Naciye ÖZ 

Serdarhan Musa TAŞKAYA 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çocuk edebiyatında önemli bir yeri olan Samed 

Behrengi’nin Küçük Kara Balık isimli kitabının Türkçe çevirilerinin resimleme özellikleri 

açısından incelenmesidir. Türkiye’de bu kitabın 85 yayınevi tarafından çevirisinin yapıldığı 

tespit edilmiştir. Bu kitapların tamamı inceleme kapsamına seçilmiş ancak 65 tanesine 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle toplam 20 kitap çalışma materyali olarak alınacaktır. 

 Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi modeli 

kullanılacaktır. İnceleme, kapak ve metin resimleri olarak iki grupta yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Çocuk kitapları, Çeviri kitaplar, Samed Behrengi, 

Küçük Kara Balık. 
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INVESTIGATION OF THE TURKISH TRANSLATIONS OF THE SMALL LAND 

FISH BOOK IN TERMS OF PICTURE 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study, which is an important part of children's literature in Turkey 

Samed Behrengi's Little Black Fish Turkish translation of his book is to examine the terms 

of rendering properties. Turkey has been identified in which the translation of this book by 

85 publishing houses. All of these books were selected for review but 65 of them could not 

be reached. Therefore, a total of 20 books will be taken as study material.  

In this study, document analysis model, one of the qualitative research designs, will 

be used. The examination will be done in two groups as cover and text images. 

Key Words: Children's literature, Children's books, Translation books, Samed Behrengi, 

Little Black Fish. 
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ATA TERZİBAŞI VE KERKÜK'ÜN TÜRKLÜĞÜ HAKKINDA BELGELER 

 

Necat KEVSEROĞLU 

ÖZET 

Irak Türkleri çağdaş yüz yılın içinde Kerkük'te yetiştirdiği Ata Terzibaşı bir ulu çınar 

sayılan bir kültür kaynağı şahsiyet yetişmiştir. Çok yönlü kültür, edebiyat, tarih, sanat, dil 

ve folklor alanlarında bir kültür kaynağı Ata'sıdır ve bağışıdır. 

Rahmetli hocam Terzibaşı, daha pek gençlik yaşlarından başlayarak ölüm gününe 

kadar durmadan milli kültürel çalışmalarını sürdürmüştür. 

Milli kültürümüzün tüm dallarında ölmez eserler araştırıp, yaptığı ilmi çalışmalar 

sayesinde Türkmenlerin kültür tarihi zenginleşmiş ve onun kaleminden çıkan yazılar zengin 

bir kültür hazinesi olmuştur. 

Terzibaşı, kültür, edebiyat, tarih ve sanat dallarında çeşitli eserler vermiştir. Bunlar 

çağdaş görüş ve bakışlarla ele alan Terzibaşı, çalışmalarında bilimsel metotlardan 

ayrılmamıştır. 

Ağustos 2005 tarihinde "Kerkük'te İmaret ve Tesislerin Manzum Tarihleri" adlı 

kitabı yayınlandı. 

108 orta boy sayfadan oluşan bu kitap Kerkük şehri ve çevre kasabalarında eskiden 

tarih boyu yapılan 62 dede mirasının tesis tarihlerine dair yazılmış manzum şiirleri, veya 62 

tarihi eserlere nakış olmuş yazılan tarihi manzum metinleri gerçek ilmi belgeler olarak, 

değerli Hocam araştırıp, ilmin, irfanın, kültür ve sanatın kaderini bilenlere bu kıymetli eseri 

sunmuştur. 

Bu kitabın yayımlanması bizim milli davamız için büyük ve çok önemli gerçek 

belgelerdir. 

Kitapta geçen eserler, camiler, saraylar, okullar, kışlalar, v.s tüm yapı ve tesisler hep 

Kerkük şehrini M.Ö. 2600 yılında bir Türkmen kolu olan Sümerler, Türkistan'dan göç edip 

Irak'ta Türkmenelini yurt edinmişlerdi tarih boyunca Kerkük'te yaptıkları yapılara kendi 

milli kimliklerini ve damgalarını vurmuşlardır bu eserlere. 
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Terzibaşı, Türkmen toplumunun gerçek varlığı, geçmişi ve medeniyetine dair kitabın 

önsözünde kıymetli bilgiler vermektedir, "Bir milletin gerçek varlığı ve medeniyet tarihi, 

yaşadığı ülkede meydana koyduğu değerli eserleriyle saptanır. 

Milletimiz, varlığıyla gurur ve iftihar duyduğu tarihi binaları, saray, kışlaları, 

mahkeme, resmi daireleleri, cami, tekeleri, haneka, zaviyeleri, türbe, köprü, çeşmeleri, 

ırmak, değirmenleri, mektep, ilmi medreseleri, kapalı çarşıları, dükkanları, köşk, evleri, 

hamamlar, kahvehaneleri ve başkaca sanat kültür eserleri sayasında ülkesine sahip 

çıkabilmiş, yaşadığı topraklarda kurduğu üstün hakimiyet çağlar boyunca sürdüre bilmştir". 

Konu ettiğimiz kitapta 62 belge, yukarıdaki iddiamızı gerçekleştirmektedir. O 

belgeler gösteriyor ve tespit ediyor ki, Kerkük'te yapılan tüm eserler, tarihi miraslar, 

Türkmen toplumunun eseridir. Yapılan bir çeşmenin, köprünün, camiin, v.s. yapıların tesis 

tarihleri hakkındaki manzum metinler hep Türkçe tespit olunmuştur. 

O eserler hakkında yazılan tarihi manuzum metinler ise, edebiyatımızda eski 

harflerle yazılan şiirlerde, bir hadisenin yılını, bir şahsın doğuşunu, ölümünü, bir çeşmenin, 

köprünün camiin v.s. yapılışını belirtmek için yazılan bir mısra yahut beyit yazılır, o şekilde 

düzenlenir. Kelimeler o şekilde seçilirdi ki, o mısra veya beyitteki harflerin sayıları 

toplanınca, o hadisenin hangi yılda olduğu ortaya çıkardı. 

Önceleri bu tarih düşürme sanatı basit idi ve edebiyatçılar bir hadiseye tarih olmak 

üzere bir kelime veya bir ibare bulurlardı, örnek:  

Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli Hisarını yaptırdığı tarih olan M. 856 yılına "Bünyan-

ı Muhmmed Han" cümlesi ile tarih düşürülmüştür. Sonradan "Nüniye Kasidesi" sahibi 

meşhur Hızır Bey açtığı manzum tarih söyleme sanatı Hicri 1,000 Miladi 1592 yılından 

sonra çok revaç bulmuştur. 

Yaptığımız izaha göre bu tarih düşürme sanatı kendi edebiyatımıza mahsustur. Irak'ta 

yaşayan diğer milletler ebcet harfiyle tarihi manzumlara bizim kadar önem vermemişler ve 

diye biliriz ki hiçte onlarda bu sanat yoktur. 

Rahmetli Hocamız'ın sözleri birer nutuk değil, damgası üstünde, belgedir; kitabın 

sonunda "Son söz olarak sayfa 102 de, diyor ki: 

"Bu kitabın kapsadığı eski sanat eserleri ister bina ve tesisler olsun, isterde tarihi 

nazım metinleri olsun hep bu yerlerde yaşayan Türkmen toplumunun milli kimliğini yansıtan 

görkemli ve parlak birer göstergedir. Halkımızın emeği ve yardımıyla ele getirilen bu yapı 
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ve binalarda kullanılan malzeme 1940 lara değin tamamı ile hep yerli mevattan 

oluşmaktaydı, dışarıdan hiç bir araç ve gereç getirilmemiştir. 

Bu tarihi belgelerle halkımız öğünmede ve gurur duymada pek haklıdır. Çünkü bu 

şanlı ve şa'şaalı eserler hem günümüzde hem de ileride ortaya atılan kavmi tartışmalarda 

kuvvetle öne sürülebilen kıymetli belgeler olarak kimliğimizi kesinlikle kanıtlayan tarihi ve 

edebi kültürel bir hazine oluşturmaktadır. 

Onun için şehrimizde yapılan eserlerin hakkında yazılan manzum metinleri, hemen 

hemen öz be öz kendi sahibi tarafından yazılıp, Türkmen milli kimliğini göstermektedir. 

Akademik, ilmi metotlarla, belgelerle gösteriyor ki, Kerkük Türkmen özelliğini taşıyan bir 

şehirdir. 

Kitapta geçen 62 tarihi manzum belgenin altmış biri Kerkük'te yapılan eski tarihi 

eserler için yazılmıştır. Altmış ikinci belge ise, Kerkük'te eski rejim tarafından yıktırılan 

Türkmen köylerinden Beşir, Bulava, Türkalan, Kümbetler ve Yaycı kasabasında, Irak 

Türkmen Cephesi tarafından yapılan toplam beş yüz evin yapılışının bitme ve anahtar teslim 

tarihi olan H. 1426, M. 2005 yılını gösteren ta'miyeli tarih olarak tanınan çağdaş Türkmen 

şairi Tuzhurmatulu Ali MArufoğlu tarafından yazılmıştır. 

Bu belge gösteriyor ki, Irak Türkmenleri edebiyatında hala tarih düşürme sanatı 

yaşıyor ve yaşamaktadır, bu da bizlere pek çok gurur veriyor. 

Bu hususta, milletimizin politik meselelerine ve milli değerlerimize, tarihi 

mirasımıza değer ve önem veren, Irak Türkmen Cephesine bir teklifte bulunmaktayım, o da, 

adı geçen köylerde ve Yaycı kasabasında yapılan yeni evler için yazılan kimlik belgesi 

göstergesi olan metni Terzibaşı'nın kitabında yazılı kalmasın o tarihi manzum metnini bir 

mermer taş üzerinde yazıp o bölgelerde uygun bir yere dikilsin ki, gelecek Türkmen nesilleri 

bunu gördüğü zaman dede yadigarı mirasını onlarda sürdürsünler ve bölgenin kimliğini 

bildiren belgenin göstergesi dikilsin. 

Rahmetli Hocam, vücuda getirdiği ölmez eserlerinden "Kerkük'te İmaret ve 

Tesislerin Manzum Tarihleri" adlı eseri, Kerkük'te ortaya atılan "Anlaşmazlık Bölgeler" 

meselesini sunduğu belgelerle süstürmüştür ve süstürecektir. 

Türkmen toplumunun, bilgesi, kültür kaynağı Ata Terzibaşı Hocamıza, Ulu Tanrıdan 

mağfiret dilerim, Mekânı Cennet olsun, gömütü nurla dolsun. 
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METABOLİK SENDROM HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK 

RİSK FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN BİLGİ TUTUM VE UYGULAMALARININ 

ARAŞTIRILMASI 

 

Ahmet TOPTAŞ 

Nevzat DEMİRCİ 

Pervin DEMİRCİ 

Nilay Feyza BAĞCA 

ÖZET 

Metabolik sendrom (MS) bir grup kardiyometabolik risk faktörü, yaygın bir halk 

sağlığı problemi ve bir kişide bir grup risk faktörü ile karakterizedir. Birçok insan MS için 

risklerin farkında olmayabilir. MS, dünya çapında kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dahil 

birçok komplikasyona yol açabilen bir durumdur.  

Bu çalışmanın amacı Metabolik Sendromlu hastalarda kardiyovasküler hastalık risk 

faktörlerine ilişkin bilgi, tutum ve uygulamaları incelemektir. Çalışmaya 35 yaş ve üstü 

toplam 140 yetişkin birey (78 erkek ve 62 kadın) dahil edildi. Örneklem grubu, Ocak 2018 

ile Ocak 2019 arasındaki kamu hastanesine kabul edilen metabolik sendrom tanısı almış 

hastalardan oluşmaktadır. KVH hastalık risk faktörleri ile ilgili davranış hakkındaki bilgi, 

tutum ve uygulamaları (BTU) değerlendirmek için anket kullanılmıştır. BTU skorları kötü, 

ortalama ve iyi olarak tanımlandı.  

Veriler, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edildi. Grup içi ve gruplar arası 

farklılıkları belirlemek için ANOVA ve post hoc testleri yapıldı. Anlamlılık düzeyi P <0.05 

olarak kabul edildi. 

 Bulgular: katılımcıların % 55,8'i erkekti, % 25'i 55-59 yaşları arasında ve % 44,3'ü 

ortaöğretimi tamamladı; Uygulama puanları yüksek olan katılımcılar BKİ ve bel çevresi'ni 

(BÇ) önemli ölçüde azalttı, bu da daha iyi bilgi ve uygulamaların bu hastalarda KVH risk 

belirteçlerinde bir azalma ile ilişkili olduğunu öne sürüldü. İyi tutum puanları eğitim ve BÇ 

ile ilişkili bulunmuştur. 
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 Sonuç olarak; İyi bir tutuma sahip olmasına rağmen, MS hastaları KVH'ları önlemek 

için iyi bir yaşam tarzı uygulamalarını takip etmediği belirlendi. Sonuç olarak, bu hastalarda 

komplikasyonları önlemek için yoğun eğitim müdahaleleri gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metabolik Sendrom, Kardiyovasküler Hastalık, Bilgi, Tutum, 

Uygulama. 
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AN INVESTIGATION OF KNOWLEDGE ATTITUDE AND PRACTICES 

TOWARD OF CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTORS AMONG THE 

PATIENTS OF METABOLIC SYNDROME 

 

 

ABSTRACT 

Metabolic syndrome is a common global public health problem and it is characterized 

by a group of risk factors in one person. Metabolic syndrome (MS) is a group of 

cardiometabolic risk factors. Many people may not be aware of the risks for MS. MS is a 

condition which can lead to many complications including cardiovascular diseases (CVDs) 

worldwide.  

The aim of this study was to examine the knowledge, attitude and practices toward 

of cardiovascular disease risk factors in patients with Metabolic Syndrome. A total of 140 

adult subjects (78 males and 62 females) aged 35 years and over were included in this study. 

The sample group consisted of patients diagnosed with metabolic syndrome from January 

2018 to January 2019 who were admitted to the public hospital. Questionnaire was used to 

evaluate knowledge, attitude and practices toward behavior (CAP) related to CVDs disease 

risk factors. CAP scores were defined as poor, mean and good. Data were analyzed using 

descriptive statistics. ANOVA and post hoc tests were performed to determine within- and 

between-group differences. Level of significance was set at P < 0.05.  

Results: 55.8% of the participants were male, 25% were between 55-59 years of age 

and 44.3% completed secondary education, 32.2% were workers and 30% were lower 

secondary. Participants with high application scores significantly reduced BMI and WC, 

suggesting that better information and practices were associated with a reduction in CVDs 

risk markers in these patients. Good attitude scores were associated with education and Waist 

circumference (WC).  

As a result; Despite having a good attitude, MS patients did not follow good lifestyle 

practices to prevent CVDs. The results of this study require intensive training interventions 

to prevent complications in these patients. 

Key Words: Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease, Knowledge, Attitudes, 

Practices. 
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MERSİN ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDEKİ BİZANS KURŞUN MÜHÜRLERİ 

ÜZERİNE ÖN DEĞERLENDİRMELER 

 

Nilgün ELAM  

ÖZET 

Bizans imparatorlarının ve Bizanslı resmi görevlilerin yazışmalarına rapt edilen 

kurşun mühürler (μολυβδόβολλλα), imparatorluğun hâkimiyet alanındaki yaşam ve kültür 

hakkında zengin bir bilgi kaynağıdır; çünkü Bizans bürokrasinin özünü yoğun bir iletişim 

biçimi olan resmi ve özel yazışmalar oluşur. Sigillografi ya da sphragistik biliminin 

malzemesini oluşturan mühürlerin üzerindeki yazıtlar ve ikonografi, hem ilginç bir araştırma 

alanı hem de Bizans İmparatorluğu'nun kültürü yanı sıra idari yapısının gelişim tarihi 

hakkında da sağlam kanıtlar sunmaktadır. 

Esasen sivil bürokrasi. Ordu ve kilise örgütü mensuplarına ait mühürlerin 

incelenmesi yoluyla Bizans eyaletlerinde bu kadrolarda görev yapmış meçhul şahsiyetleri 

keşfetme imkânı sağlayarak prosopografik katkılarda bulunması da bu disiplinin öneminin 

altını çizmektedir. Sigillografinin sunduğu veriler tarihçilere Bizans tarihinin tüm yönlerini 

aydınlatarak Bizans yazılı kaynaklarının yetersiz kaldığı alanları doldurma imkânı 

vermektedir. 

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Proje Birimi’nin maddi desteği ve Koç Üniversitesi'ne 

bağlı ANAMEDin sağladığı burs sayesinde yurt içi ve yurtdışında kırkın üzerinde müzede 

korunan ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin tarihine ışık tutan sigillografik materyal 

üzerinde incelemelerde bulunduğum bir proje yürütmekteyim. Bu projenin amacı, daha önce 

yayınlanmamış mühürlerin belgelenmesi ve Bizans eyaletlerinin tarihi ile ilgili sağladıkları 

yeni bilgilerin yazılı kaynakların verileriyle karşılaştırılması suretiyle değerlendirilmesidir.  

Bu sunum, Mersin Arkeoloji Müzesindeki dört adet kurşun mührü tanıtmayı ve 

bulundukları lokasyon, ait oldukları şahıslar ve Kilikya bölgesi arasında bağlantılar kurmayı 

amaçlamaktadır. Başka bir deyişle mühürlerle yazılı kaynakların bilgilerini birleştirerek 

bölgenin Bizans dönemi tarihine katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bizans Kurşun Mühürleri, Molybdobullae, Anadolu, Mersin Müzesi. 
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PRELIMINARY REMARKS ON MOLYBDOBULLAE FROM THE MERSIN 

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 

 

 

ABSTRACT 

The Byzantine lead seals (μολυβδόβουλλα) constitute a rich source of information 

on culture of the Byzantines, as Byzantium consisted of the quintessence of bureaucracy, 

also of private correspondence, which was a dominant form of communication. The 

inscriptions and iconography on the seals form an interesting area and a significant type of 

evidence about history, prosopography, administration, as well as culture of Byzantine 

Empire. In fact, the possibility to discover the unknown personage of Byzantine Anatolia, 

through the examination of the seals belonging to the members of different ranks of civil, 

military and ecclesiastical bureaucracy, suffice to underline the importance of this discipline. 

By using new data offered by sigillography, the historian is able to start filling the gap left 

by Byzantine written sources which do not cover all the aspects of Byzantine history.  

Thanks to the financial support of Anadolu University Scientific Project Office and 

a scholarship granted by RCAC of Koç University I have been conducting a research project 

in order to identify sigillographic material which are associated with several regions of 

Anatolia. The project comprised research at fifty museums across Turkey and collections 

abroad, which led to the documentation/study of previously unpublished seals associated 

with Byzantine provinces and to evaluate new information.  

This presentation aims to introduce unpublished imperial lead seals preserved in the 

Mersin archaeological museum and to establish possible connections between their 

provenance and their data. This study also aims to combine their evidence with those of 

written sources and to make a contribution to the history of Byzantine Cilicia. 

Key Words: Byzantine, Molybdobullae, Lead Seals, Cilicia, Anatolia, Mersin Museum. 
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"KITABI-DEDE KORKUT" VE BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN 

ŞİİRİNİN GENEL YÖNLERİ 

 

Nizami MURADOĞLU (MAMMADOV)  

ÖZET 

Çağdaş Azerbaycan şiirine “Kitabi-Dede Korkut” geleneklerinin etkisi cetin olaydır. 

Gecen asırda destana olan ilginin artması edebi ortamda çeşitli türden bedii eserlerin 

oluşmasına sebep olmuştu. Gelenegin devamı olarak bu gün de folklor ve bağımsızlık 

dönemi şiiri ilişkilerini araştırmak, “Dede Korkut” destanlarının şiirimizdeki yeri ve rolünü, 

şiirimizin gelişiminde destandan gelen şiirsel ruhun benimsenilmesini ögrenmek önümüzde 

duran önemli konulardandır. “Dede Korkut” destanlarının çağdaş dönem Azerbaycan şiirine 

etkisi yazılı edebiyat ve halk yaratıcılığının karşılıklı ilişkisinin ögrenilmesinde ilmi problem 

gibi önem arz etmektedir. 

            Makalede modern şiirimizde verilen örnekler esas alınarak araştırma 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, "Kitabi- Dede Korkut", modern şiir, şiir, semboller, kan, 

hafıza. 
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  “THE BOOK OF DEDE GORGUD” AND THE GENERAL POETICAL ASPECTS 

OF AZERBAIJAN POEM IN THE INDEPENDENCE PERIOD 

 

 

ABSTRACT 

The influence of the traditions of  “The Book of Dede Gorgud” to the Azerbaijan 

poetry is the complicated problem. Increasing of the interest to the epos in last century had 

been caused for creating of various artistic works in the literary sphere. As a contination of 

the tradition the explaining of the folklore and relations of  independence period poetry, 

investigating of the place and role of the eposes “The Book of Dede Gorgud”in our poetry, 

learning appropriating of the poetical sipirit coming from the epos which have caused for 

the development of our poem is one of the important problems.  

The influence of the eposes “The Book of Dede Gorgud” to the independence period 

of Azerbaijan poetry takes an important place as the scientific problem in investigating of 

the mutual connection of written literature and folklore.  

In the article the investigation  had been carried out  on the base of samples from our  

modern poetry. 

Key Words: Azerbaijan, “The Book of Dede Gorgud”, the modern poetry, poem, symbol, 

blood, memory. 

 

 

 

 

      

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 253 

 

EDEBİYAT NAZARİYECİSİ OLARAK ALİŞİR NEVAYİ 

 

Nurgeldi TUVAKOV 

 

ÖZET 

Doğu edebiyatında aktif bir şeklide kullanılan ve meşhur olan aruz vezni  Arapçanın 

dil yapısı uyarınca ortaya çıkmış, aruz vezninin özel ilim olarak araştırılması tarihi 

kaynaklara göre Arap edebiyatçı bilgini Halil ibn Ahmed’in adıyla ilgilidir.  

Arap edebiyatında ortaya çıkmakla, Fars-Tacik edebiyatının üzeriyle Türki 

edebiyatına girerek aruz vezninin Türki edebiyatına girmesiyle bu vezinde muhteşem 

manzum eserler ortaya konulmaya başlanır. Dolayısıyla, aruz vezninin manzum eserlerde bu 

kadar aktif bir şekilde kullanılmasıyla aruz-i Türki diye adlandırılır. Özellikle de, Çağatay 

edebiyatının gelişerek zirveye ulaştığı dönemlerde aruz vezni daha aktif bir kullanıma sahip 

olmuştur. Tarihde Aruz ilmine dair Türki dilinde kaleme alınan eserler genel olarak az 

sayılmaz. Buna rağmen, Türki dilinde kaleme alınan  Şeyh Ahmed ibn Hudaydad Tarazi’nin 

“Funun ul-Belağa”, Ali Şir Nevayi’nin “Mizan ul-Evzan” ve Zahireddin Muhammet 

Babir’in “Muhtasar” (Risale-i aruz) eserleri aruz vezninin Türki şiirlerinde kullanımına dair 

bilimsel bakışlar dikkatleri kendine celb eder. 

Türki edebiyatının ünlü ve önemli şairlerinden, meşhur şair, dilci ve edebiyat 

nazariyecisi Ali Şir Nevayi’nin “Mizan ul-Evzan” eseri o dönemin Türki edebiyatının 

nazariyet tarihinin araştırılmasında önemli kaynak olarak öne çıkar.  

Edebiyat nazariyesi ile ilgili olan “Mizan ul-Evzan” eserinin kapsamlı bir şekilde 

araştırılması Özbek bilgini İzzettin Sultanov’un gayretleriyle başlar. Onun 1994 yılında 

yayınlattığı “Ali Şir Nevayi. Mizan ul-Evzan. Tankidi metin” adlı tez çalışması “Mizan ul-

Evzan” eserinin Tekstolojik analizine bağışlanmıştır. Çalışmalardan biri de Türk bilgini 

Kemal Eraslana aittir. Onun 1993 yılında yayınladığı “Ali Şir Nevayi. Mizan ul-Evzan” adlı 

çalışmasında ise, tankidi metn ile birlikte eserde geçen aruz ilmine ait terimlere dair sözlük 

şekilinde geniş bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan bir başkası 

da Tarlan Kuliyev’in 2006 yılında yayınladığı “Alı Şir Nevayi. Mizanul-Evzan” adlı 
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çalışmasını da belirtmek gereklidir. Bu çalışmasında Azeri bilgini eseri modern Azeri dilen 

aktararak, notlar ve kelimelere açıklamalar vermiştir. 

Edebiyatçı bilgin Kemal Eraslan’ın yukarıda zikredilen çalışmasında İzzettin 

Sultanov’un bu konudaki çalışmasına dayanarak eserin elyazma nüshalarının yedi tane 

olduğunu belirtmiştir. Bir el yazma eserinin bu kadar el yazma nüshalarının mevcut olması, 

eserin yazılmasından sonra, geniş edebiyatçı kitlesi tarafından yararlanılmış olduğunu ve 

edebiyatçılar arasında tanınan bir eser olduğunu gösterir.  

Görüldüğü gibi, “Mizan ul-Evza” eseri ile ilgili yapılan çalışmalarda daha çok 

tekstolojik (metinsel) tarafına özel dikkat verilmiştir. Bu bildirimizde Ali Şir Nevayi’nin 

edebiyat nazariyecisi olarak görüşlerini, düşüncelerini baz almayı amaçladık. 
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TWİTTER VE DİJİTAL AKTİVİZM: KAZDAĞLARI ÖRNEĞİ 

 

Bayram Oğuz AYDIN 

ÖZET 

Özellikle Twitter sosyal medya platformu başta olmak üzere, günümüzde İnternet ve 

dijital medya kitlesel hareketler ve politik eylemler için reel ortamlara ek bir alan olarak 

eylemci gruplar tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanım biçiminde Twitter kullanıcıları, 

belirli konulara dikkat çekmek ve değişimi sağlamak için dijital eyleme dair içeriğe 

çoğunlukla takip etmeyi seçtikleri diğer kullanıcılardan görerek maruz kalırlar. Bu içerikleri 

beğenirler,  diğer kullanıcılar ile tekrar paylaşırlar veya yorum yaparlar. Bunun sonucu 

olarak birbirine bağlı dijital aktivist ağlarını oluştururlar.  

Bu çalışmada, Twitter'daki aktivist tartışmalar neticesinde oluşan seçici maruz kalma 

kalıplarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Kazdağlarında 

yürütülen altın arama projesine yönelik Twitter’da oluşan ağ seçici maruz kalma kümesi 

(Selective Exposure Clusters) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri 

02-05 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan üç gün için NodeXL yazılımı aracılığıyla toplanmıştır.  

Verilerin analizi neticesinde bulgular, dijital aktivistlerin Twitter platformunda bir 

konuya katkıda bulunurken oluşturdukları kümelere, bu kümelerin bakış açılarına ve 

platform kullanım mantıklarına yönelik örüntüleri ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Aktivizm, Seçici Maruz Kalma, Ağ Analizi. 
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TWITTER AND DIGITAL ACTIVISM: THE CASE OF KAZDAĞLARI 

 

 

ABSTRACT 

Today, especially the Twitter social media platform, the Internet and digital media 

are used by activist groups as an additional space for real movements for mass movements 

and political actions. In this form of use, Twitter users are often exposed to digital action 

content, which aim to draw attention the definite subjects and provide change, by seeing 

from the other users whom ara followed. They like this content, re-share or comment with 

other users. As a result, they form interconnected digital activist networks.  

In this study, it was aimed to investigate the selective exposure patterns resulting 

from activist discussions on Twitter. In order to accomplish this aim, the Twitter network 

for the gold exploration project carried out in the Kaz Mountains was analyzed using the 

Selective Exposure Clusters method. The data of the study was collected through NodeXL 

software for three days covering 02-05 September 2019.  

As a result of the analysis of the data, the findings revealed the patterns of clusters 

created by digital activists while contributing to a topic on the Twitter platform, their 

perspectives and platform usage logic 

Key Words: Digital Activism, Selective Exposure, Network Analysis. 
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POSTMODERN FOTOĞRAFTA KİŞİSEL TARİHİN YENİDEN ÜRETİMİ: 

GİLLİAN WEARİNG’İN ALBÜM SERİSİ 

Onur TATAR 

ÖZET 

Modernizmin yarattığı kültürel mantıktan kopuşu simgeleyen postmodernizm; 

gündelik yaşantıdan ekonomiye, felsefeden kültüre kadar birçok alanda değişimi 

beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte postmodern kültürel mantık, 1960’lı yıllardan 

sonra kendisini dönem içerisinde üretilen sanatsal çalışmalarda yoğun şekilde hissettirmeye 

başlamaktadır.  Postmodern dönemin ruhu; zaman ve mekanı yeniden organize etmekte, 

modernizmin yaratıcı dehası yerini bireysel süjenin kaybolmasına yol açmaktadır. 

Bunun bir sonucu olarak pastiş; diğer bir deyişle sanatsal yapıtın yeniden üretimi, 

postmodern sanatta faydalanılan bir yöntem haline gelmektedir. Postmodernizmin 

etkisindeki fotoğraf sanatında sıkılıkla faydalanılan pastiş, genellikle sanat tarihine mal 

olmuş eserler için olduğu gibi kişisel tarihe ait fotoğrafların da yeniden üretimi için 

kullanılan bir yöntemdir.  

Böylelikle bu çalışma; ailesi ve kendisine ait, kişisel tarihi oluşturan fotoğrafları 

yapmış olduğu maskelerin ardına geçerek yeniden üreten Gillian Wearing’in Albüm (2003) 

serisine ait üç farklı çalışma postmodern teori bağlamında incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Fotoğraf Sanatı, Gillian Wearing. 
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REPRODUCTION OF PERSONAL HISTORY IN POSTMODERN 

PHOTOGRAPHY: GILLIAN WEARING'S ALBUM SERIES 

 

 

ABSTRACT 

Postmodernism, symbolizing the break with the cultural logic created by modernism; 

It brings changes in many areas from daily life to economy, philosophy and culture. 

However, after 1960s, postmodern cultural logic began to make itself felt intensely in the 

artistic works produced during the period. The spirit of the postmodern era; it reorganizes 

time and space, and the creative genius of modernism leads to the disappearance of the 

individual subject.  

As a result of this pastiche; in other words, the reproduction of artistic work becomes 

a method used in postmodern art. Pastish, which is frequently used in the art of photography 

under the influence of postmodernism, is a method used for the reproduction of photographs 

of personal history as well as for the works that have generally cost art history.  

Thus, this study; Gillian Wearing's Album (2003) series, which reproduces the 

photographs of his family and his own personal history, is examined in the context of 

postmodern theory. 

Key Words: Postmodernism, Photography, Gillian Wearing. 
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BEŞ YILLIK SÜREDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

MİKROORGANİZMALARIN VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK 

PROFİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Orkide KUTLU 

ÖZET 

Amaç: Enfeksiyöz ajanların dağılımını ve antibiyotik direnç oranlarını bilmek, 

hastalığın ilerlemesini önlemek için antibiyotik tedavisine başlamada hayati öneme sahiptir. 

Bu çalışmada, Türkiye'de beş yıllık bir dönemde üçüncü basamak merkezimizden elde 

edilen kan kültürü izolatlarının dağılımını ve antimikrobiyal direnç paternlerini belirlemeyi 

amaçladık. 

Materyal- Metod: Ocak 2014 - Aralık 2018 arasındaki mikrobiyoloji laboratuvar 

kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Pozitif sonuçları olan hasta başına her geleneksel 

aerobik kan kültürü şişesi, izole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılık profilleri ile 

kaydedildi. Tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama ve ortanca) yapıldı. Gruplar 

arasındaki tanımlayıcı verilerin karşılaştırılması çapraz tablolarla ve ki kare testi ile yapıldı. 

İzolatlar arasındaki antibiyotik direnç oranlarını karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA testi 

kullanıldı. 

Bulgular: Bu kesitsel çalışmada toplam 66004 kan kültürü analiz edildi; 3882 

(%21,0) pozitif sonuçtan 3256 (%4,9)' sı kontaminasyon olarak tanımlandı. En sık izole 

edilen mikroorganizmalar, Koagülaz negatif stafilokok, Escherichiacoli, Klebsiella spS, 

Staphylococcus aureus ve Acinetobacter sp olarak belirlendi. ESBL pozitifliği, 236 (% 62,4) 

E.coliizolatı, 186 (%56,8) Klebsiella sp’de saptandı. Vankomisin direnci zamanla 

Enterococcussp'de anlamlı bir artış gösterdi. E.coli,Imipenem, Meropenem, Tigesiklin veya 

Kolistine karşı herhangi bir direnç göstermedi (Tablo 1). MSSA ve MRSA, Vankomisin, 

Teikoplanin, Linezolid veya Daptomisine karşı herhangi bir direnç göstermedi (Tablo 2). 

Enterococcussp'deTigesiklin direnci %1.9 iken Daptomisin ve Linezolid direnci saptanmadı 

(Tablo 3). Dirençli Acinetobactersp ve Pseudomonassp için en etkili ajan Kolistin'di. 156 

hastada mantar enfeksiyonu saptandı (Tablo 4). Candidaalbicans ve Candidaparapsilosis 

kompleksi en sık izolatlardı. 
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Sonuç: Antibiyotik direnç oranları tüm dünyada artmaktadır. Akılcı antibiyotik 

kullanımı klinisyenlerin bu durumu aşmalarına yardımcı olabilir. Bu konuda epidemiyolojik 

veriler önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, antibiyotik duyarlılığı, mikroorganizmalar. 
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EVALUATION OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM BLOOD 

CULTURES AND THEIR SUSCEPTIBILITY PROFILES TO ANTIBIOTICS IN 

FIVE YEARS PERIOD 

 

 

ABSTRACT 

Aim: In starting antibiotic treatment to know the distribution of infectious agents and 

the antibiotic resistance rates is vital especially in critically ill patients to prevent disease 

progression. In this study we aimed to determine the distribution and antimicrobial resistance 

patterns of blood culture isolates obtained in a tertiary center.  

Material and Method: The microbiological laboratory records between January 

2014 and December 2018 were retrospectively reviewed. Each conventional aerobic blood 

culture bottle per patient with positive results was recorded with the antimicrobial 

susceptibility profiles of the bacteria isolated. Descriptive statistics (number, percentage, 

mean and median) were performed. Comparison of descriptive data between groups was 

performed with cross tables and chi square test.One-way ANOVA test was used to compare 

the antibiotic resistance rates between spp. 

Results: A total of 66004 blood cultures were analyzed in this cross-sectional study. 

Of the 3882 (21.0%) positive results, 3256 (4.9%) were identified as contamination. The 

most commonly isolated microorganisms were Coagulase negative staphylococcus, 

Escherichia coli, Klebsiella sp, Staphylococcus aureus and Acinetobacter sp. ESBL 

positivity was determined in 236 (62.4%) isolates of E.coli, and 186 (56.8%) isolates of 

Klebsiella sp. Vancomycin resistance showed a significant increase in Enterococcus sp in 

time. E.coli did not show any resistance to Imipenem, Meropenem, Tigecycline or Colistin 

(Table 1). MSSA and MRSA did not show any resistance to Vancomycin, Teicoplanin, 

Linezolid or Daptomycin (Table2). In Enterococcus sp, Tigecycline resistance was 1.9%, 

while Daptomycin and Linezolid resistance were not determined (Table 3). The most 

effective resistance agent to Acinetobacter sp and Pseudomonas sp was Colistin (Table 4). 

Fungal infection was detected in 156 patients. Candida albicans and Candida parapsilosis 

complex were the most common isolates.  
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Conclusion: Antibiotic resistance rates are increasing in all over the world. Rational 

antibiotic usage may aid the clinicians to overcome this condition. Epidemiological data is 

important in this regard. 

Key Words: Blood culture, antibiotics susceptibility, microorganisms. 
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İSKELETSEL SINIF III MALOKLÜZYONA SAHİP HASTALARDA HIZLI ÜST 

ÇENE GENİŞLETMESİ VE YÜZ MASKESİ TEDAVİSİNİN ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Osman YILDIZ 

Gökhan TÜRKER 

ÖZET 

AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın amacı; iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 

hastalara uygulanan hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi tedavisinin yumuşak 

dokulara ve iskeletsel yapılara olan etkilerinin, lateral sefalometrik radyograflar kullanılarak 

değerlendirilmesidir. 

YÖNTEM: Çalışmamıza 2016-2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesine ortodontik tedavi amacıyla başvuran 30 hasta dahil edilmiştir ve iki 

gruba ayrılmıştır. Grup 1 (tedavi grubu) alt çenesinin ileride veya üst çenesinin geride (ANB: 

-5.40˚±1.87)  olması sebebiyle hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi ile tedavi olan 15 

hastadan ( 8 kız ve 7 erkek, ortalama yaş: 11.10±1,30) oluşturulmuştur. Grup 2 (kontrol 

grubu) ise normal büyüme ve gelişim gösteren, kabul edilebilir profil özelliklerine ve 

iskeletsel Sınıf I (ANB: 2.17˚±0.80) ilişkiye sahip olan 15 hastadan (7 kız ve 8 erkek, 

ortalama yaş: 12,10±0.66) oluşturulmuştur. Ölçümler tedavi öncesinde (T0) ve tedavi 

sonrasında (T1) alınan lateral sefalometrik radyograflar üzerinde Dolphin Imaging 11.9 

Premium programı kullanılarak yapılmıştır. Toplamda 6 lineer (üst dudak-TVL, alt dudak-

TVL, A-TVL, B-TVL, Pog-TVL, Throat length) ve 4 açısal (SNA, SNB, ANB, SN-GoGn) 

olmak üzere 10 ölçüm değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde ‘Shapiro-Wilk test, Paired 

Samples t test ve Independent Samples t test’ kullanılmıştır. 

BULGULAR: Hızlı üst çene genişletilmesi ve yüz maskesi ile tedavi edilen 

hastaların sefalometrik değerleri normal sınırlara yaklaşmış ve yüz profillerinde belirgin bir 

iyileşme gözlenmiştir. Grup 1’de, T0-T1 aralığında üst dudak-TVL, alt dudak-TVL, A-TVL, 

B-TVL, Pog-TVL, SNA, SNB, ANB, SN-GoGn değerleri anlamlı şekilde iyileşmiştir 

(p<0.001).  

Tedavi sonrasında, Grup 1’de yer alan tüm hastaların ANB değerleri (2.46˚±0.57) pozitif 

ölçülmüştür. Grup 1’in T1 değerleri Grup 2 ile kıyaslandığında, tüm iskeletsel değerlerde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. 
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SONUÇ: Çalışmamızın sınırları içerisinde, büyüme gelişimi devam eden iskeletsel 

Sınıf III ilişkiye sahip hastalarda hızlı üst çene genişletmesi ve yüz maskesi tedavisinin etkili 

bir yöntem olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hızlı Üst Çene Genişletmesi, Yüz maskesi, Yüz profili. 
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EVALUATION OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND 

FACE MASK TREATMENT IN PATIENTS WITH SKELETAL CLASS III 

MALOCCLUSION 

 

 

ABSTRACT 

AİM: The aim of this retrospective study was to evaluate the effects of rapid 

maxillary expansion and face mask treatment on the soft tissues and skeletal structures using 

lateral cephalometric radiographs in the patients with skeletal Class III malocclusion. 

METHOD: 30 patients who applied to Erciyes University Faculty of Dentistry for 

orthodontic treatment between 2016-2018 were included in our study and divided to two 

groups. Group 1 (Treatment group) consisted of 15 patients (8 girls and 7 boys, mean age: 

11.10±1.30) who treated with rapid maxillary expansion and face mask for mandibular 

protrusion or maxillary retrusion (ANB: -5.40 ̊±1.87). Group 2 (Control group) consisted of 

15 patients (7 girls and 8 boys, mean age: 12.10±0.66) with normal growth and development, 

acceptable profile characteristics and skeletal Class I relationship (ANB: 2.17  ̊±0.80). 

Measurements were made on the lateral cephalometric radiographs taken before (T0) and 

after (T1) treatment using Dolphin Imaging 11.9 Premium Software. A total of 10 

measurements, 6 linear (upper lip-TVL, lower lip-TVL, A-TVL, B-TVL, Pog-TVL, Throat 

length) and 4 angular (SNA, SNB, ANB, SN-GoGn), were evaluated. 'Shapiro-Wilk test, 

Paired Samples t test and Independent Samples t test' were used for statistical analysis. 

RESULTS: Cephalometric values of patients treated with rapid maxillary expansion 

and face mask approached normal limits and a significant improvement in facial profiles was 

observed. In Group 1, upper lip-TVL, lower lip-TVL, A-TVL, B-TVL, Pog-TVL, SNA, 

SNB, ANB, SN-GoGn values were significantly improved in the T0-T1 time interval 

(p<0.001). ANB values of all patients in Group 1 were positive (2.46˚±0.57) after treatment. 

There was no statistically significant difference between T1 values of Group 1 and Group 2 

in all skeletal values. 
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CONCLUSION: Within the limits of our study, rapid maxillary expansion and face 

mask treatment is highly effective method in patients with skeletal Class III relationship with 

progressive growth. 

Key Words: Rapid Maxillary Expansion, Face mask, Facial Profiles. 
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GELECEK TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ: MEDYA 

İŞLETMELERININ YÜZ MIMIKLERI VE EL JESTLERI TANIMA 

TEKNOLOJISI KULLANIMI 

Duygu HIDIROĞLU 

ÖZET 

Gelecek Teknolojisi Sistemleri kişiyi tanıyan, önceliklerini bilen ve seçimlerine 

yardımcı olan bir teknolojik altyapıya sahiptir. Yüz ve el hareketi tanıma teknolojisinin 

kullanmının yaygınlaşması ile uzaktan kumanda cihazının tarih olması an meselesidir. 

Örneğin, bu teknoloji ile ses seviyesini veya kanalı, kişinin elinin küçük bir hareketiyle 

değiştirebilmek mümkün olacaktır.  

Bu çalışma, televizyon firmalarının yüz mimikleri ve el hareketleri tanıma 

teknolojisini kullanımı hakkında firikir vemektedir.  Bu çalışmanın amacı ise televizyon 

şirketleri ile televizyon kullanıcılarının, medya araştırma şirketlerinin ve son tüketiciye nihai 

ürünler üreten şirketlerin bu teknolojiden hangi açılardan faydalandığı hakkında bilgi 

sunmaktır. Çalışmada, ayrıca sistemin teknik altyapısının anlaşılmasına yardımcı olacak 

teknik bilgiler ile; yüz ve el hareketi tanıma teknolojisinin finansal maliyetine ve system 

kullanılmak istendiğinde karşılaşılan finansal sorunlara da değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Medya Yönetimi, Teknoloji, Sistem, Yararlar, Yüz ve El Tanıma. 
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FUTURE TECHNOLOGY SYSTEMS MANAGEMENT: FACE AND HAND 

GESTURE RECOGNITION TECHNOLOGY FOR MEDIA BUSINESSES 

 

 

ABSTRACT 

Future Tech Systems provides you a technology that recognizes you, knows your 

priorities and helps with your choices. With face and hand gesture recognition technology, 

remote control device will be nothing but just a history. You can change the volume or the 

channel with a small move of your hand. 

This study introduces the face and hand gesture recognition technology for the TVs 

and presents benefits for TV companies, TV users, media research companies and companies 

producing consumer goods. The report will also help to understand the technical 

infrastructure of the system and presents the financial issues of face and hand gesture 

recognition technology. 

Key Words: Media, Technology, Systems, Benefits, Face and Hand Recognition. 
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ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Oya KORKMAZ 

ÖZET 

Örgütsel bağlılık örgüt için olumsuz sayılabilecek birçok sonucu azaltmaktadır. Bu 

nedenle insan kaynakları yönetimi, çalışanlarının örgütsel bağlılığını artırmanın başat 

aktörlerinden biri olarak gördüğü örgütsel kariyer yönetimi uygulamalarını hayata 

geçirmektedir.  

Bu uygulamaların yani örgütsel kariyer yönetiminin örgütsel bağlılıkla olan ilişkisini 

ve bu ilişkinin ne düzeyde olduğunu saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada veriler Mersin 

ilinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 95 kişiden yüz yüze anket 

yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan bu veriler içerik analizine tabi tutulmuş veriler SPSS 20.0 

ve AMOS 24.0 programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken 

değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini saptamak amacıyla korelâsyon 

analizinden, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla basit doğrusal regresyondan 

ve çoklu regresyondan analizinden, farklılıkları saptamak içinse Independent Sample T Testi 

ve One-Way ANOVA Testlerinden yararlanılmıştır.  

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ana bağımsız değişken örgütsel kariyer 

yönetimi uygulamaları ile ana bağımlı değişken örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde ve 

yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca alt bağımsız değişkenler 

(kariyer yönetimi, kariyer planlama ve kariyer geliştirme) ile ana bağımlı değişken örgütsel 

bağlılık arasında da yine pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise örgütsel 

bağlılıktaki değişimin %45,9’unu örgütsel kariyer yönetiminin kariyer yönetimi ve kariyer 

geliştirme boyutlarındaki değişimin açıkladığı saptanmıştır.  

Farklılıkları saptamak amacıyla yapılan Independent Sample T ve One-Way 

ANOVA Testleri sonucunda ise örgütsel bağlılığın demografik değişkenlere (cinsiyet, 

medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışılan birim, sektördeki çalışma süresi, görev türü, 

işletmedeki çalışma süresi) göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Otomotiv Sektörü. 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 270 

 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL 

CAREER MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

 

ABSTRACT 

Organizational commitment reduces many consequences which might be considered 

as negative for the organization. Therefore, the human resources management implements 

the organizational career management practices, considering them to be one of the leading 

actors for increasing the organizational commitment of its employees. 

 For determination of the relationship of such practices, namely organizational career 

management, with organizational commitment, and of the level of such relationship, the 

necessary data was obtained by personal survey method from 95 people working in an 

enterprise which operates in automotive sector in Mersin. Such collected data was analyzed 

in terms of content and evaluated with the programs SPSS 20.0 and AMOS 24.0. For 

evaluation of data, correlation analysis was used to determine the direction and severity of 

the relationship between variables, and simple linear regression and multiple regression 

analysis were used to examine the relationship between variables, and Independent Sample 

T Test and One-Way ANOVA Tests were used to detect the differences. 

 As a result of the evaluation, it was found that there is a positive and high level of 

significant relationship between organizational career management, as the main independent 

variable, and organizational commitment, as the main dependent variable. In addition, it was 

found that there is a positive and high level of significant relationship between sub-

independent variables (career management, career planning and career development) and 

organizational commitment, the main dependent variable.  

According to the results of multiple regression analysis, it was found that 45.9% of 

the change in organizational commitment was explained by the changes in the career 

management and career development dimensions of organizational career management. As 

a result of Independent Sample T and One-Way ANOVA Tests which were carried out to 

determine the differences, it was found that organizational commitment does not vary 

significantly according to demographic variables (gender, marital status, age, education 

level, unit worked, working times in sector, type of duty, operating time of enterprise). 
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Key Words: Career Management, Organizational Commitment, Automotive Sector. 
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XIX. YÜZYILDA ANTEP’TE SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAYAT 

 

Adem ÇALIŞKAN 

Öznur ÇUHA 

ÖZET 

 İlk çağlarda kurulan ve önemli kentler arasında yer alan Antep, tarih boyunca 

Anadolu’nun stratejik öneme sahip bir yerleşim yeri oldu. Asya’dan Avrupa'ya uzanan 

ticaret yollarının üzerinde bulunması, verimli tarım arazilerine sahip olması ve jeopolitik 

konumu kenti önemli bir merkez yaptı. Özellikle ipek ve baharat yolu üzerinde yer alması 

şehri sürekli ekonomik anlamda kalkındırdı. 1516’da Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ile 

Osmanlı Devletine geçen şehir, Osmanlı hâkimiyeti boyunca fiziki olarak gelişti ve buna 

bağlı olarak şehir nüfusu arttı. Kentte hem tarım hem de açılan atölyeler gelişme gösterdi. 

Buda Antep’te han, hamam ve kervansarayların artmasına olanak sağladı. Özellikle Şehirde 

tarım, hayvancılık ve sanayi gelişti. 

 Kentte karasal iklimin yanı sıra Akdeniz ikliminin de görülmesi birçok farklı ürünün 

yetişmesine olanak sağladı. Örneğin kentte çeşitli tahıllar ve pamuk yetiştirilirken İslahiye 

ilçesinde de meyve ve sebze üretimi oldukça yaygındı. Ancak kentin en önemi ürünü Antep 

fıstığı idi. Bunun yanı sıra şehirde bez, kumaş ve dokumaların yer aldığı küçük atölyeler de 

kentin ekonomisinde önemli bir yerde idi. Bu atölyelerin sermayeleri yetersiz kaldığında da 

hükümetten sermaye talep ederdi. Bu sermaye desteği de ticaretin artmasına ve büyük 

fabrikaların açılmasına olanak sağladı.  

XIX. Yüzyılda da Osmanlı’da yaşanan olumsuzluklar ve savaşlara rağmen Antep’te 

sosyal, ekonomik ve kültürel hayat devam etti. Osmanlı’nın diğer kentlerinde ortaya çıkan 

bir takım buhranlar Antep’te de yaşansa da kent önemli bir şehir olma özelliğini korudu. Bu 

dönem ile ilgili kentin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını ortaya çıkartmak için şehir 

hakkında çalışılmış doktora ve yüksek lisans tezleri, kent hakkında yazılmış makalelerden 

istifade edildi. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, XIX. Yüzyıl, Şehir, Antep. 
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SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL LIFE IN ANTEP IN THE 19TH 

CENTURY 

 

 

ABSTRACT 

Founded in the early ages and one of the important cities of Antep, throughout the 

history of Anatolia has been a strategically important settlement. On trade routes from Asia 

to Europe its presence, fertile agricultural land and geopolitical location made the city an 

important center. Especially the silk and spices on the way to the city has continuously 

developed economic sense. The city, which passed to the Ottoman Empire with the Egyptian 

campaign of Yavuz Sultan Selim in 1516, developed physically during the Ottoman rule and 

the city population increased accordingly. Both agriculture and workshops opened in the 

city. This allowed the increase of inns, baths and caravanserais in Antep. Especially in the 

city agriculture, livestock and industry developed. In addition to the terrestrial climate in the 

city, the Mediterranean climate has enabled many different products to grow. For example, 

while various cereals and cotton were grown in the city, fruit and vegetable production was 

widespread in Islahiye district. However, the most important product of the city was 

Pistachio. In addition, small workshops with cloths, fabrics and weavings in the city were 

also important in the economy of the city. These workshops would demand capital from the 

government when their capital was insufficient. This capital support also allowed the 

increase of trade and the opening of large factories.  

Social, economic and cultural life continued in Antep despite the adversities and wars 

experienced in the Ottoman Empire in the 19th century. Although a number of crises in other 

cities of the Ottoman Empire also lived in Antep, the city remained an important city. In 

order to reveal the social, economic and cultural life of the city, doctoral and postgraduate 

theses and articles about the city were used. 

Key Words: Ottoman, XIX. Century, City, Antep. 
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HAZIR YEMEK FİRMALARI MUTFAK HİJYENİ KAYNAKLI BESİN 

ZEHİRLENMELERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Öznur ÖZGEL 

Zehra YILDIZ 

ÖZET 

Genellikle hijyenik yönden uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve pişirilen 

besinlerde üreyen bakteriler, besin zehirlenmelerine neden olmaktadır. 2018 gıda 

zehirlemeleri raporuna göre Türkiye’de toplam 104 gıda zehirlenmesi vakasına 

rastlanmıştır.  Toplam 1390 kişinin zehirlenmeden etkilendiği zehirlenme vakalarından 18 

kişi gıda zehirlemesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Yine aynı rapora göre zehirlenmelerin 

%89 unun hazır yemek firmalarından alınan yemeklerden kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Yemek firmaları için besin zehirlenmesi önemli bir problemdir. Besin zehirlenmelerinin 

engellenmesi için besin hijyenini sağlamak, öncelikle sağlam, temiz, güvenilir yiyecek satın 

almak gereklidir. Hemen tüketilmeyecekse yiyecekleri uygun yöntemle depolanmalıdır. 

Diğer önemli bir konu satın alınan hammaddenin hijyen şartlarına uygun şekilde işlenmesi 

ve pişirilmesi konusudur. Hammaddeyi işleme sırasında risk oluşturan en önemli iki etmen 

ise; mutfakta kullanılan alet ve ekipman hijyeni, diğeri ise mutfak personelinin hijyenidir. 

Bu çalışmada hazır yemek firmaları mutfak hijyeni kaynaklı besin zehirlenmeleri 

konusu araştırılmış ve konuyla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hijyen, Hazır yemek, Besin Zehirlenmesi. 
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FOOD POISONING FROM KITCHEN HYGIENE AND SOLITION PROPOSALS 

 

 

ABSTRACT 

Bacteria that grow on foods that are prepared and cooked under hygienic conditions 

generally cause food poisoning. According to the report food poisoning in 2018 a total of 

104 food poisoning cases were seen in Turkey. A total of 1390 people were affected by 

poisoning and 18 people died as a result of food poisoning. According to the same report, it 

was stated that 89% of the intoxications were caused by meals taken from the catering 

companies. Food poisoning is an important problem for food companies. In order to prevent 

food poisoning, it is necessary to provide food hygiene and to buy healthy, clean and reliable 

food first. If they are not to be consumed immediately, their food should be stored in an 

appropriate way. Another important issue is the processing and cooking of the purchased 

raw material in accordance with hygiene conditions. The two most important factors that 

create risks during raw material processing are; the hygiene of the tools and equipment used 

in the kitchen is the hygiene of the kitchen staff. 

In this study, food poisoning caused by kitchen hygiene of ready-to-eat food 

companies has been investigated and solution suggestions have been presented. 

Key Words: Hygiene, Ready Convenience, Food Posioning. 
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TÜRKİYE’DE DERLEM ARAŞTIRMALARINA GENEL BAKIŞ 

OVERVIEW OF CORPUS RESEARCH IN TURKEY 

 

Pınar BABANOĞLU 

ABSTRACT 

The history of corpus linguistics and its methodologies date back to 1960s in parallel 

to advances in computers technology and use.  Since the arrival of the first generation corpus 

named the Brown Corpus of Standard American English (1964), which is the first electronic 

collection of texts including one million words, the corpus field has been developed in 

theoretically and practically along with the new technologic progress.  

As the roots of corpus linguistics go back to comparative linguistics, syntax and 

semantics, its research focus has always been to explore the language patterns and use by 

providing natural language data stored digitally. The notion of corpus linguistics as a new 

paradigm described by Teubert (2005) as ‘a theoretical approach to study of language’ 

(2005, p. 2) and argued by Leech (1992) as “computer corpus linguistics defines not just a 

newly emerging methodology for studying language, but a new research enterprise, and in 

fact a new philosophical approach to the subject” (1992, p. 106). For decades throughout the 

world, various types of corpora such as general, historical, learner and regional which were 

collected in written or spoken forms have been studied in language research to test qualitative 

/quantitative hypotheses by identifying occurrences or confirming certain linguistic rules 

within languages. In Turkey, the corpora research has begun to be carried out only after the 

2000s which seemed a relatively late departure yet there was a gap in respect of corpus 

linguistics.  

This study aims to provide a general overview of corpus studies conducted in Turkey 

in a descriptive method. The study tries to constitute an outline of the corpora research in 

Turkey chronologically and categorically. 

Key Words: Corpus Linguistics, Corpus, Corpus Research. 
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İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE MERSİN’DE SANAYİLEŞME 

 

Rahşan İNAL 

ÖZET 

Çukurova bölgesi, tarımsal faaliyetler açısından olduğu kadar sanayileşme 

bakımından da 19.yüzyıldan günümüze kadar önemli bir merkez olmuştur. İmparatorluk 

döneminde özel sektöre ait irili ufalı pek çok imalathane ya da atölye aktif olarak 

işletilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeni politik ekonomi inşa süreci başlamış, 

devlet sanayileşme alanında aktif bir rol üstlenmiş, pek çok fabrika ve tesis kurarak işveren 

olmuştur. Ancak bu süreçte fazla öne çıkmayan devletin; “milli ve yerli müteşebbisler” 

yaratma ve milli işçi “topluluğu” oluşturma hedefiyle özel sermayeye verdiği destektir. Bu 

destek devlet ve özel sermaye arasında hem ekonomik hem politik ilişkilerin kurulma 

sürecinin de başlangıcıdır.  

Bu perspektifle bildiri, Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Ç.S.İ.T.A.Ş.) Mersin 

Fabrikası tarihinde, özel sektörün sanayileşme deneyimine odaklanarak fabrikanın 

Mersin’de yarattığı kentsel, toplumsal, kültürel ve iktisadi dönüşümleri anlamayı 

amaçlamaktadır. Çalışma, Ç.S.İ.T.A.Ş. Mersin Fabrikası’nın tarihini incelemekle birlikte; 

özel sektör kuruluşuna odaklandığı için şirketin Tarsus Fabrikası (Tarsus Çukurova 

Dokuma, İplik ve Bez Fabrikası) tarihini de ele almaktadır. Bu amaçla dönemin gazete ve 

kurumsal arşivleri incelenmiş, Mersin Fabrikası’nda 1947-1989 yılları arasında çalışan 

işçilerle sözlü tarih tekniğiyle iki yıl süren saha araştırması yapılmıştır. 

Günümüzde Mersin’de halkın “Gökdelen” olarak bildiği binanın bulunduğu çevrede 

kurulu, bildiriye konu olan Mersin Fabrikası’nın hayli uzun bir tarihi vardır. Bilinen adıyla 

Bodossaki (Gerçek adı Prodromos Athanasiades; Niğde,1891-Atina,1979) tarafından 

kurulmuş, ardından yerel tarihçilere göre Şaşati ailesi tarafından işletilmiştir. Daha sonra İş 

Bankası tarafından satın alınarak İçel Pamuk ve Yağ Fabrikası (İÇPAK) adını almıştır. 

İÇPAK döneminde fabrikaya ek binalar yapılmıştır. İmalat bölümleri;buz, iplik, yağhane, 

sabun, değirmen, çeltik, çırçır, genişletilmiş, makineler yenilenmiş, üretim kapasitesi 

arttırılmıştır. Fabrika, 1944’deÇ.S.İ.T.A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bu yıllarda Mersin ve 

Tarsus Fabrikaları’nda istihdam edilenlerin sayısı dört bine yakındır. Mersin Fabrikası 

1989’da tamamen kapanmış ve Tarsus’a taşınmıştır.   
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“Milli ve yerli üretim” in ilk yıllarında işçiler “Fabrika” yı ekmek kapısı, patronu 

“Baba” olarak anlatmaktadırlar. Bu dönemin işçileri de fabrikayı sahibinin adıyla şükranla 

hatırlamaktadırlar: “Şadi Bey’in (Eliyeşil) Fabrikası”. 1970’lerin sonunda ithal ikame 

rejiminin terk edilerek ihracata yönelik büyüme rejimine geçişle birlikte emek sürecinde 

yaşanan değişimler sonucu “paternalist sevecenlik” “kısmen” azalmıştır. Araştırmanın; özel 

sektörün sermaye birikim sürecine dair olgusal sonuçlarından biri de toplumsal sınıfların 

belirginleşmesidir. Mersin Fabrikası’nda çalışmak için Anadolu’dan gelen köylülerin 

işçileşme sürecinin, özellikle 1950 sonrası hızlanmasıyla birlikte kent nüfusu da artmıştır. 

Böylece Mersin’de yeni yerleşim alanları oluşmuş, işçiler ve aileleri kentin sosyal ve kültürel 

hayatına dahil olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Fabrika, sanayileşme, özel sektör, toplumsal sınıflar, Mersin. 
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INDUSTRIALIZATION IN MERSIN FROM THE EMPIRE TO THE REPUBLIC 

 

 

ABSTRACT 

Çukurova has been an important center from the 19th century to the present in terms 

of not only agricultural activity but also industrialization. A multitude of manufacturing 

plants and workshops of various scales were actively operated during the Imperial era. The 

establishment of the Republic triggered a new political economic construction process, and 

the State assumed an active role in industrialization by setting up numerous factories and 

facilities as an employer. However, the support which the State lent to the private capital 

with a view to creating “national and local entrepreneurs” and a national “community” of 

workers during the process was not much emphasized. This support also started the process 

by which both economic and political relationships were established between the State and 

the private capital.  

In this perspective, by focusing on the industrialization experience of the private 

sector by reference to the history of the Çukurova Industrial Enterprises T.A.Ş. 

(Ç.S.İ.T.A.Ş.) Mersin Factory, this paper aims to understand urban, social, cultural and 

economic transformations sparked by the factory in Mersin. In addition to examining the 

history of Ç.S.İ.T.A.Ş. Mersin Factory, the study which focuses on the establishment of the 

private sector, also addresses the history of Tarsus Factory of the company (Tarsus Çukurova 

Weaving, Yarn and Fabric Factory). To that end, the newspapers and corporate archives of 

the era were reviewed, and a field study which lasted for two years was carried out using the 

oral history technique with employees who worked at Mersin Factory between the years 

1947 and 1989.  

Mersin Factory, the subject-of this paper, which was established in the region where 

now the building that the people of Mersin call “the Skyscraper” is situated, has a long 

history. It was founded by Bodassaki (whose real name is Prodromos Athanasiades; Niğde, 

1891-Atina, 1979), and then was operated by the Şaşati family according to the local 

historians. Later, it was acquired by İş Bankası, and renamed as İçel Cotton and Oil Factory 

(İÇPAK). Additional buildings were constructed during İÇPAK period. Manufacturing units 

including ice, yarn, rendering plant, soap, mill, rice milling, and cotton gin were expanded, 

the machinery were renewed, and production capacity was increased. The Factory was 
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bought by Ç.S.İ.T.A.Ş. in 1944. In those years, the number of people employed at Mersin 

and Tarsus Factories was approximately four thousand. Mersin Factory was completely shut 

down in 1989 and moved to Tarsus. 

During the initial years of “national and local production”, workers referred to the 

“Factory” as bread and butter, and the boss as the “Father”. The workers of the era gratefully 

remember the factory with the name of its owner: “The Factory of Şadi Bey (Eliyeşil)”. In 

late 1970s, the import substitution regime was abandoned and replaced by the growth 

regime, provoking changes in the labour process, which, in turn, “partially” reduced 

“paternalistic kindness”. One of the factual consequences achieved by the study as regards 

capital accumulation by the private sector is the crystallization of social classes. The process 

of proletarianization of peasants who moved from Anatolia to work at Mersin Factory 

particularly accelerated after 1950, bringing along a rise in urban population. Hence, new 

settlement areas were formed in Mersin, and workers and their families were integrated into 

the social and cultural life of the city. 

Key Words: Factory, industrialization, private sector, social classes, Mersin. 
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SUFİ ŞEYH ZAHİD GİLANİ TARAFINDAN ANLATILAN FOLKLOR 

METİNLERİNDEKİ EFSANE VE RİVAYETLER 

 

Rasim HAŞIMOV 

ÖZET 

13. Yüzyılın önde gelen Sufi alimi Şeyh Zahid Gilani hakkındaki bilgiler sadece 

tarihi kaynaklarda değil aynı zamanda folklorda da yer almaktadır. Bu nedenle, Şeyh Zahid 

Gilani'nin mezarı bir türbe haline gelmiş ve göstermiş olduğu mucizelerinin efsaneleri 

insanlar arasında hala popülerdir. 

Folklor metinleri esas olarak efsanevi ve rivayet biçimindedir. Tarihsel kimlikle 

doğrudan bağlantısının olması Şeyh Zahid Gilanini rivayet anlatım türünde ifade etmektedir. 

Dolayısıyla, halk hikayeleri tanıklıkla anlatılan hikayelerdir. Anlatıcı, bu hikayenin 

orijinalliğine inanıyor ve her zaman birisine başvurarak orijinalliğini onaylıyor. Ancak 

söylenenlere baktığımızda, Şeyh Zahid Gilani hakkındaki bazı anlatıların efsanevi olduğunu 

görüyoruz. Başka bir deyişle, tarihsel kimliğe ilişkin öyküler popüler halk motifleriyle 

ilişkilendirilmektedir. 

Şeyh Zahid Gilani hakkında olan efsane ve rivayetlerde onun  kişiliği, gösterdiği 

kerametler vb. anlatılır. Bu folklor metinlerini tarihsel kaynaklar tarafından sağlanan 

bilgilerle karşılaştırdığımızda, folklor metinlerinin boşuna anlatılmadığı anlaşılıyor. Şeyh 

Zahid Gilani gerçekten zamanının harika bir figürüydü. Büyük bir geleneğin taşıyıcısı olan 

Şeyh Zahid Gilani, bu geleneğin devamında da büyük rol oynamıştır. Müridlerionun 

geleneksel ve doğaüstü değerlerini korumuşlardır. Şeyh Zahid Gilani ile ilgili folklor 

metinleri bugün hala canlı, şiirsel ve sanatsal enerjilerini kutsal değerlerden aldıkları için 

korumaktalar. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Zahid Gilani, folklor, efsane, rivayet, gelenek, irfan, tasavvuf. 
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THE MAGNANIMITY OF SHEIKH ZAHID GILANI IN MEMORY OF 

FOLKLORE 

 

 

ABSTRACT 

The information about the prominent mystic scientist of XIII century Sheikh Zahid 

Gilani remained not only in historical sources but also in memory of folklore. So that, even 

today the legends about the magnanimity of Sheikh Zahid Gilani whose grave became 

sanctuary walks among the people.Obtained folklore texts are especially about preaches and 

legends. Their belonging to the historical personality Sheikh Zahid Gilani ascribes these 

sayings to the preach genre directly. So that, the preaches of folklore are incidents spoken 

through witnessing. The speaker believes in reality of the incident and confirms reality 

through basing on someone. But having a look at sayings we see that the preaches about 

Sheikh Zahid have become a legend.  

That is to say, the incidents about the historical personality are linked with famous 

folklore motives.In the preaches and legends about Sheikh Zahid Gilani are spoken about 

miracles, magnanimity of  his personality. Comparing these folklore texts with information 

from historical sources, it emerges that the folklore texts are not created vainly. Sheikh Zahid 

Gilani really was the great personality of his time. Being the carrier of a great wise tradition 

Sheikh Zahid Gilani also played a spesific role on resuming this tradition. His adherents 

maintained and immortalized the values which came through wise and suffering way. 

Because of getting its poetic figurative energy from holy values , folklore texts about Sheikh 

Zahid Gilani even today it doesn't lose its freshness and live among the people. 

Key Words: Sheikh Zahid Gilani, folklore, legend, preach, tradition, wisedom, suffering. 
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EDİGEY DESTANIN’DA (TATAR-KAZAK-BAŞKURT) BULUNAN MİTOLOJİK 

UNSURLAR ÜZERİNE   

 

Rövşen ALİZADE 

ÖZET 

   Edigey Destanının Kazak, Tatar ve Başkurt nüshalarında bulunan mitolojik 

unsurlar, özellikle sözlü gelenekten akıp gelen bilgiler ışığında değerlendirilir. Çalışmadaki 

değerlendirme yöntemi ise metin, doku ve bağlam unsurlarına dayalı olarak yapılmaktadır. 

Burada kaydedilen bağlam ile eserdeki icra bağlamı değil, kültürel ve anlam bağlamı 

kastedilmektedir. Edigey destanının içinde bulunduğu bağlamda ne gibi işlevsel özellikleri 

üstlendiğine dair çalışma içinde yer verilmektedir. Ayrıca ustalarından öğrenip 

benimsedikleri formül ve temaları ortaya koydukları epik anlatılarda kullanan ozanlar, 

ilerleyen zaman diliminde bu formül ve temaları geliştirmiş ve zaman içerisinde bu 

unsurların yenilerini oluşturabilmişlerdir.  

    Ele alınan varyantlarda evren ile ilgili mitolojik unsurlar, üç katmanlı evren 

tasarımındaki Tengri, gök, gökyüzü, mavi gök, yukarı dünya vb. olguların yapılarına da 

değinilmekte ve Şaman ideolojisindeki katmanlardan da bahsedilmektedir. Çalışmada Tanrı 

tarafından bahşedilen ve yaşamsal güç olarak tanımlanan kutun işlevsel özellikleri üzerinde 

de durulmakta, bu olgunun cihanın düzenini tesis etmedeki etkisine ilişkin örnekler de 

verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Edigey, mitoloji, üç katlı evren, kut. 
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ON MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN EDIGEY EPIC (TATAR-KAZAKH-

BASHKIR) 

 

 

ABSTRACT 

Mythological elements in Kazakh, Tatar and Bashkir versions of Edigey Epic are 

evaluated under the light of information came through oral tradition. The evaluation methods 

in the study are conducted based on tissue and context elements. The context mentioned here 

is not the performance context in the work of art, but it is the cultural and denotation context. 

The study deals with what kind of functional characteristics have been undertaken within the 

context of Edigey epic. The poets, who apply formulations and themes that they have learned 

and adopted from the masters, improved these formulas and themes by the time being and 

created new ones of these elements.       

In the variations studied, the mythological elements related to the universe also 

mentions the structures of phenomenon such as Tengri (God of Heaven), sky, heaven, blue 

sky, the world up in the three layered universe design and also the layers in shamanist 

ideologies are also mentioned. The study emphasizes on the functional characteristics of the 

ritual (kut), which is granted by God and defined as a vital power. There are also instances 

regarding this phenomenon’s effect on the world’s establishment of its order. 

Key Words: Edigey, mythology, three layered universe, ritual. 
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SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İZLENİM YÖNETİMİ: 

#TENYEARCHALLENGE AKIMI  

Salih GÜRBÜZ  

ÖZET 

Günümüzde çeşitli tanıtım içerikleriyle hedef kitlelerini elinde tutmak ve kitleleriyle 

iletişimlerini sürekli devam ettirmek isteyen kurumlar, sosyal medyada daha güncel ve etkili 

paylaşımlar yapabilme olanağına sahiptir. Hedef kitleleriyle iletişimi güçlü ve sürekli olan 

kurumlar diğerleri arasında özellikle daha olumlu bir imajla algılanabilmekte ve bu durum 

kurumlara önemli avantajlar sağlamaktadır.  

Hedef kitlenin özellik ve beklentileri dikkate alınarak anlık ve sürekli yapılan iletişim 

çabaları kurumların olumlu imajlarını da sürekli kılabilmektedir. Bu ise kurumun daha çok 

müşteriye ulaşmasına, daha çok tanınmasına ve daha çok tercih edilmesine katkı 

sağlayacaktır. 2019 Ocak ayının ikinci haftasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

sosyal medya ortamlarında “ten year challenge” akımı başlamıştır. Neredeyse her yaştan 

sosyal medya kullanıcısı, sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını #tenyearchallenge 

etiketiyle paylaşarak on yıl önce ve on yıl sonra yaşadıkları değişiklikleri arkadaşlarına 

göstermek istedi. Çok çeşitli firmalarda 10 yıllık değişimlerini hedef kitlelerine göstermek 

için bu akıma dahil olmuşlardır.  

Bu çalışmanın amacı paylaşım yapan şirketlerin hedef kitleleri nezdinde nasıl bir 

izlenim bıraktıklarını değerlendirmektir. Bu çalışmanın verileri elde edilirken Mediacat 

Dergisi tarafından belirlenen firmalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kamuoyu nezdinde 

en çok bilinen ve ürünleri tercih edildiği öngörülen firmalarla sınırlandırılmıştır. Araştırmacı 

tarafından belirlenen on firmanın #10yearchallenge etiketiyle paylaştıkları görseller ve 

görsellerle birlikte ifade edilen metinler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

 Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, firmalar kendilerini daha çok değişime açık, 

yenilikçi, enerjik, çekici, kaliteli olarak göstermek istediği sonucuna varılmıştır. Kurumsal 

İzlenim yönetimi taktikleri esas alınarak yapılan analize göre; kurumlar en çok kendini kabul 

ettirme ve kurumsal tanıtım taktiğini kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kurumsal İmaj, İzlenim Yönetimi. 
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CORPORATE IMPRESSION MANAGEMENT ON SOCIAL MEDIA: 

#TENYEARCHALLENGE TREND 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, corporations, which want to keep their target audiences with various 

promotional content and to maintain their communication with their audiences, have the 

opportunity to make more current and effective sharing on social media. Corporations that 

have strong and continuous communication with their target audiences can be perceived 

especially with a more positive image among others, and this provides important advantages 

to corporations. Instant and continuous communication efforts taking into consideration the 

characteristics and expectations of the target audience can also make the positive image of 

the institutions continuous.  

This would help the organization to reach more customers, become more known and 

more preferred. In the second week of January 2019 as well as all over the world also in 

Turkey "ten year challenge" movement began on social media. Nearly users of all ages 

wanted to show to their friends the changes they have experienced ten years ago and ten 

years later by sharing their photos on their social media accounts with the #tenyearchallenge 

tag. Companies from various sectors had been involved in this trend in order to show the 10-

year changes of themselves to their target audience.  

The aim of this study is to analyze how the companies make an impression on their 

target audience. While the data of this study were obtained, the companies identified by 

Mediacat Magazine were included in the study. The study was limited to the most well-

known companies whose products are considered to be preferred by the public. The visuals 

shared by ten companies identified by the researcher with the # 10yearchallenge tag and the 

texts expressed together with the visuals were evaluated by content analysis method. 

 According to the findings of the study, companies are more open to change, 

innovative, energetic, attractive, high quality. According to the analysis based on corporate 

impression management tactics; corporations used tactics of ingratiation and organizational 

promotion. 

Key Words: Social Media, Corporate Image, Impression Management. 
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GREEN PLUM SEEDS AS LOW COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF 

MALACHITE GREEN  

MALAŞİT YEŞİLİNİN GİDERİMİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORBAN 

OLARAK YEŞİL ERİK ÇEĞİRDEĞİ   

 

Serpil SAVCI 

 

ABSTRACT 

The rapid development of technology and industrialization has caused many 

problems for the ecological environment. The problems arise with the discharge of dyed 

waste water to the aquatic environment. Many dyes are carcinogens; this could cause some 

problems for human beings and environmental systems. Also, these waste water decreases 

light penetration, rate of photosynthesis and dissolved oxygen. They must be treatment 

before discharge. There are many methods for treatment of this waste water such as 

flocculation, coagulation, adsorption, ultrafiltration, reverse osmosis, electrochemical 

treatments and photo catalytic oxidation. Adsorption is one of the most effective methods 

for treatment of dye wastewater.   

In this study, removal of malachite green from aqueous solution using as an 

agricultural waste green plump seeds was investigated by batch method. Langmuir and 

Freundlich isotherm models were calculated. Freundlich isotherm model (R2=0,7125)  is 

more fitted than Langmuir model (R2=0,3294). Pseudo first order, pseudo second order and 

intaparticle diffusion model were also studied. Pseudo second order kinetic model is the best 

fitted for removal of malachite green from aqueous solution. Thus, green plum seeds could 

be used for removal of cationic dye from aqueous solution. 

Key Words: Agricultural waste, malachite green, adsorption, isotherm, kinetic. 
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ADSORPTION OF METHYLENE BLUE BY CHERRY SEED 

KİRAZ ÇEKİRDEĞİYLE METİLEN MAVİSİNİN ADSORPSİYONU 

 

Serpil SAVCI 

 

ABSTRACT 

Nowadays, dyes have use carpet, food, textile, plastics and cosmetics industries. 

After that these industries use considerable amount of water. They produce color water and 

discharge aqueous environment without processing. It prevents the rate of photosynthesis 

and reduces the dissolved oxygen value. In recent studies, physical, chemical and biological 

processes were removing textile waste water such as adsorption, 

electrocoagulation/coagulation, fenton process, ultrasound and ozonation. To compare other 

methods, adsorption is one of the easy process and economic method for removal of 

pollutants from aqueous solution.  

In this study, removal of methylene blue by cherry seed from aqueous solution by 

batch method. Effect of pH, initial dye concentration and time were studied. Adsorption data 

were adjusted both Langmuir and Freundlich models. Freundlich Isotherm (R2=0,8137) is 

more fitted than Langmuir Isotherm (R2=0,6793). Also, pseudo first order, second order and 

intraparticle diffusion models were studied. Pseudo second order model is more suitable than 

other models. Hence, cherry seed is no-cost, easy available and effective adsorbent for 

removal of methylene blue. 

Key Words: Adsorption, methylene blue, low-cost adsorbent, isotherm. 
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TOMOTERAPİ CİHAZI İLE ÇALIŞAN RADYASYON GÖREVLİLERİNE 

YÖNELİK ORTAM DOZU DEĞERLENDİRMESİ 

 

Songül   BARLAZ US  

ÖZET 

Amaç: Radyoterapi (RT), kanser tedavisinde iyonize radyasyonun tek başına veya 

cerrahi yada kemoterapi gibi diğer tedavi modaliteleri ile birlikte kullanıldığı tedavi şeklidir. 

Tomoterapi (TT) ise 6 MV foton enerjisinin kullanıldığı özel bir yoğunluk ayarlı radyoterapi 

(IMRT) tekniğidir. Tedavi, masanın gantriye doğru hareket ederken, gantrinin hasta 

etrafında dönmesi esasına dayanmaktadır. Tomoterapi, ışınlama tekniği açısından klasik 

lineer hızlandırıcılardan (LINAK) farklıdır.  

RT cihazında, temelde birincil (primary) ve ikincil (secondary) radyasyon etkisini 

azalmak için birincil ve ikincil koruyucu bariyer bileşeni vardır. TT üreticisi, koruyucu 

bariyerlerin etkisini artırmak için kafa sızıntısının yaklaşık %0.01'ine kadar primer 

radyasyonun azalmasına yol açan, onda bir değer katmanı (TVL) etrafına ek dahili kafa 

koruması sağlamıştır. Ayrıca, ışın durdurucu (beam stopper) eklenmesiyle birincil 

radyasyonun etkisi zayıflatılmıştır. 

RT cihazları işletimi özel izinlere tabidir. Denetimli alan olarak tanımlanan bu 

alanlarda radyasyon görevlileri çalışır. Bu çalışmada radyasyon görevlilerinin bulunduğu 

denetimli alanlarda havadaki doz ölçümü yapılarak ortamdaki radyasyon dozunun 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada radyasyon ölçümü için Geiger-Müller detektörü 

kullanılmıştır. Çalışma esnasında radyasyon görevlilerinin bulunduğu tomoterapi cihazı 

kumanda odası, cihaz kapısı önü, şaşırtma koridoru, tedavi kafasına 1 m mesafede ve tedavi 

masası önünde ölçümler alınmıştır. Ölçümler farklı zamanlarda üçer kez tekrarlanarak 

ortalama doz değerleri elde edilmiştir. Radyasyonun olmadığı gözetimli alandaki doz değeri 

(Background radiation) göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır.  

Bulgular: Geiger-Müller radyasyon detektörü ile yapılan alan taramasında, görüntü 

(image) alırken ve tedavi esnasında kumanda odasında ortalama doz değeri 15-20 µR/h, kapı 
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önü doz değeri 14-17  µR/h’dir. Işınlama bittikten hemen sonra tedavi odasına girildiğinde 

şaşırtma koridoru dozu 9-14 µR/h,  cihaza 1 m mesafede 9-12 µR/h ve tedavi masası yanı 

10-13 µR/h’dir. Background doz ise 8-12 µR/h olarak ölçülmüştür.  

Sonuç: TT cihazı ile çalışan radyasyon görevlilerinin bulunduğu yerlerdeki ortam 

dozları background ortam dozu ile karşılaştırıldığında yüksek değildir. Özellikle ışınlama 

sonrası cihaz içi dozunun oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ortam dozunun düşük 

olmasında TTi cihazında radyasyonun etkisini zayıflatmak için kullanılan ek kafa koruması 

ve ışın durdurucunun oldukça etkili olduğu görülmüştür. Fakat radyasyonun stokastik etkisi 

göz önünde bulundurularak radyasyonun korunma prensipleri olan zaman, mesafe ve 

zırhlama kurallarına uyularak çalışılması radyasyon çalışanlarının sağlığının korunması 

açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, Tomoterapi, Geiger-Müller, Radyasyon Görevlisi, 

Radyasyon. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 291 

EVALUATION OF ENVIRONMENT DOSE FOR RADIATION OFFICER 

WORKING WITH TOMOTHERAPY 

 

 

ABSTRACT 

 Purpose: Radiotherapy (RT) is one of the treatment method for malign tumors. RT 

can be use alone or combination with other treatment modalities such as surgery or 

chemotherapy. Tomottherapy is a special intensity modulated radiotherapy (IMRT) 

technique that uses 6 MV photon energy. The treatment is based on the rotation of the gantry 

around the patient as the table moves towards the gantry. Tomotherapy is different from 

classical linear accelarator (LINAC) in the way of irradiaition technique. 

   There are primary and secondary protect bariers for primary and secondary 

radiation in the RT devices. The tomotherapy manufacturer has provided additional internal 

head protection around a tenth layer of value (TVL), which leads to a reduction of primary 

radiation up to about 0.01% of the head leakage to enhance the effect of the protective 

barriers. In addition, the effect of primary radiation was reduced by the addition of a beam 

stopper. Operation of RT devices is subject to special permits. Radiation officers work in 

these areas, which are defined as controlled areas. In this study, it was aimed to evaluate the 

environment radiation dose in controlled areas where radiation officers work. 

Materials and Method: Geiger-Muller detector was used for radiation 

measurement. Measurements were taken in front of the treatment room, in front of the device 

door, in the confusion corridor, 1 m from the treatment head, and in the control room where 

the radiation officers work. The measurements were repeated three times at different times 

and the mean dose values were obtained. The dose was evaluated in the supervised area 

where there was no radiation. 

  Results: In the field scan using Geiger-Muller radiation detector, when receiving 

image and patient treatment the average dose values were 15-20 R / h in operator room and 

14-17 µR / h in front of the door. When the treatment room is entered immediately after the 

end of irradiation, the confusion corridor dose is 9-14 µR / h and 9-12 µR / h at 1 m distance 

from the device and 10-13 µR / h near the treatment table. Background dose was 8-12 -12R 

/ h. 
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       Conclusion: Environment dose in the presence of radiation officers working 

with the tomotherapy device are not high compared to the background environment dose. 

Especially after irradiation, the dose in the tomotherapy is quite low. Additional head 

protection and beam stopper used to weaken the effect of radiation in the tomotherapy device 

were found to be highly effective in low environment doses. However, considering the 

stochastic effect of radiation, it is important to work in compliance with the rules of radiation 

protection, time, distance and shielding, in order to protect the health of radiation officer.  

Key Words: Radiotherapy, Tomotherapy, Geiger-Müller, Radiation Officer. 
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KARABAĞ MASALLARININ ÖZELLİKLERİ 

 

Sönmez ABBASLI 

ÖZET 

Karabağ folklorunun epik türlerden olan masallar, yüzyıllarca halkın manevi besin 

kaynağı olmuş ve bugüne kadar da önemini kaybetmemiştir. Masallarda dikkati çeken 

önemli hususlar sosyal içerik, ulusal özellikler ve masalın süjesidir. Masal, gerçek anlamda 

halkın manevi besinidir. Masalların ait olduğu coğrafyada düşünce sistemi, inançlar, istekler 

geçmişi ve günümüzü birbirine bağlar. Masalları sınıflandırırken, araştırmacılar onları farklı 

bölümlere ayırırlar. Karabağ`dan kayda alınan masalları incelerken onların içerisinde sihirli 

masallar, hayvanlar hakkındaki masallar, tarihi masallar, maişet masalların daha çok 

olduğunu görüyoruz.  

Karabağ`ın sihirli masallarında Türk folklorunda geniş yayılmış kahramanının 

mucizeli doğum motifini göre biliriz. Bu tür mucizeli doğumu olan masal kahramanı,  

çevredekilerden olağanüstünlüğü ile farklılık arz eder.  

Hayvanlar hakkındaki masallarda, heyvanlar ve kuşlar ana karakter olarak karşımıza 

çıkar. Heyvanlardan bahseden masallarda masal kahramanları tilki, keçi, tavşan, kurt, ayı 

veb. dış görünüş ve hareketlerine göre karakterize edilmiştir. Genellikle, masallarda tilkiler 

kurnaz, tavşan korkak, canavar açgöz gibi tasvir edilmiştir.  

Karabağ`dan kayda alınan masalların bir kısmını maişet masalları oluşturur. İçtimai-

sosyal hayat bu masalların temel konusudur. Halkın günlük yaşam tarzı maişet masallarında 

karşımıza çıkar. Sonuç olarak belirtelim ki, şu araştırmamızda ana hedefimiz belirli 

özellikleri olan Karabağ masallarını incelemek ve analiz etmekti. Örneklere dayanarak 

Karabağ masallarının incelenmesi Karabağın manevi mirasının dünyaya teslimat açısından 

da önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Karabağ, masal, sihirli, hayvanlar, maişet, kel, dev, Şah Abbas, 

Allahverdi Han. 
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THE SPECIFICITY OF GARABAG TALES 

 

 

ABSTRACT 

The epic genre tales widely spreading in Garabag folklore sphere have been the 

spiritual nourishment of people for centuries, hasn’t lost importance to the present day.  The 

remarkable features in tales are social content, national features and an interesting plot line. 

The tales are deeply closed with the geography, though system, beliefs, wishes, past and the 

present day of the people. 

  The researchers divided the tales into various types.  While investigating the tales 

collecting from Garabag we will see that there are a lot of magic tales, the tales about the 

animal, historical tales and social tales. We are faced with the motive of the miraculous birth 

of the hero in Garabag magic tales. This tale hero who was born miraculous differs from 

others with the non-uniqueness.  

In the tales about the animals the animal and birds are the main images. In tales 

dealing with the animals the tale heroes such as: fox, goat, hare, wolf, bear and so on are 

characterized according to the appearance, movement form. Generally, the fox is represented 

as a crafty, the hare as a coward, the wolf as a greedy and stupid in tales. 

Key Words: Animals, Garabag, welfare, tale, magic, bald, giant, Shah Abbas, Allahverdi 

khan. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHTE BENLİK ALGILARI 

VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER 

 

Sonnur KÜÇÜK KILIÇ 

Erman ÖNCÜ 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının sahte benlik, beden 

imajı, öz-yeterlik ve yaşam doyum algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 166 (66 kadın, 100 erkek) beden eğitimi ve spor öğretmeni adayı 

oluşturmaktadır. ‘Sahte Benlik Algısı Ölçeği (SBAÖ)’, ‘Bedeni Beğenme Ölçeği (BBÖ)’, 

‘Genel Öz-Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)’ ve ‘Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)’  araştırmada veri 

toplama aracı olarak kullanılmıştır.  

Veriler; betimsel istatistik yöntemler, t-testi ve Pearson Correlation testleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin güvenirliklerini belirlemek için de Cronbach Alpha 

iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular; katılımcıların sahte benlik 

algılarının düşük seviyede, yaşam doyum düzeylerinin orta seviyede, genel öz-yeterlik ve 

beden imajı algılarının ise orta seviyenin üzerinde olduğunu göstermektedir. Genel öz-

yeterlik algısı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, sahte benlik, 

beden imajı ve yaşam doyum algıları anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ölçeklerden 

alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayıları; sahte benlik algısı ile genel öz-yeterlik ve 

yaşam doyumu arasında negatif yönde ve düşük düzeyde, beden imajı ile ise negatif yönde 

ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.  

Ayrıca beden imajı, genel öz-yeterlik ve yaşam doyumu algısı arasında pozitif yönlü 

ve orta düzeyli anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırmada, erkek beden eğitimi öğretmeni 

adaylarının sahte benlik algılarının; kadın beden eğitimi öğretmeni adaylarının ise yaşam 

doyum ve beden imajı algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer sonuç 

ise beden imajı, genel öz-yeterlik ve yaşam doyum algısı azaldıkça sahte benlik algısının 

arttığıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sahte benlik algısı, beden imajı, öz-yeterlik, yaşam doyumu, beden 

eğitimi öğretmeni adayı. 
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FALSE SELF-PERCEPTION OF PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS AND RELATED VARIABLES 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the relationship between the false self, body 

image, self-efficacy and life satisfaction perceptions of the pre-service physical education 

teachers. A sample of 166 (66 female and 100 male) physical education pre-service teachers 

provided responses. ‘Perception of False Self Scale (PFSS)’, ‘Body Appreciation Scale 

(BAS)’, ‘General Self-Efficacy Scale (GSES)’ and ‘Life Satisfaction Scale (LSS)’ were used 

as the data collection tools in the study.  

Descriptive statistical methods, t-test and correlation analyses were used in the data 

analysis. Cronbach Alpha internal consistency coefficients were calculated to determine the 

reliability of the scales. Findings showed that false self-perception was low level, life 

satisfaction perception was at middle level and general self-efficacy and body image 

perceptions were above the middle level of the participants. While the participants' general 

self-efficacy perceptions did not differ significantly according the gender, false self, body 

image and life satisfaction perceptions differed significantly. In addition, low and negative 

correlations were observed between false self-perception with general self-efficacy and life 

satisfaction. And also, middle and negative correlation was observed between false self and 

body image perceptions. On the other hand, it was found that there were positive and middle 

significant relationships between body image, general self-efficacy and life satisfaction 

perceptions.  

According to results of the research, while male participants had higher false self-

perception, female participants had higher life satisfaction and body image perceptions. 

Another result was that as the perception of body image, general self-efficacy and life 

satisfaction decreased, false self-perception increased. 

Key Words: False self-perception, body image, self-efficacy, life satisfaction, pre-service 

physical education teacher. 
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BİTKİ ÖRNEKLERİNDE SEM ANALİZLERİ İÇİN YENİ KURUTMA 

YÖNTEMİNE AİT İLK BULGULAR 

 

Şenay KARABIYIK 

 

ÖZET 

Taramalı elektron mikroskobunda inceleme yapılmak üzere kullanılacak olan 

örneklerin kurutulması için Kritik Nokta Kurutucusu (CPD) sıklıkla kullanılan klasik 

kurutma yöntemidir. Fakat bu yöntem her zaman kullanışlı olmamaktadır. CPD metodunda, 

klasik fiksasyon işlemi sonrasında örnekler direkt olarak yüksek basınçlı karbondioksit 

deposu ile kurutma yapan kritik nokta kurutucusuna alınmaktadır. Kritik nokta 

kurutucusunun bulunmadığı koşullarda ise örnekler kurutulmak üzere başka bir laboratuvara 

taşınmaktadır. Ayrıca bazı büyük ve fazla su içeren örnekler de tamamen 

kurutulamayabilmektedir.  

Geliştirilen bu yeni metotta kurutma, örneğin içerisindeki suyun tersiyer bütil alkol 

ile yer değiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda örnekler öncelikle etil alkol – 

tersiyer bütil alkol serisinden, ardından saf tersiyer bütil alkolden geçirilmekte, son olarak 

ise etüvde kurutulmaktadır. CPD yönteminde çiçek tomurcuğu gibi örnekler tam olarak 

kurutulamazken, bu yeni yöntem ile kullanılan örneklerin büyüklüğü ve doku yapısı dikkate 

alınarak örneklerin alkol içerisinde farklı sürelerde bekletilerek tamamen kurutulması 

sağlanmaktadır. Bu metot çiçek tomurcuklarında, doku kültüründen elde edilmiş 

embriyolarda ve insan cilt örneklerinde denenmiş olup başarılı sonuçlar alınmıştır.  

Sonuç olarak, bu yeni kurutma yönteminin daha etkin, pratik, ucuz ve bir defada fazla 

sayıda örneği kurutmaya izin verdiği için oldukça kullanışlı olduğu düşünülmektedir. Bunun 

yanında, kritik nokta kurutucusu olmayan laboratuvarlarda da başarılı bir şekilde 

kullanılabilmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: SEM, Kritik nokta kurutucusu, Tersiyer bütil alkol, Kurutma. 
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FIRST FINDINGS OF NEW DRYING METHOD IN PLANT SAMPLES FOR SEM 

ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT 

The classical drying method with critical point dryer (CPD) is widely used for drying 

samples for analysing in Scanning Electron Microscope. However, this method is not always 

usable. In the CPD method, after the classical fixation, the samples are taken to critical point 

dryer directly which dries the samples by using high pressure reservoir of CO2. If there is 

not a CPD, The samples need to be transport to another laboratory for drying. Moreover, 

some big and high water including plant samples may not be dried successfully. 

In this newly developed method, instead of CO2, it is based on to replace the water 

of the sample with tert butanol. Within this context, the samples are dehydrated with ethanol 

– tert butanol series, then pure tert butanol and finally dried in an oven. While plant samples 

like flower buds cannot dry completely with CPD, in this new method, the samples can 

completely dried with alcohol and tert butanol series by keeping samples at different 

durations according to their bigness and tissue structures. This method is experienced in bud 

samples, embryos taken from tissue culture and in human skin tissues successfully.  

Consequently, this new drying method is very usable in different samples due to its 

practical, cheap and enable to dry large amounts of samples at one time. Besides this, it can 

be used in any laboratory without needing CPD. 

Key Words: SEM, Critical point drying, Tert butanol, Drying. 
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İNTERDONATO LİMON ÇEŞİDİNDE FARKLI ÇİÇEKLENME TİPLERİ VE 

ÇİÇEK YAPILARININ MEYVE TUTMA DÜZEYİ VE ÇİÇEK TOZU ÜRETİM 

MİKTARINA ETKİSİ 

 

Şenay KARABIYIK 

Sinan ETİ 

 

ÖZET 

Turunçgiller genel olarak dişi ve erkek organın aynı çiçekte olduğu hermafrodit çiçek 

yapısına sahiptir. Ancak özellikle limonlarda ekoloji ve bakım koşullarına bağlı erkek 

organın gelişmediği morfolojik dişi kısır çiçekler de oluşabilmektedir. Bunun yanında, 

turunçgillerde aynı dal üzerinde yapraklı tek, yapraklı salkım, yapraksız tek ve yapraksız 

salkım çiçekler bulunabilmektedir.   

Bu çalışmada, farklı çiçeklenme tiplerinin ve çiçek yapılarının İnterdonato limon 

çeşidine ait ağaçlar üzerindeki dağılım oranlarının ve bu çiçeklerin meyve tutumuna 

katkısının araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, farklı yapı ve çiçeklenme tiplerindeki çiçek 

tozu üretim miktarları da belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda ağaç üzerindeki çiçeklerin büyük bir kısmının yapraksız tek 

çiçeklenme (%60.43) tipine ait olduğu, en az ise yapraklı salkım (%3.27) çiçeklenme tipine 

rastlandığı saptanmıştır. Salkım çiçeklerde çiçek sayısı ortalama 2-3 adet arasında 

değişmekte olup, yapraklı salkım çiçeklerde daha yüksek çiçek sayısı olduğu belirlenmiştir. 

Çiçek yapılarına göre incelendiğinde ağaç üzerinde genel olarak morfolojik dişi kısır 

çiçeklerin daha fazla sayıda oluştuğu belirlenmiştir. Meyve tutumu açısından ise yapraksız 

tek çiçeklerin (%3.86) diğerlerine oranla daha fazla meyve oluşturduğu görülmektedir. Bir 

çiçekteki çiçek tozu üretim miktarı değerlerinde de yapraksız tek çiçekler (464 040 adet) ile 

dişi kısır çiçeklerin (485 906 adet) daha fazla çiçek tozu oluşturduğu belirlenmiştir.  

Bu çalışma ile turunçgillerde bitkinin çiçek biyolojisinin dikkate alınarak meyve 

tutma oranlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Limon, Çiçek, Çiçek tozu, Meyve tutumu, Yaprak. 
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EFFECTS OF FLOWERING TYPES AND FLOWER STRUCTURES ON POLLEN 

PRODUCTION AND FRUIT SET RATIO IN INTERDONATO LEMON 

CULTIVAR 

 

 

ABSTRACT 

Citrus flowers are usually hermaphroditic having both pistil and stamens on the same 

flower. However, sometimes staminate flowers with a rudimentary pistil are formed 

especially in lemon cultivars depending on unfavourable climatic conditions and mineral 

deficiencies. Besides this, Citrus may form leafy single flowers, leafy multiple flowers, 

leafless single flowers and leafless multiple flowers on the same branch.  

In this study, distribution of different flowering types and flower structures of 

Interdonato lemon trees is aimed to determine with their contribution to fruit set. At the same 

time, pollen production rates of each flowering type and flower structures were determined.  

As a result of this study, a high proportion of flowers on the tree were found to be 

leafless single flowers (%60.43) while leafy multiple flowers (%3.27) were at least. Multiple 

flowered types had 2-3 flowers and the leafy multiple flowers had more flowers than leafless 

ones. Staminate flowers had a higher ratio than hermaphroditic flowers on the tree. In terms 

of fruit set, leafless single flowers had higher fruit set ratio (%3.86) than other flowering 

types. Amount of pollen produced in one flower was also determined to be highest in the 

leafless simple (464 040) and staminate (485 906) flowers.  

This study will certainly be helpful in understanding the floral biology of Citrus to 

improve the plant fruit yield. 

Key Words: Lemon, Flower, Pollen, Fruit set, Leaf. 
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FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ’ NÜN 

HALKA AÇILMASI 

 

 Şenol KANDEMİR  

Canol KANDEMİR  

ÖZET 

Halka açılma, bir yandan firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmak ve bir 

yandan da düşük maliyetle önemli bir finansman olanağı sunmak yoluyla firmalara 

uluslararası piyasalarda bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu bağlamda, halka açılma son 

zamanlarda Türk bankacılık sektöründe de sermaye oluşumunda önemli bir strateji olarak 

benimsenmiştir. Türk bankaları finansallaşma sürecinin özellikle 2. (1989-2001) ve 3. 

döneminde (2001 sonrası) sermaye düzeylerini çarpıcı biçimde yükseltmiştir.  

1989 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından Basel kriterlerine uygun olarak 

hazırlanan ve bankacılık sisteminin sermaye ve özkaynaklarının risklerini karşılayabilecek 

düzeye çıkarılması için uygulamaya sokulan “Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, 

Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ”de de belirtilen standart oran 

bankalar için yasal bir zorunluluk haline getirilmiş, bu durum bankaları sermaye artırmaya 

zorlamıştır, çünkü söz konusu tebliğ aracılığıyla bankalarda öz kaynağın, genel kredi hacmi, 

bireylere ve iştiraklere açılabilecek kredilerin sınırları, iştiraklere ayrılacak sermaye tutarı, 

belirli limitler içerisinde verilecek teminat mektupları, bankaların edinebilecekleri taşınmaz 

mallar için ölçü olarak kabul edilmesi bankaların yeterli öz kaynakla çalışmasını 

gerektirmiştir. Finansallaşmanın 2. döneminin sonuna kadar yürütülen sektörel ve 

makroekonomik politikalar nedeniyle sermaye olgusunun önemini tam olarak 

algılayamayan bankalar, 2000’lerin başında yaşadıkları krizle bu durumun farkına varmış ve 

2001 krizi sonrası uygulamaya başlanan “bankaların sermayelerini güçlendirme programı” 

bankaların sermayeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.  

Sonuç olarak, bankacılık sisteminde halka açılma bankaların sermayelerini 

güçlendirme iradeleri ve sermaye piyasalarının gelişmesi dolayısıyla finansallaşmanın 2. 

döneminin başında hız kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansallaşma, Halka Açılma, Sermaye Oluşumu. 
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PUBLIC OFFERING OF TURKISH BANKING INDUSTRY IN THE 

FINANCIALIZATION PROCESS 

 

 

ABSTRACT 

Public offerings provide firms with a real competetive edge in international markets 

by speeding up their institutionalization process on one hand, and supplying them a 

significant financing facility at a relatively lower cost on the other. In this context, going 

public has been recently acknowledged as an essential strategy for capital formation in the 

Turkish banking industry. Turkish banks increased their capital levels especially in the 

second and third stages of the whole financialization process.  

The standard ratio cited in the communiqué  issued and put into effect in 1989 by the 

undersecretariat for the treasury as to capital base/risk weighted assets, non-cash loans and 

obligations became a legal requirement and this fact forced banks to increase their capitals 

because by means of this communiqué regarding the owners’ equity of banks as a criterion 

for their total credit volume, limits of credits to individuals and subsidiaries, the amount of 

capital allocated to subsidiaries, letter of guarantees to be given within certain limits and 

properties to be acquired required banks to operate with adequate owners’ equity. Banks 

who could not completely recognize the importance of equity capital until the end of the 

second stage of financialization did recognize this fact during the 2001 crisis and the banks’ 

capital strengthening program initiated following this crisis had a profound effect on the 

banks’ capital. 

 As result, public offerings in the banking industry have gained impetus at the 

beginning of the second stage of financialization due to the banks’ will to strengthen their 

capital and the development of capital markets. 

Key Words: Financialisation, Public Offering, Capital Formation. 
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EFFECTIVE USE OF WATER AND BODY REGULATION SYSTEMS 

 

Tahseen Fatima MIANO 

Tanveer Fatima MIANO 

 

ABSTRACT 

Water is essentially important for our life to live and regulate our body functions by 

maintaining physiological, psychological, immunological and controlling the bio chemical 

reactions of food during digestion and excretion. Our body works as a machine and water 

works as a fuel to regulate and strengthen our muscles and nerves to perform more 

physiological and mental works. Individual body comprised of 76-82% of water. Therefore, 

more intake of water eliminates the toxic materials that produced during metabolic reaction 

takes out in the form of urine and faeces. However, the internal mechanism of body as 

intracellular as well as extracellular based on the exchange of electrolytes as osmotic and 

hydrostatic pressure and temperature in fluid volume through diffusion. The water intake 

requirements of an individual varies the maximum quantity of daily water intake (DWI) 

COULD BE 1500-3000ml/day. The aim of this study is to give knowledge about water 

intake and body regulation our body excrete the water in the form of urine, sweating or 

perspiration some dieses of dirrohea are the major cause for this reason we need to balance 

the water intake volume as fresh water that makes the body energetic and more fresh as 

hydrated. 

Key Words: Water, body function, osmotic pressure, hydration. 
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İNGİLTERE’NİN BÜYÜK KITLIKLA SARSILDIĞI YILLAR:1315-1320 

 

Tolgahan KARAİMAMOĞLU  

ÖZET 

İngiltere’nin XIV. yüzyılın başına kadar ki durumu içerde yürütülen mücadeleler, 

dışarda girişilen savaşlar şeklinde olsa da gelişmesi pozitif düzeylerde seyretmiştir. Bunun 

en belirgin kanıtı ise nüfusunun devamlı surette artmış olmasıdır. Nüfus artışı İngiltere’de 

yapılan tarım faaliyetlerinin geliştiğini ve elde edilen ürün rekoltesinin yükseldiğini ortaya 

koymaktadır.  

Ancak tüm bunlar olurken ortaçağda olağan bir durum olduğu için insanların 

gündelik hayatlarının ritimleri gökyüzüne bağlıdır. İklim durumunda yaşanan en ufak 

değişim hareketi tarımı etkilediği için insanların hayatı bir anlamda pamuk ipliğine bağlıdır. 

Böyle bir ortamda inişli çıkışlı hareketler yaşanmasına karşın özellikle XI. yüzyıldan XIV. 

yüzyılın başına kadar hem Avrupa karasında hem de İngiltere’de işler yolunda gitmiştir. 

Ancak XIV. yüzyılın başlamasıyla birlikte asrın sonuna kadar sürecek olan bir dizi felaket 

silsilesinin de kapıları açılmıştır.  

Bu felaketlerden ilki çalışmamızın konusunu olan ve tarihe “Büyük Kıtlık/Açlık” 

ismiyle geçen olay olurken ikincisi ise Avrupa’yı yiyip bitiren “Kara Ölüm” salgını 

olmuştur. Bu iki büyük olay XIV. yüzyıla damga vurmuştur. Büyük Kıtlık süresince 

işlenemeyen toprak sonucunda insanlar açlıktan kırılmış, hayatta kalanların vücutlarında ise 

kalıcı hasarlar oluşmuştur. Bu olay İngiltere tarihinde önemli biri yeri kapladığı için 

seçilmiştir ve araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük kıtlık-İngiltere-Açlık-1315-1320. 
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YEARS WHEN ENGLAND WAS SHAKEN BY GREAT FAMINE:1315-1320 

 

 

ABSTRACT 

England’s XIV. Although the situation until the beginning of the century, the 

struggles carried out internally and the wars undertaken outside, its development has been 

positive. The most evident proof of this is that the population has continuously increased. 

Population growth indicates that agricultural activities in the England have improved and 

the yield yield has increased.  

However, in the middle ages, the rhythms of people's daily lives depend on the sky. 

Since the slightest change in the climate situation affects agriculture, people's lives depend 

on cotton yarn in a sense. Although there are bumpy movements in such an environment, 

especially XI. century XIV. Until the turn of the century, things went well both in the 

European land and in England. However, XIV. With the beginning of the century, a series 

of catastrophe sequences that will last until the end of the century were opened. The first of 

these disasters was the subject of our study and the event called “Great Famine / Hunger ken 

in the history, and the second was the “Black Death”epidemic that devoured Europe. These 

two major events XIV. century, was stamped.  

As a result of the soil that could not be cultivated during the Great Famine, people 

were starved and the survivors had permanent damage to their bodies. These two major 

events XIV. century. As a result of the land that could not be cultivated during the Great 

Famine, people were starved, and the survivors suffered permanent damage. This event was 

chosen and investigated because it occupies an important place in the history of England. 

Key Words: Great Famine-England-Starvation-1315-1320. 
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RELIGION AND ATTITUDES TOWARDS FAMILY PLANNING IN PAKISTAN: 

EMPIRICAL EVIDENCE FROM PSLM 2011-12 

 

Tooba Pervaiz BANDAY 

Ashar AWAN  

ABSTRACT 

The famous Quality Quantity model by Becker (1960) contributed well in explaining 

the fertility rate in the western developed world; however, in less individualistic and 

developing societies like Pakistan it is a subject of further empirical testing. A number of 

studies found evidence for religious beliefs affecting fertility. Literature argued that the 

reason may be Religion taking a position on the acceptance of contraception. Beside 

acceptance for contraception, religious philosophy may affect the fertility rate of its 

followers (Iyer, 2002).  

To explain the socio-economic determinants of beliefs related to fertility, the present 

study employed two sets of regression; first to check what determines the behavior of 

respondent women who are not using contraception because of religious reasons, and second 

to check which socio-economic factors are correlated with religious philosophy of 

respondent women that God decides the family size. 

This study will employ data from PSLM 2011-2012 which is a unique data set for 

Pakistan and that has variables yet unexplored about religious beliefs affecting the decision 

about family size. 

15,300 women responded to questions involved in hypothesis testing. This provides 

a large amount of data for two groups of women; who have strong religious beliefs related 

to family planning and others. We will convert these two groups into a dummy variable and 

use a regression method to find the determinants of this religiosity. 

Key Words: Din öğretimi, öğretim programı, amaç. 
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1982 İLE 2018 DİN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARININ AMAÇLAR AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Tuğrul YÜRÜK 

ÖZET 

Bir eğitim programının öğeleri arasında amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirmenin bulunduğu kabul edilmektedir. Tüm bu öğeler arasında amaçlar, 

diğerlerine göre biraz daha ön plana çıkmaktadır. Zira belirlenen amaçlar, bir eğitim 

programının diğer öğelerini doğrudan etkilemekte hatta bir programın başarısı, amaçlara 

ulaştırma düzeyiyle ölçülebilmektedir.  

Tebliğde ele alınan problem; 1982 ile 2018 din öğretimi programlarının amaçlarının 

karşılaştırılmasıdır. Böylece Türkiye’deki zorunlu din öğretimi döneminin ilk ve en son 

uygulanan öğretim programlarında amaçlar açısından nelerin sabit kaldığının, nelerin de 

değiştiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Nitel yöntemin kullanıldığı çalışma, betimsel bir karakterdedir. Veriler literatür 

taramasına dayalı olarak toplanmıştır. Verilerin analiz ve değerlendirmesi yapılırken de 

içerik çözümlemesi tekniğinden faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Din öğretimi, öğretim programı, amaç. 
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A COMPARISON OF THE AIMS OF THE CURRICULA OF THE RELIGIOUS 

EDUCATION IN 1982 AND 2018 

 

 

ABSTRACT 

It is accepted that the elements of a curriculum include aim, content, learning-

teaching process, and evaluation. Among all these elements, the aims are slightly more 

prominent than others. Because the aims determined directly affect the other elements of a 

curriculum, and even the success of a curriculum can be measured by the level of achieving 

the aims. The problem of this notification is a comparison of the aims of the curricula of 

religious education in 1982 and 2018. Thus, it is aimed to determine in terms of aims what 

remains constant and what is changed in the first and last applied curriculum in the 

compulsory religious education period in Turkey. The study which used a qualitative method 

has a descriptive characteristic. Data is collected based on a literature review. While 

analyzing and evaluating the data, the content analysis technique is conducted. 

Key Words: Religious Education, curriculum, aim. 
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MEVLÂNÂ’DA TANRI’NIN SÜBÛTÎ SIFATLARI 

 

Tuna TUNAGÖZ 

ÖZET 

Bu bildiride sûfî şair ve düşünür Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî’nin (ö. 672/1273) 

sübûtî sıfat anlayışı incelenmiştir. Mevlânâ, konuya ilişkin görüşlerini daha çok şiirler 

içerisinde sistemsiz biçimde vermiş ve teorik detaylara girmemiştir. Onun ilâhî sıfatlara 

ilişkin görüşleri Sünnî kelâm ile bariz biçimde uyumludur. Ne var ki, Mevlânâ bu bahsin 

zımnında barındırdığı tartışmalara girmemeye özen göstermektedir. Sonuç olarak onun 

ifadelerini şu şekilde özetlemek mümkündür: Allah ezelden beri hayat, mutlak bilgi, irade, 

kudret sahibidir; her şeyi görüp-duyar, her şeyi yaratmıştır, hiç kimsenin kelâmına 

benzemeyen bir kelâma sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Tanrı, İlâhî Sıfatlar, Sübûtî Sıfatlar, Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî. 
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THE POSITIVE ATTRIBUTES IN MAWLĀNĀ JALĀL AL-DĪN AL-RŪMĪ 

 

 

ABSTRACT 

In this paper, has been examined the understanding of the positive divine attirbutes 

of sufi poet and thinker Mawlānā Jalāl al-Dīn al-Rūmī (d. 672/1273). Rūmī has given his 

views on the subject mostly in poems without a system and theoretical details. His views on 

divine attributes are clearly consistent with Sunni theology. However, Rūmī takes care not 

to enter into the debates that this subject implies.  

As a result, we can summarize his statements as follows: Allah has always life, 

absolute knowledge, will, and power; He sees and hears everything, He has created 

everything, He has a word unlike any other’s word. 

Key Words: God, Divine Attributes, Positive Attributes, Mawlānā Jalāl al-Dīn al-Rūmī. 
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FEN, TEKNOLOJİ, TOPLUM VE ÇEVRE KAZANIMLARI İLE İLGİLİ 

ETKİNLİKLERİN, MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE SAF MADDE 

KONUSUNDA ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

 

Uğurcan BOLAT 

Bengü KAPLAN 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinin 

‘’Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Madde (MTYSM)’’ konusunun Fen, Teknoloji, Toplum 

ve Çevre (FTTÇ) kazanımları ile ilgili etkinliklerle öğrenmenin akademik başarılarına 

etkisini incelemektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında, 

Mersin ilinin Tarsus İlçesine bağlı Karadiken Köyü’ndeki Karadiken Ortaokulu öğrencileri 

ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 7/A ve 7/B sınıflarında öğrenim gören 

toplam 34 öğrenciden oluşmaktadır. Kontrol grubu olarak 7/A sınıfı, deney grubu olarak da 

7/B sınıfı seçilmiştir ve yapılan uygulamalar toplam 5 hafta sürmüştür. Çalışmada yarı 

deneysel desen araştırma yöntemi kullanılmış ve nicel veri toplama araçlarından 

yararlanılmıştır.  

Deneysel uygulamalarda FTTÇ kazanımlarına yönelik etkinlikler olarak deney 

yapma, animasyonla öğretim, bilgisayarla öğretim, 3-boyutlu modeller ve e-konferans 

uygulamalarından yararlanılmıştır. Bu uygulamalara başlamadan önce, öğrencilerin 

MTYSM ön bilgilerini ölçmek için, araştırmacı tarafından hazırlanan Başarı ön test ölçeği 

kullanılmıştır. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin MTYSM konusundaki bilgilerinin 

birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

  Kontrol grubunda önce ders konusu MEB ders kitabına göre etkinlikleriyle birlikte 

anlatılmıştır. Başarı son testi her iki gruba uygulanmıştır. Bunun amacı, FTTÇ kazanımları 

tekniğinin MTYSM konusunda öğrenci başarısına katkısını incelemektir. Sonuçlar Shapiro-

Wilk testine göre normal dağılım gösterdiğinden, bağımsız örneklem t-Testi tekniği ile 

analiz edilmiştir. Bunun için SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. 

Son testin sonuçları karşılaştırıldığında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılığın 

ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Buna göre kontrol grubu ortalama 44,44 puan alırken, deney 

grubu ortalama 58,12 puan almıştır. Dolayısıyla FTTÇ etkinliklerinin öğrencilerin ilgi, 
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merak ve hazırbulunuşluk seviyelerini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca konunun soyut 

kavramlarını somutlaştırarak, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığı sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Fen Bilimleri, Atom. 
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THE EFFECT OF THE ACTIVITIES RELATED TO SCIENCE, TECHNOLOGY, 

SOCIETY AND ENVIRONMENTAL ACHIEVEMENTS IN SCIENCE TEACHING 

COURSE OF THE PARTICULAR NATURE OF MATTER AND PURE 

SUBSTANCE ON THE STUDENTS’  ACADEMIC SUCCESS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate the effect of activities about science, 

technology, society and environments (STSE) in science teaching course of “The particular 

nature of matter and pure substance (PNMPS)” acquisitions on the academic achievements 

of the 7th grade students of the middle school. The research was conducted with the students 

of Karadiken Middle School in Karadiken Village of Tarsus District of Mersin in the first 

semester of 2018-2019 academic year. The sample of the study consisted of 34 students 

studying in 7 / A and 7 / B classes. The 7 / A class was chosen as the control group and the 

7 / B class as the experimental group and the applications lasted 5 weeks. In the study, a 

semi-experimental pattern research method was used and a quantitative data collection tools 

were used. 

In the experimental applications, the activities related to the achievements of STSE 

were used as experiment, animation teaching, computer teaching, 3-dimensional models and 

e-conference applications. Before starting these applications, the achievement pre-test scale 

prepared by the researcher was used to measure the students' preliminary knowledge of 

PNMPS. It was found that the experimental group students' knowledge about PNMPS was 

similar. 

In the control group, the subject of the course was first described with the activities 

of the MEB textbook. Then a success final test was applied to both groups. The purpose of 

this is to examine the contribution of STSE gains technique to student achievement in 

PNMPS. As the results showed a normal distribution according to Shapiro-Wilk test, 

independent samples were analyzed by t-Test technique. A SPSS 22 package program was 

used for this goal. 

When the results of the final test were compared, it was found that there was a 

significant difference in favor of the experimental group. The experimental group received 

an average of 58.12 points, while the control group received an average of 44.44 points. 
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Therefore, it was seen that STSE activities increased students' interest, curiosity and 

readiness. In addition, it is concluded that they facilitate students’ learning by conretizing 

the abstract concepts of the subject. 

Key Words: Academic Achievement, Science, Atom. 
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ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Vedat ÇAKIOĞLU 

Hüseyin ERGEN 

ÖZET 

Bu nitel çalışmanın amacı, öğretmenlerin bakış açısından ortaöğretime geçiş 

sistemlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Mersin ili Mut ilçesi kamu orta okullarında görev yapan branş öğretmenleri arasından 

oluşmuştur. Katılımcılar; branş, çalıştığı eğitim bölgesi ve sınav sistemi değişikliği yaşantısı 

dikkate alınarak tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 24 öğretmen ile yüz yüze 

görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ilgili alanyazın dikkate alınarak 

içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Analiz sonucunda ortaöğretime geçiş sistemi; “ortaöğretime geçiş sistemini etkileyen 

etmenler”, “ortaöğretime geçiş süreci” ve “ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin çıktılar” 

olmak üzere üç tema altında incelenmiştir. Ayrıca ortaöğretime geçiş sistemi fırsat eşitliği 

açısından incelenmiş son olarak katılımcıların daha iyi bir ortaöğretime geçiş sistemine 

ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Katılımcıların ortaöğretime geçiş sistemine yönelik bakış 

açılarının 2018’deki son değişiklikle birlikte genellikle olumsuz olduğu gözlemlenmiştir. 

 Özellikle değişiklik sürecini ve değişikliğin uygulanış biçimlerini eleştirmişlerdir. 

TEOG sisteminde uygulanan bazı uygulamaların verimli olduğuna dikkat çekerek tekrar 

getirilmesinin daha iyi olacağına ilişkin görüş belirtmişlerdir. Yerleştirme konusunda 

birtakım sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların eğitim çevresini olumsuz etkilediğini ve  son 

sistemin yerleştirme konusunda başarısız olduğunu belirtmişlerdir. Her sistem değişikliğinin 

öğrenci, öğretmen ve velilerde olumsuz psikolojik çıktılara yol açtığını bu durumun da 

sisteme ilişkin umutsuzluk ve güvensizlik gibi duygular yarattığını belirtmişlerdir. Daha iyi 

bir ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin önerilerinde ise, planlama vurgusu yaparak uzun 

vadeli planlarla ortaöğretime geçiş sisteminin yeniden yapılandırılmasının önemine 

değinmişlerdir. 
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AN INVESTIGATION OF TEACHER OPINIONS ON TRANSITION TO 

SECONDARY EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this qualitative study is to examine the Transition to Secondary School 

within the Turkish education system from the teachers’ perspective. The sample group of 

the study consists of branch teachers who work at the public middle schools in Mut, Mersin 

within 2018-2019 educational year. Using stratified sampling, participants have been 

selected considering their branches, their education region they work, and their experiences 

during examination system modification. The data have been obtained through the semi-

structured face to face interviews conducted with 24 teachers and has been subjected to 

content analysis in relation to related literature.  

On the basis of this content analysis result, Transition System to Secondary 

Education has been analyzed under three headings: i) factors that affect the Transition 

System to Secondary Education, ii) Transition Process to Secondary Education, and iii) 

outcomes in regard to the Transition System to Secondary Education. Furthermore, the 

Transition System to Secondary Education has been analyzed in terms of the notion of the 

equality of opportunity, and this study, at last, also includes the participants’ suggestions 

about better Transition System to Secondary Education. It has been observed that the views 

of the participants about the Transition System to Secondary Education in consideration to 

the recent modification in transition system (LGS, Transition System to High School) were 

by and large negative. Participants have especially criticized about the transition process and 

implementation of this modification in the transition system. Participants have also remarked 

that it would be better to return the former system called Transition from Primary Education 

to Secondary Education (TEOG) launched in 2013-2014 educational year pointing out the 

fact that some practices in TEOG examination system were efficient. On the contrary, they 

have stated that the new system of Transition System to High School (LGS) has more 

negative aspects especially in terms of drawbacks about student placement and 

correspondingly the negatively affected educational environment in parallel with the failure 

about student placement.  
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In this respect, they have pointed out the fact that each system modification excites 

adverse psychological outcomes in the students, teachers and parents which correlatively 

leads to increase the feelings of bleakness and insecurity on transition system. In their 

suggestions for a better secondary education transition system, the participants have 

emphasized the importance of reconstructing the transition system to secondary education 

with a perspective of a long-term planning. 

Key Words: Transition to secondary education system, central examination system, system 

modification, equality of opportunity in education. 
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MANDALARDA, ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN SOMATİK HÜCRE SAYISINA GÖRE 

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE SINIFLANDIRILMASI 

 

Yalçın TAHTALI 

ÖZET 

Bu çalışmada, mandalara ait çiğ süt kompozisyonu ve somatik hücre sayısı verileri 

kullanılarak süt kalitesinin destek vektör makineleri (DVM) ile sınıflandırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla 288 mandaya ait 11 değişkenli (kuru madde, yağsız kuru madde, 

yağ, protein, laktoz, kazein, üre, yoğunluk, asitlik, ph, donma noktası) süt kompozisyonu ve 

somatik hücre sayılarına ait veriler kullanılmıştır. DVM, istatiksel öğrenme sistemi ile 

yapısal risk azaltma prensibine dayanan ve genelleme kabiliyeti yüksek olan bir sınıflandırıcı 

olup hem doğrusal hem de doğrusal olmayan verilere uygulanabilmektedir. DVM’de 

kullanılan bazı çekirdek fonksiyonları (polinom çekirdek, normalleştirilmiş polinom 

çekirdek ve radyal tabanlı çekirdek) için sınıflandırma başarıları araştırılıp çok katmanlı 

algılayıcı algoritması ile sınıflama performansları karşılaştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda polinom çekirdek, normalleştirilmiş polinom çekirdek ve 

radyal tabanlı çekirdek fonksiyonları için sınıflandırma başarıları sırasıyla %93.06, %92.36 

ve %90.97 olarak tespit edilmiştir. Çok katmanlı algılayıcı için ise %81.60 olarak 

bulunmuştur. Kök ortalama hata kareler (RMSE) değerine göre karşılaştırma yapıldığında, 

en düşük değer Polinom kernelinde (0,263), en yüksek değer ise çok katmanlı algılayıcıda 

(0,384) bulunmuştur. Bu kritere göre en iyi sınıflandırıcı çekirdek fonksiyonun Polinom 

kerneli olduğu, en zayıf sınıflandırıcı fonksiyonun ise çok katmanlı algılayıcı (0,384) olduğu 

görülmektedir. 

ROC alanı değerlerinde, 1’e yakınlık kriterine göre incelendiğinde; 

Normalleştirilmiş Polinom kerneli en iyi, çok katmanlı algılayıcı fonksiyon ise en zayıf 

fonksiyon olarak değerlendirilmektedir. Kesinlik, Duyarlılık ve F-ölçütü değerleri ayrı ayrı 

incelendiğinde, normalleştirilmiş Polinom kernelinin en başarılı, çok katmanlı algılayıcının 

ise en zayıf fonksiyonlar olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Destek vektör makineleri, Somatik hücre sayısı, Çekirdek 

fonksiyonları. 
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THE CLASSIFICATION OF THE RAW MILK QUALITY OF BUFFALOS 

ACCORDING TO THEIR SOMATIC CELL COUNT USING SUPPORT VECTOR 

MACHINES 

 

 

ABSTRACT 

The study investigates the classification of milk quality with support vector machines 

(SVM) using the raw milk composition and somatic cell count data on buffalos. For this 

purpose, 11-variable (dry matter, fat-free dry matter, fat, protein, lactose, casein, urea, 

density, acidity, pH, freezing point) data on milk composition and somatic cell count of 288 

buffalos were used. SVM is a classifier with a high generalization ability that is based on 

structural risk minimization with a statistical learning system and can be applied to both 

linear and non-linear data. The classification successes of some kernel functions used in the 

SVM (polynomial kernel, normalized polynomial kernel and radial basis kernel) were 

investigated and their classification performances were compared with a multilayer 

perceptron algorithm.  

The results showed that the classification successes of polynomial kernel, normalized 

polynomial kernel and radial basis kernel were 93.06%, 92.36% and 90.97%, respectively, 

while the classification success of the multilayer perceptron was 81.60%. The comparison 

of the results with respect to the root mean square error (RMSE) values revealed that the 

polynomial kernel had the lowest value (0.263), while the multilayer perceptron had the 

highest value (0.384). According to this criterion, the best classifier was the polynomial 

kernel function, while the weakest classifier was the multilayer perceptron (0.384).  

Considering the receiver operating characteristic (ROC) area values, with respect to 

the closeness to 1 criterion, normalized polynomial kernel was the best function, while the 

multilayer perceptron function was the weakest function. The separate evaluation of the 

precision, sensitivity and F-measure values showed that the polynomial kernel was the most 

successful function, while the multilayer perceptron was the weakest function 

Key Words: Support vector machine, Somatic cell count, Kernel model optimization. 
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UYGULAMALI BİLİMLERDE İSTATİSTİK ANALİZLER İÇİN BAZI GENEL 

HATALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Yalçın TAHTALI 

Lütfi BAYYURT 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, verilerin elde edilmesi, analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve 

bilimsel makalelerde nasıl raporlandıkları ile ilgili sıklıkla yapılan birkaç hatayı sunmak ve 

tartışmaktır.  Hatalı istatistik yöntemlerin kullanılması, sonuçların yanlış yorumlanmasına 

veya tamamen anlamsız hale gelmesine neden olmaktadır.  

Öncelikle, verilerin hangi ölçekte elde edildiği, ölçeğe göre hangi analiz 

yöntemlerinin kullanılacağı son derece önemlidir. Bilimsel çalışmalarda, kullanılan 

değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için çeşitli istatistiksel yöntemler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

İstatistik analizlerde, hem grafiksel hem de tablolar ile veri sunumu, aykırı değerlerin 

tespit edilmesi, veri ayıklama işlemleri oldukça önemlidir. Ayrıca, normal dağılım 

göstermeyen veriler için tanımlayıcı istatistiksel değerlerin hesaplanması, raporlama ve 

olasılık oranları, ilgili testlerin koordine edilmesi, güven aralıkları ve boyut etki ölçütlerinin 

bildirilmesi, korelasyon katsayılarının hesaplanması ve elde edilen sonuçlara dayanarak 

istatiksel sonuç çıkarılması önemli süreçlerdir. 

Ancak, araştırmaların istatistiklerinin geçerliliği ve doğruluğu ile ilgili çalışma pek 

yapılmamakta ve dergilerde bu konular üzerinde durulmamaktadır. 

Bu çalışmada, çeşitli bilimsel araştırmalar sonucunda, ortaya çıkan verilerin hangi 

ölçek türü ile ifade edileceği ve bu ölçek türüne göre elde edilen verilerin, hangi istatistiksel 

tekniklerle analiz edilebileceği sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, analiz ve 

raporlama aşamalarında, sıklıkla karşılaşılan bazı uygulama hataları üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Veri, Veri analizi, İstatistiksel hatalar, Ölçek belirleme. 
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SOME COMMON MISTAKES AND SUGGESTIONS FOR STATISTICAL 

ANALYSIS IN APPLIED SCIENCES 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to present and discuss a few common mistakes about data 

acquisition, determination of analysis methods and how they are reported in scientific 

articles. The use of incorrect statistical methods results in misinterpretation of the results or 

rendering them completely meaningless. 

First of all, it is very important which scale the data is obtained and which analysis methods 

will be used according to the scale. In scientific studies, various statistical methods are 

widely used to reveal the relationships between the variables used. 

In statistical analysis, data presentation by graphical and tables, detection of outliers, 

data extraction procedures are very important. In addition, calculation of descriptive 

statistical values, reporting and probability ratios, coordinating the relevant tests, reporting 

confidence intervals and dimension effect criteria, calculating correlation coefficients and 

reporting statistical results based on the obtained results are important processes for the data 

that do not show normal distribution. 

However, the validity and accuracy of the statistics of the researches are not much 

studied and these issues are not emphasized in the journals. 

In this study, it has been tried to answer the question which scale type will be 

expressed as a result of various scientific researches and which statistical techniques can be 

used to analyze the data obtained according to this scale type. In addition, some common 

application errors were discussed during the analysis and reporting stages. 

Key Words: Data, Data analysis, Statistical errors, Scale determination. 
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OTEL İŞLETMELERİNDE LİDERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ALAN 

ARAŞTIRMALARI: SCİENCE DİRECT VERİ TABANI İNCELEMESİ 

 

Yılmaz AKGÜNDÜZ 

Uğurcan METİN 

ÖZET 

Otomasyon, otel işletmelerinde oldukça sınırlıdır. Bu nedenle diğer hizmet 

işletmelerinde olduğu gibi otellerde, çalışanların performansı müşteri tatmininin 

sağlanmasının bir göstergesi olarak kabul edilir. Çalışanların performansı ise yöneticilerin 

liderlik tarzlarından doğrudan etkilenir. Liderlik, bu kadar önemli olduğu için liderlik stili 

ile ilgili araştırmalar yıllardır yapılmaya devam etmektedir. Bu araştırmada 1987 yılından 

itibaren liderlik ile ilgili yapılan ampirik araştırmalar doküman analizi yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Bu araştırmalar liderlik stili ve teorileri dikkate alınarak incelenmiştir. Science 

Direct veri tabanında tarama yapılmış ve 24 Ağustos 2019 tarihinde ulaşılabilen 29 makale 

doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu araştırma başlığında “leadership”, özet 

veya anahtar kelimesinde “hotel” kelimesini içeren araştırmalarla sınırlandırılmıştır. 

Araştırma sonuçları, (1) en fazla -8 araştırma- araştırmanın 2019 yılında yayınlandığını, (2) 

dönüşümcü liderliğin en fazla -9 araştırma- araştırılan liderlik stili olduğunu ve (3) en fazla 

kullanılan teorinin sosyal değişim teorisi olduğunu göstermektedir.  

Bu sonuçlara göre liderlik konularının ortaya çıkan farklı liderlik stilleri ile birlikte 

güncelliğini korumaya devam edeceği söylenebilir. Bu nedenle liderlik ile ilgili araştırmalar 

sistematik olarak yapılırlarsa, bu araştırmalar SSCI indekste taranan dergilerde yayınlanma 

şansına sahip olabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, otel, science direct, teori. 
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EMPIRICAL RESEARCHES RELATED TO LEADERSHIP IN THE HOTEL 

BUSINESSES: INVESTIGATION SCIENCE DIRECT DATABASE 

 

 

ABSTRACT 

Automation is very limited in hotel businesses. Therefore, as in other service 

businesses, employees’ performance are accepted as an indicator of ensuring the customer 

satisfaction in the hotels. This employee’s performance are effected directly by leadership 

style of managers. Because leadership styles of managers is so much important, researches 

that related to leadership style have been conducted for many years. In this study, done 

empirical researches related to leadership since 1987 years have been analysed by document 

analysis method.  These researches are examined by taking into consideration the leadership 

style and used theory. Science Direct database is investigated and 29 empirical articles are 

found and analysed with the document analysis method in 24 August 2019. Also this study 

was limited by included “leadership” word in the title and “hotel” word in abstract or 

keyword. The results of analysis indicated that (1) the highest number of research -8 

researches- was published in 2019, (2) transformational leadership was the most researched 

-9 researches- leadership style, (3) the most used theory was social exchange theory in this 

researches.   

According to these results, it can be said that leadership issues will continue to be up 

to date with the emerged different leadership style. Therefore, if the researches related to 

leadership are done as systematic, they can have the chance to publish in journals that scan 

at SSCI index. 

Key Words: Leadership, hotel, science direct, theory. 
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ÖRGÜTSEL İNTİKAM İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ MAKALELERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Yılmaz AKGÜNDÜZ 

Uğurcan METİN 

ÖZET 

Karşılıklılık ilkesine bağlı olarak ortaya çıkan intikam davranışı, çalışanların örgütsel 

ilişkileri nedeniyle uğradıkları adaletsizliğe karşılık zarar vermek amaçlı ortaya çıkmaktadır. 

İntikam davranışının örgütteki uyumu ve sinerjiyi bozucu etkisi vardır. Dolayısıyla örgütün 

performansını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle hem intikam eğilimini artıran 

faktörlerin belirlenerek proaktif bir yaklaşımla gerekli önlemlerin alınması yöneticilerin 

başarılı olması için elzemdir. Bu araştırmada Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

(ULAKBİM) Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında ve Google akademik veri tabanında 

yer alan hem ulusal hem de uluslararası makaleler incelenmiştir. Bu çalışma 20-25 Ağustos 

2019 tarihlerinde “örgütsel intikam, intikam niyeti ve intikam” olmak üzere üç anahtar 

kelime esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Örgütsel davranış ile ilgili olduğu belirlenen 19 

makale belirlenmiş ve doküman analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Bu araştırma sonucunda intikam eğiliminin öncüllerinin mağduriyet algısı, adalet 

algısının düşük olması, rol çatışması, zorbalık, müşteri kabalığı, zorba yönetim, istismarcı 

yönetim, kötü niyetli denetim, sosyal aylaklık, dedikodu ve sinizmin olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca, araştırmada örgütsel intikamın psikolojik sağlık ve iş stresi üzerinde olumsuz etkiye 

sahip olmasına rağmen, benlik saygısı üzerinde olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Nitel 

yöntem kullanılan kapılan bazı ulusal çalışmalarda, katılımcılar örgütsel intikam davranışını 

ilkel ve olumsuz bir davranış olarak değerlendirmişlerdir. İnsanların içgüdüsel olarak 

kendilerini tehlikelerden ve tehditlerden korumak için çaba gösterdikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, bu nitel araştırma katılımcılarının sosyal beğenilirlik kaygılarının 

olduğu söylenebilir.  

Yapılan araştırma sonuçlarına bağlı olarak örgütsel intikam davranışlarını azaltmak 

için yöneticilerin örgütlerde adaletin, güvenin ve açık iletişimin temel olduğu bir örgüt 

kültürü oluşturmalarının faydalı olacağını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İntikam, örgütsel intikam, doküman analiz, makale. 
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THE ANALYSIS OF ARTICLES RELATED TO ORGANIZATIONAL REVENGE 

 

 

ABSTRACT 

Revenge behaviour, which is based on the principle of reciprocity, emerges to 

counteract the injustice suffered by employees due to their organizational relationships. 

Revenge behaviour has destructive effect on organizational harmony and synergy. Thereby, 

this behaviour negatively effects on organizational performance. Therefore, antecedent 

factors that increase the revenge tendency must be determined and be taken necessary 

measures with a proactive approach. In this study, it is aimed to determine the antecedents 

and results of employees' organizational revenge behaviours. In this study national and 

international articles which are in the Turkish Academic Network and Information Centre 

(ULAKBIM) national database and Google scholar database are examined.  This study was 

conducted on the 20-25 August 2019 with three keywords that are “organizational revenge, 

revenge intention, and revenge”. Nineteen articles that were determined to be related to 

organizational revenge behaviour were analysed by document analysis method.  

As a result of this study, it was determined that the antecedents of the organizational 

revenge were victimization perception, perceived injustice, role conflict, customer and 

manager bullying, exploiter management, bad intentioned performance auditing, social 

loafing, gossip and cynicism. Moreover, in this study, it was determined that although 

organizational revenge has negative effect on mental health and job stress, it has positive 

effect on self-esteem. In some national studies using qualitative methods, participants 

evaluated organizational revenge behaviour as a primitive and negative behaviour.  

Considering that humans strive to protects themselves from dangers and threats instinctively, 

it can be said that participants of this qualitative researches have social desirability concerns.  

Depending on the results of done researches, it is possible to say that it is beneficial 

that managers create an organizational culture that basis the justice, trust and open 

communication in order to reduce organizational revenge tendency. 

Key Words: Revenge, organizational revenge, document analysis, article. 
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MONOLİTİK SERAMİKLE RESTORE EDİLMİŞ MOLARDA YAPIŞTIRICI 

SİMANIN STRES DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: 

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

 

Zafer ÖZER  

ÖZET 

Bu çalışmada wheelerdaki anatomik forma göre mandibular birinci molar dişin 3 

boyutlu sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur. Prepare edilmiş molar farklı yapıştırıcı 

simanlar kullanılarak monolitik kronla kaplanmıştır. Monolitik kronla restore edilmiş 

mandibular birinci molara farklı açılarda farklı çiğneme kuvvetleri uygulanarak kron, siman 

ve dentinde meydana gelen stres dağılımı sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mandibular birinci molar, Dental restorasyon, Monolitik kron, Sonlu 

elemanlar analizi. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 328 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADHESIVE CEMENT ON STRESS 

DISTRIBUTION IN MONOLITHIC CERAMIC RESTORED MOLAR: FINITE 

ELEMENT ANALYSIS 

 

 

ABSTRACT 

In this study, 3D finite element model of mandibular first molar tooth was created 

according to anatomical form in wheeler. The prepared molar is covered with monolithic 

crowns using different adhesive cements. Stress distribution occurring in crown, cement and 

dentin was examined by finite element method by applying different chewing forces at 

different angles to mandibular first moles which were restored with monolithic crown. 

Key Words: Mandibular first molar, Dental restoration, Monolithic crown, Finite element 

analysis. 
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE FOTONİK KRİSTAL TABANLI 

BİOSENSOR TASARIM VE ANALİZİ 

 

Zafer ÖZER  

ÖZET 

Farklı kırılma indekslerine sahip malzemelerin periyodik diziliminden oluşan fotonik 

kristallerde, elektromanyetik dalgaların tam yansımasından kaynaklı olarak belli 

frekanslardaki dalgaların geçemediği bant boşlukları (yasak bant) oluşmaktadır. Bant 

boşluğuna sahip fotonik kristallerde defektler oluşturularak elde edilen dalga kılavuzu ve 

resonatörler, kırılma indisindeki küçük değişiklere kaşı duyarlı olmaktadır. Fotonik 

kristallerin bu duyarlılığı kullanılarak farklı amaçlar için sensorlar tasalanabilir.  

Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi ile fotonik kristal tabanlı biosensor 

tasarlanarak ve analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fotonik kristal, Sensör,  Sonlu elemanlar analizi. 
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DESIGN AND ANALYSIS OF PHOTONIC CRYSTAL BASED BIOSENSOR BY 

FINITE ELEMENT METHOD 

 

 

ABSTRACT 

In photonic crystals consisting of periodic arrangement of materials with different 

refractive indices, band gasp (forbidden band) are formed where the waves at certain 

frequencies cannot propagate due to the full reflection of electromagnetic waves. 

Waveguides and resonators obtained by forming defects in photonic crystals having band 

gap are sensitive to small changes in refractive index. Using this sensitivity of photonic 

crystals, sensors can be designed for different purposes. 

In this study, photonic crystal based biosensor was designed and analyzed by finite 

element method. 

Key Words: Photonic crystal, Sensor, Finite element analysis. 
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TEKNE SAYISININ HAŞILLAMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

 

Zehra KUMAŞ 

Pınar DURU BAYKAL 

ÖZET 

Tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de kalite ve randıman önemli bir yere 

sahiptir. Kaliteli bir çözgü ve randımanlı bir dokuma işlemi için çözgü iplikleri 

haşıllanmalıdır. Haşıllama işlemi ile çözgü ipliklerinin kopma ve sürtünme özellikleri 

gelişeceğinden dokuma sırasında iplik kopuşları azalacaktır. Bu çalışmada tekne sayısının 

haşıllama performansına etkilerini belirlemek amacıyla seçilen çözgü grupları için tek tekne 

ve çift tekne haşıllama işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

Haşıllama sonrası elde edilen veriler ışığında, tekne sayısının iplik kalitesine, kumaş 

kalitesine, haşıl alma oranına ve dokuma verimliliğine etkileri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler Haşıllama, Tek Tekne Haşıllama, Çift Tekne Haşıllama, Haşıl Alma 

Oranı. 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NUMBER OF SIZE BOX ON THE 

PERFORMANCE OF SIZING 

 

 

ABSTRACT 

As in all the sectors, quality and efficiency have an important place in the textile 

sector. Warp threads should be sized for a high quality warp and efficient weaving process. 

With the sizing process, the rupture and friction properties of the warp yarns will be 

improved and the yarn breaks will be reduced during weaving.  

In this study, single box and double box sizing processes were performed for the 

selected warp groups in order to determine the effects of the number of box on sizing 

performance. Via the data obtained after sizing, the effects of the number of size box on yarn 

quality, fabric quality, size pick-up ratio and weaving efficiency were evaluated. 

Key Words: Sizing, Single Box Sizing, Double Box Sizing, Size Pick-Up Ratio. 
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ELMA POSASINDAN PEKTİN ELDE EDİLMESİ 

 

Zerrin TAŞKIN 

ÖZET 

Pektik maddeler bitkilerin hücre zarında, hücre aralarında veya orta lamel bölgesinde 

kolloidal olarak bulunan kompleks asidik heteropolisakkaritlerdir. Pektin gıda, ilaç, kağıt ve 

tekstil endüstrilerinde jel yapıcı, stabilizan ve emülsifiyan olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Pektin jelleşme özelliğinden dolayı geniş ölçüde yiyeceklerde kullanılan 

bir asidik hidrokolloiddir. Tarımsal endüstri artıklarının değerlendirilmesi özellikle bu 

endüstri kolları gelişen ülkelerde güncel bir konudur. Meyveler işlenirken, hammaddenin 

%50 si kadar katı atık üretir.  

Genel olarak atıklar kabuk, çekirdek, meyve ezmesi, olgunlaşmamış meyveler, 

çekirdekli meyveler ve mekanik hasarlı meyveler vb. Bu artıklar bazı hallerde çok kıymetli 

ürünleri içermektedir. Pektin eldesinde başlıca hammadde kaynağı elma posası, portakal 

kabukları, ayçiçeği tablası ve şeker pancarı küspesidir. 

 Ülkemizde pektin ihtiyacının tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Son yıllarda 

tüketime hazır gıdalar sektöründeki gelişmeler nedeniyle, Türkiye’de pektin kullanımı 

yaygınlaştığından ihtiyaç giderek artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Heteropolisakkarit, Jel yapıcı, Stabilizan ve Emülsifiyan, Kolloidal, 

Türkiye. 
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GETTING PECTIN FROM APPLE PULP 

 

 

ABSTRACT 

Pectic substance are complex acidic heteropolysaccharides found colloidally 

between cells in the cell membrane or in the mid-central region of plants. Pectin is widely 

used in food, pharmaceutical, textile and paper industries as a gelling, stabilizing, 

emülsifiying and thickening agent. Pectin is an acidic hydrocolloid that is also widely used 

as a food ingredient for its gelling property. Primary sources of pectin are citrus fruits, apple, 

sunflower head and sugar-beet pulps. Fruits processing generates solid waste as high as 50% 

of raw material.  

Generally the wastes consist of peel, core, pomace, unripe fruits, cull fruit, 

mechanically damaged fruits etc. The pectin requirement in Turkey is met through imports, 

mostly from Europen countries. Pectin requirement has increased because of wide pectin 

uses due to developments in food sector recently in Turkey. 

Key Words: Heteropolysaccharides, Gelling, Stabilizing, Emülsifiying, Colloidally, 

Turkey. 

….  
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IL1RN POLİMORFİZMİ İLE SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT 

ARASINDA İLİŞKİ YOKTUR 

 

Güneş ÇAKMAK GENÇ 

Zuhal MERT ALTINTAŞ 

Ahmet DURSUN 

İbrahim Etem PİŞKİN 

Mustafa ÇALIK 

Ayça KOCAAĞA 

Sevim KARAKAŞ ÇELİK 

ÖZET 

Subakut sklerozan panensefalit (SSPE), kızamık (rubeola) virüsüne bağlı ve 

genellikle çocukları ve genç yetişkinleri etkileyen subakut enflamatuar ve nörodejeneratif 

ensefalittir. Subakut sklerozan panensefalitin (SSPE) kesin patogenezi hala 

belirlenmemesine rağmen, önceki çalışmalar SSPE patogenezinde genetiğin önemli bir rolü 

olduğunu göstermektedir. SSPE'li hastaların çoğunda MV'e özgü Th1 sitokin sentezinde 

azalma görülürken Th2 sitokin sentezinin sabit kaldığı görülmüştür.  

Ayrıca, yapılan immünohistokimyasal çalışmalar SSPE beyin lezyonlarında 

inflamasyona aracılık eden sitokinlerin eksprese edildiğini ortaya çıkarmıştır. Lezyonlarda 

özellike IL-1β varlığı gösterilmiştir. Bu veriler, sitokinlerin SSPE lezyonlarında üretildiğini 

ve SSPE'nin immünopatogenezinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Aynı zamanda, 

interlökin (IL) -1'nin beyin hasarının bir aracı olduğu ve il-1β’nın etkilerinin anti-

enflamatuar IL-1 reseptör antagonisti (IL-1RN) ile önlendiği iyi bilinmektedir.  

Bu çalışmanın amacı IL1RN gen polimorfizminin, SSPE gelişiminde rol oynayan bir 

yatkınlık geni olup olmadığını açıklamaktır. PCR yöntemi kullanılarak, IL1RN VNTR 

polimorfizmini SSPE'li 64 hasta ve 53 sağlıklı kontrolde çalışılmıştır. IL1RN VNTR 

polimorfizmi RN2 allellerinin dağılımı SSPE hastalarında ve sağlıklı kontrollerde sırasıyla 

% 20.3 ve% 17.0 olarak bulundu. Gruplar arasında χ2 testine göre istatistiksel olarak anlamlı 
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bir fark bulunamamıştır. Bu çalışma sonucunda SSPE hastalığı ile IL1RN VNTR 

polimorfizmi arasında bir ilişki saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: IL1RN, VNTR, Polimorfizm, SSPE. 
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LACK OF ASSOCIATION BETWEEN IL1RN POLYMORPHISM AND 

SUBACUTE SCLEROSİNG PANENCEPHALITIS 

 

 

ABSTRACT 

Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is subacute inflammatory and 

neurodegenerative encephalitis related to the measles (rubeola) virus and usually affecting 

children and young adults. Although the exact pathogenesis of Subacute sclerosing 

panencephalitis (SSPE) remains to be determined, previous studies suggested a genetic 

contribution to the host susceptibility to SSPE. Most patients with SSPE exhibit decreased 

MV-specific T helper (Th) 1 cytokine and preserved Th2 cytokine synthesis.  

Also, previous immunohistochemical studies revealed that the cytokines mediating 

inflammation are expressed in SSPE brain lesions. They demonstrated the presence of IL-

1β in the lesions.  These data suggested that these cytokines were produced in SSPE lesions 

and played an important role in the immunopathogenesis of SSPE. Also it was well known 

that interleukin (IL)-1β is a mediator of brain damage and its action(s) is counteracted by its 

cognate anti-inflammatory IL-1 receptor antagonist (IL-1RN).The purpose of our study is to 

elucidate whether the IL1RN gene polymorphism is susceptibility gene for the development 

of SSPE.  

Using the PCR method, the single nucleotide polymorphisms of IL1RN VNTR 

polymorphism were studied in 64 patients with SSPE and 53 healthy controls. The 

distribution of IL1RN VNTR polymorphism RN2 alleles in SSPE patients and healthy 

controls were 20.3% and 17.0% respectively. There was no statistically significant 

difference between the groups according to the χ2 test. This study did not detect an 

association between SSPE disease and IL1RN VNTR polymorphism. 

Key Words: IL1RN, VNTR, polymorphism, SSPE. 
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MERSİN İLİNDE MEFV GEN MUTASYON SIKLIĞI 

 

Zuhal MERT ALTINTAŞ 

Nazan ERAS 

ÖZET 

Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA, OMIM 249100), 16. kromozomda bulunan 

MEFV geninde meydana gelen mutasyonlar sonucu oluşan otozomal resesif kalıtıma sahip 

otoinflamatuvar bir hastalıktır. AAA özellikle Arapları, Aşkenazi olmayan Yahudileri, 

Ermenileri ve Türkleri etkilemektedir. Türkiye'de FMF'nin tahmini prevalansı 1 / 1.000 ve 

tahmini taşıyıcı oranı 1/5’dir. MEFV geni üzerinde 365 farklı mutasyon tespit edilmiştir.  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Moleküler Genetik 

Laboratuvarı'nda FMF ön tanısı ile yönlendirilen olguların moleküler test sonuçlarını 

retrospektif olarak değerlendirdik. 

Gereç ve yöntem: Olgulardan elde edilen DNA örneklerinden, pyrosekanslama ile 

MEFV geninde hastalıkla ilişkisi olduğu bilinen 22 mutasyon bölgesi çalışıldı. 

Bulgular: Son 2 yılda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim 

Dalı Moleküler Genetik Laboratuvarı'na yönlendirilen FMF klinik semptomları olan 417 

hastanın moleküler test sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik. FMF ön tanısı ile 

yönlendirilen 417 olgunun 157’sinde (%37,65) mutasyon saptanırken 260 (%62,35) olguda 

mutasyon saptanmadı. Mutasyon saptanan 157 olgunun 120’sinde heterozigot (%28,77),  

15’inde homozigot (%3,59), 21’inde birleşik heterozigot (%5,03) ve 1 hastada kompleks 

heterozigot (%0,24) mutasyon saptandı. En sık rastlanan mutasyonlar E148Q, M694V ve 

sırası ile V726A, M680I (G/C), olarak bulundu. Ayrıca bu mutasyonlar dışında nadir olarak 

görülen mutasyonlar da saptandı. 

Sonuç: Türkiye’de yaygın görülen M694V mutasyonuna aksine çalışma 

grubumuzda E148Q mutasyonunu daha sık bulduk.  Bu çalışmanın sonuçları AAA’lı 

hastalarda MEFV gen mutasyonundaki heterojeniteyi desteklemiş ve hastalarımızın geniş bir 

mutasyon yelpazesine sahip olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: FMF, MEFV geni, mutasyon. 
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MEFV GENE MUTATION FREQUENCY IN MERSIN PROVINCE 

 

ABSTRACT 

Objective: Familial Mediterranean Fever (FMF, OMIM 249100) is an 

autoinflammatory disease of autosomal recessive inheritance caused by mutations in the 

MEFV gene on chromosome 16. FMF is mainly affecting particularly Arabs, Non-

Ashkenazi Jews, Armenians, and Turks. The estimated prevalence of FMF in Turkey is 

1/1,000 and the estimated carrier rate is 1/5. 365 different mutations were detected on the 

MEFV gene.  

We retrospectively evaluated the molecular test results of the patients who had 

clinical symptoms of FMF referred to the Molecular Genetic Laboratory of Mersin 

University Medical Faculty Department of Medical Genetics. 

Materials and Method: Of the DNA samples obtained from the cases, 22 mutations 

known to be related to disease in the MEVF gene by pyrosequencing were studied. 

Results: We retrospectively evaluated the molecular test results of 417 patients who 

had clinical symptoms of FMF referred to the Molecular Genetic Laboratory of Mersin 

University Medical Faculty Department of Medical Genetics in the last 2 years. Of the 417 

patients who were referred with a preliminary diagnosis of FMF, 157 (37.65%) mutations 

were detected, whereas 260 (62.35%) had no mutations. Of those 157 cases with mutations, 

120 (28,77%) were heterozygous,15 (3,59%) were homozygous and 21 (5,03%)  compound 

heterozygous. Complex alleles were obseved in one patients (0,24%). The most frequent 

mutation was E148Q, followed by M694V, V726A, M680I(G/C). Rare mutations were also 

detected in the patients. 

Conclusion:   We found E148Q mutation more frequently in the study group in 

contrast to the M694V mutation common in Turkey.  The results of this study showed that 

our FMF patients have a wide range of mutations, and supported the heterogeneity of MEFV 

gene mutations in FMF. 

Key Words: FMF, MEFV gene, mutation. 
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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE 

KARİYER BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Hasan KILIÇ 

Ferdi DEBBAŞOĞLU 

ÖZET 

Staj eğitimi ve staj çalışma koşullarının, teoride öğrenilenlerin uygulamada 

pekiştirilmesi, alanındaki her türlü bilgi ve beceriye sahip insan gücü yetiştirilmesine hizmet 

etmesi gerekir. Oysa mesleki eğitim alan bazı öğrencilerin staj çalışma koşullarında 

yaşadıkları sıkıntıların eğitimini aldığı meslekten uzaklaşmalarına neden olduğu ve farklı iş 

alanlarına yönelerek kariyer beklentilerini değiştirdikleri gözlenmektedir.  

Bu araştırmada Mersin’de öğrenim gören Meslek Lisesi öğrencilerinin stajlarındaki 

çalışma koşullarına yönelik görüşleri ile kariyer beklentileri arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığının belirlenmesi; öğrencilerin staj çalışma koşullarına ve kariyer beklentilerine 

ilişkin görüşlerinin; alan/dal, cinsiyet, meslek eğitimini isteyerek seçme durumu ve okuduğu 

alan/dalı tercih etme nedenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırmamız tarama modelinde olup, 2018-2019 Öğretim yılında Mersin il 

merkezindeki meslek liselerinde staj yapan öğrenciler araştırma evrenini oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri SPSS 20 programında analiz edilmek üzere öncelikle kodlanmış, 

anketteki açık uçlu sorulara verilen cevaplar da gruplandırılmıştır. Verilerin analiz 

edilebilmesi için yüzdelik, ortalama, Standart sapma, t testi, Tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA), Pearson Korelasyon analizi, Cronbach Alpha iç tutarlılık testleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre staj çalışma koşullarına dair olumlu düşünceler arttıkça 

öğrencilerde kariyer beklentilerine yönelik olumlu düşüncelerin arttığı; staj çalışma 

koşullarına ilişkin görüşlerin cinsiyet bakımından farklılaşmadığı; mesleki eğitimi 

istemeyerek seçen öğrencilerin, staj çalışma koşullarına daha olumlu baktıkları; başka 

seçeneği olmadığı için zorunlu olarak alan ve dalını seçtiğini belirten öğrencilerin staj 

çalışma koşullarına daha olumlu baktıkları; kariyer beklentilerine yönelik görüşlerin, 

cinsiyet bakımından farklı olmadığı belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Uygulamalı Eğitim, Staj, Çalışma Koşulları, Kariyer Beklentileri, 

Meslek Lisesi Öğrencileri. 
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INTERNSHIP WORKING CONDITIONS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

STUDENTS OPINIONS ON CAREER EXPECTATIONS 

 

 

ABSTRACT 

Internship training and internship working conditions should be reinforced in practice 

in the theory, and serve to train manpower with all kinds of knowledge and skills in the field. 

However, it is observed that the difficulties experienced by some students who receive 

vocational training internship work conditions cause them to move away from the profession 

they are educated from and they change their career expectations by turning to different job 

fields. 

 In this study, it was aimed to determine whether there is a meaningful relationship 

between the opinions of Vocational High School students studying in Mersin regarding their 

working conditions and their career expectations; students' opinions about internship 

working conditions and career expectations; The aim of this study is to determine whether 

the field / branch, gender, vocational education, voluntary selection and the reasons for 

choosing the field / branch is differentiated. Our research is a survey model and the students 

who do internship in vocational high schools in Mersin city center in the 2018-2019 

academic year constitute the research universe. The research data were first coded for 

analysis in SPSS 20 program and the answers given to the open-ended questions in the 

survey were also grouped. Percentage, mean, standard deviation, t test, one way analysis of 

variance (ANOVA), Pearson correlation analysis, Cronbach Alpha internal consistency tests 

were used to analyze the data.  

According to the results of the research, positive thoughts about internship working 

conditions increased and positive thoughts about students' career expectations increased; that 

opinions about internship working conditions do not differ in terms of gender; students who 

unwillingly choose vocational training, are more positive in terms of internship working 

conditions; the students who stated that they had to choose the field and branch as they had 

no other option had a more positive view of the internship working conditions; opinions 

about career expectations were not different in terms of gender. 

Key Words: Applied Education, Internship, Working Conditions, Career Expectations, 

Vocational High School Students. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISI: OKUL ALGISI 

VE OKULA AİDİYETİN ROLÜ 

Fatma USLU GÜLŞEN 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin okul algısı ve okula aidiyet 

duygusunun, öğrencilerin akademik başarısını ne derecede yordadığını belirlemektir. 

Çalışmanın evrenini Eskişehir ili merkez ilçelerinde (Odunpazarı, Tepebaşı) ortaöğretim 

kurumlarında öğrenim görmekte olan 38.709 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. 

Tabakalı örnekleme kullanılarak belirlenen çalışmanın örneklemi, evrende bulunan 

ortaöğretim okulları yükseköğretime öğrenci yerleştirme puanlarına göre düşük, orta ve üst 

düzey başarılı olmalarına göre tabakalandırılmış ve her bir tabakadan ikişer okul seçilerek 

toplamda altı okuldan 385 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Çalışmanın verileri Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği ve Okul Algısı Ölçeğinin 

Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılarak elde edilmiş ve çoklu regresyon analizi yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Tüm veriler. 01 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Örneklem 

grubundan elde edilen bulgulara göre okul algısı ve okula aidiyet duygusu değişkenleri 

akademik başarıyı birlikte %23 düzeyinde yordamaktadır.  Her bir değişkenin akademik 

başarıyı yordama gücünü test etmek amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonucunda 

okula aidiyet duygusu değişkeninin akademik başarıyı tek başına %20 düzeyinde yordadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma bulguları doğrultusunda öğrencilerin okul toplumu ve ailesi tarafından 

değerlendirilmesinde önemli bir araç haline gelen akademik başarı için okula aidiyet 

duygusunun önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple okula aidiyet duygusu, 

başarılı bir öğrenme topluluğu oluşturma ve dolayısıyla başarılı bir öğrenme sürecinin en 

önemli öncüllerinden biri olarak görülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul algısı, okula aidiyet duygusu, akademik başarı. 
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ACADEMIC ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS: THE 

ROLE OF SCHOOL PERCEPTION AND SENSE OF SCHOOL BELONGING 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the extent to which school perception and 

sense of belonging of secondary school students predict their academic success. The 

population of the study consists of 38,709 secondary school students in the central districts 

of Eskişehir (Odunpazarı, Tepebaşı).  The sample of the study was determined by using 

stratified sampling. Schools was stratified as low, middle and high success level according 

to student placement scores to university. Two schools from each strata were determined 

and 385 students from six schools were included to the study. “Sense of School Belonging 

Scale” and “School Perception Scale” were adopted into Turkish and used to collect data 

from the sample.  

According to the findings, school perception and sense of school belonging predict 

academic achievement together at the level of 23%. As a result of simple regression analysis 

to test the predictive power of each variable, the sense of school belonging predicted 

academic achievement by 20% among secondary school students.  

According to the findings of the study, it was found out that the sense of school 

belonging was an important factor for academic success which was an important tool in the 

evaluation of students by the school community and family. Therefore, the sense of school 

belonging can be seen as one of the most important factor for a successful learning 

environment. 

Key Words: School perception, sense of school belonging, academic achievement. 
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KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ 

 

Bediha KARAPINAR  

ÖZET 

Görünmeyen emek olarak ortaya çıkan kadının ev içindeki emeği feminist 

çalışmalarda önemli bir yer almaktadır. Kadınların ev içinde harcadıkları emeğin duygusal 

emek olarak görülmesi, belirli bir mesai saatinin olmaması ve karşılıksız olması bu emeği 

görünmez kılmaktadır.  

Bu bağlamla bu çalışma,  kadınların ev içi görünmeyen emeğini toplumsal cinsiyet 

bağlamında analiz edilerek kadınların görünmeyen emeğini görünür kılmayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Emek, İş Bölümü, Feminizm. 
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WOMAN'S INVISIBLE LABOR 

 

 

ABSTRACT 

The labor of the woman, who emerges as invisible labor, plays an important role in 

feminist studies. The fact that the labor that women spend at home is seen as emotional labor, 

that there is no specific working hours and that they are unrequited makes this labor invisible. 

In this context, this study aims to make the invisible labor of women visible by analyzing 

the invisible labor of women in the context of gender. 

Key Words: Gender, Gender, Labor, Department of Labor, Feminism. 
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BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: 

HİBRİT ÖN İŞLEM OPTİMİZASYONU 

 

Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY 

İsmail Kutlugün AKBAY 

Ceyhun AKARSU 

Prof. Dr. Halil KUMBUR 

ÖZET 

Alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyokütle kullanımı günümüzde atık 

yönetimine katkı sağladığı için ciddi derecede önem kazanmıştır. Bu noktada, evsel ve 

endüstriyel katı atıklar kullanılarak biyogaz üretimi gerçekleştiren sistemler öne 

çıkmaktadır. Araştırmacılar son zamanlarda farklı atıklardan üretilebilecek olan biyogaz 

üretim verimini artırmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Bu amaçla fermantasyon ya da 

kofermantasyon öncesi atık karışımlarına farklı ön işlemler uygulanmakta ve birim kütle 

başına üretilebilecek biyogaz miktarının arttırılması hedeflenmektedir.  

Bu çalışmada bir meyve işleme endüstrisinden temin edilen atıkların(elma, nar, kara 

havuç) arıtma çamuru ile kofermantasyonu ile üretilen biyogaz oranının arttırılması amacı 

ile karışıma ayrı ayrı uygulanan mekanik, termal, kimyasal ön işlemlerin hibrit olarak 

uygulanmasının istatiksel olarak anlamlı olup olmadığı “Cevap-Yüzey Metodu (RSM)” ile 

irdelenmiştir. Program tarafından sunulan teorik sonuçlar, gerçekleştirilen deneylerin 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Biyogaz üretimini arttıracak farklı hibrit ön işlemler 

belirlenmiştir. Cevap yüzey grafikleri incelendiğinde, farklı ön işlemlerin birlikte 

kullanılması ile daha yüksek oranda biyogaz üretimi elde edileceği ortaya konmuştur. Fakat 

hibrit ön işlemler deney süresinin kısaltılmasında etkili olmamıştır. İstatistiksel sonuçlara 

göre, biyogaz üretimi arttırma üzerine en etkisiz parametrenin termal ön işlem olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arıtma Çamuru, Biyogaz, Hibrit Ön İşlem, Kofermantasyon, Meyve 

Atığı, RSM. 
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USING RESPONSE-SURFACE METHODOLOGY IN BIOGAS PRODUCTION: 

OPTIMIZATION OF HYBRID PRE-TREATMENT 

 

 

ABSTRACT 

The use of biomass, which is one of the alternative energy sources, has gained 

significant importance as it contributes to waste management. At this point, systems that 

produce biogas using domestic and industrial solid wastes come to the fore. Recently, 

researchers have been working to increase biogas production efficiency which can be 

produced from different wastes. For this purpose, different pre-treatments are applied to 

waste mixes before fermentation or cofermentation and it is aimed to increase the amount of 

biogas that can be produced per unit mass. 

In this study,  RSM was used to determine which pre-treatment methods (mechanical, 

thermal and chemical) should be used together as a hybrid pre-treatement to increase the 

biogas production potential by cofermantation of fruit wastes (apple, pomegranate, black 

carrot) and sewage sludge. The theoretical results presented by the program are compared 

with the results of the experiments. Different hybrid pretreatments were identified to increase 

biogas production. When the response surface graphs were examined, it was revealed that 

higher rate of biogas production would be obtained by using different pretreatments together. 

However, hybrid pretreatments were not effective in shortening the test period. According 

to statistical results, the most ineffective parameter on increasing biogas production was 

found to be thermal pretreatment. 

Key Words: Biogas, Cofermentation, Fruit Waste, Hybrid Pretreatment, RSM, Sewage 

Sludge. 
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BİYOGAZ ÜRETİMİNDE CEVAP-YÜZEY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: 

ATIK KARIŞIMLARININ OPTİMİZASYONU 

 

Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY 

İsmail Kutlugün AKBAY 

Ceyhun AKARSU 

Prof. Dr. Halil KUMBUR 

 

ÖZET 

Yükselen nüfus değerleri ve genişleyen ihracat hacmi ile birlikte meyve ve sebzelerin 

üretimi ve işlenmesi, artan talepleri karşılamak için çok önemli ölçüde artmıştır. Fakat bu 

taze gıdaların, işleme endüstrilerinde oluşturduğu katı atıklar ciddi bir ekonomik ve çevresel 

sorun haline gelmektedir. Bu noktada, katı atıkların kofermantasyon önderliğinde 

biyometanizasyonu yoluyla biyogaz geri kazanımının sağlanması günümüzde önem kazanan 

alternatif bir atık değerlendirme yöntemi olmuştur. 

Bu çalışmada bir meyve işleme endüstrisinden temin edilen atıkların(elma, nar, kara 

havuç) hem birbirleri ile hem de evsel nitelikli arıtma çamuru ile karıştırılmasıyla elde 

edilecek biyogaz üretiminin maksimum olması için atıkların karışımlar içerisindeki 

oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, biyogaz üretim miktarlarına ait sonuçların 

istatiksel olarak anlamlı olup olmadığı “Cevap-Yüzey Metodu (RSM)” ile irdelenmiştir. 

Program tarafından belirlenen model neticesinde sunulan teorik sonuçlar, gerçekleştirilen 

deneylerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Cevap yüzey grafikleri yorumlandığında, atıkların 

birlikte kullanılması ile biyogaz üretim potansiyelinin artacağı ve de reaksiyon süresinin 

kısaltılabileceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Karışım Oranı, Kofermantasyon, Meyve atıkları, RSM, 

Arıtma çamuru. 
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USING RESPONSE-SURFACE METHODOLOGY IN BIOGAS PRODUCTION: 

OPTIMIZATION OF WASTE MIXTURES 

 

 

ABSTRACT 

The production and processing of fruits and vegetables has risen dramatically to meet 

increasing demands, with rising population values and expanding export volumes. However, 

the solid waste generated by these fresh foods in the processing industries is becoming a 

serious economic and environmental problem. At this point, the recovery of biogas by 

biomethanization of cofermantation of solid wastes has become an alternative waste 

assessment method which is gaining importance today.  

In this study, it is aimed to determine the ratio of wastes in the mixtures in order to 

maximize the biogas production obtained by mixing the wastes obtained from a fruit 

processing industry (apple, pomegranate, black carrot) both with each other and with 

domestic sewage sludge. In addition, the results of biogas production were analyzed with 

“Responce Surface Method (RSM)” to find out if the results were meaningful statistically. 

The theoretical results presented as a result of the model determined by the program were 

compared with the results of the experiments performed. When the response surface graphs 

were interpreted, it was determined that the biogas production potential would be increased 

by using the wastes together and the reaction time could be shortened. 

Key Words: Biogas, Cofermantation, Fruit waste, Mixture ratio, RSM, Sewage sludge. 
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ALGILANAN NEPOTİZMİN ETİK LİDERLİK ARACILIĞINDA ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIĞA ETKİSİ 

 

Fatih ÖZDEMİR 

Gülfer ÖZER 

ÖZET 

Otel işletmelerinin emek yoğun bir özelliğe ve dinamik bir ortama sahip olması insan 

kaynaklarını oldukça önemli bir hale getirmiştir. Bu hususta işgörenlerden en üst düzeyde 

yararlanabilmek, işletmenin varlığını sürdürebilmek ve diğer işletmelere karşı rekabet 

avantajı elde edebilmek için, yeterli donanıma sahip işgörenler işletme için hayati önem arz 

etmektedir. Ancak, insan kaynakları ile ilgili sorunlar, varlığını günümüzde de 

sürdürmektedir. Bu sorunlardan biri de nepotizm uygulamalarıdır. 

Bu araştırmada, nepotizmin örgütsel bağlılığa etkisi ve etik liderliğin bu etkideki 

aracı rolü incelenmiştir. İskenderun Teknik Üniversitesi’nde staj görmüş olan öğrenciler 

üzerinde anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilen veriler kurulan 

hipotezler çerçevesinde test edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

etkisini ölçmek amacı ile doğrusal regresyon, aracılık etkisini ölçmek için ise hiyerarşik 

regresyon analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nepotizm, Etik liderlik, Örgütsel bağlılık 
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THE EFFECT OF PERCEPTIONED NEPOTISM ON ORGANIZATIONAL 

COMMITMENT IN ETHICAL LEADERSHIP 

 

 

ABSTRACT 

The fact that hotel businesses have a labor-intensive feature and a dynamic 

environment has made human resources quite important. In this respect, it is vital fort he 

employees to be able to make the most of the employees in order to maintain the existence 

of the company and to have a ccompetitive advantage against the other enterprises. However, 

human resources problems continue to exist today. One of these problems is the practices of 

nepotism. 

In this study the effect of nepotism on organizational commitment and the mediating 

role of ethical leadership in this effect were examined. The data obtained from the students 

who had internship at Iskenderun Technical University by using questionnaire technique and 

easy sampling method were tested within the framework of established hypotheses. In order 

to measure the effect of independent variables on dependent variable hierarchical regression 

analysis was used to measure the effect of linear regression mediation. 

Key Words: Nepotism, Ethical leadership, Organization commitment. 
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KARİYER KARARSIZLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA 

 

Gülten GÜMÜŞTEKİN 

Merve Gözde DURMAZ 

ÖZET 

Kariyer bireyin hayatının şekillenmesine yardımcı olan ve gelecekte izleyebileceği 

yola ışık tutan önemli bir kavram olarak nitelenebilir. Karar verme, karşılaştığımız durumlar, 

olaylar ve davranışlara yönelik bireysel yargılarımızı olarak değerlendirilmektedir. 

Yaşamımızın büyük bir bölümünü oluşturacak olan mesleki hayatımızın belirlenmesi 

aşaması günümüzde kariyer kararı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kariyer kararı alma 

bireylerin genç yaşlarda üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Bireyler üstlerine düşen 

sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstermektedirler. Günümüzde genç 

bireyler kariyerler kararı vermeye yönelik çeşitli zorluklar yaşayabilmektedir. Kariyer 

kararsızlığı literatürde mesleki psikoloji ve kariyer danışmanlığı çerçevesinde 

incelenmektedir. Kariyer kararsızlığı bireyin eğitimsel, mesleki ve kariyer ile ilgili yaşadağı 

kararsızlık durumu olarak tanımlanabilmektedir (Xu, 2019: 1). Kariyer kararsızlığı kariyer 

psikologlarının üzerinde çalıştığı, bireyler için endişe kaynağı olan durumdur.  

İlk çalışmalarda öğrencilerin kariyer kararı verme sorununa odaklanmış olan kariyer 

kararsızlığı, günümüzde bireylerin yaşamları boyunca kariyer kararlarını gözden 

geçirmelerini gerektiren bir durum olarak gözlemlenmektedir (Osipow, 1999: 147). Kariyer 

kararı verme sürecinin karmaşasından dolayı birçok birey karar verme sürecinde veya 

öncesinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Yaşadıkları bu zorluklar bireyleri olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Kariyer kararı verme konusunda zorlukların belirlenmesi 

bireylere yardım etmenin ilk adımıdır. Bununla birlikte mesleki seçim yapma ve eğitim 

seçeneği belirleme sürecinde olan yetişikinler için büyük bir öneme sahiptir (Babarovic ve 

Sverko, 2018: 2). Bu nedenle kariyer kararsızlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu 

faktörlere ilişkin çözüm önerilerinin sıralanması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, 

lisansüstü öğrencilerin kariyer kararsızlığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart 
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Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesin’de lisansüstü ve doktora öğrencileri örneklem 

kapsamına alınmıştır. Veriler mülakat tekniği kullanılarak, yarı yapılandırılmış soru 

formuyla elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde MAXQDA programından ve içerik 

analizi yönteminden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, karar verme, kariyer kararsızlığı. 
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A QUALITATIVE RESEARCH ON GRADUATE STUDENTS TO IDENTIFY 

FACTORS AFFECTING CAREER INDECISION 

 

 

ABSTRACT 

Career can be defined as an important concept that helps shape an individual's life 

and sheds light on the way it can follow in the future. Decision making is considered as our 

individual judgments about the situations, events and behaviors that we face. The 

determination of our professional life, which will constitute a large part of our lives, is now 

a career decision. Career decision-making is a responsibility that individuals must take at a 

young age. Individuals strive to fulfill their responsibilities in the best way. Nowadays, 

young people face various difficulties in making careers decisions. Career indecision is 

examined in the literature within the framework of professional psychology and career 

counseling. Career indecision can be defined as an indecisive situation experienced by an 

individual in educational, professional and career. Career indecision is a condition in which 

career psychologists are working, which is a source of concern for individuals. In the first 

studies, career instability focused on students' career decision making problem is seen as a 

situation that requires individuals to review their. their career decisions throughout their 

lives.  

Because of the complexity of the career decision-making process, many individuals 

face various difficulties before or during the decision-making process. These difficulties may 

affect individuals negatively. Identifying challenges in making a career decision is the first 

step in helping individuals. However, it is of great importance for adults who are in the 

process of making professional choices and choosing educational options. 

 For this reason, it is important to identify the factors affecting career instability and 

to list the solutions for these factors. In this respect, determining the factors that affect career 

instability of graduate students is the aim of the study. Within the scope of the study, graduate 

and post graduate students at the Faculty of Political Sciences of Çanakkale Onsekiz Mart 

University were included in the sample. The data were obtained by semi-structured 

questionnaire using interview technique. MAXQDA program and content analysis method 

were used to evaluate the data. their career decisions throughout their lives. Because of the 

complexity of the career decision-making process, many individuals face various difficulties 
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before or during the decision-making process. These difficulties may affect individuals 

negatively. Identifying challenges in making a career decision is the first step in helping 

individuals. However, it is of great importance for adults who are in the process of making 

professional choices and choosing educational options. 

 For this reason, it is important to identify the factors affecting career instability and 

to list the solutions for these factors. In this respect, determining the factors that affect career 

instability of graduate students is the aim of the study. Within the scope of the study, graduate 

and post graduate students at the Faculty of Political Sciences of Çanakkale Onsekiz Mart 

University were included in the sample. The data were obtained by semi-structured 

questionnaire using interview technique. MAXQDA program and content analysis method 

were used to evaluate the data. 

Key Words Career, decision-making, career indecision. 
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TAŞINMAZ DEĞERLEME TAHMİN MODELLEMESİ İÇİN YENİ HİBRİT 

MODEL ÖNERİSİ: KONYA ÖRNEĞİ 

 

Süleyman ŞİŞMAN 

Şükran YALPIR  

Ali Utku AKAR 

 

ÖZET 

Ülkemizde toplu taşınmaz değerlemesi konusunda herhangi bir kesin model söz 

konusu olmadığından değer objektif olarak tespit edilememektedir. Kamulaştırma, 

vergilendirme, özelleştirme, arsa ve arazi düzenlemeleri gibi uygulamalarda problem 

yaşanmakta olup, ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Taşınmaz değerlemesi ülkenin geliri 

açısından büyük öneme sahip olduğundan değerleme çalışmalarının aynı anda ve bütüncül 

olarak yapılabilmesi için bir model oluşturulması gereklidir. Bunun içinde taşınmazların 

değer tespiti için genel çözüm üreten yeni bir modele ihtiyaç vardır. Bu yeni taşınmaz değer 

tahmini modeliyle bölgedeki tüm taşınmazların değer tespitinin yapılması kolaylaşacaktır. 

Bu çalışmada toplu taşınmaz değerlemede Nominal, AHP ve Cobb-Douglas 

matematiksel modellerinden faydalanarak yeni bir hibrit model önerilmiştir. Önerilen bu 

model Konya ilinin Saraçoğlu mahallesinde düzenlenen 35 taşınmaza ait belirlenen kriterler 

modele uygulanmıştır. Elde edilen model değerleriyle piyasa değeri karşılaştırılmıştır. Yeni 

hibrit modelin piyasa koşullarındaki değerle aralarında polinom ilişkisi olduğu ve R2= 0.86 

ile başarı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz değerleme, Cobb-Douglas hibrit modeli, Nominal, AHP. 
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NEW HYBRID MODEL PROPOSAL FOR REAL ESTATE VALUATION 

ESTIMATION MODELING: KONYA CASE 

 

 

ABSTRACT 

Since there is no definite model for the mass real estate valuation in Turkey, the value 

cannot be determined objectively. There are problems in applications such as expropriation, 

taxation, privatization, land arrangements and they cannot meet the needs. As the real estate 

valuation is of great importance in terms of the income of the country, it is possible to carry 

out the valuation studies simultaneously and holistically depending on a new model. There 

is a need for a new model that provides a general solution for the valuation of real estate. 

With this new mass real estate value estimation model, it will be easier to determine the 

value of all real estate in the region. 

In this study, a new hybrid model was proposed by utilizing Nominal, AHP methods 

and Cobb-Douglas hybrid model in the real estate valuation. This proposed model was 

applied to the model with the criteria determined for 35 plots in Saraçoğlu neighborhood of 

Konya. The obtained model values were compared with the market value. The results of the 

new proposed Nominal, AHP, Cobb-Douglas model were obtained with approximately 86% 

success. 

Key Words: Real Estate, Cobb-Douglas hybrid model, Nominal, AHP. 
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TAŞINMAZ DEĞER TAHMİNİNDE COBB – DOUGLAS HİBRİT MODEL 

UYGULAMASI 

 

Ali Utku AKAR 

Şükran YALPIR 

Süleyman ŞİŞMAN 

ÖZET 

Günümüzde ihtiyaç duyulan taşınmaz değeri, kamulaştırmadan vergilendirmeye, 

imar uygulamalarından sigortalamaya, değer esaslı alım satım işlerinden kentsel dönüşüme 

kadar uzanan geniş bir yelpazede kendine uygulama alanı bulmaktadır. Bu kadar geniş bir 

kullanım alanına sahip olan taşınmaz değerleme konusu hem ülkemizde hem dünyanın 

birçok ülkesinde ekonomik anlamda büyük öneme sahiptir. Fakat günümüzün değişen 

ihtiyaçları doğrultusunda; anlık çözümler sunan gelir, emsal, maliyet yöntemleri gibi tekil 

değerleme yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle genel çözümler sunan toplu taşınmaz 

değerleme konusu gündeme gelmiştir. Toplu değerleme sistemleri sayesinde yüzlerce 

taşınmazın değeri aynı anda belirlenebilmekte ve taşınmazlar adil bir şekilde 

vergilendirilmektedir. Ayrıca toplu değerleme sistemleriyle oluşturulan taşınmaz değer 

haritaları kentleşme politikası açısından işlevsel birçok bilginin sunumunu içermektedir. 

Bu çalışmada; toplu değerleme medeli olarak nonlineer regresyon yaklaşımıyla 

Cobb-Douglas hibrit modeli, Konya ili merkez mahallelerinden 457 arsaya ait 34 kriter ile 

uygulanmıştır. Ayrıca aynı veri setiyle lineer regresyon modeli oluşturularak, performans 

ölçümleri karşılaştırılmıştır. Lineer regresyon modelinde yaklaşık %82, Cobb-Douglas hibrit 

modelinde ise yaklaşık %85 başarı elde edilmiştir. Ayrıca oluşturulan model değerleri ile 

piyasa değerlerini karşılaştırmak için MAE, MAPE ve RMSE değerleri hesaplanmıştır. 

Uygulanan model yardımıyla uzun vadede düşük maliyet ve hızlı bir şekilde taşınmaz değer 

tespitlerinin yapılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz değerleme, Lineer regresyon, Cobb-Douglas hibrit modeli. 
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Cobb-Douglas Hybrid Model Applıcation For Estımation Of Real Estate Value 

 

 

ABSTRACT 

The real estate value needed today finds a wide range of applications ranging from 

expropriation to taxation, zoning applications to insurance, value based trading and urban 

transformation. The subject of real estate appraisal, which has such a wide usage area, has 

great economic importance both in our country and in many countries of the world. 

However, singular real estate valuation methods such as revenue, precedent and cost 

methods that offer instant solutions in line with the changing needs of today are inadequate. 

Therefore, the subject of mass real estate appraisal, which offers more general solutions, has 

come up. With the help of mass real estate valuation systems, the value of hundreds of real 

estates can be determined simultaneously and the real estates can be taxed in a fair manner. 

In addition, real estate value maps created by mass valuation systems include presentation 

of many functional information in terms of urbanization policy. 

In this study, the Cobb-Douglas hybrid model with nonlinear regression approach 

was applied to the aggregate valuation system with 34 criteria belonging to 457 plots of land 

in the central districts of Konya. In addition, linear regression model was created with the 

same data set and performance measurements were compared. Approximately 82% success 

was achieved in linear regression model and 85% success in Cobb-Douglas hybrid model. 

MAE, MAPE and RMSE values were calculated to compare the model values and market 

values. In addition, it has been found that, with the help of these models, real estate value 

determinations can be made quickly and at low cost in the long run. 

Key Words: Real Estate, Lineer regression, Cobb-Douglas hybrid model. 
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YAŞADIĞIMIZ KENTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM İÇİN  

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Ahmet ÖZER  

ÖZET 

Günümüzde ihtiyaç duyulan taşınmaz değeri, kamulaştırmadan vergilendirmeye, 

imar uygulamalarından sigortalamaya, değer esaslı alım satım işlerinden kentsel dönüşüme 

kadar uzanan geniş bir yelpazede kendine uygulama alanı bulmaktadır. Bu kadar geniş bir 

kullanım alanına sahip olan taşınmaz değerleme konusu hem ülkemizde hem dünyanın 

birçok ülkesinde ekonomik anlamda büyük öneme sahiptir. Fakat günümüzün değişen 

ihtiyaçları doğrultusunda; anlık çözümler sunan gelir, emsal, maliyet yöntemleri gibi tekil 

değerleme yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle genel çözümler sunan toplu taşınmaz 

değerleme konusu gündeme gelmiştir. Toplu değerleme sistemleri sayesinde yüzlerce 

taşınmazın değeri aynı anda belirlenebilmekte ve taşınmazlar adil bir şekilde 

vergilendirilmektedir. Ayrıca toplu değerleme sistemleriyle oluşturulan taşınmaz değer 

haritaları kentleşme politikası açısından işlevsel birçok bilginin sunumunu içermektedir. 

Bu çalışmada; toplu değerleme medeli olarak nonlineer regresyon yaklaşımıyla 

Cobb-Douglas hibrit modeli, Konya ili merkez mahallelerinden 457 arsaya ait 34 kriter ile 

uygulanmıştır. Ayrıca aynı veri setiyle lineer regresyon modeli oluşturularak, performans 

ölçümleri karşılaştırılmıştır. Lineer regresyon modelinde yaklaşık %82, Cobb-Douglas hibrit 

modelinde ise yaklaşık %85 başarı elde edilmiştir. Ayrıca oluşturulan model değerleri ile 

piyasa değerlerini karşılaştırmak için MAE, MAPE ve RMSE değerleri hesaplanmıştır. 

Uygulanan model yardımıyla uzun vadede düşük maliyet ve hızlı bir şekilde taşınmaz değer 

tespitlerinin yapılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kentl(il)eşme, kentsel sorunlar, insani gelişme endeksi, yaratıcı ve 

akıllı kent,  kapsayıcılık, erdemli kent. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 362 

MEKÂN, TARİH VE İNSAN BAĞLAMINDA MERSİNDEKİ YENİ SÜRECE 

SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ 

 

Ahmet ÖZER  

ÖZET 

Bilindiği üzere kentleşme, demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel bir değişmeyi 

ifade der. Demografik açıdan kentleşme, nüfusun kırsal ve tarımsal alanlardan kentlere 

akması; ekonomik kentleşme, tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun başta sanayii olmak 

üzere tarım dışı faaliyetlere ve sektörlere kayması, orada yoğunlaşması; sosyo-kültürel 

kentleşme ve kentlileşme ise demografik ve ekonomik kentleşmeye uğrayan nüfusun kentin 

normlarını ve yaşayış biçimini yeni bir tarz olarak benimsemesi, yaşaması, yani 

“kentlileşmesi” demektir.  

İsminden de anlaşıldığı gibi kentleşme, başlamış ve devam eden bir süreci ifade eder. 

Gerçek anlamda bir kentleşmenin meydana gelmesi için bu üç unsurun bir arada yaşanması 

gerekir. Bunlardan birinin eksik olması durumunda o ülkede veya o kentte gerçek anlamda 

bir kentleşmeden ve sosyolojik anlamda bir kentlileşmeden bahsedilemez. Mersin’i tarihi 

süreç içerisinde bu kavramların ışığında inclediğimizde kentleşmeden ziyade çarpık bir 

gelişme ile karşıkarşıya olduğunu görüyoruz.  

Demografik açıdan, Mersin kentleşmeden ziyade “demografik şişmeyi”, ekonomik 

açıdan baktığımızda ise artan nüfusu istihdam edecek bir sanayi olmadığı gibi bu anlamda 

yeni sanayi politikaları da geliştirilemediğini; sosyo-kültürel açıdan ise bu süreç anomik 

kentleşme, yabancılaşma ve arabeskleşme olgularının dramatik olarak yaşanmasına yol 

açmış görünüyor.  

Yerel ve genel idare, yaşanan sorunları çözerek, gelen nüfusu kent sürecine entegre 

etmeleri gerekirken yönetim zafiyeti, yasal, idari ve mali güçlükler nedeniyle bunu 

gerçekleştirememiştir. Sonuçta gelenler;  kente entegre olmamış, arda kalmış, kentlileşmek 

yerine kenti birer büyük köy haline çevirmiştir. Sorunlara doğru teşhisler konulmaz ve doğru 

çözümler üretilmezse bu süreç daha da büyüyerek devam edecek, böylece sorunlar içinden 

çıkılamaz hale gelecektir. Bunun da sonucunda kentlerin varoşlarında gelecekte kapanması 

zor derin toplumsal çalkantılar ve bunalımlar yaşanabilir. O nedenle bugünden tedbir almak 

elzemdir, aksi taktirde yarın geç olabilir. Bu çalışmada bahsi geçen kavramlar ışığında 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 363 

Mersin tarihi gelişim süreci içinde ele alınacak, yapılmış araştırma, gözlem ve literatür 

ışığında incelenerek bütün yönleri ile ele alınacak, proplem alanları ortaya konulacak, 

ardından bu sorunlar yumağından çıkış için yeni bazı kavram ve modeller önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kentleşme ve kentlileşme, Mersin kent tarihi, yaşanan sorunlar, yeni 

kavram ve modeller, merkezi ve yerel yönetimlerin rolu. 
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ASAL ALT MODÜLLER VE GÜÇLÜ NİLPOTENT ELEMANLAR 

 

Ortaç ÖNEŞ  

Mustafa ALKAN 

ÖZET 

Asal alt modül kavramı modül teorisinde önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, asal alt 

modülün bir genellemesi ve güçlü nilpotent elemanlar kullanılarak değişmesiz halka 

üzerindeki modüller için bazı karakterizasyonlardan söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Asal alt modül, Radikal alt modül, Güçlü Nilpotent eleman. 
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PRIME SUBMODULES AND STRONGLY NILPOTENT ELEMETS 

 

 

ABSTRACT 

The concept of prime submodule plays an important role in module theory. In this 

study, we talk about some characterizations for modules over a noncommutative ring with 

the help of a generalization of prime submodules and strongly nilpotent elements. 

Key Words: Prime submodule, Radical submodule, Strongly Nilpotent element. 
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ASAL İDEALLER VE GÜÇLÜ NİLPOTENT ELEMANLAR 

 

Ortaç ÖNEŞ  

Mustafa ALKAN 

ÖZET 

Asal ideal kavramı halka teorisinde önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, asal idealin 

bir genellemesi ve güçlü nilpotent elemanlar kullanılarak değişmesiz halkalar için bazı 

karakterizasyonlardan söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Asal ideal, Radikal ideal, Güçlü Nilpotent eleman. 
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PRIME IDEALS AND STRONGLY NILPOTENT ELEMENTS 

 

 

ABSTRACT 

The concept of prime ideal plays an important role in ring theory. In this study, we 

talk about some characterizations for noncommutative rings with the help of a generalization 

of prime ideals and strongly nilpotent elements. 

Key Words: Prime ideal, Radical ideal, Strongly Nilpotent element. 
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1950-1970 SANAT ORTAMINDA “İŞ VE İSTİHSAL SERGİSİ” 

 

SALİH GEZEN 

Berna COŞKUN ONAN 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türk sanatının yüzyıllara dayanan figüratif geleneğinin temel 

eğilimlerinin neler olduğunu belirli araştırma soruları yoluyla ortaya koymak ve buradan 

hareketle, Batı’ya dönük sanatsal değişimin temel göstergelerini anlamlandırmaktır. Bu 

amaçla araştırmanın her bölümünde, içeriğin kapsamına yönelik araştırma soruları sorularak 

kuramsal bir çözümleme yöntemi uygulanmıştır.  

Araştırmanın Türk sanatında geleneğe bağlılık ve modernleşme arasındaki gerilime 

tanıklık eden olaylardan biri olarak ele alınan “İş ve İstihsal Sergisi”, bu dönüşümün önemli 

göstergelerinden biri olarak bağlamın merkezine oturtulmuştur. 1954 yılında, Yapı ve Kredi 

Bankası’nın onuncu yıldönümü nedeniyle düzenlediği ‘’İş ve İstihsal’’ konulu resim ve afiş 

yarışması, birçok anlamda Türkiye’de modern sanattan çağdaş sanata geçişin ilk 

ödüllendirildiği jürili etkinlik olarak bilinmektedir. Etkinlik, dönemin toplumsal ve siyasi 

ortamı bağlamında etkileşimler ve değişimler gibi çeşitli başlıklarda ele alınmıştır. 

Yarışmada Aliye Berger’in birinci olması nedeniyle soyut sanatın destek bulması ve Lhote 

Kübizmini (Anadolu Kübizmi) savunan akademik anlayışın güç kaybetmeye başlaması, 

yarışmanın Türk sanatını etkileyen önemli sonuçları arasındadır. 

Araştırmanın sonuç bölümü, girişte bağlamı oluşturan soruların bölümler arasında 

kurulan bağlantıları üzerinden yazılmıştır. Bu sonuçlar arasında; Türk sanatında geleneğin 

oluşumu, değişen ve değişmeyen kültürel değerler, Batıyla kurulan sanatsal iletişim, soyut 

sanatın Avrupa ve Amerika’daki gelişimi, Türk sanatında Batıya dönük sanat anlayışının 

oluşumu ve serginin değerlendirilmesi ve Türk sanatı açısından önemi gibi kısımlar 

bulunmaktadır.  

Bunlardan ayrıca önem taşıyanlar, sergi bağlamında yaşanan sanatsal değişimler, 

serginin Türk sanatı açısından önemi ve 1950-1970 sanat ortamıdır. 1950-70’li yıllar, serbest 

ekonomi ve politik ortamın olanaklarından yararlanan bankalar ve galeriler gibi özel 

kurumların, Cumhuriyet döneminde sanata devlet tarafından verilen destek ve girişimleri 

sahiplendikleri bir dönemdir. Bu yıllar aynı zamanda, bu özel kurumların sanata mekân 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 369 

bulunması için çaba içerisinde oldukları ve sanatçıya teşvik edici girişimlerde bulundukları 

dönüşüm yılları olmuştur. Kurumların bilinçli koleksiyonerlik ve galericilik çabaları, 

İstanbul dışında İzmir ve Ankara’da da sanat faaliyetleri konusunda öncü niteliktedir. Türk 

sanatı anlamında kimlik kaygılarının gelenekle ilişkisinin şekillendiği ve bireysellik 

arayışlarıyla sergilenme imkânı bulduğu bu dönem aynı zamanda özel kurumlar olan 

galerilerin arttığı, örgütlendiği ve galericiliğin bir meslek haline geldiği dönem olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aliye Berger, Yapı ve Kredi Bankası, Soyut Sanat,Yarışma, Türk 

Sanatı. 
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“WORK AND PRODUCTION EXHIBITION” IN-BETWEEN 1950-1970 ART 

ENVIRONMENT 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research, to reveal the basic tendencies of the figurative tradition 

of Turkish art that goes back to centuries, through certain research questions and from this 

point of view to understand the main indicators of artistic change towards the West. For this 

purpose, a theoretical analysis method was applied by asking the research questions about 

the content of each part of the research. The “Work and Employment Exhibition”, which is 

considered as one of the events that witnessed the tension between the commitment to 

tradition and modernization in Turkish art, has been placed at the center of the context as 

one of the important indicators of this transformation. In 1954, painting and poster 

competetion that organized by Yapi ve Kredi Bank due to the tenth anniversary of " Work 

and Employment Exhibition", is known with many respects such as the first jury awarded 

event of the transition from modern art to contemporary art in Turkey. The activity has been 

discussed in various topics such as interactions and changes in the context of the social and 

political environment of the period. As Aliye Berger came first in the competition, gaining 

support abstract art and the academic understanding defending Lhote Cubism (Anatolian 

Cubism) begining to lose power, are of the important results of the contest affecting Turkish 

art. The conclusion section of the research, the questions that make up the context in the 

introduction are structured over the connections between the allsections. 

 Among these results; the formation of tradition in Turkish art, changing and 

unchanging cultural values, Artistic communication with the West, the development of 

abstract art in Europe and America, the formation of understanding in Turkish art facing 

Western art, and the evaluation of the exhibition and its importance for Turkish art. Of these, 

also important, artistic changes in the context of the exhibition, the importance of the 

exhibition in terms of Turkish art and 1950-1970 art environment. Privateinstitutions such 

as galleries and banks benefiting from the opportunities of free economy and political 

environment, possesed the initiatives and supports for art, provided by government in the 

Republican period, in 1950-70s. These years were also transformation years, which these 

private institutions endeavored to find a place for art and made attempts to encourage the 
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artist in. Conscious collecting and efforts of institutions for art dealing, are also pioneer 

initiatives in art activities in Izmir and Ankara besides Istanbul. It was the period, in which 

the relationship between identity concerns and tradition shaped by means of Turkish art, 

organizers and galleries becamea profession and also the galleries, which were private 

institutions increased, as well. 

Key Words: Aliye Berger, Yapı ve Kredi Bank, Abstract Art, Competition,  

Turkish Art. 

………  
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SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 

 

Mine EKİNCİ 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, 4.sınıf okul öncesi ve sınıf öğretmen adayı öğrencilerin 

okuma alışkanlıklarının cinsiyet, okudukları bölüm, anne-baba eğitim durumu, aile gelir 

durumu ve medya kullanımı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit 

etmektir. Araştırmanın çalışma evreni, Türkiye’deki tüm üniversitelerde sınıf ve okul öncesi 

öğretmenliği eğitimi görmekte olan öğrencileri kapsayacaktır. Araştırmanın örneklemi ise, 

Mersin Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Pamukkale 

Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan Sınıf ve 

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde okuyan tesadüfî örnekleme yöntemiyle tespit edilen 

öğrencilerden oluşturulacaktır. Araştırmaya toplam 1200 öğrenci katılması planlanmaktadır. 

Araştırma verilerinin toplanması için belirlenen zamanlarda “Okuma Alışkanlığı Anketi” ve 

“Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” birlikte uygulanması planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim fakültesi, öğretmen adayı, kitap okuma, okuma alışkanlığı. 
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………  Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının 

İncelenmesi 

 

ABSTRACT 

prospective primary school students differ according to gender, department, parent 

education level, family income status and media usage variables. The population of the 

research, which will include all pre-university students to see the teacher in the classroom 

and school education in Turkey. The sample of the study was random sampling method in 

Mersin, Uludag University, Gaziantep University, Ataturk University, Karadeniz Technical 

University, Anadolu University, Ege University, Pamukkale University, Gazi University and 

Marmara University. determined students will be formed. A total of 1200 students are 

planned to participate in the study. “Reading Habit Questionnaire” and um Attitude Scale 

for Reading Habit ”are planned to be applied together. 

Key Words: Faculty of Education, prospective teachers, reading books, reading habit. 
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RADYASYONUN NEDEN OLDUĞU KARDİYOTOKSİK ETKİYİ ÖNLEMEDE N-

ASETİL SİSTEİNİN ROLÜ 

Songül BARLAZ US 

Özden VEZİR 

Metin YILDIRIM 

Gülşen BAYRAK  

Serap YALIN 

 Ebru BALLI  

Erdinç YALIN  

Ülkü CÖMELEKOĞLU 

ÖZET 

Amaç: Radyoterapi kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan tedavi 

modalitelerinden biridir. Fakat iyonlaştırıcı radyasyon ışınlama bölgesi etrafındaki normal 

doku ve organlarda hasara neden olmaktadır. Bu nedenle radyoterapide radyokoruyucu 

ajanlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, N asetil sisteinin kalp dokusu için radyokoruyucu 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Materyal ve Method: Çalışmada 30 Adet erkek Wistar Albino sıçan kullanılmıştır. 

Sıçanlar dört gruba ayrılmıştır.  Grup I: kontrol grubu (n=6), bu gruptaki sıçanlara 7 gün 

boyunca serum fizyolojik enjekte edilmiştir. Grup 2: NAC grubu (n=8), bu gruptaki sıçanlara 

7 gün boyunca günlük 240 mg/kg dozunda NAC enjekte edilmiştir. Grup 3: RT grubu (n=8), 

bu gruptaki sıçanlara 7 gün boyunca serum fizyolojik enjekte edilmiş ve son enjeksiyondan 

1 saat sonra RT uygulanmıştır. Grup 4: RT+NAC grubu (n=8), bu gruptaki sıçanlara 7 gün 

boyunca NAC enjekte edilmiş ve son NAC dozundan 1 saat sonra RT uygulanmıştır. RT’den 

24 saat sonar radyasyonun kalpteki akut etkilerini belirlemek için kan alınmış ve kalp dokusu 

izole edilmiştir.Tüm gruplarda, interlökin-4, İnterlökin-6, tümör nekroz faktörü- alfa, 

transforme edici büyüme faktörü-β, galektin-3, kreatin kinaz ve kreatin kinaz izoenzim-MB 

aktiviteleri belirlendi. Aynı zamanda melondioldehit ve nitrik oksit seviyeleri ile,süperoksit 

dismutaz,  katalaz ve glutatyon peroksidaz aktiviteleri belirlendi.Ek olarak kalbin histolojik 

değişimleri değerlendirildi.  
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Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları RT uygulamasının hem sitokin salınımı hem de 

oksidatif stresi artırdığını göstermiştir. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile iyi 

bilinen NAC, RT'nin bu etkilerini büyükölçüde azaltmıştır. Ayrıca hem ışık mikroskobu 

hem de electron mikroskobu ile yapılan histolojik değerlendirmelerde gruplar arasında fark 

görülmemiştir.  

Karar: RT öncesi NAC enjeksiyonu, RT’nin neden olduğu kardiyak hasarını 

iyileştirdiği görülmüştür. Yani NAC kalp hasarını önleyebilecek potansiyel bir radio 

koruyucu olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, kalp, N asetil sistein, sitokin, antioksidan, 

radyokoruyucu. 
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THE ROLE OF N-ACETYLCYSTEINE IN PREVENTING EFFECT OF 

RADIATION-INDUCED CARDIOTOXICITY   

 

 

ABSTRACT 

Aim: Although radiotherapy (RT) is one of the commonly used methods of cancer 

treatment, ionizing radiation induces damages to normal tissue and organs around irradiation 

region. Therefore, radioprotectives are needed to protect normal tissues RT. This study 

aimed to investigate the protective effect of NAC on RT-induced cardiotoxicity in rats for 

heart.  

Materials and methods: The animals were divided into four groups. The rats in 

control group were injected with saline for 7 days; the rats in NAC group were injected NAC 

at dose of 240 mg/kg day for 7 days; the rats in RT group were injected with saline for 7 

days plus was irradiated 1 hour after the last injection and the rats in NAC+RT group were 

injected with NAC for 7 days and irradiated 1 hour after the last NAC dose. Serum 

Interleukin-4, interleukin-6, tumor necrosis factor-alpha, transforming growth factor β, 

galectin-3 levels and creatine kinase and creatine kinase isoenzyme-MB activities were 

determined in all groups. Also, tissue malondialdehyde and nitric oxide levels, superoxide 

dismutase, catalase and glutathione 376peroxidise activities were determined. In addition, 

histological changes of heart were evaluated. All measurements were performed 24 hours 

after RT.  

Results: The results of this study showed that RT administration increases both 

cytokine release and oxidative stress. NAC, which is well known for its antioxidant and anti-

inflammatory properties, has greatly mitigated these effects of RT. There was no difference 

between the groups in both light microscopic and electron microscopic for histological 

evaluation.  

Conclusion: Pretreatment of rats with NAC ameliorated cardiac injury induced by 

RT.  Our findings suggested that NAC may be a potential radioprotector which is capable of 

preventing the cardiac damage. 

Key Words: Radiotherapy, heart, N-acetyl cysteine, cytokines, antioxidants, radioprotector. 
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1859 KULELİ VAK’ASI VE ABDÜLAZİZ’İN VAK’A İLE İLİŞKİSİ 

 

Mesure GÖK 

ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğunun otuz birinci padişahı olan Sultan Abdülmecit döneminde 

1859 yılında meydan gelen Kuleli Vak’ası padişaha yönelik bir suikast girişimiydi. Bu 

dönem Kırım Savaşı ve Tanzimat Fermanı’nın sıkıntıları, hoşnutsuzluk ve lüks yaşama 

arzularının yaşandığı bir dönemdi. Bu gelişmeler, istedikleri makam ve mevkileri elde 

edememiş olan ve devlet yönetiminden memnun olmayan bir kısım kişilerin bir cemiyet 

çatısı altında bir araya gelmesine neden oldu. Padişahın yönetiminden rahatsızlık duyan ve 

bir suikast ile yönetimi değiştirme amacı güden bu cemiyetin kurucusu Bayezid Medresesi 

Müderrisi Süleymaniyeli Şeyh Ahmet Efendi’ydi.  Cemiyet kısa sürede ulemadan hocaların, 

askeriyeden subay ve paşaların katılımı ile genişledi. Hükümet Tatar Hasan Paşa’nın ihbarı 

ile Cemiyetin faaliyetlerinden haberdar oldu. Yönetime karşı planlanan eylemi 

gerçekleştirmeden Kılıç Ali Camii’nde toplantı halinde iken 14 Eylül 1859 tarihinde 

hükümet bir baskınla cemiyet üyelerinin hepsini yakaladı. Vakanın Kuleli kışlası ile ilgisi 

bulunmamaktaydı. Baskın sonucu yakalanan gizli cemiyet üyeleri kışlada sorgulandıkları 

için mesele tarihe ‘’Kuleli Vak’ası’’ olarak aksetmişti. Kışlada yapılan mahkemelerin 

neticesinde, cemiyet üyeleri idam, sürgün ve kalebentlik gibi cezalar aldılar. Abdülmecid’in 

idam cezalarını ömür boyu hapis cezasına dönüştürmesiyle olay başarısız bir suikast girişimi 

olarak kapandı. Abdülaziz 1861’de tahta geçince Kuleli mahkûmlarını affetti. 

Bu çalışmada 1859 yılında gerçekleşen Kuleli Vak’ası ele alınacaktır. Bu konuda 

kaynak tarama yöntemi kullanılarak, bu alanda daha önce yayınlanmış kitap ve makaleler 

incelenecektir. Böylece, Tanzimat Fermanı’nın olaya etkisi, cemiyetin örgütlenme safhaları 

ve Sultan Abdülaziz’in cemiyet ile ilişkisi gibi konular ele alınacaktır. Böylece tarihimizde 

pek de bilinmeyen bir darbe ve suikast teşebbüsünün aydınlatılmasına katkıda bulunulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kuleli Vakası, Abdülmecit, , Abdülaziz, Şeyh Ahmet, Tanzimat, 

Suikast. 
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1859 KULELI EVENT AND ABDULAZIZ’S RELATION WITH THIS EVENT 

 

 

ABSTRACT 

Osmanlı İmparatorluğunun otuz birinci padişahı olan Sultan Abdülmecit döneminde 

1859 yılında meydan gelen Kuleli Vak’ası padişaha yönelik bir suikast girişimiydi. Bu 

dönem Kırım Savaşı ve Tanzimat Fermanı’nın sıkıntıları, hoşnutsuzluk ve lüks yaşama 

arzularının yaşandığı bir dönemdi. Bu gelişmeler, istedikleri makam ve mevkileri elde 

edememiş olan ve devlet yönetiminden memnun olmayan bir kısım kişilerin bir cemiyet 

çatısı altında bir araya gelmesine neden oldu. Padişahın yönetiminden rahatsızlık duyan ve 

bir suikast ile yönetimi değiştirme amacı güden bu cemiyetin kurucusu Bayezid Medresesi 

Müderrisi Süleymaniyeli Şeyh Ahmet Efendi’ydi.  Cemiyet kısa sürede ulemadan hocaların, 

askeriyeden subay ve paşaların katılımı ile genişledi. Hükümet Tatar Hasan Paşa’nın ihbarı 

ile Cemiyetin faaliyetlerinden haberdar oldu. Yönetime karşı planlanan eylemi 

gerçekleştirmeden Kılıç Ali Camii’nde toplantı halinde iken 14 Eylül 1859 tarihinde 

hükümet bir baskınla cemiyet üyelerinin hepsini yakaladı. Vakanın Kuleli kışlası ile ilgisi 

bulunmamaktaydı. Baskın sonucu yakalanan gizli cemiyet üyeleri kışlada sorgulandıkları 

için mesele tarihe ‘’Kuleli Vak’ası’’ olarak aksetmişti. Kışlada yapılan mahkemelerin 

neticesinde, cemiyet üyeleri idam, sürgün ve kalebentlik gibi cezalar aldılar. Abdülmecid’in 

idam cezalarını ömür boyu hapis cezasına dönüştürmesiyle olay başarısız bir suikast girişimi 

olarak kapandı. Abdülaziz 1861’de tahta geçince Kuleli mahkûmlarını affetti. 

Bu çalışmada 1859 yılında gerçekleşen Kuleli Vak’ası ele alınacaktır. Bu konuda 

kaynak tarama yöntemi kullanılarak, bu alanda daha önce yayınlanmış kitap ve makaleler 

incelenecektir. Böylece, Tanzimat Fermanı’nın olaya etkisi, cemiyetin örgütlenme safhaları 

ve Sultan Abdülaziz’in cemiyet ile ilişkisi gibi konular ele alınacaktır. Böylece tarihimizde 

pek de bilinmeyen bir darbe ve suikast teşebbüsünün aydınlatılmasına katkıda bulunulmaya 

çalışılacaktır. 

Key Words: Kuleli Event, Abdülmecit, Abdulaziz, Sheikh Ahmet, Tanzimat, Assassination. 
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AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIK 

MEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Yusuf ÇELİK 

Adem ÖZARSLANDAN 

Gülay ZULKADİROĞLU 

Levent KESKİN 

ÖZET 

Tarımsal üretimde yüksek verim ve kalite artışını sağlamak amacı ile yapılan 

uygulamalar beraberinde yoğun kimyasal girdi kullanımını gerektirmiştir. Bu durum 

kimyasal girdilerin maliyet artışına neden olmalarının yanında insan, gıda ve çevreye olan 

zararlı etkileri nedeni ile de dikkatleri üzerine çekmişlerdir. Bu nedenle son zamanlarda 

çevreye dost, sürdürülebilir tarımın yanı sıra arzulanan verim ve kalite için aminoasitler gibi 

yararlı organizmalar çokça tercih edilmeye başlanmıştır. Amino asitler bitkilerde farklı 

rollere sahiptir; Bitki metabolizmasının işlemesi, stres azaltıcı maddeler, nitrojen kaynağı, 

fotosentetik aktivite, stomaların açılması, çiçek açma, döllenme ve meyve oluşumu ve 

hormon öncüleri olarak hareket kabiliyetine sahip oldukları gibi bitkilerde birçok bakteri, 

fungus, virüs ve nematod faktörüne karşı doğal dayanıklılık mekanizmasının harekete 

geçmesinde neden olan maddelerdir. Bu bağlamda kimyasal kullanımının etkilerini ortadan 

kaldırabilecek etkin araçlardan biri amino asit uygulamaları olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aminoasit, dayanıklılık, verim. 
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THE EFFECTS OF AMINOACIDS ON YIELD AND RESISTANCE MECHANISM 

IN PLANTS 

 

 

ABSTRACT 

İn order to ensure high yield and quality increase in agricultural production, 

applications required intensive chemical inputs. In addition to increasing the cost of chemical 

inputs, this situation attracted attention due to their harmful effects on human, food and 

environment.  

For this reason, in recent times, beneficial organisms such as amino acids have been 

preferred for environmentally friendly, sustainable agriculture as well as desired yield and 

quality. Amino acids have different roles in plants; Plant metabolism processing, stress 

reducing agents, nitrogen source, photosynthetic activity, opening of stomata, flowering, 

fertilization and fruit formation and hormone precursors are capable of acting as a natural 

resistance mechanism against many bacteria, fungi, viruses and nematodes are substances. 

In this context, it is thought that one of the effective tools that can eliminate the effects of 

chemical use is amino acid applications. 

Key Words: Amino acid, resistance, yield. 
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ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM 

YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Serdarhan Musa TAŞKAYA 

ÖZET 

Öğretimin nasıl yapılacağına ilişkin sorunun cevabı “yöntem”dir. Kısaca hedefe 

ulaşmak için izlenen yol demek olan yöntem, bütün öğretmenlerin bilmesi ve kullanması 

gereken önemli bir öğretim etkinliğidir. Öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerini 

hizmet öncesi eğitimleri sırasında, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde öğrenmeleri 

beklenmektedir. Öğretmen yetiştirmede bu dersin yanı sıra özel öğretim yöntemleri dersleri 

ve diğer öğretim derslerinde de öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili eğitimler 

verilmektedir. Eğitim fakültelerinde bütün bölümlerde Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi yer 

almaktadır. Bu nedenle bu alanda çok sayıda yayına rastlanmaktadır. Anacak bu yayınların 

nicelik ve nitelik bakımından farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Oysa eğitim gibi bütün 

ülkeyi ilgilendiren bir konuda en yaygın derslerden birinde ana kaynak olan bu kitapların 

özenle hazırlanması gerekir. Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan ve adı Öğretim İlke ve 

Yöntemleri olan kitaplarda yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Kütüphaneler ve kitap satış siteleri taranmıştır. Tarama sonunda bulunan 

bütün kitaplar çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Bu taramada Türkiye’de Türkçe 

olarak yayınlanan Öğretim İlke ve Yöntemleri isimli toplam 47 kitaba ulaşılmıştır. Bu 

kitaplarda yer alan yöntem ve teknik sayısı toplam 341 olarak tespit edilmiştir. İncelenen 

kitaplarda en az 11 ve en çok 157 yöntem ve tekniğin olduğu görülmüştür. Bu kitaplarda 

ortalama olarak 46,4 yöntem ve tekniğin yer aldığı hesaplanmıştır. Çalışma sonunda öğretim 

İlke ve Yöntemleri kitaplarının daha geniş kapsamlı olarak hazırlanması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim, öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, kitap. 
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INVESTIGATION OF TEACHING METHODS AND TECHNIQUES IN THE 

BOOK OF TEACHING PRINCIPLES AND METHODS 

 

 

ABSTRACT 

The answer to the question about how to teach is “method.. Briefly, the method which 

is followed to achieve the goal is an important teaching activity that all teachers should know 

and use. Teachers are expected to learn teaching methods and techniques during their pre-

service training in the Teaching Principles and Methods course. In addition to this course in 

the training of teachers, special teaching methods courses and other teaching courses are 

taught about teaching methods and techniques. In all departments of the faculties of 

education, there are teaching principles and methods courses. Therefore, there are many 

publications in this area. However, it is seen that these publications differ in terms of quantity 

and quality. However, these books, which are the main source in one of the most common 

courses on a subject that concerns the whole country, such as education, should be prepared 

with care. This research, published in Turkey and aimed to investigate name Teaching 

Principles and Methods of teaching methods and techniques in the book, which are situated. 

Libraries and book sales sites were scanned. All the books found at the end of the research 

were used as study material. This scan is called Teaching Principles and Methods, published 

in Turkish has reached a total of 47 books. The total number of methods and techniques in 

these books has been determined as 341. It was seen that there were at least 11 and at most 

157 methods and techniques in the books examined. It was calculated that 46.4 methods and 

techniques were included in these books on average. At the end of the study, it has been 

suggested that teaching principles and methods books should be prepared more 

comprehensively. 

Key Words: Teaching, teaching methods, teaching techniques, book. 
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OSMANLI DEVLETİ ÇEKİLDİKTEN SONRA HİCAZ’DA DURUM 

 

Mustafa ÇABUK 

Recep ÇABUK 

ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti birçok vilayetle beraber Hicaz 

bölgesini de kaybetti. Medine ‘de Osmanlı kuvvetlerinin komutanı olan Fahrettin Paşa 

Mondros Mütarekesi şartlarına rağmen kutsal şehir Medine’yi İngilizlere ve Şerif Hüseyin’e 

teslim etmeyi kabul etmemesi nedeniyle Türklerin Medine’deki hâkimiyeti 13 Ocak 1919 

tarihine kadar devam etti.  

Bu tarihten itibaren Türklerin bölgeyi tamamen boşaltması üzerine bölge savaş 

sırasında İngilizlerle iş birliği yaparak Osmanlı Devleti’ne isyan eden Şerif Hüseyin’in 

kontrolüne geçti. 

   Osmanlı hâkimiyeti sonrası ne bölge halkı ne de Şerif Hüseyin bölgede istedikleri, 

arzu ettikleri bir hayatı bulamadı. Bölge Osmanlı dönemi sonrası daha çok ekonomik 

sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bölgede güvenlik ve asayiş sorunu arttı. Şerif Hüseyin’in 

baskıcı ve dikta yönetimi bölge halını bunalttı. İnsanlar Osmanlı yönetimini arzu etmeye 

başladı. 

Diğer yandan şerif Hüseyin de savaş sonrası durumdan memnun değildi. Tüm 

Arapların lideri olmayı ve büyük bir Arap imparatorluğu hayali kurarken Hicaz bölgesini 

bile elinde tutamaz duruma geldi. Şerif ve ailesi için Vahhabi İbni Suud tehdidi büyük bir 

sorun haline geldi. İngilizler de bölgeden Türkler çekildiği için Şerif Hüseyin’in isteklerini 

dikkate almamaya başladı. Şerife verdikleri sözleri yerine getirmediler. Çünkü İngilizler 

savaş sırasında Şerif Hüseyin’e söz verdikleri toprakları aynı zamanda hem Fransızlara, hem 

İbni Suud’a hem de Yahudilere vaat etmişlerdi. Bu nedenle Şerife karşı İbni Suud’u 

kullanmaya başladılar. İki kabile şefi arasındaki rekabetten istifade ederek bölgedeki 

çıkarlarını korumaya çalıştılar. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Hicaz, Savaş, İsyan. 
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SITUATION IN THE HEJAZ AFTER THE WITHDRAWAL OF THE OTTOMAN 

STATE 

 

 

ABSTRACT 

After the First World War, the Ottoman State lost the Hejaz region along with many 

other provinces. Despite the conditions of the Armistice, Fahrettin Pasha, the commander of 

the Ottoman forces in Medina, refused to hand over the holy city Medina to the British and 

Sharif Hussein, so the rule of the Turks in Medina continued until 13 January 1919. 

          From this date upon the evacuation of the region by the Turks, the region came 

under the control of Şerif Hüseyin, who rebelled against the Ottoman State by cooperating 

with the British during the war. After the Ottoman rule, neither the people of the region nor 

Sharif Hussein could find a life they wanted and desired in the region. The region faced more 

economic difficulties after the Ottoman period. security problems increased in the region. 

Sharif Hussein's oppressive and dictatorship overwhelmed the people of the region. People 

began to desire the Ottoman rule On the other hand,  Sheriff Hussein, was not happy with 

the post-war situation. He dreamed of becoming the leader of all Arabs and the establishment 

of a large Arab empire, he could not even hold the Hejaz region. The threat of Wahhabi Ibn 

Saud became a major problem for the sheriff and his family.  

Because the Turks withdrew from the region, the British began to ignore the wishes 

of Sharif Hussein. They didn't fulfill their promises to the sheriff. Because the British 

promised the lands they promised Sharif Hussein to both the French, Ibn Saud and the Jews 

during the war. Therefore, they began to use Ibn Saud against the Sharif. They took 

advantage of the rivalry between the two tribal chiefs and tried to protect their interests in 

the region. 

Key Words: Ottoman, Hejaz, War, Revolt. 
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TARSUS’TA AMERİKALI MİSYONER FAALİYETLERİ VE ERMENİ 

OLAYLARI (1909-1919) 

 

Mustafa ÇABUK 

ÖZET 

Tarsus’ta Amerikalı Protestan misyonerlerin önemli yatırımları vardı. Şehirde bir 

Protestan koleji açmışlardı. Bu okul merkez olmak üzere bölgede birçok alanda faaliyette 

bulundular. Bölgedeki faaliyetlerini de daha çok Ermeniler ve diğer Hristiyan azınlıklar 

üzerinde yoğunlaştırdılar. Şehrin Fransızlarca işgalinden sonraki tarihlerde ise Türklere 

yönelik faaliyetlerini artırdılar.  

      Bu araştırmada, Amerikalı misyonerlerin Ermeni olaylarının hat safhaya çıktığı 

dönemlerdeki faaliyetleri incelendi. Bu bağlamda 1909 yılında meydana gelen Ermeni 

isyanları, Birinci Dünya Savaşı yılları, zorunlu iskân dönemi ile Milli Mücadele ve işgal 

yılları üzerinde durularak bu dönemlerdeki misyoner faaliyetleri ortaya konulmaya çalışıldı. 

Anahtar Kelimeler: Tarsus, Misyoner, Ermeni, İsyan. 
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AMERICAN MISSIONARY ACTIVITIES AND ARMENIAN EVENTS IN TARSUS 

(1909-1919) 

 

 

ABSTRACT 

American Protestant missionaries had significant investments in Tarsus . They 

opened a Protestant college in the city. This school was headquartered and they have been 

active in many areas in the region. They concentrated their activities on Armenians and other 

Christian minorities. After occupation of the city by the French, they increased their 

activities towards the Turks.  

In this research, the activities of the American missionaries during the period of the 

Armenian incidents were examined. In this context, missionary activities were tried to put 

forward in the periods When the Armenian rebellions that took place. So, years of First 

World War, the period of compulsory resettlement and the years of occupation and National 

Struggle were examined with emphasis. 

Key Words: Tarsus, Missionary, Armenia, Revolt. 
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GÜNEŞ DİL TEORİSİ 

Berrin YILMAZ 

Zeynep AKBULUT  

Berfin BALLI 

ÖZET 

Bu çalışma Cumhuriyetçi seçkinlerin aslında uzlaşmaz görünen “ulusal özü 

korumak” ve “topyekûn modernleşme” hedeflerini uzlaştırma çabalarını Güneş Dil Teorisi 

deneyimi ışığında sorunsallaştırmaktadır. Diğer dünya dillerinin Türkçe’den doğduğunu 

iddia eden Güneş Dil Teorisi, genellikle tek parti döneminin resmi milliyetçiliğinin ırkçılığın 

kıyısında dolaştığının göstergelerinden biri olarak değerlendirilmiştir.  

Nitekim, Orta Asya’dan geldiği varsayılan Türk ırkına yaptığı göndermelerle bu teori 

dönemin seçkinleri arasında hakim olan ırkçı havayı yansıtmaktadır. Ancak bu teoriyi 

Kemalist milliyetçiliğin ırkçı eğilimlerinin basit bir tezahürü olarak değerlendirmek eksik 

bir okuma olacaktır. Söz konusu ırkçı eğilimlerin yanı sıra, Güneş Dil Teorisi özelinde Türk 

dili üzerine yapılan tartışmalar, Cumhuriyetçi seçkinlerinin “Batılılaşma” ve “millileşme” 

hedefleri arasındaki kaygan sınırı idare etme çabalarına hakim olan pragmatist yaklaşımı 

yansıtmaktadır. “Ulusal öz”e sahip olma iddialarını sürdürmek ve modernleşme projelerini 

meşrulaştırmak zorunda olan Cumhuriyetçi seçkinler Güneş Dil Teorisi’nde onları bu 

ikilemden kurtaracak pragmatist bir yol bulmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Dil Planlaması, Kemalizm, Irkçılık, Ulusal Kimlik. 
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SUN LANGUAGE THEORY 

 

 

ABSTRACT 

This study problematizes the efforts of the Republican elite to reconcile the 

seemingly uncompromising “national essence” and modern total modernization ”goals in 

the light of the experience of the Sun Language Theory. The Sun Language Theory, which 

claims that other world languages originate from Turkish, is generally regarded as one of the 

indications that the official nationalism of the single-party period is on the brink of racism. 

 As a matter of fact, this theory reflects the prevailing racist atmosphere among the 

elite of the period with the references he made to the Turkish race that is supposed to come 

from Central Asia. However, it would be incomplete to consider this theory as a simple 

manifestation of the racist tendencies of Kemalist nationalism. In addition to these racist 

tendencies, the discussions on the Turkish language in the Sun Language Theory reflect the 

pragmatist approach that dominated the efforts of the Republican elites to manage the 

slippery boundary between the goals of laşma Westernization ”and ileş nationalization”. The 

Republican elite, who had to maintain their claims of “national essence ve and legitimize 

their modernization projects, found a pragmatist way in the Solar Language Theory to save 

them from this dilemma. 

Key Words: Nationalism, Language Planning, Kemalism, Racialism, national identity. 
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GEZGİN SATICI PROBLEMİ İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ HİBRİT GENETİK 

ALGORİTMA ÖNERİSİ 

Osman PALA 

ÖZET 

Gezgin satıcı problemi bir çok endüstriyel problemin modellenmesinde faydalanılan 

önemli bir optimizasyon problemidir. Problemin çözümünde kesin sonuç veren algoritmalar 

ile optimum sonuca ulaşmanın oldukça zor olması nedeniyle yaklaşık iyi çözümler sunan 

sezgisel algoritmalar çoğunlukla tercih edilmektedir.  Genetik Algoritma ise problemin 

çözümünde sıklıkla kullanılan bir sezgisel yaklaşımdır. 

 Çalışmada ele alınan probleme özgü yerel arama ile hibritleştirilmiş Genetik 

Algoritma problemin çözümünde uygulanmıştır. Farklı yerel arama stratejileri ve klasik 

Genetik Algoritma, test problemlerinin çözümünde karşılaştırılmıştır.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde önerilen yerel arama stratejisinin etkinliği ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gezgin Satıcı Problemi, Genetik Algoritma, Yerel Arama. 
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A SPECİFİED HYBRİD GENETİC ALGORİTHM PROPOSAL FOR 

TRAVELİNGSALESMAN PROBLEM 

 

ABSTRACT 

The traveling salesman problem is an important optimization problem used in modeling of 

many industrial problems. Since it is very difficult to reach an optimum result with 

algorithms that give exact solutions in solving the problem, heuristic algorithms that provide 

approximate solutions are mostly preferred. Genetic Algorithm is an heuristic approach that 

isfrequently used to solve the problem. In this study, Genetic Algorithm hybridized 

withproblem-specific local search was used to solve the problem. Different local search 

strategiesand classical Genetic Algorithms are compared in solving test problems. When the 

results are evaluated, the effectiveness of the proposed local search strategy emerged. 
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HİBRİT GENETİK ALGORİTMA İLE KÜME KAPSAMA PROBLEMİNE 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

 

Osman PALA 

ÖZET 

Küme kapsama problemi, çok çeşitli alanlarda uygulaması olan önemli bir 

optimizasyon problemidir.  Montaj hattı dengeleme, tesis yerleşimi, havayolu ekibi 

çizelgeme bunlardan birkaçıdır. Problemin çözümü klasik yaklaşımlarla zor olduğu için 

sıklıkla sezgisel algoritmalar çözümde kullanılmaktadır. Genetik Algoritma, çokça tercih 

edilen bir sezgisel algoritma olup, küme kapsama problemi için iyi çözümler 

üretebilmektedir. Çalışmada probleme özgü yerel arama ile güçlendirilmiş bir Genetik 

Algoritma yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yaklaşım klasik Genetik Algoritma ile hem 

değişken maliyete sahip hem de eşit maliyete sahip küme kapsama problemleri üzerinden 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlara bakıldığında önerilen yaklaşımın performansının klasik 

yaklaşıma göre daha iyi olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küme Kapsama Problemi, Genetik Algoritma, Yerel Arama. 
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A SOLUTION PROPOSAL TO SET COVERING PROBLEM WITH HYBRID 

GENETIC ALGORITHM 

 

 

ABSTRACT 

The set covering problem is an important optimization problem that has been applied 

in a wide range of areas. Assembly line balancing, facility layout selection, airline crew 

scheduling are some of them. Since the solution of the problem is difficult with classical 

approaches, heuristic algorithms are frequently used in the solution. Genetic Algorithm is a 

highly preferred heuristic algorithm and can produce good solutions for set covering 

problem. In the study, a Genetic Algorithm approach enhanced with problem specific local 

search is proposed. The proposed approach is compared with the classical Genetic Algorithm 

on set covering problems with both variable cost and equal cost. When the results are 

examined, it is observed that the performance of the proposed approach is better than the 

classical approach. 

Key Words: Set Covering Problem, Genetic Algorithm, Local Search. 
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KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK VE İLETİŞİM 

 

Fadime TORU 

Meryem Türkan IŞIK 

ÖZET 

21. yüzyıldaki adı “Büyük Köy” olan Dünya’da çeşitli milletlerden, çeşitli etnik 

kökenden birçok insanla karşılaşmamız mümkündür. Globalleşme ile birlikte Sağlık 

turizminin yaygınlaşması ile birlikte kültürel farklılıkların en güzel örneklerin sergilendiği  

yerlerden bir hastanelerdir. Kültürel farklılıkların giderek fazlalaşması, farklı kültürlerden 

olan bireylerin aynı ortamda hayatını sürdürmek zorunda kalması sonucunda birlikte 

yaşamasına bağlı meydana gelen sorunlara çözüm bulma, birey ve topluma ayna tutma 

içgüdüsü kültürel farklılığı konu alan güncel bir çalışma alanına yöneltmiştir. Bu yöneliş 

“kültürlerarası hemşirelik” olarak adlandırılmaktadır.  

Kültürlerarası hemşirelik, farklı kültürel özelliklere sahip hastalarla farklı kültürel 

özellikleri olan sağlık bakım profesyonelleri arasında kültürel yönden karşılıklı olarak 

kültürlerini anlamaya dayanan iletişim sürecidir. Kültürlerarası iletişim, iletişimde hataları 

ve yanlış anlamaları en asgari düzeye indirgeyerek, karşılıklı etkileşime yarayan bilgi 

paylaşımıdır. Etkileşimde bulunulan çeşitli kültürlerden insanların kültürel özelliklerini 

belirlemek, onlara saygılı olmak, hoşgörülü olarak karşılamak ve çeşitli kültürel bölgelerde 

etkili bir iletişim sağlamak için kültürlerarası iletişim yeterliliği geliştirilmelidir. 

Bireyin bütüncül ve kaliteli sağlık bakımını alabilmesini sağlayacak faktörlerden biri 

de bakım sunucuların farklı kültürel özelliklere duyarlı, bu özellikleri bilen ve sürecin tüm 

aşamalarında da kültürel özellikleri, kültürel uygulamaları göz önünde bulunduran ve 

sonuçları kültürel boyutu ile de değerlendiren sağlık profesyonelleri olmaları ile mümkün 

olacaktır.  

Derlemenin amacı olup kültürel bakımda, hemşirelerin iletişimi bağlamında bir 

değerlendirme yapılarak, farklı kültürel özelliklere sahip hastalara bakım veren hemşirelerin 

kültürlerarası iletişim yeterliliği hakkında bilgi edinilmesini amaçladı. Bu doğrultuda, farklı 

kültürden gelen hastalara bakım veren hemşirelerin iletişimine ilişkin 2008-2018 yılları 

arasında Google akademik, Pubmed, Cochrane, Yök Tez ve Embase veri tabanlarında 

yapılan çalışmalar taranarak bir değerlendirme yapıldı. 
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INTERCULTURAL NURSING AND COMMUNICATION 

 

 

ABSTRACT 

It is possible to meet many people of various nationalities and ethnic backgrounds in 

the 21st century called “Big Village’. With the spread of health tourism with globalization, 

hospitals are one of the places where cultural differences are exhibited. The instinct to find 

solutions to the problems arising from living together together as a result of the increasing 

cultural differences, having individuals from different cultures having to live in the same 

environment, and to mirror the individual and society led to a current study area about 

cultural difference. This trend is called ar intercultural nursing ”. 

Intercultural nursing is a process of communication between patients with different 

cultural characteristics and health care professionals with different cultural characteristics 

that are culturally mutual understanding of their culture. Intercultural communication is the 

sharing of information for mutual interaction, minimizing errors and misunderstandings in 

communication. Intercultural communication competence should be developed to identify, 

respect, tolerate and effectively communicate cultural characteristics of people from a 

variety of interacting cultures. 

One of the factors that will enable the individual to receive holistic and high quality 

health care will be made possible by the care providers being health professionals who are 

sensitive to different cultural characteristics, know these characteristics and take cultural 

features and cultural practices into consideration in all stages of the process and evaluate the 

results with their cultural dimension. 

The aim of this review is to provide information about the intercultural 

communication competence of nurses who care for patients with different cultural 

characteristics by making an evaluation in the context of nurses' communication in cultural 

care. In this respect, the studies conducted in the Google academic, Pubmed, Cochrane, Yök 

Thesis and Embase databases between the years 2008-2018 regarding the communication of 

nurses caring for patients from different cultures were evaluated and evaluated. 

Key Words: Intercultural Nursing, Communication, Nurse. 
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SÜREKSİZ BİR STURM LİOVİLLE OROBLEMİNİN RİESZ TABANLIĞI 

PROBLEMİ ÜZERİNE 

 

Olgun CABRİ 

Khanlar R MAMEDOV 

ÖZET 

Bu çalışmada antiperiyodik sınır şartları ve uzlaşma koşullarını içeren süreksiz bir 

Sturm-Liouville operatörünün kök fonksiyonlarının Riesz tabanlığı çalışılmıştır. Uzlaşma 

koşullarından bir tanesi sıfır noktasında farklı limite sahiptir. Temel çözümleri kullanarak 

ilk olarak özdeğer ve özfonksiyonların asimptotik ifadeleri bulundu. Bu asimptotik ifadeler 

ve özfonksiyonların Bessel özelliklerini kullanarak problemin Riesz tabanlığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Riesz tabanı, Sturm Lioville teorisi, Antiperiyodik sınır şartları. 
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ON THE RIESZ BASISNESS PROBLEM OF A DISCONTINUOUS STURM 

LIOUVILLE OPERATOR 

 

 

ABSTRACT 

In this work we deal with Riesz basisness of root functions of a discontinuous Sturm 

Liouville operator with antiperiodic boundary condition and with conjugate conditions. One 

of conjugate conditions contains different finite one-sided limits at point zero. We firstly 

acquire asymptotic formulas of eigenvalues and eigenfunctions by using asymptotic 

expression of fundamental solution. By the aid of these asymptotic formulas of 

eigenfunctions and Bessel properties of eigenfunctions we prove the basisness of the root 

functions of the boundary value problem. 

Key Words: Riesz basis, Sturm Liouville theory, Antiperiodic boundary conditions. 
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5-FLUOROURACİL LİPOZOMLARININ KRONİK LÖSEMİ HÜCRELERİ 

(K562) ÜZERİNE ANTİKANSER AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ 

Nefise Özlen ŞAHİN 

Abdelwahab Omri 

Serap YALIN 

ÖZET 

Kronik myeloblastik lösemi(KML), kemik iliğinde kan yapıcı hücrelerde başlayıp 

tüm kan dolaşımına yayılan bir kanser türüdür. Genellikle üç fazda ilerler: a) kronik faz, b) 

hızlanmış faz, c) blastik faz. Bunlardan kronik faz, en az agresif olan evredir. Semptonlar ya 

hiç görülmez ya da yok denecek azdır. Öte yandan, hızlanmış ya da akut fazda ateş, iştah 

kaybı ve yorgunluk gibi daha belirgin semptomlara rastlanır. Üçüncü faz olan blastik evrede 

ise, hastalığın gelişimi çok daha agresiftir ve büyümüş dalak ile karakterizedir. KML is 

çoğunlukla yetişkin hastalarda görülmekteyse de pediatrik vakalarda önemli oranda 

mevcuttur.  

Dolayısıyla, hedeflendirilmiş tedavi, çok daha faydalı bir terpötik yaklaşım olabilir. 

Tüm bu hususlar dikkate alınarak, bu çalışmanın amacı, 5-Fluorourasil (5-FU) yüklü farklı 

lipozomal formülasyonların hazırlanması ve K562 hücre hattında antikanser aktivitelerinin 

incelenmesi olarak belirlenmiştir. Öncelikle, 5-FU yüklü nötral ve katyonik PC-SA 

lipozomları formüle edilmiştir. Daha sonra, bu lipozomlar, enkapsülasyon etkinliği, partikül 

boyutu, ilaç salımı ve zeta potansiyel açısından karakterize edilmiştir. En uygun formülasyon 

seçilip K562 hücrelerine enkapsüle edilmemiş ilaçla kıyaslanarak uygulanmıştır. 

Sitotoksisite, MTT yöntemiyle saptanmıştır.  

Sonuç olarak, lipozomların kontrollü ilaç salım profili gösterdiği ve katyonik PC-SA 

lippozomların diğer lipozomal formülasyonlardan ve enkapsüle edilmemiş ilaçtan daha iyi 

antikanser aktivite gösterdiği saptanmıştır. Lipozomal formülasyonlar, enkapsüle edilmemiş 

ilaçla kıyaslandığında etkin dozu düşürmüştür. Dolayısıyla, hasta uyuncunun daha iyi 

olmasını sağlayacaktır. Katyonik PC-SA lipozomal formülasyonlar, muhtemelen katyonik 

lipozom yüzeyi ile negatif yüklü tümör yüzeyi arasında meydana gelen etkileşimden dolayı 

diğer formülasyonlardan daha iyi antikanser etkinlik göstermiştir. Sonuç olarak, 5-FU yüklü 
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katyonik PC-SA lipozomlar, kronik myeloblastik lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 

önerilebilir.  

*Çalışma, Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destekleri tarafından 

desteklenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: 5-Fluorourasil, K562 Hücre Hattı, Antikanser Aktivite, Lipozomlar. 
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ANTICANCER ACTIVITY OF 5-FU LIPOSOMES ON CHRONIC MYELOID 

LEUKEMIA CELL LINE K562 

 

 

ABSTRACT 

Chronic myeloblastic leukemia (CML) is such a cancer that initiates in the blood -

forming cells of the bone marrow and invades the whole blood stream. CML progresses at 

three phases: chronic,  accelerated,  and blastic phases.  The chronic phase is least aggressive 

phase of this type of cancer and characterized by no or mild symptom. On the other hand, 

the accelerated phase has significant symptoms,  such as fever,  poor appetite,  and fatigue. 

The third phase (the blastic phase)  is most aggressively progressing phase characterized by  

an  enlarged  spleen. CML is most frequently seen in adults, but can also occur in children. 

 Therefore, targetted drug delivery can be much more beneficial therapeutic approach 

for the treatment. Taking all these issues into account, in this study, it was aimed to 

investigate the anticancer activities of 5-FU loaded different liposome formulations using 

K562 cell line. At first, 5-FU loaded cationic PC-SA liposomes, and neutral liposomes were 

formulated. 5-FU liposomes were characterized in terms of encapsulation efficiency, particle 

size, drug release and zeta potential values. Then, the drug loaded liposomes and plain drug 

were applied to K562 cell line. Cytotoxicity was determined using MTT method.  

As a result, a controlled release profile was obtained for liposomes and anticancer 

activity of drug loaded cationic PC-SA liposomes was found better than other formulations 

and the plain drug. Liposomal formulations lowered the effective dose in comparison to the 

plain drug. Thus, this will improve patient compliance. Cationic PC-SA formulations 

showed better effcicacy with respect to apoptosis of cancer cells, presumably due to the 

interaction between the cationic liposomal surface and negatively charged tumor cells. In 

conclusion, 5-FU loaded cationic PC-SA liposomes may be used for treatment of chronic 

myeloblastic leukemia. 

*This study was supported by Novartis Pharm. Co. Pharmaceutical Technology 

Research Fund 

Key Words: 5-Fluorouracil, K562 cell line, Anticancer Activity, Liposomes. 
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TIBBİ LABORATUVARLARDA YAŞANAN İŞ KAZALARI, KARŞILAŞILAN 

MESLEK HASTALIKLARI VE ÖNLEME FAALİYETLERİ 

Nurcan TEMİZ 

Mehtap GÜMÜŞ 

ÖZET 

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma ihtiyacı ve bu amaç için alınan önlemler 

insanlık tarihine kadar dayandırılsa da bugünkü anlamda iş sağlığı ve güvenliği kavramının 

sanayi devrimi sonrası dönemde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Fabrika tipi üretimin 

gelişmesi ve bu işyerlerinde çalışan sayısının artmasıyla birlikte iş kazası ve meslek 

hastalıkları da artmış, birçok işçi ölüm veya yaralanma nedeniyle çalışma hayatından 

uzaklaşmış ve bunların ortaya çıkardığı kayıplar ekonomik açıdan büyük boyutlara 

ulaşmıştır. Özellikle 19. Yüzyılın ortalarından itibaren işyerlerindeki sağlıksız ve güvensiz 

çalışma koşullarına karşı işçiler örgütlü mücadeleye girmişlerdir ve devlet sosyal politikalar 

üreterek bu alana müdahale etmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü 

gibi uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği gibi uluslar üstü kuruluşlar ise iş sağlığı ve 

güvenliği alanında ulusal mevzuatların oluşturulmasını hızlandırmıştır.  

Hastalık tanısının konulmasında önemli bir role sahip olan tıbbi laboratuvarlar, 

hastanelerin en kritik birimlerinden biridir. Tıbbi laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin 

sağlanması açısından çalışanların, disiplinli ve dikkatli olması ve laboratuvar çalışma 

koşullarına uygun şekilde çalışmaları önemli bir zorunluluktur. 

Bu çalışmanın temel amacı, tıbbi laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemini 

göstererek konuya ilişkin farkındalık yaratmaya çalışmaktır. Bu amaca yönelik olarak, tıbbi 

laboratuarlarda iş sağlığı ve güvenliğinin önemi konusunda, çalışanların mevut durumları 

ortaya konmaya ve bu konudaki bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bir 

hastanenin tıbbi laboratuarında çalışanlara anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada yapılan 

istatistiksel analizlerde SPSS Paket Programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, tıbbi laboratuvar, meslek hastalığı, iş kazaları. 
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WORK ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES ENCOUNTERED IN 

MEDICAL LABORATORIES AND PREVENTION ACTIVITIES 

 

 

ABSTRACT 

Although the need to work in a healthy and safe environment and the measures taken 

for this purpose are based on the history of mankind, it is accepted that the concept of 

occupational health and safety in the present sense emerges in the post-industrial revolution 

period. With the development of the factory type production and the increase in the number 

of workers in these work places, work accidents and occupational diseases have increased 

and many workers have moved away from working life due to death or injury and the losses 

they have caused have reached to a great extent economically. Especially from the middle 

of the 19th century, workers have entered in an organized struggle against unhealthy and 

insecure working conditions in the workplaces and the state intervened in this field by 

producing social policies. International organization such as International Labor 

Organization and World Health Organization and supranational organizations such as the 

European Union have accelerated the establishment of national legislation in the field of 

occupational health and safety.  

Medical laboratories, which have an important role in diagnosing diseases, are one 

of the most critical units of the hospitals. In terms of ensuring occupational health and safety 

in medical laboratories it is an important obligation for workers to be well-disciplined and 

careful and to work in accordance with laboratory working conditions.    

The main aim of this study is to raise awareness on the subject by showing the 

importance of occupational health and safety in medical laboratories.  For this purpose, it is 

tried to present current situation of the workers and it is tried to measure their knowledge 

level about the importance of occupational health and safety in medical laboratories. For this 

reason a questionnaire was applied to the workers who work in the medical laboratory unit 

of a hospital. SPSS Software Package was used for statistical analyses done in the study. 

Key Words: Occupational health and safety, medical laboratory, occupational disease, work 

accidents. 
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LAVANTA (LAVANDULA İNTERMEDİA) ÇELİKLERİNE UYGULANAN 

FARKLI METODLAR İLE EN VERİMLİ ÜRETİM YÖNTEMİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Kübra KEY 

Ferit KOCAÇINAR 

ÖZET 

Bu çalışma, Kocaeli ekolojik koşullarında 2019 yılında lavantaya farklı parseller 

üzerinden hormon ve gübrenin verim ve verim öğelerine etkilerini araştırmak amacıyla İzmit 

Orman Fidanlık Şefliği’nde yürütülmüştür. Deneme, parsel büyüklüğüne göre belirli 

sahalarda belirli oranda gübre kullanılıp, hormon ise sabit miktarda (2000 ppm) kullanılmak 

üzere 3 tekerrürlü kurulmuştur. 

Bu çalışmada, bitki saçak uzunluğu, yaprak sayısı, kök sayısı, bitki başına yaş ve 

kuru çiçek verimi, yaş saçak ve kuru saçak verimi(g), yaş kök ve kuru kök verimi(g) gibi 

karakterler incelenmiştir. 

 Bu çalışmada çiçekli sap boyu 29-40 cm, saçak uzunluğu 17-26 cm, yaprak sayısı 

67-110 adet, kök sayısı 13-30 adet, bitki başına yaş çiçek verimi 0.412-0.631 g, kuru çiçek 

verimi 0.168-0.324 g. bitki başına yaş saçak verimi 4.988-7.004 g, kuru saçak verimi 1.344-

3.142 g, bitki başına yaş kök verimi 1.219-2.002 g, kuru kök verimi 0.286-1.007 g. arasında 

değişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lavanta,  Lavandula intermedia,  bal ormanı, saçak verimi, çiçek 

verimi. 
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DETERMINATION OF THE MOST EFFICIENT PRODUCTION METHOD  

WITH DIFFIRENT METHODS APPLIED TO LAVANDULA İNTERMEDIA 

STEELS 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted under Kocaeli ecological conditions in 2019 in Izmit 

Forest Nursery Directorate to investigate the effects of hormone and fertilizer on yield and 

yield components of lavender on different parcels. The experiment was established 

according to the size of the parcel by using a certain amount of fertilizer in certain areas, and 

the hormone (2000 ppm) was established in 3 replications to be used in a fixed amount. 

In this research, plant fringe length, number of leaves, number of roots, wet and dry 

flower yield per plant, wet fringe and dry fringe yield (g), wet root and dry root yield (g) 

were investigated.  

In this study, flowering stalk length 29-40 cm, fringe length 17-26 cm, number of 

leaves 67-110 pcs, number of roots 13-30 pcs, wet flower yield per plant 0.412-0.631 g, dry 

flower yield 0.168-0.324 g. Wet fringe yield per plant 4.988-7.004 g, dry fringe yield 1.344-

3.142 g, wet root yield per plant 1.219-2.002 g, dry root yield 0.286-1.007 g changed 

beetwen 

Key Words: Lavander, Lavandula intermedia, honey forest, fringe yield, flower yield. 
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CRISPR-CAS SİSTEMLERİNİN SİNİR SİSTEMİYLE İLGİLİ HASTALIKLARIN 

TEDAVİSİNDE KULLANIMI 

 

Nail Can ÖZTÜRK 

ÖZET 

Günümüzde sinir sistemiyle ilgili sebebi bilinmeyen ya da tedavisi halen 

bulunamamış birçok hastalık mevcuttur. Özellikle nörodenejeneratif hastalıklar başlığı 

altındaki incelenen Alzheimer, Parkinson, Huntington ve Multiple Skleroz vb. hastalıklardan 

batı toplumlarında her geçen yıl daha çok sayıda insan mustarip olmaktadır. Bu hastalıklar 

ikincil etkileriyle birlikte toplum sağlığını da olumsuz yönde etkilediği gibi tedavileri için 

harcanan bütçeler de astronomik düzeylere ulaşmaktadır. 

Öte yandan, genel olarak Tıp biliminde son on yıldır büyük umut vaat edici 

gelişmeler de gözlenmektedir. Bunlardan en dikkat çekeni CRISPR/Cas (clustered, regularly 

interspaced, short, palindromic repeats)/Cas (CRISPR-associated) adı verilen sistemlerin 

kullanılmaya başlanmasıdır. Genel bir genom manipülasyon aracının ismi olan CRISPR/Cas 

sistemi genomda isteğe bağlı bir değişimi geçmişteki muadili sayılabilecek teknolojilere 

kıyasla daha kolay, kısa sürede ve yüksek başarıyla yapmaya izin verebilecek kapasiteye 

sahiptir. Bazı hastalıklar için henüz etkin bir tedavi yöntemi bulunamamışsa da, hastalık oluş 

mekanizmalarıyla ile ilgili geniş bilgiler elde edilmiş, teşhis için etkin biyomarkırlar ve hatta 

tedaviye yöne genomik hedefler de belirlenmiştir. Fakat öyle ki, tedaviye yönelik söz konusu 

genomik arızaların onarılması için etkin genom manipülasyon araçlarının kullanılması 

gerekmektedir.  

Özellikle son beş yıl içerisindeki ileri CRISPR/Cas sistemlerinin kullanımıyla çeşitli 

hastalıkların tedavisinde önemli yollar katedilmiştir. Gelinen nokta, özellikle nöral 

hastalıkların tedavisinde de bu sistemlerin sıkça kullanılmaya başlanacağını işaret 

etmektedir. Yakın bir gelecekte, CRISP/Cas sistemi ya da bir sonraki varyantlarının sinir 

sitemi ile ilgili hastalıkları tedavisinde başarıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CRISPR-Cas, Nöral Hastalıklar, Tedavi, Genomik Manipülasyon. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 406 

USE OF CRISPR-CAS SYSTEMS IN THE TREATMENT OF NERVOUS SYSTEM 

RELATED DISEASES 

 

 

ABSTRACT 

Today, there are several nervous system related diseases that are unknown cause or 

treatment, which are still unknown. Especially, an increment in the prevalence of 

neurodegenerative diseases such as Alzheimer, Parkinson, Huntington and Multiple 

Sclerosis are evident in the western societies. These diseases, together with their secondary 

effects, adversely affect public health and the budgets spent for their treatment reach 

astronomical levels. 

On the other hand, promising developments have also been observed in medical 

science in general over the last decade. CRISPR/Cas genomic manipulation systems can be 

counted within these promising developments. The CRISPR / Cas system, the name of a 

generic genome manipulation tool, is capable of allowing an optional change in the genome 

to be made easier, in a shorter time, and with higher success than in comparable technologies 

in the past. Although no effective treatment method has been found for some diseases, 

extensive information has been obtained about the mechanisms of disease formation, and 

effective biomarkers for diagnosis and genomic targets for treatment have also been 

determined. However, it is necessary to use effective genome manipulation tools to repair 

genomic defects for treatment.  Particularly in the last five years, the use of advanced 

CRISPR / Cas systems has made significant progress in the treatment of various diseases.  

Based on the current status, it appears that these systems will be used more frequently 

especially in the treatment of neural diseases. In the near future, it is believed that the CRISP 

/ Cas system or its variants may be used successfully in the treatment of nervous system 

related diseases 

Key Words: CRISPR-Cas, Neural Diseases, Treatment, Genomic Manipulation. 
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MARKOWİTZ ORTALAMA-VARYANS VE BLACK-LİTTERMAN MODELLERİ 

İLE SEÇİLEN PORTFÖYLERİN PERFORMANSLARININ DÖNEMSEL 

OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI: BIST 100 ENDEKSİ ÖRNEĞİ 

Emre KURNAZ 

Turhan KORKMAZ  

ÖZET 

Finansal piyasalarda getiri elde etmeyi amaçlayan yatırımcılar, söz konusu 

piyasaların doğası gereği çeşitli risklerle karşılaşırlar. Finansal piyasalarda yapılan 

yatırımlardan doğan bu riskleri azaltmanın temel yöntemlerinden birisi portföy 

çeşitlendirmesidir. Portföy çeşitlendirmesi, birden fazla finansal varlığa yatırım yaparak bu 

finansal varlıklardan bir sepet oluşturmayı ve böylece karşılaşılabilecek riskleri en aza 

indirmeyi amaçlar.  

Finans alanında portföy çeşitlendirmesi için birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımlar geleneksel portföy yönetimi ve modern portföy yönetimi başlıklarında 

toplanmaktadır. Geleneksel portföy yönetimi yaklaşımına göre yatırımcılar, yatırım 

yapacakları varlıkları sezgilerine ve tecrübelerine göre seçer ve söz konusu varlıklara eşit 

oranda yatırım yapma anlamına gelen yalın çeşitlendirme yöntemini benimserler. Portföy 

çeşitlendirme kavramına bilimsel ve istatistiksel bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Harry 

Markowitz, 1952 yılında yaptığı yayın ile ortalama-varyans modelini geliştirmiş ve böylece 

modern portföy yönetimi yaklaşımına öncü olmuştur.  

Ortalama-varyans modeli, varlıkların geçmişteki fiyatlarını temel alarak, portföye 

dahil edilecek olan varlıkların birbirleri arasındaki ilişkileri tespit edip farklı portföy getirisi 

ve risk seviyelerine sahip portföylerin içerisinden yatırımcı profiline en uygun portföyü 

seçmeyi amaçlamaktadır. Ortalama-varyans modelinde yalnızca varlıkların geçmişteki fiyat 

hareketlerinden yararlanılması hem akademi hem de finans dünyasında eleştirilere sebep 

olmuştur.  

Bu nedenle ortalama-varyans modeli zaman içerisinde çeşitli araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiş, çeşitli eklenti ve uzantılara sahip olmuştur. Bu uzantılardan birisi de 

Fischer Black ve Robert Litterman tarafından 1992 yılında geliştirilen Black-Litterman 

modelidir. Black-Litterman modeli, finansal varlıkların geçmişteki fiyat hareketlerine ek 

olarak, yatırımcıların söz konusu finansal varlıklar hakkında geleceğe yönelik beklentilerini 
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ve bu varlıkların piyasadaki ağırlıklarını da portföy seçimi sürecine dahil etmektedir. Bu 

çalışmada, ortalama-varyans modeli ve Black-Litterman modeli kullanılarak BIST 100 

endeksi şirketleri için portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin risk açısından 

performansları karşılaştırılmıştır.  

Çalışmada, 2004-2018 tarihleri arasındaki süreç, 2008 yılında yaşanan Küresel 

Finans Krizi ekseninde alt bölümlere ayrılmış ve söz konusu modellerin, kriz öncesi dönem, 

kriz dönemi, kriz sonrası dönem ve tüm dönemde nasıl performans gösterdikleri 

incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, Black-Litterman modeli kullanılarak seçilen 

portföylerin, yatırımcı görüşleriyle ilişkili olarak minimum varyans portföylerinden daha iyi 

getiri sağlamayı başarabildiğini, buna rağmen risk-getiri performansı ele alındığında, kriz 

sonrası dönem hariç tutulmak şartıyla ortalama-varyans modeli ile oluşturulan portföylerin 

gerisinde bir risk-getiri performansı gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Markowitz Ortalama-Varyans Modeli, Black-

Litterman Modeli, Riske Maruz Değer (RMD), BIST 100. 
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COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF SELECTED PORTFOLIOS WITH 

VARIOUS TIME-PERIODS BY MARKOWITZ MEAN-VARIANCE AND BLACK-

LITTERMAN MODELS: THE CASE OF BIST 100 INDEX 

 

 

ABSTRACT 

Investors wishing to generate returns in financial markets face various risks due to 

the nature of these markets. Portfolio diversification is one of the basic methods of mitigating 

these risks arising from investments in financial markets. Portfolio diversification aims to 

create a basket of these financial assets by investing in multiple financial assets and thus 

minimizing the risks that may be encountered. Many approaches have been developed for 

portfolio diversification in the field of finance. These approaches are divided into traditional 

portfolio management and modern portfolio management.  

According to the traditional portfolio management approach, investors select the 

assets to be invested according to their intuition and experience and adopt a naive 

diversification method which means to invest equally in these assets. Harry Markowitz, who 

wanted to bring a scientific and statistical perspective to the concept of portfolio 

diversification, developed the mean-variance model with his publication in 1952 and thus 

pioneered the modern portfolio management approach. The mean-variance model, based on 

the historical prices of the assets, aims to determine the relationships between the assets to 

be included in the portfolio and select the most suitable portfolio for the investor profile 

among the portfolios with different portfolio returns and risk levels. In the mean-variance 

model, using only the past prices of assets as input has caused criticism both in academia 

and in the financial world.  

Therefore, the mean-variance model has been developed by various researchers over 

time and has various extensions. One of these extensions is the Black-Litterman model 

developed in 1992 by Fischer Black and Robert Litterman. In addition to past price 

movements of financial assets, the Black-Litterman model also includes market weights of 

the financial assets and investors' views about these financial assets in the portfolio selection 

process. In this study, portfolios were created for BIST 100 index companies using mean-

variance model and Black-Litterman model and their performance in terms of risk was 

compared. In this study, the period between 2004 and 2018 is subdivided in terms of the 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 410 

Global Finance Crisis in 2008 and thus, how these models perform in the pre-crisis period, 

the crisis period, the post-crisis period and the whole period were examined.  

The results of the research show that the portfolios selected using the Black-

Litterman model are able to yield better returns than the minimum variance portfolios in 

relation to the investor views, but when the risk-return performance is taken into 

consideration, the Black-Litterman model performs better only in the post-crisis period; It is 

understood that portfolios selected with Black-Litterman model have a worse risk-return 

performance than the portfolios selected with the mean-variance model in other periods. 

Key Words: Portfolio Optimization, Markowitz Mean-Variance Model, Black-Litterman 

Model, Value at Risk (VaR), BIST 100. 

 

 

 

 

 

 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 411 

2017-2018 YENİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN 5. 

SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

 

Mehmet KARATAŞ  

ÖZET 

Sosyal bilgiler öğretim programı Türkiye’de ilk defa 1968 yılında uygulamaya 

başlanmış ve günümüze kadar içeriğinde ve kapsamında birçok değişiklikler yapılmıştır. 

Son olarak 2017 yılında yeni bir öğretim programı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Yeni hazırlanan öğretim programında konu içeriğinin sadeleştirilmesi, kazanım sayılarının 

azaltılması gibi birçok değişiklik göze çarpmaktadır.  

Araştırma yeni hazırlanan öğretim programının 5. Sınıf sosyal bilgiler dersi 

kazanımları ile ilgilidir. Araştırma kapsamında 2017 yeni 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 

kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının 

öğretmen görüşlerine göre gerçekleştirilme düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu 

araştırmada nicel araştırma yöntemi ve betimsel tarama modeli kullanılmıştır.  

Araştırma Tokat il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

ortaokullarda görev yapan 5. sınıf sosyal bilgiler dersini yürüten 60 sosyal bilgiler 

öğretmenine açık uçlu sorularında yer aldığı anket formu uygulanmıştır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak üç bölümden oluşan “2017-2018 Yeni 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 

Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Gerçekleştirilme Düzeyi Anketi” kullanılmıştır. 

Değerlendirilen 57 anket formundan elde edilen veriler SPPS istatistik programı kullanılarak 

çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler, Kazanım, Öğretmen 

Görüşler. 
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DETERMINATION OF THE ACCOMPLISHMENT LEVEL OF THE SOCIAL 

SCIENCES ATTAINMENTS OF THE FIFTH GRADES,  PLACED İN THE 2017-

2018 NEW SOCIAL STUDIES CURRICULUM,  ACCORDING TO TEACHERS’ 

VIEWPOINTS 

 

ABSTRACT 

Social Studies curriculum for the first time in Turkey started to be implemented in 1968 and 

many changes have been made in content and scope to the present day. Finally, in 2017, a 

new curriculum was prepared and applied. In the newly prepared curriculum, there are many 

noticeable changes such as simplifying the content of the subject and reducing the number 

of learning outcomes.  

The research is about the determining the level of learning outcomes of the 5th Grade 

Social Studies course in the newly prepared curriculum according to the teachers’ views. 

Within the scope of the research, it is aimed to determine the level of learning outcomes of 

the 5th Grade Social Studies course in 2017 according to the teachers’ views.  In this respect, 

although there are many studies in the literature about the learning outcomes in the previous 

curriculum, this research will be one of the first studies related to learning outcomes in the 

new curriculum. Quantitative research method and descriptive survey model were used in 

this research, which was conducted to determine the level of the learning outcomes of 5 th 

Grade Social Studies course according to teachers’ views.    

In this study, 60 social studies teachers who conducted 5th grade social studies course 

in the secondary schools of National Education Directorate in Tokat provience were applied 

a questionnaire including open ended questions. In the research, 2017-2018 New 5th Grade 

Social Studies Course Achievement According to Teachers’ View Survey   consisting of 

three parts as a data collection tool was used. The data obtained form 57 questionnaires were 

analyzed by with the help of SPPS statistical program. 

Key Words: Education, Curriculum, Social Studies, Learning Outcomes, Teachers’ 

Opinion. 
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KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILMAMA NEDENLERİ 

 

Nurcan TEMİZ 

Arzu AĞAMOĞLU  

ÖZET 

Kadınların çalışma yaşamına katılması, eğitim seviyesinin yükselmesi ve özellikle 

ekonomik açıdan özgürlüğünü kazanması ülkelerin gelişmişlik düzeyi konusunda ipucu 

veren önemli göstergelerdir. Dünyada kadınların işgücü piyasasına katılmaları sanayi 

devriminden itibaren artış gösterirken, bu durumun Türkiye’de 20.yüzyılın ortalarından 

itibaren gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Kadınların toplumsal değerler ve toplumdaki 

rolü açısından çalışma hayatında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu bağlamda eğitim durumu, 

mevsimlik çalışan olması, aile yaşamı gibi faktörler işgücü piyasasına dahil olup/olma 

kararında önemli yer tutmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, kadınların işgücüne dahil olmama nedenlerini inceleyerek 

mevcut durumu ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi 

verileri İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (Düzey 2) göre incelenmeye 

çalışılacaktır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, İşgücü Piyasası. 
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THE REASONS OF NOT TO PARTICIPATE INTO LABOUR MARKET FOR 

WOMEN 

 

 

ABSTRACT 

Participation of women into working life, improvement of education level and to 

have freedom especially economically are imortant indicators that give hints about 

development level of countries. It is possible to say that in the world participation of women 

to labour market increased as of industrial revolution, while in Turkey it was seen since in 

the middle of the 20th century. Women experiences several problems in working life in terms 

of social values and social role she posseess. In this context, the factors such as education, 

working seasonally, family life affect women’s decision about inclusion/not inclusion of her 

to the labour market. 

The aim of this study is trying to present current situation of women by examining 

reasons of not being in labour force. For this purpose it will be tried to examine 

Mediterranean Region and Aegean region data according to Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics (Level 2). The data used in this study is obtained from the Turkish 

Statistical Institute 

Key Words: Women employment, Labour Market. 
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YENİ DENETİM RAPORU PROJESİNİN İNCELENMESİ 

 

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

ÖZET 

Tarihsel süreç içerisinde işletmelerin büyümesi, sermaye piyasalarının gelişmesi, 

kurumsal yönetimin benimsenmesi gibi etkenlerle birlikte muhasebe ve denetim 

süreçlerinde belirgin değişimler yaşanmıştır. Bu değişim neticesinde finansal bilgi 

kullanıcılarının denetimden beklentileri de farklılaşmıştır. Finansal bilgi kullanıcıları, 

denetimden, sadece işletmelerin hazırladıkları finansal tabloların muhasebe/finansal 

raporlama standartlarına uygunluğu hakkında kalıplaşmış ifadelerle görüş bildirmesini değil, 

bunun yanında daha faydalı ve kullanılabilir bilgi içeren denetim raporları hazırlamasını 

beklemektedirler. Denetimdeki bu beklentiyi karşılamak üzere Uluslararası Denetim ve 

Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından denetim raporlarını geliştirme kapsamında 

“Yeni Denetim Raporu Projesi” yürütülmüştür. 

Proje kapsamında öncelikle 2006 yılında IAASB bünyesinde akademik araştırma 

komisyonları kurulmuş, bu komisyonlar tarafından ulusal girişimler incelenmiş ve 2011 

yılında denetim raporlarının değerinin artırılmasına yönelik bir rapor yayımlanmıştır. Bu 

rapor doğrultusunda proje önerisi sunulmuş, çalışma ve taslak hazırlama ekibi oluşturularak 

yeni standartlar oluşturma ya da var olan standartların revize edilmesine yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Temmuz 2013’de taslak metnin hazırlanması ve 

kamuoyunun görüşüne sunulması ile birlikte proje tamamlanmıştır. Proje, görüş alınma 

döneminin ardından IAASB tarafından 2014 yılında onaylanmış, 2015 yılında yeni ve revize 

edilen uluslararası denetim standartları(ISA-BDS) yayımlanmıştır. Yayımlanan standartlar 

yürürlük tarihi 15 Aralık 2016 ve sonrasındaki faaliyet dönemleridir.  

ISA/BDS701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 

Bildirilmesi” proje kapsamında yayımlanmış yeni bir standarttır. Üst Yönetimden Sorumlu 

Olanlarla Kurulacak İletişim, İşletmenin Sürekliliği, Finansal Tablolara İlişkin Görüş 

Oluşturma ve Raporlama, Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar 

ve Diğer Hususlar Paragrafları, Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren 

Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları ise proje kapsamında revize edilen 

ve güncellenen standartlardan bazılarıdır. 
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Finansal bilgi kullanıcılarının denetim beklentilerini karşılamak üzere yürütülen yeni 

denetim raporu projesi kapsamında yeni getirilen ve revize edilen standartların, denetim 

raporlarının iletişim değerini arttırması ve şeffaflığı sağlanması ile birlikte denetim 

kalitesinin ve güvenilirliğin artmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız denetim, Denetim raporu, Finansal bilgi. 
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REVIEW OF THE NEW AUDIT REPORT PROJECT 

 

 

ABSTRACT 

There have been significant changes in accounting and auditing processes along with 

factors such as growth of enterprises, development of capital markets, and adoption of 

corporate governance. As a result of this change, the expectations of the users of financial 

information from the audit also differed. The users of financial information expect the audit 

not only to express opinions with stereotyped statements about the compliance of the 

financial statements with the accounting / financial reporting standards but also to prepare 

audit reports containing more useful and usable information. In order to meet this 

expectation in the audit, the “New Audit Report Project” was conducted by the International 

Audit and Assurance Standards Board (IAASB) within the scope of improving audit reports.  

Within the scope of the project, firstly, academic research commissions were 

established within the IAASB in 2006, national initiatives were examined by these 

commissions and in 2011 a report was published to increase the value of audit reports. Within 

the framework of this report, a project proposal was presented and a work and draft 

preparation team was formed to create new standards or to revise existing standards. As a 

result of these works, the project was completed in July 2013 with the preparation of the 

draft text and its presentation to the public. The project was approved by the IAASB in 2014 

after the consultation period and new and revised international audit standards (ISA-BDS) 

were published in 2015. These standards are effective for annual periods beginning on or 

after 15 December 2016.  

ISA/BDS701 “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s  

Report” is a new standard published within the scope of the project. Communicatıon with 

those Charged with Governance, Going concerne, Forming an Opinion and Reporting on 

Financial Statements, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 

Independent Audıtor’s Report, The Auditor’s Responsibilities Relating to other Information 

in Documents Containing Audited Financial Statements are known as the revised and 

updated standards within the  scope of the Project. 

Within the scope of the new audit report project, which is carried out to meet the 

audit expectations of financial information users, the newly introduced and revised standards 
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are believed to increase the communication value and ensure transparency of audit reports 

and contribute to the increase of audit quality and reliability. 

Key Words: Audit, Audit Report, Financial Information. 

 

 

 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 419 

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN BDS-570 KAPSAMINDAKİ SORUMLULUKLARI 

 

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

 

ÖZET 

Muhasebe literatüründe ve uygulamalarında temel olarak dikkate alınması gereken 

bir takım temel varsayımlar ve kavramlar vardır. Bunlardan biri “Süreklilik Kavramı 

(Varsayımı)” dır. Birçok kaynakta kavram olarak belirtilmekle birlikte, açıklamalar 

yapılırken bu kavramın bir varsayıma dayandığı vurgulanmaktadır. Bu kavram, işletmelerin 

normal şartlarda –kuruluş sözleşmelerinde bir süre sınırı öngörülmesi ve tasfiye kararı 

alınması durumları hariç olmak üzere- sonsuz bir ömre sahip oldukları ve faaliyetlerine 

sonsuza dek devam edeceği varsayımına dayanmaktadır. Zira böyle bir varsayımın kabul 

edilmemesi halinde, işletmeler her faaliyet dönemi sonunda tasfiye kapsamında işlemler 

yapmak durumunda kalacaklardır. 

Süreklilik varsayımının her işletme için geçerli olması, aslında finansal açıdan 

sürekliliği sağlayamama riski olan işletmelerin finansal tablolarında bu durumların 

gözlenememesi tehlikesine sebep olmaktadır. İşletme paydaşlarının bu belirsizlik karşısında 

korunması gerekmektedir.  Finansal tabloların belirlenmiş ölçütlere uygun olarak hazırlanma 

durumu ve gerçeğe uygun sunum yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere yürütülen 

bağımsız denetim süreci sonunda bağımsız denetçiler tarafından denetim raporları 

hazırlanmaktadır. Bu raporlarda, işletmenin finansal tablolarının genel olarak dürüstlüğü 

hakkında bir görüş bildirilmektedir. Bağımsız denetim süreçlerinde işletmenin sürekliliğinin 

de değerlendirilmesi ve denetim raporlarında işletmenin sürekliliği ile ilgili bildirimlerin de 

yapılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Denetimde kaliteyi sağlamak üzere Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları (US 

GAAS), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından Uluslararası Denetim 

Standartları (ISA), Türkiye’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

(KGK) tarafından ISA’ları rehber alan Bağımsız Denetim Standartları (BDS) 

yayımlanmıştır. Yukarıda belirtilen denetim raporlarında süreklilik bildirimlerinin 

yapılmasına yönelik çalışmalar kapsamında uluslararası platformda ISA 570 ve Türkiye’de 

“BDS 570 İşletmenin Sürekliliği” standardı yayımlanmıştır.  
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İşletmenin Sürekliliği Standardı ile denetçilere (BDS570:6,9): 

 Finansal tabloların hazırlanmasında yönetimin işletmenin sürekliliği varsayımını 

kullanmasının uygunluğu hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek ve 

işletme yönetiminin bu varsayımı kullanmasının uygunluğuna ilişkin bir sonuca 

varmak, 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

kabiliyetine ilişkin önemli bir belirsizliğin var olup olmadığı hususunda bir sonuca 

varmak ve 

 BDS570’e uygun olarak raporlama yapmak 

sorumlulukları yüklenmiştir. 

KGK tarafından 25 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği 

No:49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında BDS 570) ile birlikte 01.01.2017 tarihinde ve 

sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere BDS 570 

İşletmenin Sürekliği yürürlüğe girmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süreklilik, Denetim raporu, BDS570 İşletmenin Sürekliliği. 
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AUDITORS' RESPONSIBILITIES WITHIN THE SCOPE OF ISA-570 

 

ABSTRACT 

There are a number of key assumptions and concepts that should be taken into 

account as a basis in accounting literature and practices. One of these consepts is “Going 

Concern”. Although it is mentioned as a concept in many sources, it is emphasized that this 

concept is based on a hypothesis when making explanations. This concept is based on the 

assumption that enterprises normally have an infinite life and will continue to operate 

indefinitely, except in cases where a time limit is foreseen in the establishment contracts and 

a liquidation decision is taken. If such an assumption is not accepted, enterprises will have 

to carry out liquidation transactions at the end of each operating period.  

The fact that the assumption of continuity is valid for all enterprises creates the 

danger that these situations cannot be observed in the financial statements of the enterprises 

that are in fact at risk of not being able to provide financial continuity. Business stakeholders 

need to be protected against this uncertainty. Audit reports are prepared by independent 

auditors at the end of the independent audit process in order to determine whether the 

financial statements are prepared in accordance with the specified criteria and whether they 

are presented in a fair manner. These reports provide an opinion on the overall integrity of 

the financial Statements. Efforts were made to evaluate the continuity of the company in the 

independent audit processes and to make notifications regarding the continuity of the 

company in the audit reports. 

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), International Federation of 

Accountants (IFAC) International Standards on Auditing (ISA),  In Turkey, Public Oversight 

Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) by the ISA directory the Independent 

Audit Standards (BDS) have been published. the scope of work for the construction of 

continuity notice in the above mentioned audit report on the international platform and ISA 

570 in Turkey "BDS 570 Going Concern" standard has been published. 

Auditors have been held responsible for the following issues with the Going Concern 

Standard (BDS570: 6.9): 

 To obtain sufficient and appropriate audit evidence about the appropriateness of 

management's use of the assumption of going concern in the preparation of financial 
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statements and to reach a conclusion about the appropriateness of management's use 

of this assumption 

 Based on the audit evidence obtained, conclude whether there is a significant 

uncertainty about the entity's ability to maintain its continuity  

 Reporting in accordance with BDS570 

On March 25, 2017 by KGK Turkey Communiqué on Auditing Standards No. 49 (about 

Going Concern BDS 570) has been released. BDS 570 Going Concern standard entered into 

force to be applied in the audit of accounting periods starting on and after 01.01.2017 

Key Words: Continuity, Audit report, ISA570 Going Concern. 
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SÜRDÜRÜLEBİRLİK RAPORLAMASINDA MUHASEBENİN ROLÜ 

 

Mehmet Ünsal MEMİŞ  

 

ÖZET 

İşletmeler; ekonomik, çevresel ve sosyal kaynakları tüketirken sadece üretimi değil, 

bir bütün olarak toplumun yararını da gözetmek durumundadırlar. İşletmeler faaliyetlerin 

ancak bu bilinçle sürdürdükleri takdirde, hem işletme sürdürülebilirliğini sağlayacaklar, hem 

de dış paydaşların takdirlerini kazanabileceklerdir. Bu çerçevede hazırlanan ve sunulan 

“sürdürülebilirlik raporları”, tüm paydaşlara, işletmelerin faaliyetlerinin çevre ve toplum 

üzerindeki mevcut ve muhtemel olumsuz etkilerini azaltmak üzere geliştirmiş oldukları plan 

ve projelerini içeren finansal olmayan bilgileri sunmak amacı ile hazırladıkları raporlardır. 

Sürdürebilirlik raporlaması ile ilgili olarak uygulayıcılar için bir çerçeve oluşturulması 

kapsamında Dünya genelinde;Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Hesap Verebilirlik 

Prensipleri Standardı (AA1000APS), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

(UNGC), OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi, Performans Standartları (IFC), Karbon 

Saydamlık Projesi (CDP), Entegre Raporlama (IR) ve Sosyal Sorumluluk Rehberi Standardı 

(CDP) sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri yayımlanmıştır.  

İşletmelerin belirli hesap dönemlerinde gerçekleşen finansal işlemlerini tespit etme, 

belgelendirme, kaydetme, sınıflandırma ve raporlama işlevlerini yerine getiren birim 

muhasebedir. Muhasebe sayesinde güvenilir, gerçeğe uygun, tutarlı ve karşılaştırılabilir 

bilgiler belirli bir düzen içerisinde paydaşlara sunulmaktadır. Yıllardır süregelen bu 

tecrübeden hareketle sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında sosyal, ekonomik ve çevresel 

boyutlarla ilgili finansal olmayan bilgilerin oluşturulması, ölçülmesi ve belirli bir düzen 

çerçevesinde raporlanmasında muhasebenin rolü yadsınamaz. 

Sürdürülebilirlik raporlarında genel bildirimler arasında yer alan; toplam çalışan 

sayısı, net satışlar, üretilen ürün miktarları; ekonomik kategori ile ilgili bildirimler arasında 

yer alan; işletme gelirleri ve giderleri, çalışanlarla ilgili tahminlere dayanan kıdem 

tazminatları, devlet teşvikleri, altyapı yatırımları, çevresel kategori ile ilgili bildirimler 

arasında yer alan; üretimde kullanılan malzemelerin yenilenebilir ve geri dönüştürebilir olma 

yüzdesi, enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, atık ağırlıkları ve bertaraf yöntemleri, çevre 
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koruma kapsamındaki harcama ve yatırım tutarları, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere 

uymamak nedeniyle ödenen cezalar, sosyal kategori ile ilgili bildirimler arasında yer alan; 

çalışanların demografik özellikleri, ayni ve nakdi yardımlar, yasalara aykırı faaliyetler 

neticesinde ödenen cezalar, ödenen toplam vergiler, ücretler, sendikalı işçi sayısı gibi bilgiler 

doğrudan muhasebe sisteminden, finansal tablolardan ve özel muhasebe raporlarından elde 

edilmektedir. 

Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında yukarıda belirtilmiş olan raporlama 

çerçevelerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın, hazırlanan sürdürülebilirlik raporları için 

ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin güvenilir ve anlaşılabilir bir şekilde sunulması, 

sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi, işletmenin finansal durumunun bu hedeflere 

ulaşabilme doğrultusunda şekillendirilmesi muhasebe sayesinde mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik raporlaması, Finansal olmayan 

bilgiler. 
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THE ROLE OF ACCOUNTING IN SUSTAINABILITY REPORTING 

 

 

ABSTRACT 

Businesses; while consuming economic, environmental and social resources, they 

have to take into account not only production but also the benefit of society as a whole. 

Businesses will ensure the sustainability of the business and gain the appreciation of the 

external stakeholders only if the activities continue with this awareness. Sustainability 

reports prepared and presented within this framework are the reports prepared by all 

stakeholders in order to provide non-financial information including the plans and projects 

they have developed to reduce the existing and potential negative impacts of their activities 

on the environment and society. In the context of establishing a framework for practitioners 

in relation to sustainability reporting; Global Reporting Initiative (GRI), Accountability 

Principles Standard (AA1000APS), United Nations Global Compact (UNGC), OECD 

Guidelines for Multinational Companies, Performance Standards (IFC), Carbon Disclosure 

Project (CDP), Integrated Reporting (IR) and Social Sustainability reporting frameworks 

have been published. 

It is the unit accounting that performs the functions of identifying, documenting, 

recording, classifying and reporting the financial transactions of the enterprises in certain 

accounting periods. Reliable, fair, consistent and comparable information is provided to 

stakeholders through accounting in a specific order. Based on these years of experience, the 

role of accounting in the creation, measurement and reporting of non-financial information 

on social, economic and environmental dimensions within the scope of sustainability 

reporting cannot be denied. 

Among the general declarations in the sustainability reports; total number of 

employees, net sales, product quantities produced; notifications related to the economic 

category; operating income and expenses, employee severance indemnities, government 

incentives, infrastructure investments, environmental category notifications; the percentage 

of materials used in production being renewable and recyclable, energy consumption, 

greenhouse gas emissions, waste weights and disposal methods, expenditure and investment 

amounts within the scope of environmental protection, penalties paid for non-compliance 

with environmental regulations, social category notifications ; information such as 
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demographic characteristics of employees, cash benefits, fines paid as a result of illegal 

activities, total taxes paid, wages, number of unionized workers are obtained directly from 

accounting system, financial statements and special accounting reports. 

Regardless of which of the above-mentioned reporting frameworks are used within 

the scope of sustainability reporting, it is possible to provide the information and documents 

required for the sustainability reports in a reliable and understandable manner, to determine 

the sustainability targets and to shape the financial situation of the enterprise in line with 

these targets through accounting. 

Key Words: Sustainability, Sustainability reporting, Non-financial information. 
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE 

İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Mehmet KARATAŞ 

Pervin DEMİR ÇETİN 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, 

ilkokuma ve yazma öğretimi sürecine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu sebeple 

araştırma, çok sayıda köyü bulunan bir ilçe genelinde yapılmıştır. Bu ilçeye bağlı olan 

köylerde eğitim öğretim faaliyetleri yaygın olarak birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 

yürütülmektedir. 

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgu bilim, 

görüngübilim) deseni ile hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde görüşme tekniği için yarı 

yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Bu form kapsamında, 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında, Sivas ili Yıldızeli ilçesine bağlı olan köy ve kasabalardaki birleştirilmiş 

sınıflı ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni ile görüşülmüştür. Bu 20 öğretmeninin 

okutmakta olduğu sınıflar, birinci sınıfı da içine alan birleştirme türündeki sınıflar (1-2, 1-2-

3, 1-2-3-4 vb.) olarak seçilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, yazılı hale getirilmiştir.  

Yazılı veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilip kodlar belirlenmiştir. Bu kodlar, çeşitli 

temalar altında birleştirilmiştir. Temalara ait kodlar, katılımcılar ve frekanslar tablolar haline 

getirilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş Sınıflar, İlkokuma ve Yazma Öğretimi. 
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TEACHER OPINIONS ON THE FIRST READING AND WRITING EDUCATION 

IN THE MULTIGRADE CLASSES 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to reveal the opinions of the primary school teachers working 

in the multigrade classes about the first reading and writing education process. For this 

reason, the search was carried out in a region where there were many villages and in these 

villages educational activities were carried out in the primary schools with multigrade 

classes. This research was prepared with phenomenology pattern which is one of the 

qualitative research approaches. A semi-structured interview form was prepared for the 

interview technique in the process of the search. Within the scope of this form, 20 primary 

school teachers working at primary schools with multigrade classes in the villages and towns 

of Yıldızeli district in Sivas in the 2017-2018 Academic Year were interviewed. The classes 

in which these 20 teachers worked were selected as the multigrade classes including (1-2, 1-

2-3, 1- 2-3-4 etc.) the first grade. The data collected by the semi-structured interview form 

were textualized by the researcher. The written data were analyzed by content analysis 

method and the codes were determined. These codes were combined under various themes. 

The codes, participants and frequencies belonging to the themes were turned into the tables 

and they were interpreted. 

Key Words: Multigrade Classes, First Reading and Writing Education. 
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COMBUSTION CHARACTERISTICS OF NATURAL GAS AT OXYGEN 

ENRICHED CONDITIONS: EFFECTS OF OXIDIZER COMPOSITION 

 

Harun YILMAZ 

 

 

ABSTRACT 

In oxygen enriched combustion technique, combustion takes place in an atmosphere 

where O2 volume fraction in oxidizer mixture is above 21%. This technique has the 

advantages of improved reaction kinetics, heat transfer characteristics and flame stability, 

and has the disadvantages of increased NOx emissions and thermal stress on system 

components.   

In this study, 90.4% CH4 - 6.7% C2H6 – 1.8% C3H8 – 1.1% CO2 blended natural gas 

mixture combustion was simulated by using ANSYS/Fluent CFD code in 2D models of an 

experimentally tested laboratory scale premixed combustor at oxygen enriched air 

conditions (21%, 25% and 30% O2), and then effects of substituting N2 with CO2 (indicates 

oxy-fuel combustion conditions) on combustion and emission characteristics of such mixture 

were also investigated. The applicability of the numerical model was verified using 

experimental results of CH4/air combustion at different equivalence ratios (0.6, 0.7 and 0.8) 

in respective combustor. Irrespective of the oxidizer composition, thermal power (2 kW), 

equivalence ratio (0.8) and geometric swirl number (1.0) were set as constant. Main goal of 

this study is to designate an oxidizer mixture that provides zero NOx emissions (also an 

exhaust gas mixture which is easy for carbon capture and sequestration), and flame 

characteristics similar to that at conventional air conditions.  

By analyzing predicted axial and radial temperature, NOx, and species distributions, 

it was concluded that that as O2 concentration increases, peak temperature value increases 

irrespective of the oxidizer mixture. However, downstream temperature distribution is 

almost not affected by O2 amount. Negative impact of Reynolds number decrement on 

reaction kinetics with O2 enrichment was found to be more profound than positive impact of 

O2 enrichment. Lastly, nearly the same flame behavior was observed in 21% O2 - 79% N2 
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and 30% O2 - 70% CO2 atmospheres. The latter enables a NOx free flue gas stream, which 

is easy for carbon capture and storage. 

Key Words: Natural gas, oxygen enriched combustion, emission. 
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FLAMELESS DISTRIBUTED COMBUSTION CHARACTERISTICS OF SYNGAS 

MIXTURES 

 

 

Harun YILMAZ 

 

ABSTRACT 

Flameless distributed combustion technique has many superiorities over 

conventional combustion such as more uniform temperature distribution, reduced flame 

instabilities, noise and pollutant emissions. The main prerequisite of flameless distributed 

combustion is setting an oxidizer mixture with reduced O2 concentration and high 

temperature via introducing post combustion products into the fresh oxidizer mixture. This 

paper describes premixed combustion modelling results of 35 % H2 - 45.0% CO – 20% CO2 

and 45%H2 – 35% CO – 20% CO2 syngas mixtures in 2D axisymmetric models of an 

experimentally tested laboratory scale combustor at flameless distributed combustion 

conditions.  

The main motive for this study is to evaluate combustion and emission properties of 

respective syngas mixtures at distributed regime. The numerical results were validated using 

experimental results of premixed CH4/air combustion in respective combustor at different 

equivalence ratios (0.6, 0.7 and 0.8). All numerical investigations were performed at 0.8 

equivalence ratio, 0.1 geometric swirl number, and 2 kW thermal power. Additionally, 

mixture of 90% N2 – 10% CO2 was utilized to imitate involvement of hot combustion 

products to combustion air (21% O2 and 79% N2) and hence, O2 volume fraction (10%) was 

reduced accordingly to distribute chemical reactions to whole combustor volume. 

 Consequently, it was found that compared to the conventional combustion 

conditions, peak temperature values sharply decrease at distributed regime. However, 

temperature distribution outside the flame region is not considerably affected by neither 

combustion atmosphere nor gas composition (also has minimal impact on peak temperature 

values), and temperature distribution becomes more uniform at distributed regime. 

Additionally, flameless distribution combustion technique yields almost zero NOx emissions 

with a slight increment in emissions of CO2. 
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Key Words: Synthetic gas, flameless combustion, emission. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TİCARİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Burcu Şefika DOĞRUL 

ÖZET 

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında rol oynayan faktörlerin ön sıralarında gelen 

girişimcilik, son yılların oldukça dikkat çeken bir araştırma konusudur. Zaman içerisinde 

girişimcilik olgusuna yüklenen anlam değişmeye başlamış, girişimcilik hem ekonomik hem 

sosyal alanda değer yaratmak, yenilik, değişim ve dönüşümü sağlamak gibi yeni anlamlar 

kazanmaya başlamıştır. Bilinen yönüyle kar amacı güden girişimcilik faaliyetleri, toplum 

hayatında yaşanan hızlı ve rekabetçi ortamın getirdiği olumsuzlukların giderilmesinde ise 

ekonomik sorunların sosyal sorunları çözmekten geçtiği anlayışının hâkim olmasıyla sosyal 

girişimcilik şeklinde bir yapılanma ortaya çıkarmıştır.  

Bu çerçevede eğitim kurumları, toplumun hem sosyal hem de ekonomik alandaki 

sorunlarına çözüm üretecek ve ülkenin kalkınmasına çok yönlü katkı yapabilecek 

potansiyele sahip gençleri eğitmeleri bakımından önem arz etmektedir.  

Girişimciler, kimi çalışmalarda bireysel temelde ele alınarak doğuştan ya da 

sonradan edindiği karakter özelliklerinin ve onları etkileyen yakın ve uzak çevrelerinin 

etkilerinin girişimci olma niyetlerini nasıl şekillendirdiği bağlamında incelenmektedir. Kimi 

zaman ise işletmeler olarak, kuruluşlarının sürdürülebilir rekabet aracı olan girişimciliğe ne 

düzeyde sahip oldukları açısından değerlendirilmektedir.  

Bu bağlamda girişimcilik konusunda gençlerin yetişmesine önemli katkısı olan 

işletme bölümü öğrencilerinin, kişilik, psikolojik ve demografik özelliklerinin hem ticari 

hem de sosyal girişimcilik eğilimlerini ne yönde etkilediği bu çalışmanın temel amacıdır. 

Çalışmada Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

öğrencilerinden,  anket yöntemi aracılığıyla veriler toplanmıştır. Ankette sosyal girişimciliği 

ölçmek için, Sosyal Girişimcilik Ölçeği, Kırılmaz (2012);  girişimciliği etkileyen kişisel-

psikolojik faktörleri belirlemek için Başarı İhtiyacı Ölçeği (Heckert vd. 1999), İçsel Kontrol 

Odağı Ölçeği (Mueller ve Thomas 2000), Risk Alma Eğilimi (Cho ve Lee 2006 ,ve 

Belirsizliklere Karşı Toleranslı Olma Ölçeği (Norton 1975),Yenilikçilik Ölçeği (Mueller ve 
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Thomas 2000) ve girişimciliği ölçmek için Leroy ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen 

girişimcilik ölçeğinden ve çeşitli demografik sorulardan yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, sosyal girişimcilik, girişimcilik eğilimi. 
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A RESEARCH ON DETERMINING UNIVERSITY STUDENTS' TRENDS IN 

COMMERCIAL AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

 

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship, which is at the forefront of the factors that play a role in the 

economic development of the countries, has been a remarkable research topic of recent years. 

Over time, the meaning of entrepreneurship has started to change and entrepreneurship has 

gained new meanings such as creating value in both economic and social fields, providing 

innovation, change and transformation. For the purpose of eliminating the problems caused 

by the fast and competitive environment in the life of the society, entrepreneurial activities 

for the purpose of profit, which are known for the purpose of profit, have emerged in the 

form of social entrepreneurship with the understanding that economic problems go through 

solving social problems. 

Within this framework, educational institutions are important in terms of educating 

young people who have the potential to produce solutions to the problems of the society in 

both social and economic fields and contribute to the development of the country. 

In some studies, entrepreneurs are examined on an individual basis in the context of 

how the characteristics of their innate or later characteristics and the effects of their close 

and distant environments shape their intention to become entrepreneurs. Sometimes, it is 

evaluated in terms of the level of entrepreneurship as a sustainable competition tool. 

In this context, the main purpose of this study is how personality, psychological and 

demographic characteristics of business department students, which contribute significantly 

to the growth of young people in entrepreneurship, affect both commercial and social 

entrepreneurship tendencies. 

In this study, data were collected from the students of Mersin University, Faculty of 

Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration through 

questionnaire method. In the questionnaire, Social Entrepreneurship Scale was used to 

measure social entrepreneurship, Kırılmaz (2012); The Need for Success Scale (Heckert et 

al. 1999), Internal Locus of Control Scale (Mueller and Thomas 2000), Risk-Taking 

Tendency (Cho and Lee 2006, and Tolerance to Uncertainty Scale (Norton 1975), Innovation 
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The scale (Mueller and Thomas 2000) and entrepreneurship scale developed by Leroy et al. 

(2009) and various demographic questions were used to measure entrepreneurship. 

Key Words: Entrepreneurship, social entrepreneurship, entrepreneurship tendency. 
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İNSAN FETÜSLERİNDE DENTİKULAT LİGAMENTİN ANATOMİK 

ÖZELLİKLERİ 

Özlem ELVAN 

Gülden KAYAN 

ÖZET 

Amaç: Meningeal uzantı olan dentikulat ligamentler omuriliği vertebral kanala 

sabitleyici fonksiyon görürler. Bu çalışmada, dentikulat ligamentin fetal dönemdeki 

morfolojik özelliklerinin ortaya konulması amaçlandı. 

Yöntem: Ortalama yaşı 27.0±2.04 hafta (25-32 haftalar arasında) olan oniki 

formalinle fikse (6 kız ve 6 erkek) fetus, DL’in morfolojik özellikleri açısından 

değerlendirildi. 

Bulgular: Birinci intrakraniyal dentikulat ligament 7 tarafta üçgen ve 17 tarafta 

fibröz band şeklindeydi. Servikal segmetlerde bu ligament 108 üçgen, 45 band ve 34 “Y” 

şeklinde bulunurken torasik segmentlerde 117 üçgen, 90 band şeklinde ve 67 “Y” şeklinde 

bulunuyordu. Son dentikulat ligament 2 tarafta T11-12 seviyesinde, 15 tarafta T12-L1 

seviyesinde, 7 tarafta ise L1-2 seviyesinde sonlanıyordu ve hepsi band şeklindeydi. Iki 

fetuste, dentikulat ligament bilateral olarak bulunmuyordu (T2-3 sol taraf ve C3-4 sağ taraf, 

T5-6 sol taraf ve T3-4 sağ taraf). Bir fetuste sol tarafta T3-4 seviyesinde çift ligament 

bulunurken sağ taraf T3-4 seviyesinde ligament yoktu. Diğer bir fetuste sağ tarafta T8-9 

seviyesinde ligament bulunmazken T11-12 seviyesinde çift ligament bulunuyordu. Bir diğer 

fetuste sırasıyla sağ tarafta iki çift olarak bulunan ve iki ligament bulunmayan seviyeler vardı 

(T5-6 yok, T6-7çift, T8-9 yok ve T11-12 çift olarak). Bunlardan farklı üç fetüste sol tarafta 

ligament bulunmuyordu (C6-7, C8-T1, T7-T8). Bir fetüste de C2-3 seviyesinde sol tarafta 

çift ligament bulunuyordu. Her seviyede dentikulat ligamentin, ilgili spinal sinirin duradan 

çıkış noktasına superior ve inferior mesafeleri belirlendi. 

Sonuç: Dentikulat ligament’in morfolojik bulgularına göre bu ligamentin bulunuşu 

ve şekli sabit ve düzenli değildi. Bu yapılara ilişkin fetal mesafelerin bilinmesi omuriliği 

ilgilendiren klinik prosedürler için gerekli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dentikulat ligament, fetus, morfoloji. 
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THE ANATOMICAL FEATURES OF DENTICULATE LIGAMENT IN HUMAN 

FETUSES 

 

 

ABSTRACT 

Purpose: The denticulate ligaments (DL) which are from meningeal extensions, 

function to stabilize the spinal cord within the vertebral canal. The aim of the study is to 

determine the morphological features of the DL in fetal period.  

Methods: Twelve formalin-fixed fetuses (6 females and 6 males) with a mean 

gestational age of 27.0±2.04 weeks (range between 25-32 weeks) were dissected to reveal 

morphological properties of the denticulate ligaments.    

Results: First intracranial DLs showed triangular shape in 7 and fibrous band like in 

17 sides.  Other cervical segments showed 108 triangular, 45 band like and 34 “Y” shaped 

DLs. Thoracic segments showed triangular DLs in 117 sides, band like DLs in 90 sides and 

Y shaped DLs in 67 sides. The last DLs were observed at the T11-12 level in two sides, at 

the T12-L1 in 15 sides and at the L1-2 level in 7 sides and all were band like shaped. In two 

cases there were bilateral absent DLs (T2-3 on the left and C3-4 on the right, T5-6 on the 

left and T3-4 on the right). In one case there were double DLs (T3-4 on the left) and absent 

DL (T3-4 on the right). In one case there were absent DL (T8-9 on the right) and double DLs 

(T11-12 on the right) unilaterally. In another one case, there were two double and two absent 

DLs in sequential segments on the right (absent in T5-6, double in T6-7, absent in T8-9 and 

double in T11-12 segments). In other 3 cases there were unilateral absent DLs on the left 

sides (C6-7, C8-T1, T7-T8). In one case there were only double DLs (C2-3 on the left). The 

distances from the dural attachment of the DL to the superior and inferior spinal nerve roots 

were measured bilaterally at every spinal level. 

Conclusion: Our detailed morphological data about DLs in fetal period revealed that 

presence and shape of this ligament were not constant and regular. The knowledge of its 

fetal distances may be required for clinical procedures that involve the spinal cord. 

Key Words: Denticulate ligament, fetus, morphology. 
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ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ CİNSİYET, KIDEM, 

BRANŞ, EVLİLİK-İLİŞKİ SÜRESİ, ÇOCUK SAYISI İLE İŞ VE EVLİLİĞE 

YÖNELİK SOSYAL DESTEK ALGISINA GÖRE İNCELENMESİ 

 

Hazal KARAKUŞ 

Burhan ÇAPRİ 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin psikolojik iyi oluş puanlarının cinsiyet, 

mesleki kıdem, branş, evlilik-ilişki süresi, çocuk sayısı ile iş ve evliliğe yönelik sosyal destek 

algısına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir.  

Adana ili merkez ilçelerinde bulunan farklı branşlardan gönüllü olarak çalışmaya 

katılan evli ya da duygusal bir ilişkisi olan 349’u erkek (%42.0) ve 481’i kadın olmak üzere 

toplam 830 öğretmenle yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” 

ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. IBM SPSS Statistics 22 kullanılarak 

gerçekleştirilen verilerinin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız 

gruplar için t-testi kullanılmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarının evlilik/ilişki 

süresi ve evliliğe yönelik sosyal destek algısına göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen bulgular, alanyazın ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Psikolojik İyi Oluş, Sosyo-Demografik Değişkenler. 
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INVESTIGATION OF TEACHERS' PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

ACCORDING TO GENDER, LENGTH OF SERVICE, BRANCH, DURATION OF 

MARRIAGE/RELATIONSHIP, NUMBER OF CHILDREN AND SOCIAL 

SUPPORT PERCEPTION OF WORK AND MARRIAGE 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate whether teachers differ in terms of 

psychological well-being scores gender, length of service, branch, number of children 

perception of social support in the work place, duration of marriage/relationship, , and 

perception of social support for marriage. 

 This study is conducted in Adana metropolitan district on totally 830 volunteer 

teachers (349 male (42%) and 481 female (59%) who are married or in emotional 

relationship. For the purpose of collecting data “Personal Information Form”, 

“Psychological Well-Being Scale” have been used. One-way analysis of variance (ANOVA) 

and t-test for independent groups were used in the analysis of data using IBM SPSS Statistics 

22.  

As a result of the analyzes, it was found that the psychological well-being of the 

teachers differed according to the perception of marriage / relationship duration and social 

support for marriage. The findings have been discussed in a frame of related literature. 

Key Words: Teacher, Career Burnout, Couple Burnout, Socio-Demographic Variable. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ VE EŞ TÜKENMİŞLİK PUANLARININ SOSYO-

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Hazal KARAKUŞ 

Burhan ÇAPRİ 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki ve eş tükenmişlik puanlarının cinsiyet, 

mesleki kıdem, branş, işe yönelik sosyal destek algısı, evlilik-ilişki süresi, çocuk sayısı ve 

evliliğe yönelik sosyal destek algısına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir.  

Adana ili merkez ilçelerinde bulunan farklı branşlardan gönüllü olarak çalışmaya 

katılan evli ya da duygusal bir ilişkisi olan 349’u erkek (%42.0) ve 481’i kadın olmak üzere 

toplam 830 öğretmenle yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi 

Formu”, “Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu”, “Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu” 

kullanılmıştır. IBM SPSS Statistics22 kullanılarak gerçekleştirilen verilerinin analizinde tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır.  

Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin cinsiyet, 

çalışma süresi, işe yönelik sosyal destek algısı, evlilik/ilişki süresi, çocuk sayısı, evliliğe 

yönelik sosyal destek algısına göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin eş 

tükenmişliklerinin ise cinsiyet, çalışma süresi, evlilik/ilişki süresi, çocuk sayısı, evliliğe 

yönelik sosyal destek algısına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, 

alanyazın ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Mesleki Tükenmişlik, Eş Tükenmişliği, Sosyo Demografik 

Değişkenler. 
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INVESTIGATION OF TEACHERS' CAREER AND COUPLE BURNOUT 

ACCORDING TO GENDER, LENGTH OF SERVICE, BRANCH, DURATION OF 

MARRIAGE/RELATIONSHIP, NUMBER OF CHILDREN AND SOCIAL 

SUPPORT PERCEPTION OF WORK AND MARRIAGE 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate whether teachers differ in terms of career 

burnout, couple burnout being scores gender, length of service, branch, number of children 

perception of social support in the work place, duration of marriage/relationship, , and 

perception of social support for marriage.  

This study is conducted in Adana metropolitan district on totally 830 volunteer 

teachers (349 male (42%) and 481 female (59%) who are married or in emotional 

relationship. For the purpose of collecting data “Personal Information Form”, ““Burnout 

Scale-Short Version”, “Couple Burnout Scale-Short Version”, have been used. One-way 

analysis of variance (ANOVA) and t-test for independent groups were used in the analysis 

of data using IBM SPSS Statistics 22.  

As a result of the analyzes, it was found that teachers' marital burnout differed 

according to gender, length of service, duration of marriage /relationship, number of 

children, perceptions of social support for marriage. The findings have been discussed in a 

frame of related literature. 

Key Words: Teacher, career Burnout, Couple Burnout, Socio-Demographic Variable. 
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YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MUHASEBESİ VE İŞLETME 

KARLILIĞINA ETKİSİ 

 

Elif Nursun DEMİRCİOĞLU  

Demet EVER 

ÖZET 

İşletmelerin yoğun rekabet ortamında rekabet üstünlüğü yaratarak karlılıklarını 

arttırabilmesi için temel rekabet avantajı unsurları olan kalite, fiyat(maliyet) ve hız 

unsurlarına önem vermesi gerekmektedir. Yüksek kaliteli ürünlerin, düşük maliyetlerle 

üretilerek düşük fiyatlarla, müşterinin ihtiyaç duyduğu anda sunulabilmesi işletmelerin 

karlılıklarını arttırmada oldukça önemli olmaktadır.  

Son yıllarda yönetim muhasebesi alanında yapılan çalışmalar müşteri muhasebesinin 

rekabet üstünlüğü yaratarak işletmelerin karlılıklarını arttırmadaki önemini ortaya 

koymuştur. Müşteri muhasebesi “işletmenin bir müşteri veya müşteri grupları ile ilgili 

olarak, karlılık, satış veya kazançların bugünkü değerlerini değerlendirmeye yönelik tüm 

muhasebe uygulamalarını içermektedir” (Holm et al. 2016, s.19). Müşteri muhasebesi 

müşterilerin finansal ölçümlerine odaklanmaktadır. Müşteri beklentileri ve müşterilerin 

işletmeye sağlayacağı gelirler işletme karlılığı için önemlidir. 

 Müşteri muhasebesi teknikleri; müşteri karlılık analizi, müşteri grupları karlılık 

analizi, yaşam boyu müşteri karlılık analizi ve müşteri değer analizi olmak üzere dörde 

ayrılmaktadır (Lind and Strömsten, 2006, s.1258). Bu çalışmanın amacı müşteri muhasebesi 

kavramını teorik olarak detaylı bir şekilde incelemektir. Bu doğrultuda öncelikle müşteri 

muhasebesi kavramı, önemi ve faydaları açıklanmış, ardından müşteri muhasebesi teknikleri 

detaylı olarak incelenerek müşteri muhasebesinin işletme karlılığı açısından etkileri ortaya 

konulmuştur. Daha sonra ülkemizde müşteri muhasebesi ile ilgili literatürde yapılan 

çalışmalar incelenerek, geleceğe yönelik çalışma alanları belirlenmiş ve tavsiyelerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri muhasebesi, yönetim muhasebesi, işletme karlılığı. 
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CUSTOMER ACCOUNTING FOR MANAGEMENT ACCOUNTING AND ITS’ 

EFFECTS ON COMPANIES’ PROFITABILITY 

 

 

ABSTRACT 

Main competitive advantage factors which are quality, cost and responsiveness are 

so important for companies to be able to get competitive advantage and increase their 

profitability in an increasing competitive environment. Companies which can produce high 

quality products with low cost and therefore supply these products with low price just in 

time when customers need them will be able to increase their market share and profitability.  

Studies which are performed about management accounting in recent years exposed 

that Customer Accounting (CA) is significiant for companies to be able to get competitive 

edge and increase their profitability. Customer accounting can be defined as “CA includes 

all accounting practices directed towards appraising the profit, sales, or present value of 

earnings relating to a customer or group of customers” (Holm et al. 2016, p.19). Customer 

accounting concentrates on financial measurement of customers. Customer expectations and 

their contributions to companies are crucial for companies’ profitability.  

Customer accounting techniques can be divided into four categories include; 

customer profitability analysis, customer segment profitability analysis, lifetime customer 

profitability analysis and customer valuation analysis (Lind and Strömsten, 2006, p.1258). 

The aim of this study is to investigate customer accounting theoretically in depth. Within 

this context, first customer accounting term, its importance and advantages were explained, 

then customer accounting techniques and its effects on companies’ profitability were 

examined detaily. Afterwards literature review was carried out in Turkey, then potential 

research areas were determined and advised. 

Key Words: Customer accounting, management accounting, profitability. 

….* 
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EGZERSİZ VE KANSER 

 

Gül ÇAT 

İrfan YILDIRIM 

ÖZET 

Giriş: Kanser, dünya genelinde sıklığı giderek artmakta olan ve en fazla ölüm 

nedenleri içinde yer alan bir hastalık grubudur. Sedanter yaşamın önemli ölçüde kanser 

tipleri ile ilişkilendirildiği ve bu mekanizmaların tam olarak açıklanamaması ile birlikte; 

egzersiz, obezite, bağışıklık sistemi ve hormonların birbirleri arasındaki etkileşimin kanser 

oluşumunu etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Amaç: Kanser egzersiz ilişkisi ile kanserli hastalarda egzersizin fizyolojik ve 

psikolojik etkilerini incelemektir. 

Yöntem:  Çeşitli arama motorlarında (scholar, pubmed, web of science ve ovid)  

kanser egzersiz konusunda yapılan çalışmalar geleneksel derleme yöntemi ile incelenmiştir. 

Bulgular:  Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin hem kanseri önleyici etkisinin hem 

de kanserli bireylerin farklı tedavi yöntemlerinin başında gelen kemoterapinin olumsuz yan 

etkilerini en az düzeye indirgeyerek, psikolojik ve fizyolojik birtakım rahatsızlıklardan 

koruduğu ve motivasyonlarını yükseltme anlamında uygulanan tedaviye de katkıda 

bulunduğu görülmüştür.  

Yapılan çalışmalarda egzersizin önleyici etkisi, meme ve kolorektal kanserler 

üzerinde olduğu, kanser tanısı ile tedavi edilen hastalarda uygulanan düşük- orta 

yoğunluktaki bir egzersiz programının birçok belirtiyi düzenlediği gözlendi. İncelenen 

çalışmalar neticesinde, yapılan düzenli egzersizin, obezite ve buna bağlı hastalıkları 

önleyebileceği gibi kanser riskini azaltabileceği, ayrıca kanserli hastaların tedavisinde 

fizyolojik ve psikolojik olumlu katkılarının olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Kanser. 
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EXERCISE AND CANCER 

 

ABSTRACT 

Background: Cancer is one of the leading causes of death in the World together with 

increasing incidence rates. Sedentary life style has been associated to different cancer types 

although the mechanism has not been fully explained, it is thought that exercise, obesity, 

immune system and hormones and their interaction effect cancer formation.  

Aim: The aim is to investigate the physiological and psychological effects of exercise 

in cancer patients as well as cancer-exercise relationship. 

Method: The literature has been reviewed for the studies on cancer and exercise by 

using different search tools (scholar, pubmed, web of science and ovid).  

Results/Findings: It was seen that regular physical activity has cancer preventive 

effects as well as reduces the side effects of chemotherapy which is the main therapy method 

for cancer patients and prevents from certain physiological and psychological diseases, also 

promotes the effect of the therapy by boosting the patients’ motivation. Studies revealed the 

preventive effects of exercise for breast and colorectal cancers; and a low-to-moderate level 

of exercise regulates certain symptoms in cancer patients under chemotherapy. The studies 

in theliterature has shown that regular exercise can prevent obesity and obesity-related 

diseases as well as reduce cancer risk and has positive contributions to physiological and 

psychological state of cancer patients under therapy. 

Key Words: Exercıse, Cancer. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTELERİ İLE YEME 

DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Gül ÇAT 

Gizem AKARSU 

Nasuh Evrim ACAR  

İrfan YILDIRIM 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Mersin üniversitesinde öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinin yaşam kaliteleri ile yeme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem: Üniversite öğrencilerinin yaşam kaliteleri ile yeme davranışı arasındaki 

ilişkinin incelendiği bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan 

araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesinde öğrenim 

gören 125’i kadın, 84’ü erkek toplam 209 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmada, veri 

toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, yaşam 

kalitelerini belirleyebilmek amacıyla “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa 

Form (WHOQOL-BREF)’’ Ölçeği, Katılımcıların yeme alışkanlıklarını ölçmek için “Üç 

Faktörlü Yeme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı 

kullanılmıştır. Bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, boy, kilo, Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 

değerlerini incelemek için frekans, % analizi yapılmıştır. Üç Faktörlü Beslenme Ölçeği ve 

WHOQOL-BREF Yaşam Kalitesi Ölçeğinin puanlaması, skorlama yönergelerine uygun 

şekilde hesaplanarak analizleri yapılmıştır. Bireylerin cinsiyetlerine göre yaşam kalitesi 

algısı, yeme davranışları alt boyutları (Duygusal Yeme (DY), Bilişsel Kısıtlama (BK), 

Kontrolsüz Yeme Davranışı (KY)), yaşam kalitesi alt boyutları (sağlık hoşnutluk düzeyleri, 

çevresel alan boyutu, sosyal alan boyutu, psikolojik alan boyutu, fiziksel alan boyutu) 

frekans, % analizi ile değerlendirilmiştir. Bireylerin cinsiyetlerine göre yaş, VKİ, yeme 

davranışı ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişki ise Spearman Korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiştir.  
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Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin 125’i kadın, 83’ü erkektir. Kadınların 

ortalamaları; yaş 21,3 yıl, boy 1,64 m, kilo 58,23 kg, VKİ 21,5 bulunmuştur. Erkeklerin 

ortalamaları; yaş 22,06 yıl, 1,78 m, kilo 76,43 kg, VKİ 23,89 bulunmuştur.  

Kadınlarda yaşam kalitesi algısı % 53 ‘Ne İyi Ne Kötü’, erkeklerin yaşam kalitesi 

algısı % 54 ‘Ne İyi Ne Kötü’ düzeyde, kadınların sağlık hoşnutluk düzeyi % 45 ‘Epeyce 

Hoşnut’,  erkeklerin sağlık hoşnutluk düzeyi % 42 epeyce hoşnut olarak bulunmuştur. 

Kadınların yeme davranışlarından; DY 43,77, BK 40,40, KY 48,95 olarak; erkeklerin yeme 

davranışlarından DY 36,21, BK 36,14, KY 48,99 olarak bulunmuştur. Bireylerin yaşam 

kalitesi boyutları incelendiğinde; kadınlarda çevresel alan 55,9, sosyal alan 59,53, psikolojik 

alan 53,57, fiziksel alan 48,57; erkeklerde çevresel alan 56,66, sosyal alan 56,83, psikolojik 

alan 56,22, fiziksel alan 50,86 olarak bulunmuştur. Kadınlarda yaş, VKİ, Yeme Davranışı 

ve Yaşam Kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçlarında VKİ ile Yeme Davranışları tüm alt boyutları arasında (KY, BK, DY) p<0,01 

düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. KY davranışı ve DY davranışı ile psikolojik alan 

arasında p< 0,01 düzeyinde negatif korelasyon bulunmuştur. Erkeklerde yaş, VKİ, Yeme 

Davranışı ve Yaşam Kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde; VKİ ile DY davranışı arasında 

p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. KY davranışı ile psikolojik alan arasında, 

DY davranışı ile fiziksel alan, psikolojik alan ve sosyal alan arasında p<0,01 düzeyinde 

negatif korelasyon bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin ideal VKİ değerlerine sahip 

oldukları, bireylerin yaşam kalitelerini ‘Ne İyi Ne Kötü’ düzeyde görmelerine rağmen sağlık 

açısından epeyce hoşnut oldukları bulunmuştur. Kadınlarda; Yeme davranışının tüm alt 

boyutları (KY, BK, DY) VKİ’ni pozitif yönde etkilediği; kontrolsüz yeme, bilişsel kısıtlama 

ve duygusal yeme davranışları arttıkça VKİ arttığı bulunmuştur. Psikolojik boyutun, 

kontrolsüz yeme ve duygusal yeme davranışlarını negatif yönde etkilediği, kişinin psikolojik 

sorun yaşaması durumunda duygusal olarak yeme isteğinin oluştuğu ve kontrolsüz şekilde 

beslendiği sonucu bulunmuştur. Erkeklerde; duygusal yeme davranışın VKİ’ni pozitif 

yönde, psikolojik alanın kontrolsüz yeme davranışını negatif yönde etkilediği bulunmuştur. 

Duygusal olarak yeme davranışı arttığında VKİ’nin attığı, psikolojik olarak olumsuz bir 

durum oluştuğunda kontrolsüz yeme davranışının arttığı sonucuna varılmaktadır. Yaşam 

kalitesi alt boyutlarından fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlar ile duygusal yeme davranışı 

arasında negatif ilişki bulunmuştur. Bu üç alanda olumsuz bir durumla karşılaşıldığında 

kişilerin duygusal olarak yeme isteği arttığı sonucu bulunmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Yeme Davranışı, Fiziksel Özellikler. 
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YER FISTIĞI (ARACHİS HYPOGAEA L.) SULTAN ÇEŞİDİNDE KALLUS 

GELİŞİMİNE FARKLI ŞEKER (KARBON KAYNAĞI) UYGULAMALARININ 

ETKİSİ 

 

Zeynep ERGÜN  

ÖZET 

Her bitki türü için kullanılan bitki besin ortamları benzer maddeler içermekte olup, 

bunlar çoğunlukla inorganik ve organik maddeler, bitki büyüme düzenleyicileri, agar ve 

şeker gibi maddelerdir. Çalışmanın amacına ve bitki özelliğine bağlı olarak ortam bileşimi 

ve konsantrasyonlarında değişiklikler yapılabilmektedir. Karbon kaynağı olarak kullanılan 

şekerler, bitki besin ortamlarının önemli unsurlarından biridir. Bu çalışma kapsamında yer 

fıstığı (Arachis hypogaea L.) Sultan Çeşidi tohum endospermlerinin kallus kültürlerinin 

oluşmasında farklı şeker uygulamalarının etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tohum 

endospermleri 2,4-D (4 mgL-1) ve BAP (0.5 mgL-1) büyüme düzenleyicileri içeren MS besin 

ortamlarına alınmıştır. Şeker olarak sükroz, glikoz ve fruktoz kullanılmıştır. Bitki besin 

ortamlarında sükroz kullanılarak elde edilen kallus oluşumu, glikoz ve fruktoz kullanılarak 

elde edilen kallus oluşumundan fazladır. Ancak kallus büyüklüğü, yapısı, rengi, parlaklığı 

ve şeffaflığı göz önüne alındığında en kaliteli kallus gelişiminin sırasıyla glikoz, sükroz ve 

fruktoz içeren bitki besin ortamlarında gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Fruktoz içeren 

ortamlardaki kallusların çoğunda unsu yapılara rastlanmıştır.  

Denemelerin sonunda Arachis hypogaea L. bitkisi Sultan Çeşidinin tohum 

endosperm kallus kültürlerinin oluşmasında sükroz ve glikoz uygun şekerler olarak 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitki doku kültürü, kallus, şeker. 
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THE EFFECTS OF DIFFERENT SUGAR APPLICATIONS ON CALLUS 

DEVELOPMENT IN THE SULTAN VARIETY OF PEANUTS (ARACHIS 

HYPOGAEA L.) 

 

 

ABSTRACT 

Plant nutrition environments that are used for each species of plant contain similar 

substances, and these are mostly materials such as inorganic and organic substances, plant 

growth regulators, agar and sugar. Changes may be made on medium composition and 

concentrations based on the objective of a study and plant characteristics. Sugars that are 

used as a carbon source are some of the important elements of plant nutrition media.  

This study aimed to determine the effects of different sugar applications on the 

formation of the callus cultures of seed endosperms of the Sultan variety of peanuts (Arachis 

hypogaea L.). Seed endosperms were taken into MS nutrient media containing the growth 

regulators 2,4-D (4 mgL-1) and BAP (0.5 mgL-1). As sugars, sucrose, glucose and fructose 

were used. In the plant nutrient media, the callus formation that was obtained by using 

sucrose was higher than those obtained by using glucose and fructose. Nevertheless, 

considering the callus size, structure, color, brightness and transparency, the highest-quality 

callus formation took place in the nutrient media containing glucose, sucrose and fructose in 

descending order. Most calli obtained in the fructose-containing media contained powdery 

structures.  

As a result of the trials, in the formation of the seed endosperm callus cultures of the 

Sultan variety of the plant Arachis hypogaea L., sucrose and glucose were determined to be 

suitable sugars. 

Key Words: Plant tissue culture, callus, sugar. 
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SANATTA BİR ÖYKÜNME ÖRNEĞİ OLARAK VELAZQUEZ’İN NEDİMELERİ 

 

Aylin ÖZKAN 

Funda DELİKTAŞ 

ÖZET 

Sanatçıların kendilerinden önceki dönemlerde yaşamış sanatçıların eserlerinden 

esinlenerek kendi çalışmalarını oluşturmalarına verilen ad olan “öykünme” özellikle, sanat 

alanında adından söz ettiren sanatçıların tanınmış eserlerinde sıklıkla görülmektedir.  

Sanatın biçim ve içerik bağlamında geçirdiği değişimler çerçevesinde sanatçıların, 

İspanyol ressam Diego Velazquez’in “Nedimeler” adlı çalışmasından öykünmelerde 

bulunduğu görülmektedir. Bu araştırmada, sanatçıların farklı teknik ve yöntemlerle 

ürettikleri çalışmalar sanat kuramları bağlamında ele alınmıştır. 

20. yüzyıl ve sonrasında toplumsal beğeni ve estetik yargılarının değişimini de göz 

önünde bulundurulduğunda sanatçıların, “Nedimeler” çalışmasındaki kurguyu birebir 

kullanarak kişileri (figürleri) değiştirmiştir. Sanatın değişen dinamikleri bağlamında 

Velazquez ’in “Nedimeler” adlı çalışmasına öykünen sanatçılar, kendilerine özgü yöntem ve 

teknikleri kullanarak eserlerini üretmişlerdir.  

Bu araştırmada, özellikle çağdaş sanat sürecinde sanatçıların sıkça kullandıkları 

“öykünme” tekniğinin, Velazquez ’in “Nedimeler” adlı çalışması bağlamında ele alınmıştır. 

Bu bağlamda üretilen eserlerin biçim ve içerikleri incelenerek, sanatçıların eserleriyle 

“Nedimeler” adlı çalışmaya yaptıkları göndermelerin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diego Velázquez, Nedimeler, Çağdaş Sanat, Öykünme. 
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EMULATION IN ART AS AN EXAMPLE VELAZQUEZ LAS MENINAS 

 

 

ABSTRACT 

“Emulation olan, which is the name given to the creation of artists' own works 

inspired by the works of artists who lived in the previous periods, is frequently seen 

especially in the well-known works of artists who have made their name in the field . 

 Within the framework of the changes in the form and content of art, the artists 

emulate the work of the Spanish painter Diego Velazquez, “Las Meninas’’. In this research, 

the works produced by artists with different techniques and methods are discussed in the 

context of art theories. 

Since the 20th century, the content of those who have preferred to consider the 

change in social taste and aesthetic judgments has been changed by making the fiction in the 

“Las Meninas” work one-to-one (shapes). In the context of the changing dynamics of art, 

the artists emulated Velazquez's “Las Meninas’’ and produced their works using their own 

methods and techniques. 

In this study, especially in the contemporary art process, artists often use the 

“emulation” technique, ın the context of his work has been dealt with. In this context, the 

shape and content of the wors produced by examining. It is aimed to reveal the references of 

the artists to their work ‘‘ Las Meninas’’  with their works 

Key Words: Diego Velazquez, Las Meninas, Contemporary Art, Emulation. 
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DİN VE FITRAT OLUMLU İLİŞKİSİ 

 

Mustafa ÜNVERDİ 

ÖZET 

Bu bildirinin amacı dinin inanç ve ibadet yönüyle insan fıtratına yaslandığını 

temellendirmektir. 

Din, insanın hayatı anlamlandırma yoludur. Fıtrat insanın doğasıdır. Fiziksel ve 

ruhsal yapısıyla her insan bir fıtratla doğar. Hz. Peygamber bu gerçeğin altını çizmiş ve 

herkesin sahip olduğu bir fıtratla doğduğunu bildirmiştir. Ne ki bu hadis farklı şekillerde 

anlaşılmış ve kimileri “herkesin Müslüman doğduğu” yorumunu yapmıştır. Diğer taraftan 

bazı alimler bu hadisle kastedilen mananın “her çocuğun İslam’a yatkın doğduğu” şeklinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Şüphesiz tabii din, insana onun fıtratının ötesinde emir ve yasaklar 

yüklemez. İslam inanç, ibadet ve ahlak ilkeleriyle insan fıtratına uygun bir dindir. Onun buna 

aykırı yorumları bu açıdan kabul görmez. Dini ilkeleri insanın doğasına yaslanan yönüyle 

evrensel ve tarih üstüdür. 

Tebliğ, dinin fıtri yapısına dikkat çekmenin yanında, insanın doğasına aykırı dini 

yorumlarına eleştirisini amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, fıtrat, evrensellik, Dini Yorum. 
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İSLAM’DA MÜSAMAHA VE TEKFİR -GAZALİ ÖRNEĞİ 

 

Mustafa ÜNVERDİ  

ÖZET 

Bu bildirinin amacı Ebu Hamid el-Gazali’nin görüşleri bağlamında dini 

özgürlüklerin alanını tespit etmektir. 

İman ve küfür kategorik ayırımı insanların dini tercihlerini yansıtan en temel 

sınıflamadır. İslam’da imanın tanımı ve sınırları bellidir. Tekfir, imana aykırı görüş ve 

davranışların gerçekleşmesiyle söz konusu olur. Bir kimseye kafir hükmü vermek anlamına 

gelen tekfir, tarihten günümüze dini grupların yekdiğerini ötekileştirme yolu olmuştur. 

Gazali bu konuda kaleme aldığı Faysalü’t-Tefrika adlı eserinde İslam’da tekfirin tanımı, 

şartları ve sınırlarını ele almıştır. Tekfiri oldukça geniş bir yorumla değerlendiren Gazali, 

tekfir gibi dışlayıcı bir hükmün verilmesini ağır şartlara bağlamaktadır. Söz konusu görüşleri 

karşılaştırmalı biçimde ele almak, günümüzde birbiriyle çatışma halinde olan 

Müslümanların tekfir üzerinden kendilerine meşrulaştırma çabalarını eleştirme anlamına 

gelecektir. 

Bildiri klasik ve çağdaş kelam eserlerinden yararlanarak, kelam ilminin önemli konularından 

iman ve küfür problemini ele alarak, tekfirin sınırlarını ve dini özgürlüğün alanını 

tartışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tekfir, Müsamaha, Gazali, İslam. 

……….  
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KARACA’DAKİ PLEKSUS BRACHIALIS'E ANATOMİK BAKIŞ 

 

Ayşe HALIGÜR 

Sema ÖZKADİF 

ÖZET 

Karaca anatomi bilgisi çok oldukça azdır. Bu bağlamda, karacanın hareket etme 

kabiliyetinde ve bacaklarını anatomik olarak kullanmada rol oynayan pleksus brachialis'in 

kökeni ve dallarını tanımlamayı amaçladık. 1 erkek ve 1 dişi karaca kullandı. Sağ pleksus 

brachialis’in, 6-8. cervical spinal sinirlerin ventral dalları ile ilk thoracal spinal sinirin ventral 

dalı oluştururken sol taraftaki plexus brachialis’in 5-8 cervical spinal sinir ile 1. ve 2. 

Thoracal spinal sinirlerin ventral dalları tarafından şekillendiği görüldü. Sol plexus 

brachialis’in düzenli bir görünümü vardı. Sağ tarafın yapısı ise sol taraf kadar düzenli 

değildi. Erkek karacanın sol tarafında, C5, pleksus brachialis oluşumuna katılmadığı ancak 

tek olarak dağıldığı görüldü. Bu çalışmada, pleksus brachialis'in sağ ve sol tarafları arasında 

karacalarda hem cinsiyet olarak hem de sağ ya da sol taraf olarak farklı olduğunu belirledik. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Karaca, Pleksus brachialis, Yabani hayvan. 
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ANATOMICAL ASPECT OF THE PLEXUS BRACHIALIS IN THE ROE DEER 

 

 

ABSTRACT 

Knowledge of roe deer anatomy is very poor. In this context, we aimed to describe 

the origin and branches of the plexus brachialis, which play a role in the roe deer 

deportability and anatomical use of the legs. In this study, 1 male and 1 female roe deer used. 

Right plexus brachialis, C (Cervical)6-8  the ventral branches of the cervical spinal nerves 

and the first thoracal spinal nerve formed the ventral branch, while the left plexus brachialis 

was formed by C5-8 cervical spinal nerves and the ventral branches of the 1st and 2nd 

thoracal spinal nerves. The left plexus brachialis had a regular appearance. The structure of 

the right side was not as regular as the left side. On the left side of the male roe deer, C5 did 

not participate in the formation of the plexus brachialis, but was dispersed singly. In this 

study, we determined that the deer between the right and left sides of the plexus brachialis 

differed both in terms of gender and right and left sides. 

Key Words: Anatomy, Deer, Plexus brachialis, Wild animal. 
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PORSUK (Meles meles) DİLİ VE DİL PAPİLLALARININ MAKROANATOMİK 

VE SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK (SEM) İNCELENMESİ 

 

Ayşe HALIGÜR 

Sema ÖZKADİF 

ÖZET 

Dilin yapısı ve anatomik yapıları diyete ve fonksiyona göre değişir. Bu çalışmanın 

amacı, dilin morfolojik yönlerini ortaya koymak ve porsuk dilindeki papillaların scanning 

elektron mikroskobik (SEM) incelemesini yapmaktır. Materyal olarak iki yetişkin porsuk 

kullanıldı. Porsukların dilleri diseksiyon yöntemi ile çıkarıldı ve morfometrik ölçümler 

alındı. Diller % 10 tamponlu formalin çözeltisinde sabitlendi.  

Porsukların dillerine histolojik ve SEM prosedürü uygulandı. Porsukta üç tip papilla 

gözlendi. Bunlar sırasıyla; papillae filiformes, fungiformes ve vallatae’ydı.  Tüm dil 

üzerinde farklı tip papillae filiformes gözlendi. Papillae filiformes içerisinde papillae 

fungiformes’ler dağılmış halde bulundu. Dilin orta ve kök bölgesinin dorsal yüzünde altı 

tane papillae vallatae vardı. Dilin kökünde lentiform şeklinde lingual tonsil gözlendi. Dilin 

dorsal veya lateral yüzeyindeki papillaların diyete veya habitata göre değiştiği farkedildi. 

Anahtar Kelimeler: Porsuk, Morfoloji Papilla, SEM, Vahşi hayvan. 
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MACROANATOMIC AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC (SEM) 

INVESTIGATION OF BADGER (Meles meles) LANGUAGE AND LANGUAGE 

PAPILLAS 

 

 

ABSTRACT 

The structure and the anatomical formations of the tongue vary according to the diet 

and function. This study was aimed to reveal morphological aspects of tongue and 

investigate scanning electron microscopic (SEM) of papillae on tongue of European badger. 

Two adult European badgers were used as material. The tongues of European badgers were 

removed via dissection method and morphometric measurements were taken. The tongues 

were fixed in 10% buffered formalin solution.  

Histological and SEM procedure was applied to the tongues of European badgers. 

Three types of papillae were observed; as filiform, fungiform, vallatae papillae on tongue of 

European badger. The different shapes of filiform papillae were observed on the whole 

tongue. Fungiform papillae were found scattered in filiform papillae. Six vallate papillae 

were found on the dorsal face of middle and root of tongue. In the root of the tongue, the 

lingual tonsil was observed in the lentiform shape. It was observed that papillae on the dorsal 

or lateral surface of the tongue have been changed to diet or habitat. 

Key Words: Badger, Morphology Papillae, SEM, Wild animal. 
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XX. YÜZYIL BAŞLARINDA İÇEL SANCAĞININ DEMOGRAFİK YAPISI 

 

Alaattin AKÖZ 

ÖZET 

İçel sancağının toprakları tarihi süreçte Roma, Bizans ve Ermenilere ev sahipliği 

yapmış, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad zamanında İçel ve çevresine seferler 

düzenlemiş, fetih hareketlerinin ardından ileride Karamanlılar ismini alacak olan 

Türkmenler, Alâeddin Keykubad tarafından 1228 yılında Ermenek civarına yerleştirilmiştir. 

Böylece İçel ve civarının, Türklerin hâkimiyetine geçme süreci başlamıştır.  

1483 yılında İçel toprakları kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine geçince Osmanlı taşra 

teşkilatına göre oluşturulan İçel sancağı, Karaman Beylerbeyliği'ne bağlanmış ve Kıbrıs'ın 

fethine kadar bu şekilde devam etmiştir.  1500 ve 1518 yıllarında Ermenek,  Gülnar, Karataş 

ve Mut olmak üzere dört kazadan oluşmuştur. XVI. yüzyılın sonuna doğru bu sayı 

Bozdoğan. Ermenek, Gülnar, Karataş, Avgadi, Küre, Mamuriye (Anamur), Mut, Sarıkavak, 

Selendi, Silifke, Sinanlı ve Zeyne kazalarını da kapsayarak dokuza yükselmiştir.  

İçel sancağının zaman içinde bağlı olduğu yönetim merkezinin çok sık değişikliğe 

uğradığı görülmektedir. 1571'de Kıbrıs’ın fethedilmesinden sonra Alaiye, Sis ve Tarsus 

sancakları ile birlikte Kıbrıs Beylerbeyliği'ne bağlanırken, 1632 yılının Nisan ayında yeni 

bir düzenleme ile Adana Beylerbeyliği'ne bağlanmış fakat aynı yılın Ağustos ayında yapılan 

değişiklikle tekrar Kıbrıs'a bağlanmıştır. Ancak Kıbrıs'a bağlılık fazla sürmemiştir.  

XVII. ve XVIII. yüzyıllara ait arşiv belgelerinde İçel Sancağı, Adana Eyaleti’ne bağlı 

olarak görülmektedir. 1851-1852 yılı Osmanlı Devlet salnamesine göre Adana’ya bağlı iken 

1853 yılında tekrar Karaman'a bağlanmıştır. Karaman Eyaleti önce Konya Eyaleti'ne daha 

ise Konya Vilayeti'ne dönüştürülmüş, İçel Sancağı'nın Konya Vilayeti'ne bağlılığı ise 

1869'da sona ermiştir. Bu tarihten sonra tekrar Adana Vilayeti'ne bağlanan İçel, 1915 yılında 

Adana Vilayeti'nden ayrılarak müstakil sancak hâline getirilmiştir. Bu uzun ve sık 

değişikliğin sonucunda 1924 yılında İçel Sancağı İçel Vilayeti haline getirilmiş ve vilayet 

merkezi Silifke olmuştur. İçel'deki bu yapılanma 1933 yılına kadar devam etmiş, 20 Mayıs 

1933 tarihli ve 2197 sayılı kanunla İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek merkezi Mersin 

olmak üzere İçel Vilayeti teşkil edilmiştir. 
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Bu bildiride; 1916 tarihli Nüfus verilerini içeren bir kayda göre İçel Sancağının 

demografik yapısı üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda sancak nüfusu; dini, kadın-erkek 

nüfusu, yaş dağılımı, doğum-ölüm, evlenme-boşanma gibi değişik açılardan ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İdari teşkilat, nüfus, demografi, aidiyet. 
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THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF İÇEL SANJAK AT THE BEGINNING 

OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

 

ABSTRACT 

The territory of the İçel Sanjak has been home to the Romans, Byzantines and 

Armenians in the historical process. During the reign of the Seljuk Sultan Alâeddin 

Keykubad, he organized expeditions to İçel and its environs. Thus, the process of passing 

the sovereignty of İçel and its environs to the Turks have begun.  

In 1483, when the territory of İçel was decidedly under Ottoman rule, the Sanjak, 

which was created according to the Ottoman provincial organization, was connected to 

the Province of Karaman and continued in this way until the conquest of Cyprus. Between 

1500 and 1518, the Sanjak consisted of four districts; Ermenek, Gülnar, Karataş and Mut 

respectively. Towards the end of the sixteenth century, this number increased with the 

districts of Bozdoğan, Ermenek, Gülnar, Karataş, Avgadi, Küre, Mamuriye (Anamur), 

Mut, Sarıkavak, Selendi, Silifke, Sinanlı and Zeyne. 

It is seen that the administrative center of the Sanjak of İçel has changed very often. 

After the conquest of Cyprus at 1571, İçel was connected to the Cyprus Province with 

Alaiye, Sis and Tarsus Sanjaks. It was connected to Adana Province with a new regulation 

in April 1632, but with the change made in August of the same year, it was reconnected to 

Cyprus Province.  

However, allegiance to Cyprus did not last long. In the archival documents of the 

seventeenth and eighteenth centuries, the Sanjak of İçel is seen as a part of Adana Province. 

According to the Ottoman State Yearbook of 1851-1852, it was connected to Adana 

Province and in 1853 it was connected to Karaman Province again. Karaman Province was 

first transformed into Konya Principality and later to Konya Province. The dependence of 

İçel Sanjak to Konya Province was terminated in 1869. After this date, İçel was re-connected 

to Adana Province and in 1915, it was separated from Adana Province and turned into a 

Sanjak. As a result of this long and frequent change, the Sanjak of İçel was transformed into 

the İçel Province in 1924 and Silifke became its center. This structure in İçel continued until 
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1933, with the Law No. 2197 dated May 20, 1933, the provinces of İçel and Mersin were 

united and the province of İçel was established, and the Mersin declared its center.  

In this declaration; demographic structure of İçel Province will be emphasized 

according to a record containing population data of 1916. In this context, the provincial 

population; religious, female-male population, age distribution, birth-death, marriage-

divorce will be discussed from different perspectives. 

Key Words: Administrative organization, population, demographics, identity. 
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AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ, CERATİTİS CAPİTATA (WİEDEMANN) (DİPTERA: 

TEPHRİTİDAE)’NIN MANDALİNA VE PORTAKAL BAHÇELERİNDE 

POPÜLASYON DALGALANMASI 

 

Naime Zülal ELEKCİOĞLU 

ÖZET 

Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) 

dünyanın tropik ve subtropik tüm bölgelerine yayılmış ve dış karantina zararlısı olması 

açısından önemli bir zararlıdır. Ülkemizde başta turunçgiller olmak üzere birçok meyve 

türünde zarar yapmaktadır.  

Bu çalışmada zararlının birer mandalina (Satsuma) ve portakal (Washington navel) 

bahçesinde popülasyon değişimi izlenmiştir. Çalışma 2017 ve 2018 yıllarında Tarsus 

(Mersin)’ta cezbedici olarak Trimedlure’nin kullanıldığı delta tipi tuzaklarla yürütülmüştür. 

En yüksek ergin sayısının 2017 ve 2018 yıllarında mandalina bahçesinde 492 ergin/tuzak ve 

537 ergin/tuzak olarak Ekim ayı içerisinde olduğu belirlenmiştir. Portakal bahçesinde ise en 

yüksek zararlı popülasyonu 579 ergin/tuzak ve 613 ergin/tuzak olarak yine Ekim ayında 

saptanmıştır. Her iki turunçgil bahçesinde de zararlı popülasyonunun kış aylarında düşük 

seviyelerde devam ettiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ceratitis capitata, popülasyon, tuzak, trimedlure. 
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POPULATION FLUCTUATION OF MEDITERRANEAN FRUIT FLY, CERATITIS 

CAPITATA (WIEDEMANN) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) IN MANDARIN AND 

ORANGE ORCHARDS 

 

 

ABSTRACT 

The Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) 

is an important pest that is spread throughout the tropics and subtropics of the world and is 

an external quarantine pest. In our country, it causes damage in many fruit species, especially 

citrus fruits. In this study, population fluctuation of the pest were observed in a mandarin 

(Satsuma) and orange (Washington navel) orchard.  

The study was carried out in 2017 and 2018 in Tarsus (Mersin) with delta traps, 

where Trimedlure was used as the attractant. The highest number of adults was detected in 

mandarin orchard in 2017 and 2018 in October as 492 adult/trap and 537 adult/trap. In the 

orange orchard, the highest pest population, 579 adult/trap and 613 adult/trap was 

determined also in October. In both citrus orchards, it was detected that the pest population 

continued at low levels during the winter months. 

Key Words: Ceratitis capitata, population, trap, trimedlure. 
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEKİ ENTOMOLOJİK SORUNLAR 

 

Naime Zülal ELEKCİOĞLU 

 

ÖZET 

Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden 

birisidir. Ülkemiz doğal florasında bulunan bitki türlerinin, % 30‟unu tıbbi ve aromatik 

bitkiler teşkil etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç ve gıda sanayi yanında, aroma 

terapi, parfüm, kozmetik endüstrisi gibi pek çok alanlarda kullanılmaktadırlar. Kültür 

bitkilerinde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde de üretimi sınırlayan 

faktörlerin başında zararlı etmenler gelmektedir.  

Bu çalışmada tıbbi ve aromatik bitkilerdeki zararlı etmenlerin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışma 2016-2018 yıllarında Adana (Sarıçam ve Karaisalı İlçeleri)’da 

gerçekleştirilmiştir. Zararlı türler gözle kontrol, atrap sallama, vejetatif ve generatif bitki 

kısımlarının silkelenmesi ile kültüre alma yöntemleriyle belirlenmiştir. Bu amaçla periyodik 

olmayan çıkışlarla 180’e yakın bitki türü incelenmiştir. Bu çalışmada tıbbi ve aromatik 

bitkilerde önemli zararlara neden olan yaprakbitleri, thripsler, kabuklubitler ve koşniller, 

akarlar, beyazsinekler ve galeri sineklerine yer verilmiştir. Bu zararlıların bitkilerdeki zarar 

şekilleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitki, zararlı, yaprakbiti, thrips, unlubit. 
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ENTOMOLOGICAL PROBLEMS IN MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS 

 

ABSTRACT 

Turkey, is one of the world's richest countries in terms of medicinal and aromatic 

plants. 30% of the plant species in the natural flora of our country poses medicinal and 

aromatic plants. Medicinal and aromatic plants are generally used in drug and food industry 

as well as aroma therapy, perfume, cosmetics and other industrial branches. One of the 

important issues affecting yield and quality in cultivated plants is the pests that are fed on 

these plants. In this study, it was aimed to determine the pest species seen in medical and 

aromatic plants.  

The study was conducted in 2016-2018 in Adana (Sarıçam and Karaisalı Districts). 

The pest species were detected by visual control, using of sweep-net, shaking of vegetative 

and generative plant parts and culturing methods. Nearly 180 plant species were controlled 

by non periodic surveys. This study includes aphids, thrips, scale insects, spider mites, 

whiteflies and leafminers which cause significant damages in medicinal and aromatic plants. 

The damages of the pests on these plants were investigated. 

Key Words: Medicinal and aromatic plant, pest, aphid, thrips, mealybug. 
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BİHRUZ BEY’İN GÖZÜYLE OSMANLI DEVLETİ VE BATILILAŞMA 

 

Berrin YILMAZ 

Selin AYDOĞAN 

Ayça KOCATEPE 

 

ÖZET 

1699 yılında imzalanan Karlofça Anlaşmasından itibaren başlayan askeri yenilgiler 

ve toprak kayıpları, Osmanlı Devleti’nin yönünü batıya çevirmesine yol açarak batının 

üstünlüğü kabul edilmiştir.  Değişmek adına yüzünü Batı medeniyetine döndürür. Bu 

değişme arzusu eğitim, sanat, askeri yapılanma, hukuk sistemi, maliye, sosyal hayat gibi 

farklı alanlarda etkisini sürdürür. 19.yüzyılda ilk örneklerini gördüğümüz roman denilen 

edebi türde bu zihniyet değişiminin tesirleri gözlenir. Çalışmamızda, 19.yy Osmanlı 

toplumunu, Araba Sevdası romanının karamanı Bihruz Bey’in açtığı yol takip edilerek 

incelemek amaçlanmıştır.  

Bu dönemin en çarpıcı eseri olan Araba Sevdası her ne kadar yazarı Recâizâde 

Mahmut Ekrem tarafından "eğlenmek için" yazıldığı söylense de Tanzimat devrinde yetişen 

alafranga tiplerle alay etmek için yazılmıştır. İlk olarak 1895 yılında resimli olarak Servet-i 

Fünun dergisinde tefrika edilmiş ve bu tefrika Ressam Halil Paşa tarafından 

resimlendirilmiştir. Bu roman, Bihruz Bey'in Periveş Hanım'a olan aşkını anlatıyor görünse 

de aslında o dönemin toplumu ile ilgili önemli eleştiriler yapmakta ve özellikle gençleri 

etkileyen Batı etkisinin olumsuz sonuçlarını ele almaktadır. Bihruz Bey'in Periveş'e yazmaya 

çalıştığı mektuplar ve bu yüzden düştüğü komik durumlar aslında yazarın da dediği gibi 

"hazin bir hikâye"dir.  

Bihruz Bey bir Osmalı paşasının oğludur. Bihruz Bey tam da dönemin burjuva 

gençliğinin olması gerektiği gibi Fransız sevdalısı bir gençtir, ona göre Türkçe kaba ve 

yetersiz bir dildir ve Türkler medeniyetten yoksun insanlardır, Türkçe gerekmediği sürece 

konuşulmamalıdır.  Batı özentisi, şık giysileri, yarım yamalak fransızcası, güzel arabasıyla 

kendini batılı sanan şımarık bir gençtir. Bir gün Çamlıca da bir hanıma tutulur. Hayalinde 

onu iyi aile kızı olarak düşünür. Kızı bir daha göremez hep onu arar. Sonunda bulur ama 
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hayalindeki gibi olmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Sıradan bir aşk hikâyesini 

anlatmakla beraber, dönemin gerçeklerine ayna tutar Recaizade Mahmut Ekrem Bey ve belki 

de kendisi ile ilgili bir özeleştiri de yapar satır aralarında çünkü kendisi de o dönemin 

aydınlarındandır. 

Anahtar Kelimeler: Araba Sevdası, Bihruz Bey, Batılılaşma, Osmanlı Toplumu. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 470 

OTTOMAN EMPIRE AND WESTERNIZATION THROUGH BIHRUZ BEY'S 

EYES 

 

ABSTRACT 

The military defeats and loss of land, which began after the Karlofça Agreement 

signed in 1699, led the Ottoman Empire to change its direction to the west and the superiority 

of the West was accepted. He changes his face to Western civilization to change. This desire 

to change continues to influence in different fields such as education, art, military 

structuring, legal system, finance and social life. The effects of this change of mentality are 

observed in the literary genre called novel which we first saw in the 19th century. In this 

study, it is aimed to examine 19th century Ottoman society by following the path opened by 

Bihruz Bey, the karaman of Araba Sevdası. 

Car Sevdası, the most striking work of this period, was written by the author 

Recâizâde Mahmut Ekrem for "fun", although it was written to mock alafranga types that 

grew in the Tanzimat period. It was first serialized in Servet-i Fünun magazine in 1895 and 

illustrated by the artist Halil Paşa. Although this novel seems to tell Bihruz Bey's love for 

Perives, she makes important criticisms about the society of that period and deals with the 

negative consequences of the Western influence affecting young people in particular. The 

letters Bihruz Bey tried to write to Periveş and the funny situations he fell for were therefore, 

as the author said, a "sad story". Bihruz Bey was the son of an Ottoman Pasha. Bihruz Bey 

is a French-loving young man just as the bourgeois youth of the period should be, according 

to him Turkish is a rough and inadequate language and Turks are people lacking civilization, 

Turkish should not be spoken unless necessary. Western wannabe, chic clothes, sketchy 

french, beautiful car with a spoiled teenager who thinks himself a western. disappointing. 

While recounting an ordinary love story, Recaizade Mahmut Ekrem Bey keeps the mirror of 

the realities of the period, and perhaps makes a self-criticism about himself because he is 

one of the intellectuals of that period. 

Key Words: Car Love, Bihruz Bey, Westernization, Ottoman Society. 
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HACI MEHMET EFENDİ 

Berrin YILMAZ 

İrem Nur ÖZKAN 

Cihan GÜLDALI 

 

ÖZET 

Erdemli Belediyesinin, Mersin Müdaafa ve Hukuk Cemiyeti Katibi Hacı Mehmet 

Özalp adına oğlu Ahmet Özalp’e plaket vermesi ile dikkat çeken Hacı Mehmet Efendi’nin 

Mersin’in kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilanından sonra aldığı görevlerden yola çıkarak Mersin 

şehrinin kurtuluş ve kuruluş dinamiklerini ortaya çıkartmak amaçlanmıştır.  

Araştırmamızda, Mersin Halk Kütüphanesi ve internet taraması sonrasında konu ile 

ilgili ikinci el kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmamıza başlarken Kuvayi Milliye dönemi 

Çukurova Mücadelesi ile ilgili birçok araştırmanın yapıldığı, kitap, makale ve tezlerin 

yazıldığı görülmüştür. Ancak Mersin şehrinin kurtuluş mücadelesini ele alan bağımsız 

araştırmaların yapılmadığı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Mersin şehrini konu alan tarih 

çalışmalarının fazla yapılmadığı tespit edilmiştir.  

Kuvayi Milliye ve Cumhuriyetimizin ilk yılları ile ilgili araştırmalardan dönemin 

genel özellikleri çıkartılarak Hacı Mehmet Efendi’nin oğlu Ahmet ÖZALP ve kızı Nazire 

CIRIK ile röportaj yapılmış ve kendisinden bahseden çalışmalar incelenmiştir.  Anlatımlar 

diğer kaynaklarla karşılaştırılarak süzgeçten geçirilmiş, yerel basın ve belediye arşivi ile 

desteklenmiştir. Birinci el kaynak olarak, aile arşivi, belediye arşivi ve dönemin hatıratları 

kullanılmış olup Hacı Mehmet Efendi’nin hayat hikayesi ile Mersin’in kurtuluş ve kuruluş 

dönemi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.  

Projemizde nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 

Hacı Mehmet Efendi’nin kurtuluş mücadelesinde Mersin Müdaafayi Hukuk Cemiyetinde 

katiplik görevinde bulunduğu, bu görev esnasında verdiği mücadele günışığına çıkartılarak, 

Mersin halkının işgale karşı verdiği tepki, örgütlenmesi ve mücadelesi ortaya çıkartılmıştır. 

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra ise modern Türkiye’nin oluşum sürecinde Mersin’de 

yaşanan ekonomik, sosyal, yönetsel değişimler incelenmiş ve Mersin halkının ikinci kurtuluş 

hikayesi ortaya çıkartılmıştır. Modern Mersin dinamikleri Cumhuriyet döneminde halkın 
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yapılan inkılaplara sımsıkı tutunarak özümsemesi ve bireysel gayretleri sayesinde ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erdemli, Kuvayi Milliye, Hacı Mehmet Efendi. 
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HACI MEHMET EFENDİ 

 

ABSTRACT 

Erdemli Municipality, Mersin Defense and Legal Society Clerk Hacı Mehmet Özalp 

on behalf of his son Ahmet Özalp's plaque Haci Mehmet Efendi's attention to the salvation 

of Mersin and the Republic after the proclamation of the mission of the city was aimed to 

reveal the dynamics of the liberation and establishment of the city.  

In our research, second hand resources were reached after the Mersin Public Library 

and internet browsing. At the beginning of our research, it was seen that many researches 

and books, articles and theses were written about the struggle of Çukurova during the Kuvayi 

Milliye period. However, it was found that independent researches about the liberation 

struggle of the city of Mersin were not made and the historical studies about the city of 

Mersin in the early years of the Republic were not conducted much. The general 

characteristics of the period were removed from the researches about Kuvayi Milliye and the 

first years of our Republic and an interview was made with Hacı Mehmet Efendi's son Ahmet 

ÖZALP and his daughter Nazire CIRIK. The narratives were filtered through comparison 

with other sources and supported by local press and municipal archive. The family archive, 

the municipality archive and the memories of the period were used as the primary source, 

and the life story of Hacı Mehmet Efendi was tried to be uncovered in the period of liberation 

and foundation of Mersin. Qualitative research methods are used in our project.  

As a result of the researches, Hacı Mehmet Efendi was found to be the clerk of the 

Mersin Defense Law Society in the struggle for liberation and the struggle he gave during 

this duty was brought to light and the reaction, organization and struggle of the people of 

Mersin against the occupation were revealed. After gaining independence the economic 

development process occurred in Mersin in Turkey's modern, social, managerial changes are 

examined and brought out the second story of the liberation of the people of Mersin. The 

dynamics of modern Mersin emerged in the Republican era thanks to the people's efforts to 

hold onto the reforms and to assimilate them. 

Key Words: Erdemli, National Force, Hacı Mehmet Efendi. 

 



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 474 

TOROSLARIN BİLİNMEYEN HAZİNELERİ 

Berrin YILMAZ 

Reyhan GÜNEYLİ  

Duygu KARTAL 

 

ÖZET 

Flora bir ülkede ya da bir bölgede yetişen bitkilerin tür olarak tümüdür. Türkiye 

florası bitki çeşitliliği açısından dünyanın en zengin bölgeleri arasına girmektedir. Bütün 

Avrupa kıtasında 12000 takson bulunurken ülkemizde bu değer son kayıtlara göre 11707 

dir. Bu zenginliğin sebepleri arasında Türkiye’nin iklim şartları coğrafi konumu yeryüzü 

şekilleri topoğrafik ve jeolojik farklılıklar vardır.  

Ülkemiz bir yıl içerisinde dört mevsimi yaşamaktadır, karasal iklim, Akdeniz iklimi, 

Marmara iklimi, Karadeniz iklimi gibi birçok farklı iklim tipine aynı bölge içerisinde 

rastlanmaktadır. Türlerin, özellikle endemik türlerin korunmasında esas olan kendi öz 

habitatlarında korunmasını sağlamaktır. 

 Bu nedenle, öncelikle türlerin öz habitatlarının ve olası yaşam alanlarının ve en 

uygun koruma yolunun belirlenmesi konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır. Endemik türler 

bulunduğu bölgenin ekolojik şartları ve biyolojileri dolayısıyla yalnızca belirli bölgede 

yaşayan/yetişen, dünyanın başka yerinde yaşama/yetişme ihtimali olmayan veya olasılığı 

düşük olan, yöreye özgü canlı türleridir. Gen kaynakları ve biyo-çeşitlilik açısından 

değerlendirildiğinde koruma statüsü açısından endemik ve buna benzer olan nadir türlerin 

korunması çok daha fazla önem arz etmektedir.  

Türkiye yaklaşık 11700 bitki taksonu ve bunlar arasından 3650 civarında sadece bu 

coğrafyada yayılış gösteren endemik taksonla dünya üzerindeki önemli endemizm 

merkezlerinden birisidir. Mersin'in Türkiye'nin endemik bitki konusunda 3'üncü büyük 

ilidir. Mersin'in 570 çeşit endemik, yabanıl bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu alanda herhangi 

bir çalışmanın olmadığını görülmüştür. Çalışmamız ile bölgemizin biyolojik zenginliğini 

korumak ve endemik bitki türlerini tanıtarak korunması konusunda farkındalık yaratmak 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endemik Bitki, Mersin, Akdeniz İklimi, Farkındalık. 
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UNKNOWN TREASURES OF TAURUS 

 

ABSTRACT 

Flora is all as a species of plants that grow in a country or a region. Turkey in terms 

of flora diversity of plants are now among the richest regions in the world. While there are 

12000 taxa in the whole European continent, this value is 11707 according to the latest 

records in our country. The climatic conditions of the geographical location of Turkey 

between the causes of the wealth of topographic and geological landforms are differences. 

Our country has four seasons in one year. Many different climatic types such as continental 

climate, Mediterranean climate, Marmara climate, Black Sea climate are encountered in the 

same region. Species, especially endemic species are essential to the protection of their own 

habitat is to provide protection. Therefore, firstly, studies are needed to determine the 

species' habitats and possible habitats and the most suitable protection path. Endemic species 

are species that live / grow only in a certain region due to the ecological conditions and 

biology of the region they live in. When considered in terms of gene resources and 

biodiversity, conservation of rare species that are endemic and similar to protection status is 

much more important. Turkey is one of about 11 700 taxa of plants and endemic taxa with 

important centers of endemism in the world, not only in this region which spread them out 

around 3650. 3rd endemic plants in Mersin is Turkey's largest city. Mersin has 570 kinds of 

endemic, wild plant varieties. There was no study study in this area. The aim of this study is 

to protect the biological richness of our region and to raise awareness about the conservation 

of endemic plant species. 

Key Words: Endemic Plant, Mersin, Mediterranean Climate, Awareness. 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 

MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI 

 

Emine YILMAZ BOLAT 

ÖZET 

Meslek seçimi, insan hayatındaki en önemli kararlardan birisidir. İnsan yaşantısını 

devam ettirmek amacıyla seçtiği meslekle hayatını sürdürmek durumundadır. Öğretmen 

adaylarının meslek seçimi, hem kendilerinin hem de eğitim hizmetlerinin niteliğini önemli  

ölçüde etkilemektedir. Eğitim sisteminin işleyişini ve verilen hizmetin niteliğini belirleyen 

en önemli öge öğretmenlerdir.  

Bu nedenle öğretmen adaylarının bilinçli bir şekilde isteyerek ve öğretmenlik 

mesleğinin gerekliliklerinin farkında olarak öğretmenlik mesleğini seçmeleri, böylelikle 

hem kendilerinin hem de toplumun gelişimine yön vermeleri beklenmektedir. Bu 

araştırmada okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenimlerine devam eden öğretmen 

adaylarının mesleğe bakış açıları ve meslek tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı betimsel bir araştırmadır. 

Araştırmanın örneklemini Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 

1. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde ölçüt örnekleme kullanılmış olup, 

ölçüt olarak okul öncesi öğretmenliği birinci sınıfında okumalarıdır.  

Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan yarı 

yapılandırılmış ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının 

mesleği seçimlerinde iş bulma kolaylığının ve öğretmenlik dallarından olmasının önemli 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Mesleğe bakış, Meslek tercihi. 
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PERSPECTIVES OF PRESCHOOL TEACHING STUDENTS 

 

 

ABSTRACT 

Choosing a profession is one of the most important decisions in human life. The 

human being has to continue his life with the profession he chooses in order to continue his 

life. Pre-service teachers' choice of profession significantly affects both themselves and the 

quality of education services. The most important element that determines the functioning 

of the education system and the quality of the service is the teachers. For this reason, 

prospective teachers are expected to choose the teaching profession by consciously willingly 

and aware of the requirements of the teaching profession, thus guiding the development of 

both themselves and the society.  

In this study, it was tried to determine the prospective teachers' perspectives and 

profession preferences of preschool teachers. This is a descriptive study based on the 

opinions of prospective teachers. The sample of the study consists of the first grade students 

of Mersin University, Faculty of Education Preschool Teaching. Criterion sampling was 

used in the selection of the sample and as a criterion it was read in the first grade of pre-

school teaching. In the research, semi-structured measurement tool which was created by the 

researcher was used as the measurement tool. As a result of the research, it was determined 

that the ease of finding a job and being one of the branches of teaching were important in 

the choice of profession of the prospective teachers. 

Key Words: Preschool, Occupational view, Career choice. 
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MEME KANSERİNDE BRCA-1 VE BRCA-2’DE SIK GÖRÜLEN POLİMORFİZM 

MUTASYONLARIN BÖLGEMİZDE GÖRÜLME SIKLIĞI 

 

Mustafa Zanyar AKKUZU 

ÖZET 

GİRİŞ VE AMAÇ: Meme kanseri kadınlarda en fazla görülen ve en fazla ölüme 

neden olan kanserdir. Meme kanseri oluşumunda birçok tümör supresör genler, onkogenler 

ve DNA tamir genleri rol oynar. Tümör supresör genlerden p53, ATM, PTEN, BRCA1 ve 

BRCA2 genlerinin meme kanserine yol açtığı bilinen genlerdir. Ülkemizde BRCA1-2 

genlerinde mutasyon saptama açısından çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada ülkemizde 

başka bölgelerde yapılmış olan BRCA1-2 genlerinde ki polimorfizm mutasyonların kendi 

bölgemizdeki sıklığı araştırıldı. Araştırmamızda Dicle Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalında 

genç yaş (44 yaş altı) grubu kadınlarda meme kanseri tanısı almış 96 hastanın tümör 

dokusundan çalışıldı. BRCA 1 (rs16942, rs1799966) ve BRCA 2 (rs144848, rs1799944) 

genlerine ait polimorfik mutasyonları PCR özgül belirleme grubundan Hibridizasyon Prob 

Yöntemiyle “LightCycler” PCR cihazı kullanılarak belirlemeyi amaçladık. 

BULGULAR: Çalışma hastalarının BRCA 1 genine ait rs16942’ de 14 (% 14.5) adet 

homozigot(GG), 55 (% 57.3) adet heterozigot (AG) ; rs1799966’ da 18 (% 18.7) adet 

homozigot (GG), 46 (% 47.9) adet heterozigot (AG); BRCA 2 genine ait rs144848’ de 9 ( 

% 9.37) adet homozigot (TT), 25 (% 26.04) adet heterozigot (GT); rs1799944’ de de 2 (% 

2.08) adet homozigot (GG), 3 (% 3.12 ) adet heterozigot (AG) hastada polimorfik gen 

mutasyonları saptadık. Bu mutasyonların Evre ile ER pozitifliği ile Grade ile yaş ile ve HER 

2 pozitifliği ile ilişkili olmadığını saptadık. Yaş ile mutasyon sıklığı bakıldığında 35 yaşında 

artmakta ancak p değeri anlamlı değildi. Evre ile mutasyon sıklığı bakıldığında evre 2 ve 

evre 3 te mutasyon oranları artmakla beraber p değerinin klinik olarak değeri yoktu. Benzer 

şekilde grade ile mutasyon oranı arasındaki ilişkiye baktığımızda grade 2 ve grade 3 te 

mutasyon sıklığı daha çok görülmekle birlikte klinik bir anlamlılık yoktu. 

SONUÇ: Bölgemiz açısından bu polimorfizm mutasyonları önemli oranda 

görülmüştür. Bu nedenle de bölgemiz de erken yaşta meme kanserli vakalara ve aile 

bireylerine genetik taramaların yapılması gereklidir. Ayrıca BRCA1/BRCA2 deki bu 
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polimorfizm mutasyonlarının yaş, evre, grade, ER durumu, HER durumu ile ilişkisinin 

olmadığını saptadık. 

Anahtar Kelimeler: BRCA-1; BRCA-2; meme kanseri; nokta mutasyon, polimorfizm, 

LightCycler PCR. 
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FREQUENCY OF POLYMORPHISM MUTATIONS IN BRCA-1 AND BRCA-2 IN 

BREAST CANCER IN OUR REGION 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION AND OBJECTİVE: Breast cancer is the most common cancer 

in women and the most common cause of death. Many tumor suppressor genes, oncogenes 

and DNA repair genes play a role in breast cancer formation. Tumor suppressor genes are 

genes known to cause breast cancer of p53, ATM, PTEN, BRCA1 and BRCA2 genes. In our 

country, there is a need for studies on mutation detection in BRCA1-2 genes. In this study, 

the frequency of polymorphism mutations in BRCA1-2 genes in other regions of our country 

was investigated in our region. In our study, young age group (under the age of 44) in the 

Department of Oncology at Dicle University was studied from the tumor tissues of 96 

patients who were diagnosed with breast cancer in women. We aimed to determine the 

polymorphic mutations of BRCA 1 (rs16942, rs1799966) and BRCA2 (rs144848, 

rs1799944) genes using the "LightCycler" PCR instrument from PCR specific detection 

group by Hybridization Probe Method. 

RESULTS: 14 (14.5%) homozygotes (GG) and 55 (57.3%) heterozygotes (AG) 

were found in rs16942 of the BRCA1 gene of the study patients; 18 (18.7%) homozygotes 

(GG) and 46 (47.9%) heterozygotes (AG) in rs1799966; 9 (9.37%) homozygotes (TT) and 

25 (26.04%) heterozygotes (GT) in the BRCA2 gene rs144848; We found polymorphic gene 

mutations in 2 (2.08%) homozygous (GG) and 3 (3.12%) heterozygous (AG) patients in 

rs1799944. We found that these mutations were not associated with stage, ER positivity, 

Grade, age and HER 2 positivity. Age and mutation frequency increased at age 35 but p 

value was not significant. When the stage and mutation frequency were examined, the rate 

of stage 2 and stage 3 mutations increased and p value was not clinically significant. 

Similarly, when we look at the relationship between grade and mutation rate, we found that 

the frequency of grade 2 and grade 3 mutation was higher but not clinically significant. 

CONCLUSION: These polymorphism mutations were found to be important in 

terms of our region. For this reason, it is necessary to carry out genetic screening of breast 

cancer cases and family members at early ages. We also found that these polymorphism 

mutations in BRCA1 / BRCA2 were not associated with age, stage, grade, ER status, HER 

status. 
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KAMU İDARELERİNDE E-İÇ KONTROL 

 

Özer ŞEN 

Jale SAĞLAR 

ÖZET 

İç kontrol sistemi bir kurumda yönetim tarafından etki edilen, varlıkların ve 

kaynakların korunmasını, faaliyetlerin ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 

yönetim prensiplerine uyumun yanında muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmakta yeterli 

güvenceyi sağlayan bir süreçtir. İç kontrol sistemi aynı zamanda işletme ve kurumların dış 

denetim faaliyetine de yardımcı olmaktır. Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren, AB 

(Avrupa Birliği) ile yapılan katılım müzakereleri sonucunda kamu alanında yapılan yasal 

düzenlemeler, iç kontrolün kamu idarelerinde önemini artırmıştır.  

Bununla beraber son yıllarda her alanda uygulama etkinliği genişleyen 

elektronikleşmenin iç kontrol faaliyetlerini de etkisi altına aldığı ve bu etkiyi giderek 

genişlettiği görülmüştür. Böylece; gelişmekte olan elektronikleşmeden etkilenen iç kontrol 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere bazı yazılım firmalarınca ve kamu kurumlarınca 

geliştirilen e-iç kontrol yazılımları, sorumlu birimlerin kullanımına yönelik, özel sektördeki 

kuruluşları takiben kamu idarelerinde de yayılmaya başlamıştır. Literatüre yeni bir kavram 

olarak giren e-iç kontrolün kamu idareleri açısından kapsam ve uygulanabilirliğinin 

araştırılması, avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi araştırmanın temelini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda, iç kontrol sistemini kurmakla ve denetlemekle yükümlü 

personel tarafından verilen bilgiler ışığında, e-iç kontrol sisteminin kullanılabilirliğinin ve 

kamu iç kontrol standartlarına uygunluk derecesinin tespiti; bu araştırmanın konusunu 

oluşturmaktadır.   

Yapılan literatür çalışması ile iç kontrol sistemi kavramının kamu idareleri bazında 

yasal düzenlemelerdeki yeri ve önemi tespit edilmiştir. Çalışmada kamuda e-iç kontrol 

sisteminin kullanılabilirliği ile kullanılan yazılımların güçlü ve zayıf yönleri, mevcutta 

uygulama etkinliği ortaya konulmuş ve gelecekte kullanımına yönelik öneriler 

geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda e-iç kontrol sisteminin kamu idarelerinde henüz yaygın 

olarak kullanılmadığı ancak yaygınlaşma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, E- İç Kontrol, Kamu İdarelerinde E-İç Kontrol. 
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E-INTERNAL CONTROL IN PUBLIC ORGANIZATIONS 

 

ABSTRACT 

The internal control system is a process that is exposed by management in an 

organization and provides protection of assets and resources, economic, effective and 

efficient execution of activities, compliance with management principles as well as 

providing sufficient assurance to reflect the reality of accounting records.  

Internal control system is also to support the external audit activities of enterprises 

and institutions. Since the early 2000s in Turkey, legal regulations made by result of 

negotiations with the EU (European Union) has increased the importance of internal control 

in the public sector. However, it has been seen that electronicization, which has expanded 

application efficiency in every field in recent years, has also affected the internal control 

activities and has widened this effect gradually. Thereby, e-internal control software 

developed by some software companies and public institutions for use in internal control 

activities affected by developing electronicization has started to be spread in public sector 

following the organizations in the private sector for the use of responsible units. 

Investigation of the scope and applicability of e-internal control as a new concept in the 

literature for public administrations, determination of its advantages and disadvantages are 

the basis of this research.  

In this context, determination of the usability of e-internal control system and the 

degree of compliance with public internal control standards in the light of the information 

provided by the personnel responsible for establishing and supervising the internal control 

system; is the subject of this research. With the literature study, the place and importance of 

the concept of internal control system in the legal arrangements on the basis of public 

administrations were established. In this study, the usability of the e-internal control system 

in public and the strengths and weaknesses of the software in use were put forth and the 

effectiveness of the application at present and the suggestions for future use were developed. 

 As a result of the study, it has been determined that e-internal control system is not 

yet widely used in public administrations but tends to become widespread. 

Key Words: Internal Control, E- Internal Control, E-Internal Control in Public. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM  

Adnan TEPECİK 

Aysu SARI 

ÖZET 

Yapılan bu çalışmada tarih boyunca insanların temel ihtiyacı olan barınma konusu 

incelenmiştir. Günümüzde yaşanılabilir konutlar tasarlamak ve üretmek için çözümler ortaya 

konulmuştur. Kentsel dönüşüm uygulamaları; ülkemizde var olan çarpık kentleşmenin, 

sosyal ve ekonomik konut sorunun çözümlenmesi amacıyla insanların ihtiyaçlarına cevap 

vermektedir. Nüfusun artmasıyla beraber ortaya çıkan konut sorunu, alt yapı ve ulaşım 

konularının da yetersiz kalması nedeniyle kentsel dönüşüm uygulamasını zorunlu bir hale 

geldiği anlaşılmıştır. Kullanıcıların hayat şartlarının ve yaşam kalitesinin gelişmesiyle 

beraber ihtiyaçları şekil aldığı ve yön bulduğu anlaşılmıştır. Yapılan bu çalışma ile; daha 

önce plansız gerçekleşen yerleşim ve konut tasarımları zamanla insanların ve istek ve 

ihtiyacına yönelik bir sistem içerisinde meydana geldiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Barınma, kentsel dönüşüm, yerleşim ve konut tasarımları. 
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URBAN TRANSFORMATION 

 

 

ABSTRACT 

This structured history is basically one with history. Daylight livable places Urban 

transformation selection; explains the existence of a distorted urbanization in our country 

and the method of social and economic housing analysis. It was understood that the housing 

problem, infrastructure and location issues became a distant situation when the population 

moved away from the contraction before the emergence of the population. It has been 

understood that together with the improvement of the life conditions and quality of life of 

the users, shaping and finding direction are found. Configure this work; It was understood 

that the previously planned settlement and site designs occurred in a system for place and 

request and need over time. 

Key Words: Housing, urban transformation, settlement and housing designs. 
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ÜNİVERSİTE ADAYLARININ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN BAZI 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ  

Mehmet Can OLGUN 

Hüseyin ERGEN 

ÖZET 

Bu çalışmada 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında [YKS] tercih yapmış 

üniversite adaylarının 2018 YKS bölüm tercihlerini hangi faktörlerin etkilediği ve bu 

faktörlerin yerleşenlerin yaptığı tercih ve yerleşmeleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Çalışmanın evreni, 2018 YKS döneminde ülke çapında tercih yapmış, tercih yapıp o 

tercihine yerleşmiş olan tüm öğrenciler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi URAP 

sıralamasında ilk 80’e giren üniversitelerin 110 Bilgisayar, 130 Elektrik ve Elektronik, 113 

İnşaat ve 130 Makine Mühendisliği, 48 Fen Bilgisi, 55 İlköğretim Matematik, 54 İngilizce, 

54 Sınıf Öğretmenliği, 73 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 62 Hukuk, 137 İktisat, 166 

İşletme, 108 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 97 Tıp programlarını tercih eden, tercih edip 

tercihlerine yerleşen öğrencilerden oluşturulmuştur. Araştırmanın, hedefleri doğrultusunda 

gerekli olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından, 2018 YKS Adaylarının 

Yükseköğretim Programlarına İlişkin Tercihleri Kitabının Yükseköğretim Programları 

bölümüne ve 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En 

Küçük ve En Büyük Puanları Kitabının Bölüm 1 – 2017 Merkezi Yerleştirme ile Alan 

Yükseköğretim Lisans Programları bölümüne ulaşılıp üniversitenin üç büyük şehirde 

olması, URAP sıralaması, önceki yılın kontenjanları, kontenjanlarına yerleşenlerin sayıları, 

taban ve tavan puanları, başarı sıralaması değişkenleri kullanıma uygun görülmüştür. Elde 

edilen bilgiler toplanmış, her bir tercih ve her bölüm için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. 

Uygulanan analizler sonucunda; öğrencilerin her bir bölüm tercihini etkileyen değişkenler, 

hemen her bölümde farklı ağırlıklarda bulunmuşsa da araştırma kapsamındaki bölümlerin 

genel olarak etkilendiği bağımsız değişkenler sırasıyla önceki yılın başarı sırası, önceki yılın 

kontenjanlarına yerleşen sayısı, önceki yılın taban puanları, kontenjan sayısı, üç büyük 

şehirde olması, önceki yılın tavan puanı ve en son olarak da üniversitenin URAP sıralaması 

olarak tespit edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: YKS, Üniversite tercihleri, üniversite tercihlerini etkileyen faktörler, 

bölümlere göre üniversite tercihlerini etkileyen faktörler, URAP sıralaması, kontenjanlar ve 

yerleşenlerin sayıları, taban ve tavan puanları, başarı sıralaması. 
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INVESTIGATION OF SOME FACTORS AFFECTING THE CHOICES OF UNIVERSITY 

EXAM ENTRANTS 

ABSTRACT 

In this study, factors influencing 2018 Higher Education Institutions Examination 

entrants’ choices and the effects of these factors on the order of choice and placement of 

students are investigated. The universe of the study was determined as all the students who 

made a choice throughout the country in 2018 YKS. Sample of the study was consisted of 

students from the top 80 universities that are in URAP rankings, who prefer and settle to 

their preferences: 110 Computers, 130 Electrical and Electronics, 113 Civil and 130 

Mechanical Engineering, 48 Science, 55 Elementary Mathematic, 54 English, 54 Classroom 

Teachers, 73 Psychological Counseling and Guidance, 62 Law, 137 Economics, 166 

Business Administration, 108 Public Administration and Political Science, 97 Medicine 

Programs. In accordance with the objectives of the research, “2018 Higher Education 

Institution Exam (YKS) Candidates’ Preferences for Higher Education Programs” Book, 

Higher Education Programs section, “2017 OSYS Higher Education Programs’ the highest 

and the lowest scores in Central Placement Examination” Book, Part 1 section, and the 2017 

Central Placement-Major Higher License Programs sections were obtained from the 

Measurement, Selection and Placement Center (OSYM). Variables such as universities’ 

locations in 3 major cities, the URAP rankings, the quota of the previous year, the number 

of those settled in the quotes, floor and ceiling scores, success ranking variables were 

considered suitable for use. The information obtained was collected and analyzed separately 

for each preference and each section. As a result of applied methods and analysis; although 

the variables that affect the preferences of each department were found in different weights 

in almost every department, the independent variables that affected the departments in 

general were the order of success of the previous year, the number of places in the previous 

year's quota, previous year's base points, the number of quotas “, Olm being in three major 

cities, previous year's ceiling score and lastly URAP ranking of the university. 

Key Words: YKS, University choices, factors affecting university choices, factors affecting 

university choices according to departments, URAP ranking, quota and number of 

placements, base and ceiling scores, success ranking. 

  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 489 

 

CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK SERAMİK MALZEMELERİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE AG İLAVESİNİN ETKİSİ  

Funda KAHRAMAN 

Mehmet KÜÇÜK 

ÖZET 

Bu çalışmada, Ca3Co4O9 + x % Ag (x = 0, 1, 3, 5 ve 10) termoelektrik seramik 

malzemeler, farklı oranlarda Ag ilave edilerek sol-gel yöntemiyle hazırlanmıştır. Geliştirilen 

malzemenin mekanik özelliklerine, Ag ilavesinin etkisi araştırılmıştır. Deney sonuçları, 

numunelere Ag eklendiğinde eğilme dayanımında artış olduğunu göstermiştir. 

Termoelektrik seramik malzemenin en yüksek eğilme dayanımı (110 MPa), ağırlıkça %10 

Ag içeren numunelerde elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ca3Co4O9, Eğilme dayanımı, Termoelektrik seramik malzemeler. 
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EFFECT OF AG ADDITION ON MECHANICAL PROPERTIES OF CA3CO4O9 

THERMOELECTRIC CERAMIC MATERIALS 

ABSTRACT 

In this study, Ca3Co4O9 + x wt.% Ag (x = 0, 1, 3, 5 and 10) thermoelectric ceramic 

materials have been prepared in with different weight rate by a sol–gel route. Mechanical 

properties have shown increase when Ag is added to the samples. Experimental results 

showed an increase in flexural strength when Ag was added to the samples. The highest 

flexural strength of the thermoelectric ceramic materials (with 110 MPa) was obtained 

containing 10 wt % Ag. 

Key Words: Ca3Co4O9, Flexural strength, Thermoelectric ceramic materials. 
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YANIT YÜZEY METODOLOJİSİ KULLANILARAK AA 7075 ALÜMİNYUM 

ALAŞIMININ YÜZEY SERTLİĞİNİN TAHMİNİ VE ANALİZİ  

Funda KAHRAMAN 

Mehmet KÜÇÜK 

ÖZET 

Bu çalışmada, AA 7075 alüminyum alaşımı farklı proses parametreleri (parlatma 

kuvveti, paso sayısı, ilerleme hızı ve parlatma hızı gibi) kullanılarak parlatılmıştır. Yüzey 

sertliğini etkileyen proses parametreleri, yanıt yüzey metodolojisi ve varyans analizi 

kullanılarak incelenmiştir. Yüzey sertliğini tahmin etmek için deneysel sonuçlar kullanılarak 

bir regresyon modeli geliştirilmiştir. Varyans analizi, parlatma kuvvetinin ve paso sayısının, 

yüzey sertliği üzerinde etkili en önemli proses parametreleri olduğunu göstermiştir. 

Regresyon modelinden elde edilen sonuçlar, deneylerden elde edilen sonuçlar ile 

uyumludur. Deneylerden elde edilen ve tahmini yüzey sertliği değerleri arasındaki mutlak 

ortalama hata % 2.79 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucu, yanıt yüzey 

metodolojisinin, bilyalı parlatma işleminde yüzey sertliğini tahmin etmede etkili ve uygun 

bir yöntem olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilyalı parlatma, Yüzey sertliği, Yanıt yüzey metodolojisi. 
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ESTIMATION AND ANALYZING OF SURFACE HARDNESS OF AA 7075 

ALUMINUM ALLOY USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY 

ABSTRACT 

In this study, AA 7075 aluminum alloy has been burnished using different process 

parameters such as burnishing force, number of passes, feed rate and burnishing speed. 

Process parameters which affect to surface hardness was examined using response surface 

methodology and analysis of variance. Using the experimental results, a regression model 

has been developed to predict surface hardness. Variance analysis showed that, burnishing 

force and number of passes have the most significant effect on surface hardness. These 

results, which obtained from the regression model, are highly consistent with the 

experiments. The absolute average error between the experimental and predicted values for 

surface hardness was calculated as 2.79%. The results of this study show that response 

surface methodology is a suitable technique that can be efficiently used to predict surface 

hardness in ball burnishing process. 

Key Words: Ball burnishing, Surface hardness, Response surface methodology. 
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MİDEDEN ENDOSKOPİK SNARE İLE ÜÇ ADET PİL ÇIKARMA OLGUSU 

 

Mustafa Zanyar AKKUZU 

ÖZET 

Giriş: Yabancı cisim yutulması çocuklara oranla erişkinlerde daha az rastlanılmaktadır. 

Şizofreni hastalarında %10 oranında suisid olgusuna rastanıldığı tespit edilmiştir (1). 

Yabancı cisimlerin yutulması özellikle erişkinlerde psikiatrik hastalıklar, psikoaktif madde 

kullanımı, sosyal etkenler veya suicidal amaçlı olabilmektedir. Burada nadir görülen koroziv 

etkiye sahip olan 3 adet kalem pil çıkarma olgumuz sunulmuştur. 

Olgu:  Cezaevinde yatmakta olan 22 yaşındaki bilinen herhangi bir hastalığı olmayan, 

psikiatrik öyküsü olmayan hasta karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan fizik 

muayenede anlamlı bir bulguya rastlanılmayan hastanın çekilen direk grafisinde mide 

lokalizasyonuna uyan bölgede 3 adet silindirik yapıda yabancı cisme rastlanıldı. Sağlıklı 

anamnez vermek istemeyen hastada cezaevinde yapılan inceleme sonucu 3 adet kalem pilin 

olmadığı öğrenildi. Kalem piller bazik olduğu ve perfore etme riski olduğu için  acilen hasta 

onayı alındıktan sonra hasta endsokopik işleme alındı. Antrumda 3 adet kalem pil izlendi. 

Snare ile kalem piller tek tek yakalanıp dik bir şekilde özofagustan çıkarıldı (Tablo 1). 

Takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta psikiatri kontrolü önerilerek 

taburcu edildi. 

Sonuç: Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastalarda dikkatli bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Radyografik olarak sindirim kanallarında pil saptandıysa acilen çıkarılmalıdır. 

Pil yutulduktan bir saat sonra mukozal hasar meydana geldiği ve yaklaşık dört saat sonra 

tam kat yaralanma ortaya çıktığı gösterilmiştir. Piller elektrolit kaçağı, basınç nekrozu, civa 

toksisitesi veya alkali ortam oluşturarak etki eder. Konsantre potasyum hidroksit salınımı ile 

alkali ortam meydana gelir (2). Bizim pil yutan hastamız 3 adet kalem pil yutmuş psikiatrik 

problemleri olan bir hastaydı. Snare ile yakalanarak mideden çıkarılmıştı. Psikiatrik 

problemlerden ötürü aynı hasta tırnak makası da yutmuştu, grafi takiplerinde çekumu geçip 

çıkmakta olduğu görüldü. Takiplerinde herhangi bir problem gelişmedi. Yabancı cisimleri 

yutma riski daha yüksek olanlar: çocuklar ve gençler, zihinsel engelli hastalar, yaşlılar, 

psikiyatrik hastalığı olanlar ve uyuşturucu veya alkol bağımlılarıdır. Psikiatrik sorunu 

olanların çoğu tekrarlayan yabancı cisim yutma ile başvurabilir. Uyuşturucu ve / veya 
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alkolün etkisi altındaki kişiler, çok sayıda yabancı cisim aldıktan sonra genellikle acil 

servislere başvururlar. Alınan yabancı cisim tipleri yanlışlıkla olma eğilimindedir ve sıklıkla 

hastalar nesneyi yutmayı hatırlamazlar (3) 

Sonuç olarak özellikle yabancı cisim yutma olgularında kalem piller koroziv etkiye sahip 

olduğundan acil endoskopik işlemle çıkarılmalıdır. Bu hastaların özellikle suicid veya 

psikiatrik zemini olan olgularda olay tekrarlayabildiğinden yabancı cisimleri çıkarıldıktan 

sonra hastanın dikkatli bir psikiatrik incelemeden de geçmesi gerektiği kanısındayız.  

 

Tablo 1 : Pillerin mide antrumunda görünümü 

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Pil çıkarma, Mide. 
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ENDOSCOPY FROM THE STOMACH WITH 3 CASES OF  BATTERY 

EXTRACTION 

 

ABSTRACT 

Introduction: Foreign body ingestion is less common in adults than in children. It was 

determined that 10% suicidal cases were seen in schizophrenia patients. Swallowing of 

foreign bodies may be especially for adults in psychiatric disorders, psychoactive substance 

use, social factors or suicidal purposes. Here, we present 3 pencil batteries with a rare 

corrosive effect. 

Case: The 22-year-old who was in prison had no known disease and had no psychiatric 

history. She presented to the emergency department with abdominal pain. In the physical 

examination, no significant findings were found and the patient was found to have 3 

cylindrical foreign bodies in the region that was in the region of the stomach. The patient did 

not want to give anamnesis. Since the pen batteries were basic and there was a risk of 

perforation, the patient was taken to the patient after the patient's consent was obtained. 3 

pencil batteries were observed in the antrum. Snare and pen batteries were captured one by 

one and removed from the esophagus. During the follow-up period, the patient was 

discharged without any complication. 

Result: A careful evaluation should be made in patients presenting to the emergency 

department with abdominal pain. Especially in cases of foreign body swallowing, pen 

batteries should be removed by emergency endoscopic procedure since they have a corrosive 

effect. Especially in patients with suicid or psychiatric background, the patient may repeat 

the event and the patient should be alerted to a psychiatric examination. 

Keywords: Endoscopy, Remove the battery, Stomach. 
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MESLEKİ BENLİK SAYGISININ İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNDE, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: 

ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Gülten GÜMÜŞTEKİN 

Pelin KANTEN 

İskender VAROL 

ÖZET 

Mitchell ve ark. (2001) ilk olarak işe gömülmüşlüğü, örgütlerinde kalma durumunda 

olan bireylere odaklanarak kavramsallaştırmıştır. Özellikle, çalışanların mevcut işlerinde 

çalışmasını sağlayan kuvvetlerin bütünü olarak işe gömülmüşlük görülmüştür.  Çalışanlar, 

bir dizi ağ ya da kısıtlayıcı güç ağı oluşturan duygusal ve bilişsel değerlendirmeler yoluyla 

ve birçok farklı türde bağlantı ile örgütlerine bağlanabilirler (Sekiguchi vd., 2008: 763). 

Diğer taraftan, örgütsel boyuttaki örgütsel destek; çalışanın örgütüne sevgiyle bağlanmasını 

arttırdığı ve örgütsel hedeflerin daha fazla başarılması durumunda  ödüllendirileceği 

beklentisini yükselttiği kabul edilmektedir (Eisenberger vd., 1986: 500). Ayrıca, örgütsel 

çevrede benlik saygısının örgüt içerisinde algılanmasının örgüt için olumlu yönlerinin 

olabileceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, örgütsel çevrede mesleki benlik saygısının 

olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla, bu çalışmada 

öğretmenlerin mesleki benlik saygılarının işe gömülmüşlüğü etkilemesinde algılanan 

örgütsel desteğin katkısının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmada mesleki 

benlik saygısı ile işe gömülmüşlük sergileme düzeyleri üzerindeki etkisinin ve bu ilişkiye 

algılanan örgütsel destek düzeyinin aracılık etkisi göstereceği varsayılmıştır. Araştırma 

amacı kapsamında, Çanakkale il merkezinde faaliyet gösteren 15 ilk ve orta dereceli eğitim 

kurumunun 180 öğretmeninden anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, 

keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi, regresyon analizi ve yapısal 

eşitlik modeli aracılığıyla değerlendirilmiş ve anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma 

bulgularına göre; mesleki benlik saygısı öğretmenlerin işe gömülmüşlük sergilemelerini 

pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Bununla birlikte bu 

belirtilen ilişkide algılanan örgütsel destek düzeyinin aracılık etkisi gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Benlik Saygısı, İşe Gömülmüşlük, Algılanan Örgütsel Destek. 
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THE MEDIATING ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT IN 

THE EFFECT OF PROFESSIONAL SELF-ESTEEM ON JOB EMBEDEDNESS: A 

RESEARCH ON TEACHERS 

 

ABSTRACT 

Mitchell et al. (2001) first conceptualized job embeddedness by focusing on 

individuals who had to remain in their organizations. In particular, job embeddedness is seen 

as the whole of the forces which enable employees to work in their current jobs. Employees 

can become tied to their organizations through emotional and cognitive assessments by 

connecting a series of networks or web of restraining forces that create connections in 

various ways (Sekiguchi et al., 2008: 763). On the other hand, by way of organizational 

support in the organizational dimension; it is believed that employees can be affectionately 

connected to their organization and increase higher expectation if there is an expectation of 

the organizational goals attained that will be rewarded (Eisenberger et al., 1986: 500). It is 

also emphasized that the perception of organizing self-esteem in the organizational 

environment may have positive aspects for the organization. In this context, it is possible to 

state that professional self-esteem in the organizational environment leads to positive 

outcomes. Therefore, in this study, it is aimed to examine the contribution of perceived 

organizational support in influencing job embeddedness via teachers’ professional self-

esteem. In this direction, it was assumed that professional self-esteem levels might affect the 

levels of job embeddedness and perceived organizational support would have mediating 

effect within this relationship. In terms of the research target the data was obtained from 180 

teachers from 15 primary, secondary and tertiary education institutions in Çanakkale 

province. With the data obtained, exploratory and confirmatory factor analyzes, correlation 

analysis, regression analysis and structural equation modeling were used by evaluating and 

significant findings were obtained. According to the research findings; It was found that 

professional self-esteem positively and significantly influences teachers' job embeddedness. 

In the meantime, it was concluded that the level of perceived organizational support in this 

relationship had a mediating effect. 

Key Words: Professional Self-Esteem, Job Embeddedness, Perceived Organizational 

Support. 
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ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK PUANLARININ 

SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Merve KÜBRA 

Burhan ÇAPRİ 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılık puanlarının cinsiyete, 

çalıştıkları ilçeye, branşlarına, çalıştıkları öğretim kademesine, algılanan yabancı dil hakimiyet 

düzeyine, yurt dışı deneyimine, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden tanıdıklarının olup 

olmamasına, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden yakın arkadaşlarının olup olmamasına göre 

farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda betimsel yöntemle 

yapılmış bir tarama çalışması kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2018-2019 

eğitim-öğretim yılında Mersin ili merkez ilçelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) farklı 

kademelerde (okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise) çalışan yaş ranjı 24 ile 65 aralığında olan, 603 

öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’’ ve “Kişisel 

Bilgi Formu” ile toplanan verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğretmenlerin çalıştıkları öğretim 

kademelerine, algılanan yabancı dil hakimiyet düzeyine, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden 

tanıdığının olup olmamasına, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden yakın arkadaşlarının olup 

olmamasına göre kültürlerarası duyarlılık puanlarında anlamlı bir fark bulunmadığı, cinsiyetlerine, 

çalıştıkları ilçeye, branşlarına, yurt dışı deneyimine göre kültürlerarası duyarlılık puanlarında anlamlı 

bir fark bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Kültürlerarası Duyarlılık, Sosyo-Demografik Değişkenler. 

NOT: Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doç. Dr. Burhan 

ÇAPRİ’nin  danışmanlığında Merve Kübra UĞUR tarafından hazırlanan ‘’Kültürerarası 

Duyarlılık ile Kültürel Zeka Arasındaki İlişkide Çokkültürlü Eğitim Tutumu, Empatik 

Eğilim ve Tükenmişliğin Aracı Rolü’’ adlı yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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INVESTIGATION OF TEACHERS' INTERCULTURAL SENSITIVITY SCORES 

IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 

ABSTRACT 

This main aim of this study is to investigate whether the teachers' intercultural sensitivity 

scores differ according to their gender, the district, branch of study, teaching level, perceived foreign 

language level, abroad experience, whether they have acquaintances and close friends from different 

countries and/or different cultures or not. For this purpose the sample of the study, which was 

conducted by using a descriptive screening study, consists of 603 teachers whose age range is 

between 24 and 65 years working in different levels (preschool, primary school, middle school, high 

school)  in the central districts of Mersin (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) in the 2018-2019 

academic year.As data collection tools, T-test for independent groups and one-way analysis of 

variance (ANOVA) were used for the analysis of the data collected with the ‘’Intercultural Sensitivity 

Scale’’ and ‘’Personal Information Form’’. In the research findings it has been concluded that there 

is no significant difference in intercultural sensitivity scores according to the teachers’ teaching 

levels, perceived foreign language proficiency level, whether they have acquaintances and close 

friends from different countries and/or different cultures or not, but there is significant difference 

in intercultural sensitivity scores according to according to their gender, district, branches and 

abroad experience. The findings have been discussed in the light of the literature. 

Key Words: Teacher, Intercultural Sensitivity, Socio-Demographic Variables. 
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ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL ZEKA PUANLARININ SOSYO-DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Merve KÜBRA 

Burhan ÇAPRİ 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, öğretmenlerin kültürel zeka puanlarının cinsiyete, çalıştıkları ilçeye, 

branşlarına, çalıştıkları öğretim kademesine, algılanan yabancı dil hakimiyet düzeyine, yurt 

dışı deneyimine, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden tanıdıklarının olup olmamasına, 

farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden yakın arkadaşlarının olup olmamasına göre farklılık 

gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Betimsel yöntemle yapılmış bir tarama 

çalışması kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında Mersin ili merkez ilçelerinde (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) farklı 

kademelerde (okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise) çalışan yaş ranjı 24 ile 65 aralığında olan, 

603 öğretmen oluşturmaktadır. “Kültürel Zeka Ölçeği’’  ve “Kişisel Bilgi Formu” ile 

toplanan verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğretmenlerin kültürel zeka puanları 

açısından çalıştıkları ilçeye göre anlamlı bir fark bulunmadığı, cinsiyetlerine, çalıştıkları 

öğretim kademelerine, branşlarına, algılanan yabancı dil hakimiyet düzeyine, yurt dışı 

deneyimine, farklı ülkelerden ve/veya kültürlerden tanıdığının olup olmamasına, farklı 

ülkelerden ve/veya kültürlerden yakın arkadaşlarının olup olmamasına göre anlamlı bir fark 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Kültürel Zeka, Sosyo-Demografik Değişkenler. 

NOT: Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doç. Dr. Burhan 

ÇAPRİ’nin  danışmanlığında Merve Kübra UĞUR tarafından hazırlanan ‘’Kültürerarası 

Duyarlılık ile Kültürel Zeka Arasındaki İlişkide Çokkültürlü Eğitim Tutumu, Empatik 

Eğilim ve Tükenmişliğin Aracı Rolü’’ adlı yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 
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INVESTIGATION OF TEACHERS' INTERCULTURAL SENSITIVITY SCORES 

IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 

ABSTRACT 

In this study it was aimed to investigate to whether the teachers' cultural intelligence 

scores differ according to their gender, the district, branch of study, teaching level, perceived 

foreign language level, abroad experience, whether they have acquaintances and close 

friends from different countries and/or different cultures or not. 

For this purpose the sample of the study, which was conducted by using a descriptive 

screening study, consists of 603 teachers whose age range is between 24 and 65 years 

working in different levels (preschool, primary school, middle school, high school)  in the 

central districts of Mersin (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) in the 2018-2019 

academic year.As data collection tools, T-test for independent groups and one-way analysis 

of variance (ANOVA) were used for the analysis of the data collected with the ‘’Cultural 

İntelligence Scale’’  and ‘’Personal Information Form’’. In the research findings it has been 

concluded that there is no significant difference in cultural intelligence scores according to 

the district but there is significant difference in cultural intelligence scores according to their 

gender, branch of study, teaching level, perceived foreign language level, abroad experience, 

whether they have acquaintances and close friends from different countries and/or different 

cultures or not. The findings have been discussed in the light of the literature. 

Key Words: Teacher, Cultural Intelligence, Socio-Demographic Variables. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Nevzat DEMİRCİ 

Pervin DEMİRCİ 

Nilay Feyza BAĞCA 

ÖZET 

Sürekli değişimin yaşandığı günümüz dünyasında, değişen koşullara hızlı uyum 

sağlayarak başarılı olmak için birçok yaşam becerisine sahip olmak artık zorunlu bir hal 

almıştır. Yaşam becerisi günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla etkin bir biçimde başa 

çıkabilmek için sahip olunan olumlu ve uyumlu davranışları ifade etmektedir. Sporun 

kişilerin hayatlarına kazandırdığı olumlu etkiler dikkate alındığında, yaşam becerilerini 

geliştirmede önemli bir yerinin olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada; üniversite öğrencilerinde sporun yaşam becerilerine etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem; Çalışma Mersin Üniversitesi kapüsünde bulunan 

ve farklı fakültelerde okuyan 200 öğrenciden oluşturuldu. Çalışmada Cronin ve Allen (2017) 

tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve 

güvenirliği yapılan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ)” kullanılmış ve 

spor yapan üniversite öğrencilerinde sporun yaşam becerilerine katkısı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen veriler istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir.  

Bulgulara göre; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde “Zaman yönetimi”, 

“Liderlik”, “Takım çalışması”, “Sosyal beceriler”, ve “Amaç belirleme”, “İletişim”, 

“Duygusal beceriler” alt boyutları bakımından diğer fakültelere göre anlamlı bir fark olduğu 

belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda spora ayrılan süre arttıkça sporun yaşam 

becerilerine etkisi puanının anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Becerisi, Spor, Üniversite Öğrencisi. 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF SPORT ON LIFE SKILLS IN UNIVERSITY 

STUDENTS 

 

 

ABSTRACT 

In today's world of constant change, it is now imperative to have many life skills in 

order to succeed by adapting to changing conditions quickly. Life skill refers to the positive 

and adaptive behaviors that are acquired in order to effectively cope with the difficulties 

faced in daily life. Considering the positive effects of sports on people's lives, it can be said 

that it has an important place in developing life skills.  

The aim of this study is to evaluate the effect of sport on life skills of university 

students. Method; The study consisted of 200 students from different faculties of Mersin 

University. In this study, "Life Skills Scale for Sport“ which was developed by Cronin and 

Allen (2017), translated into Turkish and made validity and reliability study by Açak and 

Düz (2018), was used and the contribution of sport to life skills was tried to be determined. 

The data obtained were analyzed through the statistical program.  

According to the findings; It was determined that there is a significant difference in 

terms of he students of sports faculty “Time management”, “Leadership”, “Teamwork”, 

“Social skills”, and “Objective setting”, “Communication”, “Emotional skills” sub-

dimensions. As a result of the evaluation, it was found that the effect of sport on life skills 

increased significantly as the time allocated to sport increased. 

Key Words: Life Skills, Sports, University Student. 
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KADIN ÇİFTÇİLERİN KIRSAL KALKINMADAKİ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ  

ÖZET 

Kadınların en fazla istihdam edildiği alanlardan birisi tarım sektörüdür ve kırsal 

alanda üstlendiği en önemli rol, tarımsal üretimdir. Kırsal alanda yaşayan kadınlar ev işleri, 

eş ve annelik görevlerine ek olarak tarımsal üretimin her aşamasında da sorumluluk 

üstlenmektedirler. TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadın çalışanların yaklaşık dörtte 

biri (%26,01) tarım sektöründe çalışmaktadır. Kırsal kesimde ise bu oran %94’e 

ulaşmaktadır.  

Yani, kırsal alanda çalışan kadınların büyük çoğunluğu tarımsal üretimde yer 

almaktadır. Türkiye’de tarım sektörü, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam 

edildiği tek sektördür. Bütün bu verilere dayanarak kadın çiftçilerin kırsal kalkınmadaki 

önemi vazgeçilmezdir. Bununla birlikte, kalkınmanın olanaklarından yeterli pay alamayan 

kadınlar, yoksulluktan belki de dünyada en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Kırsal 

kalkınmada başarıya ulaşmak için mutlaka kadın sorunlarının çözümü dikkate alınmalıdır. 

 Bu nedenle kadın olmadan kırsal kalkınmanın olamayacağı düşüncesiyle kadın 

çiftçilerin kırsal kalkınmada rolü ve önemini ortaya koymak amacıyla bu çalışma 

yapılmıştır. Bu kapsamda bu çalışmada konu ile ilgili daha önce hazırlanmış olan akademik 

çalışmaların incelenmesi ve nihayetinde kadın çiftçilerin kırsal kalkınmadaki önemi ve 

yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacıyla bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Çiftçiler, Kırsal Kalkınma, Kırsal Alan. 
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EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF WOMEN FARMERS IN RURAL 

DEVELOPMENT 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the areas where women are most employed is the agricultural sector and the 

most important role it plays in rural areas is agricultural production. In addition to 

housework, spouses and maternity duties, rural women assume responsibility at every stage 

of agricultural production.  

According to TÜİK data in 2018, about one-quarter of female employees in Turkey 

(26.01%) work in the agricultural sector. In rural areas, this rate reaches 94%. That is, the 

vast majority of women working in rural areas are involved in agricultural production. The 

agriculture sector in Turkey is the only sector in which men and women in almost equal 

numbers employed. Based on all these data, the importance of women farmers in rural 

development is indispensable. However, women who do not get a sufficient share of the 

opportunities of development are perhaps the most affected people in the world. In order to 

achieve success in rural development, the solution of Women farmer’s problems must be 

considered.  

Therefore, this study was carried out in order to reveal the role and importance of 

female farmers in rural development with the thought that rural development would not be 

possible without women. In this study, the academic studies prepared on the subject were 

examined and finally an evaluation study was carried out in order to reveal the importance 

and problems of women farmers in rural development. 

Key Words: Women Farmers, Rural Development, Rural Area. 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU 

 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ  

ÖZET 

Son dönemdeki ekonomide yaşanan gelişmeler, kooperatifçilik uygulamalarının 

Türkiye gündemine oldukça etkili bir şekilde girmesine neden olmuş ve kooperatifçiliğin 

önemi tekrar gündeme gelmiştir.  

Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kooperatifçiliğin tarihsel seyrini 

inceleyerek kooperatifçiliğin değişen yapısını ve niteliğini ortaya koymaktır. Ayrıca bu 

çalışmada kooperatifçilik hareketini baştan itibaren inceleyerek kooperatifçiliğe ilişkin bir 

kaynak ortaya konması ve niteliksel olarak güçlü kooperatif uygulamalarının ortaya çıkışına 

katkıda bulunulması hedeflenmektedir.  

Bu kapsamda bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmış olup basılı ya da 

internet üzerinden sağlanan kitaplar, makaleler, tezler, raporlar, süreli yayınlar ve haberleri 

kapsayan bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye’de 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifçilik alanında karşılaşılan en önemli sorun, bu kooperatiflerin, 

kooperatifçilik ilkelerine uygun yapılanmış olmamasıdır. Ayrıca özerklik konusunda hala 

ciddi sorunlar bulunmaktadır.  

Temel sorun ise, hiç kuşku yok ki, ortakların kooperatiflere bilinçli olarak sahip 

çıkmıyor olması ve aidiyet duygusunun yetersiz olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Kooperatifçilik, Kooperatifçiliğin 

Tarihsel Gelişimi. 
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HISTORICAL DEVELOPMENT AND PRESENT SITUATION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVE IN TURKEY 

 

 

 

ABSTRACT 

The recent developments in the economy, the cooperative application to enter the 

agenda of Turkey caused quite effectively and the importance of cooperatives is back on the 

agenda.  

Thus the aim of this study is to examine the historical course of the cooperative 

system in Turkey is to reveal the changing structure and quality of cooperatives. In addition, 

the aim of this study is to examine the cooperative movement from the beginning and provide 

a source for cooperatives and contribute to the emergence of qualitatively strong cooperative 

practices.  

In this study, a qualitative research method has been used and a literature review 

including books, articles, theses, reports, periodicals and news is provided. The results of 

study show that the most important problems encountered in the field of Agricultural 

Cooperative business in Turkey, these cooperatives is to be structured according to the 

principles of cooperative. In addition, there are still serious problems regarding autonomy.  

The main problem is that the members do not consciously protect the cooperatives 

and the sense of belonging is insufficient. 

Key Words: Agricultural Cooperatives, Cooperatives, Historical Development of 

Cooperatives. 
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TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN KIRSAL KALKINMADAKİ 

ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Tuba PEKKIRBIZLI ZEMESTANİ  

ÖZET 

Kırsal kalkınma her ülke için vazgeçilmez bir amaçtır. Bu amaca ulaşma yolunda 

benimsenen çeşitli politikalar ve uygulamalar bulunmaktadır. Kırsal alandan kente düzensiz 

göçü önlemek ve göçün etkilerini en aza indirmek için çiftçiyi köyünde tutabilecek 

politikaların uygulanması gerekmektedir.  

Bu nedenle köylerde var olan üretim faaliyetlerinin canlandırılmasında 

kooperatifleşmeye gereksinim duyulmaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkenin 

kalkınmasının temelinde kırsal kalkınmadaki elde ettikleri başarılar yatmaktadır. Bu 

ülkelerde kırsalda ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki kalkınmada ise kooperatiflerin 

önemi büyük olmuştur. Kooperatifler ve çalışma itibariyle tarımsal amaçlı kooperatifler bu 

bağlamda değerlendirilebilecek en önemli unsurlardır. Bu çalışma, Türkiye’deki tarımsal 

amaçlı kooperatiflerin, kırsal kalkınmadaki önemini analiz etme amacını taşımaktadır.  

Bu kapsamda bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmış olup, kırsal 

kalkınma, kooperatifçilik ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile ilgili daha önce hazırlanmış 

olan akademik çalışmaların incelemelerine yer verilmiştir. Yapılan literatür çalışması 

sonucunda kırsal kalkınma için etkili ve önemli olan araçlar içerisinde kooperatiflerin büyük 

bir rol oynadığı saptanmıştır. Kooperatiflerin sağladıkları faydalar ile kırsal kalkınma için 

gerekli bileşenler birbirleriyle paralellik göstermektedir.  

Nasıl ki kırsal kalkınmanın amacı kırsal alanda ekonomik, sosyal ve kültürel 

farklılığı en aza indirmek ve kırsal nüfusu yerinde kalkındırmak ise, bunların 

gerçekleştirilmesinde kooperatiflerin karşılıklı dayanışma ve işbirliği ilkeleri çerçevesinde 

hem bir amaç hem de bir araç olarak önemli roller üstlenmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Kooperatifçilik, Kırsal Kalkınma. 
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EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES 

IN RURAL DEVELOPMENT 

 

 

 

ABSTRACT 

Rural development is an indispensable goal for every country. There are various 

policies and practices to achieve this goal. In order to prevent irregular migration from rural 

areas to cities and to minimize the effects of migration there should be implemented policies 

that can keep the producer in their village.  

Therefore, there is a need for co-operation in revitalizing the existing production 

activities in the villages. The development of many developing countries is based on their 

achievements in rural development. In these countries, cooperatives have great importance 

in economic, social and cultural development in rural areas. Cooperatives and agricultural 

cooperatives are the most important elements to be evaluated in this context.  

This study aimed to analyze the importance of agricultural cooperatives in rural 

development in Turkey. A qualitative research method has been used in this study and the 

previous academic studies on rural development, cooperatives and agricultural cooperatives 

have been included. As a result of the literature study, it was found that cooperatives play a 

major role in effective and important tools for rural development. The benefits of 

cooperatives and the components needed for rural development are in parallel with each 

other.  

Just as the aim of rural development is to minimize economic, social and cultural 

differences in rural areas and to develop rural populations in place, cooperatives play an 

important role both as a goal and as a tool within the framework of mutual solidarity and 

cooperation principles 

Key Words: Agricultural Cooperatives, Cooperatives, Rural Development. 
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VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ 

 

Sema ÖZKADİF  

ÖZET 

Veteriner Anatomi dersleri, Veteriner Hekimliğin temelini oluşturmaktadır. 

Hastalıkların teşhis ve tedavisi anatomi bilgisi olmadan mümkün değildir.  Bu çalışmanın 

amacı Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi’nin değişik sınıflarında eğitim 

gören öğrencilerin anatomi eğitiminin mevcut durumu hakkındaki görüşlerini yapılan anket 

yardımıyla değerlendirmektir.  

Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesinde eğitim gören 2., 3., 

4., ve 5. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 122 kişi katıldı. Öğrencilere anatomi eğitimiyle 

ilgili toplam 15 soruluk hazırlanan anket formu gönüllülük esasına dayalı olarak uygulandı.  

Yapılan anket çalışmasında; “Anatomi dersleri beni veteriner fakültesinde olduğumu 

hissettiriyor.” sorusuna % 80.3’ü olumlu (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum),  “Anatomi 

derslerine karşı çok ilgiliyim” sorusuna % 46.8’i olumlu, “Anatomi teorik ders saati 

yeterlidir” sorusuna % 75.5’i olumlu, “Anatomi uygulama ders saati yeterlidir” sorusuna % 

26.1’i olumlu, “Sınıf mevcudunun anatomi eğitimine olumsuz etkisi vardır.” sorusuna % 

83.7’si katıldığını, “Anatomi dersinde kadavra kullanımı gereklidir.” sorusuna % 98’i 

olumlu, “Anatomi ders uygulamalarında bire bir diseksiyona katılmak isterim.” sorusuna % 

93.3’ü olumlu,. “Anatomi dersinde maket kullanımı faydalıdır.” sorusuna % 81.1’i olumlu, 

“Bilgisayar kaynaklı eğitim anatomi eğitimine katkı sağlamaktadır.” sorusuna % 53.4’ü 

olumlu, “Anatomi dersinde verilen bilgiler klinik derslerinde verimli bir şekilde 

kullanabilir.” sorusuna % 67.3’ü olumlu, “Lisansüstü eğitimimi anatomi üzerinde 

yapabilirim” sorusuna % 17.2’si olumlu, “Anatomi dersleri size göre hangi sınıflarda 

okutulmalıdır?” sorusuna % 63.9’u 1. ve 2. “Anatomi dersinde en kolay öğrendiğiniz konu 

hangisidir?” sorusuna %51.7 İskelet Sistemi,  “Anatomi dersinde en zor öğrendiğiniz konu 

hangisidir?” sorusuna % 58.1 Sinir Sistemi olarak cevap vermişlerdir.  

Bu çalışmadan elde edilen öğrenci görüşlerinin, Veteriner Anatomi eğitimi ile ilgili 

planlamalar yaparken katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Veteriner, Anatomi eğitimi, Anket, Öğrenci. 
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OPINIONS OF VETERINARY FACULTY STUDENTS ABOUT ANATOMY 

EDUCATION 

 

 

 

ABSTRACT 

Veterinary Anatomy lessons forms the basis of Veterinary Medicine. Diagnosis and 

treatment of diseases is not possible without knowledge of anatomy. The aim of this study 

is to evaluate the opinions of the students studying in different classes of Ceyhan Veterinary 

Faculty of Cukurova University on the current state of anatomy education with the help of a 

questionnaire.  

A total of 122 students, including 2nd, 3rd, 4th and 5th grade students studying at 

Ceyhan Veterinary Faculty, Çukurova University participated in the study. A total of 15 

questions about the anatomy education were prepared and administered to the students on a 

voluntary basis. In the survey study; 80.3% positive (strongly agree and agree) to the 

question “Anatomy lessons make me feel like I am in veterinary faculty.”, 46.8% positive to 

the question “I am very interested in anatomy lessons.”, 75.5% positive to the question 

“Anatomy theoretical lesson is enough.”, “Anatomy course hours are sufficient ”question is 

positive, 26.1%, “Class size has an adverse effect on anatomy education.” 83.7% participated 

in the question, “The use of cadavers in the anatomy course is required.” 98% positive, 

93.3% were positive, “I would like to participate in one-to-one dissection in anatomy course 

applications.”, 81.1% were positive for the question “The use of a model is useful in 

anatomy.” 53.4% was positive for the question  “Computer-based education contributes to 

anatomy education.”, 67.3% for the question “The information given in anatomy course can 

be used efficiently in clinical courses.”, “I can do graduate education on anatomy ”question 

is 17.2% positive,“ Anatomy lessons should be taught in which classes? to question 63.9% 

of the 1st and 2nd class,  “Which is the easiest to learn in anatomy class?” answered the 

question as Skeleton System 51.7%,  “What is the most difficult subject you learned in 

Anatomy?” as the Nervous System by 58.1%.  

The opinions of the students obtained from this study is thought to contribute to the 

planning of Veterinary Anatomy education 

Key Words: Veterinary, Anatomy education, Survey, Student. 
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EVCİL MEMELİ HAYVANLARDA SİNUS PARANASALES’İN ANATOMİSİ 

 

Sema ÖZKADİF  

ÖZET 

Sinus paranasales’ler kafatasında bulunan bazı kemiklerin içinde bulunan 

boşluklardır. Fetuste gelişmeye başlamaktadırlar ve postnatal dönemde gelişimlerini 

tamamlamaktadırlar. Sinusların duvarları kompakt kemikten oluşmuştur ve içi 

mukoperiosteum denilen mukoz zar ile astarlı olup, burun boşluğuyla devam etmektedirler.  

Kafatasının ağırlığının azaltmalarının yanı sıra, baş kasların bağlanması için geniş bir yüzey 

ve dişlerin yerleşmesi için birçok boşluk oluştururlar.  

Ayrıca sesin yankılanması, koku alma yüzeyini genişletmek, solunan havayı ısıtmak 

ve nemlendirmek, şokların tesirini azaltmak ve duyu organlarını korumak gibi önemli 

görevleri vardır. Paranasal sinuslar, burun boşluğunun dış kısmında gelişirler ve böylece 

direkt veya dolaylı olarak burun boşluğuna açılırlar. Paranasal sinusların burun boşluğuyla 

ve kendi aralarında iletişimi, türler arasında önemlidir.  

Evcil memeli hayvanlarda bulunan paranasal sinuslar; sinus maxillaris, sinus 

frontalis, sinus palatinus, sinus sphenoidalis, sinus lacrimalis, sinus conchae dorsalis, sinus 

conchae ventralis’tir. Bunlardan sinus maxillaris ve sinus frontalis bütün evcil memeli 

hayvanlarda bulunurken, diğerleri hepsinde bulunmayabilir. Carnivorlarda ve küçük 

ruminantlarda sinus palatinus yoktur. Sinus sphenoidalis köpekte yoktur. Sığırda bazen 

bulunmaz. Sinus lacrimalis sadece ruminantlarda ve sus’a vardır. Sinus conchae dorsalis 

carnivorlarda yoktur fakat equide’de istisna olarak bütün dorsal nasal conchayı işgal 

etmektedir. Atta frontal sinus ile bağlantılıdır ve sinus conchofrontalis olarak 

isimlendirilmiştir. Sinus conchae ventralis domuz, öküz ve equide’de bulunmaktadır. Türler 

arasında da paranasal sinuslar’ın anatomik yapıları farklılık göstermektedir. Bu derleme 

çalışması ile evcil memeli hayvanlarda bulunan paranasal sinuslar’ın anatomik özellikleri ve 

türler arasındaki farklılıklarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin 

klinik bilimlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sinus paranasales, Anatomi, Memeli, Solunum Sistemi. 
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ANATOMY OF PARANASAL SINUSES IN DOMESTIC ANIMALS 

 

 

 

ABSTRACT 

Paranasal sinuses are the cavities in some bones in the skull. They begin to develop 

in the fetus and complete their development in the postnatal period. The walls of the sinuses 

are composed of compact bones and are lined with mucous membranes called 

mucoperiosteum and continue through the nasal cavity. In addition to reducing the weight 

of the skull, they form a large surface for the attachment of the head muscles and a plurality 

of cavities for the placement of the teeth. In addition, it has important tasks such as echoing 

the sound, widening the olfactory surface, heating and humidifying the inhaled air, reducing 

the impact of shocks and protecting the sensory organs. The paranasal sinuses develop 

outside the nasal cavity and thus open directly or indirectly into the nasal cavity. The 

communication of the paranasal sinuses with the nasal cavity and between each other is 

important among species. Paranasal sinuses found in domestic mammals; maxillary sinus, 

frontal sinus, palatina sinus, sphenoidal sinus, lacrimal sinus, dorsal conchal sinus, ventral 

conchal sinus. Of these, maxillary sinus and frontal sinus are found in all domestic mammals, 

while others may not. There is no palatina sinus in carnivores and small ruminants. 

Sphenoidal sinus is absent in the dog. Sometimes it is not found in cattle. Lacrimal sinus 

exists only in ruminants and sus. Dorsal conchal sinus is absent in the carnivores, but in 

equide it occupies the entire dorsal conchal sinus by exception. Attacks are associated with 

the frontal sinus and are called conchofrontal sinus. Ventral conchal sinus was found in pig, 

ox and equide. The anatomical structures of the paranasal sinuses vary between species. In 

this review, the anatomical features of the paranasal sinuses found in domestic mammals 

and the differences between the species have been prepared. It is thought that the presented 

information will contribute to the clinical sciences.  

Key Words: Paranasal Sinuses, Anatomy, Mammal, Respiratory System. 
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KÖPEK KALBİNİN TOPOGRAFİK-KLİNİK ANATOMİSİ VE FONKSİYONU 

 

Sema ÖZKADİF  

Ayşe HALIGÜR 

ÖZET 

Yapılan bu derleme çalışması; köpek kalbinin yerleşimi, büyüklüğü, şekli, yüzeyinin 

topografisi, kalbin damarları, kongenital anomalileri, oskültasyon bölgeleri ve kalbin 

fonksiyonunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Kardiovasküler sistemin aktif organı olan kalp, kanı damarlar aracılığıyla tüm 

vücuda pompalar. Kalbin yeri, büyüklüğü ve şekli türler arasında farklılık gösterir. Ağır 

egzersiz yapanlarda kalp hipertrofiye uğrar. Topografik farklılıklar klinik uygulamalarda 

teşhis ve tedavide oldukça önemlidir. Kalbin klinik muayenede atım hızı ve ritmi, nabzı, kan 

ve merkezi venöz basınç ile oskültasyonu yapılabilir. Kalp kapaklarının kapanması sırasında 

çıkan sesler steteskopla dinlenebilir. Oskültasyon bölgeleri hayvan türleri arasında farklılık 

gösterir. Bu bölgelerin Veteriner Hekim ve adayları tarafından çok iyi bilinmesi gerekir. 

Sunulan bilgilerin klinik uygulamalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kalp, Carnivora, Anatomi, Dolaşım Sistemi. 
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TOPOGRAPHIC-CLINICAL ANATOMY AND FUNCTION OF DOG HEART 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this review study was to determine; the location, size, shape, blood vessels 

and topography of the heart, congenital anomalies on hearth, auscultation regions and 

function of the heart.  

The heart, the active organ of the cardiovascular system, pumps the blood through 

the veins to the entire body. The location, size and shape of the heart vary between species. 

Those who exercise heavily suffer from hypertrophy of the heart. Topographic differences 

are very important in diagnosis and treatment in clinical practice. Pulse rate and rhythm, 

pulse, blood and central venous pressure can be auscultated in the clinical examination of 

the heart. Stethoscope can be listened to during the closing of the heart valves. The 

auscultation regions differ between animal species. These regions should be well known to 

Veterinarians and their candidates. The information presented is thought to contribute to 

clinical practice.  

Key Words: Cor, Carnivora, Anatomy, The Circulatory System. 
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BALKAN HRİSTİYANLARI'NIN TARİH YAZIMINDA OSMANLI DEVLETİ VE 

TÜRKLER HAKKINDA KLİŞELER 

 

Redzep Skrijelj  

ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel geçmişinin yorumlanması sorunu, klişe 

hitabetinden makbul olan, asırlar uzun kültür etkisi tezine ciddi bir geçiş gerektirmektedir. 

Bu şekilde, Balkan Hıristiyan ülkelerinin tarih yazımında ve onların ortak hayallerinde uzun 

süre varlık gösteren ’’Türk köleliği’’,’’devşirme’’ ve ’’kazığa vuran Türk zülmü’’ 

önyargılarının yerine kültürlerarası mübadele ve Türk kültürü ile dilbilimsel katmanlarının 

etkisinin, bu topraklarının ortak tarihsel geleneğinde diktiği büyük sayıda mücevheratın 

vurgulanmasına şans verilmelidir.  

Çatışmalar ve rekabet yaymakta olan dikte edilmiş Hıristiyan tarihinin 

feshedilmesiyle başlayarak, kültürlerarası mübadele vasıtasıyla ortak mirasın doğrulamasına 

yol açılmalıdır. Balkan Hıristiyanları’nın eğitim ve bilimsel tarih yazımında Türkler ve 

Osmanlı iktidarı hakkında iki yüzyıl boyunca hakimiyet gösteren klişelerinde bulunan, 

müşterek halk hafızasında kocaman katmanlar bırakan yanlış istihzarlar giderilmelidir. 

    Fakat milli tarihinin beş yüz yıl önce yazılmış edebi anlatım üzerinde kurulmuş 

olduğu sürece, alternatif bakışlar açan tarihin bütün yeni yazımları da hikayeden fazla 

olamayacaktır. 

  Balkan Müslümanları’nın örgütlenmiş hayat, siyasi ve vatandaş haklarına sahip 

oldukları ve İslamiyeti zorunlu şekilde kabul etmediğini iddia eden tek doğru bakışın kabul 

edilmesi ise bütün yarımadanın hayatını sezdiren geçmiş ve kültür üzerindeki muhakkak 

diyalogunda tamamen yeni bir bakış açısı açmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan 

milletlerinin zindanı olduğunu savunan, kötü amaçlı ve doğru olmayan eğitim-tarih 

kaynakları ve bilimsel araştırmaları içeriklerinin tarih derslerinde sürekli ortaya konması, 

geçmişte kökü olan ve mevcut olan tarihsel vakalarla giderilmesi gereken klişelerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, tarih yazımı, Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar, tarihsel-

eğitimsel kaynaklar, klişeler vs. 
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KADIN VOLEYBOLCU VE BASKETBOLCULARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

İLE SÜRAT, ÇEVİKLİK, KASSAL DAYANIKLILIK, AEROBİK GÜÇ VE 

TOPARLANMA YETENEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Emre SERİN  

Mehmet Akif ZİYAGİL 

ÖZET 

Sporcu değerlendirmeleri, sporcu genel demografik bilgileri, personel seçimi, 

yetenek gelişimi ve standartlaştırılmış antrenman programları ile ilgili kararların etkinliğinin 

kilit göstergeleri olarak kullanılabilir. Böylece Bu çalışma, kadın voleybolcu ve 

basketbolcuların fiziksel özellikleri ile sürat, çeviklik, kassal dayanıklılık, aerobik güç ve 

toparlanma yeteneklerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.  

Çalışmanın verileri Temmuz 2019 tarihinde 14 voleybolcu ve 12 basketbolcu olmak 

üzere toplam 26 ikinci lig sporcularından toplanmıştır. Fiziksel özelliklerinin Tanita ile 

belirlenmesinden sonra 5, 10 ve 20 metre ivmelenme koşuları ile sürat testleri, t-testi ile 

çeviklikleri, şınav ve mekik ile kassal dayanıklıkları, Yoyo testi ile aerobik güçleri ve 

egzersiz ile polar saat kullanılarak istirahat ve toparlanma nabızları ölçülmüştür. Verilerin 

normal dağılım göstermesi sebebi ile ikili karşılaştırmalarda bağımsız t-testi analizleri 

kullanılmıştır.  

Bu çalışmanın sonuçları basketbolcuların daha yaşlı, daha uzun boylu ve daha kilolu 

olduğu göstermektedir. Yine, voleybolcuların 10 m ortalama süratleri anlamlı düzeyde 

yüksekken 5 m ve 20 m sürat testlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Basketbolcuların şınav mekik ortalamaları voleybolculardan anlamlı şekilde daha yüksektir. 

Yoyo testinde kat edilen ortalama mesafe ile hesaplanan maxVO2 değerleri 

basketbolculardan anlamlı şekilde daha yüksektir. Basketbolcuların ısınma kalp atım sayıları 

anlamlı düzeyde voleybolculardan yüksekken sürat testi ile Yoyo testi sonrasında 

voleybolcuların kalp atım sayıları basketbolculardan anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Sonuç olarak, müsabaka ve çalışmalarda, maksimum düzeyde aralıklı sergilenen 

eforların sayısının çok ve yoğunluğunun yüksek olması toparlanmadaki aerobik 

metabolizmadaki artışı uyarması sebebi ile voleybolcuların basketbolcularda sürat ve 
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aerobik güçte farklılaşmasına yol açmaktadır. Oyunun karakterine ve sporcunun seviyesine 

paralel fiziksel uygunluk bileşenlerinin farklılaştığı düşünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Voleybolcu, Basketbolcu, Sürat, Kassal Dayanıklılık, Çeviklik, 

Aerobik Güç, Kalp Atım Sayısı. 
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COMPARISON OF PHYSICAL CHARACTERISTICS AND SPEED, AGILITY, 

AEROBIC POWER, MUSCULAR ENDURANCE AND RECOVERY ABILITIES 

BETWEEN FEMALE 

VOLLEYBALL AND BASKETBALL PLAYERS 

 

 

 

ABSTRACT 

Assessments of athletes can be used as key indicators of the effectiveness of decisions 

related to athlete general demographic information, personnel selection, talent development, 

and standardized training programs. Thus, this study aims to compare the physical 

characteristics and speed, agility, aerobic power, muscular endurance and recovery abilities 

of female volleyball and basketball players. 

The data were collected from a total of 26 second league athletes including 14 

volleyball and 12 basketball players in July 2019. After physical characteristics were 

determined by Tanita, speed tests with 5, 10 and 20 meters acceleration sprints, agility with 

t-test, muscular endurance with push-ups and sit-ups, aerobic power predicted from Yoyo 

test and rest and recovery hearth rates using exercise polar clock were measured. For 

comparisons between two groups were performed by independent t-tests due to normal 

distribution of data. 

This study showed that basketball players are older, taller and heavier than volleyball 

players. Again, there was no significant difference between the groups in 5 m and 20 m speed 

tests while the average velocity of volleyball players had significantly highest mean sprint 

speed in 10 m, The average push-ups and sit-ups of basketball players were significantly 

higher than volleyball players. The maxVO2 values calculated by the average distance 

covered in the yoyo test were significantly higher than those of basketball players. While 

warm up heart rate of basketball players is higher than volleyball players, after the speed 

tests and Yoyo test, the heart rate of volleyball players was higher than basketball players.  

In conclusion, the many maximum efforts with resting periods in the competitions 

and workouts leads to differentiation of speed and aerobic power of basketball players 

because the maximum efforts stimulate the increase in aerobic metabolism in resting and 

recovery periods. It can be concluded that the physical fitness components of the athletes 

were differentiated parallel to the characteristics of the game and level of athletes.  



3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, Mersin 

 

 520 

Key Words: Volleyball, basketball, Speed, Muscular Endurance, agility, aerobic Power and 

Heart Rates. 
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GENÇ ERKEKLERDE SQUAT EGZERSİZ PROGRAMININ VÜCUT 

KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ 

 

 

Emre SERİN  

Mehmet Akif ZİYAGİL 

ÖZET 

Sadece aerobik egzersizler değil büyük squat gibi büyük kas gruplarına yönelik 

maksimum eforla yapılan kuvvet egzersiz programları da kas ve vücut yağ kütlesi üzerinde 

etkili olduğu bazı araştırmalarda bildirilmektedir. Böylece bu çalışma, squat egzersiz 

programının vücut kompozisyonuna etkisinin araştırılması amaçlamaktadır.  

Çalışmanın verileri Temmuz 2019 tarihinde 8 hafta boyunca 48 saat arayla maksimal 

yükün %85 ile 6 tekrarlı 4 set setler arası 3 dakika dinlenme yapılan haftada 3 gün squat 

egzersiz programına katılan 18 genç yetişkin erkekten toplanmıştır. Verilerin normal dağılım 

göstermesi sebebi ile ikili karşılaştırmalarda bağımsız t-testi analizleri kullanılmıştır.  

Bu çalışmanın sonuçları 2 aylık squat kuvvet egzersizi programı neticesinde vücut 

ağırlığı, beden kütle indeksi, toplam kas ağırlığı, toplam vücut sıvısı ağırlığı ve yağsız vücut 

kütlesi değişkenlerindeki anlamlı olmayan artış ile toplam yağ ağırlığı değişkenindeki 

azalma istatiksel olarak anlamlı değildir. Sadece squat antrenmanı neticesinde vücut yağ 

yüzdesinde % 7.15 oranında anlamlı bir azalma gözlenmiştir.  

Sonuç olarak, özellikle squat gibi büyük kas gruplarını çalıştıran egzersizlerin yer 

aldığı direnç antrenman programında, setler arasındaki ve antrenman sonrasındaki 

toparlanma periyodunda enerji tüketiminin büyük oranda yağlardan karşılanması ve uygun 

diyetin kullanılması neticesinde vücut yağ oranının azaltılması ve kas kütlesinin 

artırılmasında etkili şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Squat, direnç antrenmanı, vücut yağ yüzdesi, vücut kas kütlesi.  
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THE EFFECT OF SQUAT EXERCISE PROGRAM ON BODY COMPOSITION IN 

YOUNG MALES 

 

 

ABSTRACT 

Not only aerobic exercises, but also resistance exercise programs with maximum 

effort for large muscle groups such as squat have also been reported to be effective on muscle 

and body fat mass. Thus, this study aims to investigate the effect of squat exercise program 

on body composition. 

The data of the study were collected from 18 young adult males. They participated 

in the squat exercise program 3 days a week in July 2019 for 4 weeks between 4 sets between 

85% and 6 repetitions of maximal load at 48 hours intervals for 8 weeks. Independent t-test 

analysis was used in binary comparisons because of normal distribution of data. 

The results of this study were not statistically significant with the increase in body 

weight, body mass index, total muscle weight, total body fluid weight and lean body mass 

and the decrease in total fat weight variable as a result of the 2-month squat strength training 

program. Only a significant decrease in body fat percentage by 7.15% was observed as a 

result of squat training.  

In conclusion it was proposed that the resistance training program including squats 

can be used effectively in reducing the body fat ratio and increasing the muscle mass plus 

appropriate diet due to meeting the energy consumption greatly from fats during the recovery 

period between sets and after the training. 

Key Words: Squat, resistance training, body fat percentage, body muscle mass. 
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AEROBİK ANTRENMANLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Emre SERİN  

ÖZET 

Bu çalışma, spor yapmayan kadınlarda sekiz haftalık aerobik antrenmanların vücut 

kompozisyonları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya düzenli olarak 

spor yapmayan, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan, özel bir diyet programı 

uygulamayan, antrenman yapmasına engel olacak herhangi bir problemi olmayan toplam 20 

kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcı kadınlara sekiz hafta süresince haftanın 3 günü 

aerobik antrenmanlar yaptırılmıştır.  

Aerobik antrenmanlar minder üzerinde toplam 9 egzersiz hareketinden (bel çevirme, 

yarım mekik, ayak çekme, bacakları kaldırma, kalçayı kaldırma, tek bacağı çekme, dirsek 

üstünden kol uzatma, bacakları uzatma, sırt germe) oluşmaktadır. Katılımcılara, çalışma 

öncesi 20 dakikalık ısınma yaptırıldı. Hareketler 3x10 şeklinde 3 set olarak uygulandı. Setler 

30 dakika boyunca devam etti.  Her set arası 5 dakika aktif dinlenme yapıldı. Katılımcıların 

vücut kompozisyonunu belirlemek amacıyla ‘’Jawon X Contact 350’’  marka vücut analiz 

cihazı kullanıldı. Katılımcıların (n=21) boy ortalamaları 1.67  0,48 cm,  yaşları ortalamaları 

27.16  3,54 yıl olarak tespit edildi. Aerobik antrenmanlar sonucunda;  vücut ağırlığında, 

yağsız kas kütlesinde, vücut kitle endeksinde ve vücut yağ oranı değerlerinde anlamlı azalma 

tespit edilmiştir (P<0,05). Aerobik antrenmanlar sonrasında; hücre içi sıvı, bel kalça oranı 

ve bazal metabolizma hızlarında istatistiksel olarak anlamlı değişim olmadığı saptanmıştır 

(P>0,05). 

Sonuç olarak, kadınların aerobik antrenmanlar öncesi ve sonrasında vücut 

ağırlıklarında anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05) Aerobik antrenmanlar vücut 

kompozisyonu üzerine olumlu yönde etki etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aerobik, antrenman, vücut kompozisyonu, vücut kas kütlesi.  
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EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON BODY COMPOSITION 

 

 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of eight weeks of aerobic training 

on body composition in women who did not exercise. A total of 21 women who did not 

exercise regularly, did not have any health problems, did not practice a special diet program, 

did not have any problems that would prevent them from training voluntarily participated in 

the study. Participating women were given aerobic training 3 days a week for eight weeks. 

Aerobic training consists of a total of 9 exercise movements on the cushion (waist flip, half 

shuttle, foot pull, legs lift, hip lift, one leg pull, arm over elbow stretch, legs stretch, back 

stretch). 

Participants were given a 20-minute warm-up before the study. The movements were 

implemented as 3 sets in the form of 3x10. The sets went on for 30 minutes.  5 minutes of 

active rest was done between each set. ‘Jawon X Contact 350’ Body Analyzer was used to 

determine the body composition of the participants. The mean height of the participants 

(n=21) was 1.67  0.48 cm and the mean age was 27.16  3.54 years. As a result of aerobic 

training; significant reductions in body weight, lean muscle mass, body mass index and body 

fat ratio were found (P<0.05). Nov. After aerobic training, there were no statistically 

significant changes in intracellular fluid, waist to hip ratio and basal metabolic rates 

(p>0.05). 

As a result, there was a significant difference in women's body weight before and 

after aerobic training (p<0.05). 

Key Words: Aerobic, training, body composition, body muscle mass. 
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DIŞ KAYNAK KULLANIMINA ALTERNATİF NAKDİ SERMAYE ARTIŞI 

İNDİRİMİ 

 

Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL 

Betül ALTAY TOPCU  

ÖZET 

Ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin düzeylerini belirlemede kullanılan bir kıstas da 

sermayelerinin yeterlilik seviyesidir. Kanun koyucunun bazen ticaret kanunu, bazen vergi 

ya da başka kanunlar ile şirketlerin sermayelerini oluşturan yapılarının güçlendirilmesini 

hedeflediği açıktır. Sermaye artırımı yanında indirimlerin getirilmesi, nakdi sermayedeki 

artışla işletmenin baş gösterecek yabancı kaynak ihtiyacının azaltılması yanında verginin 

oluşturacağı yükün de hafifletilmesi bu hedefe yöneliktir. Ayrıca, ekonomik sisteme 

katılmamış olan kaynakların da sistemin içine alınmasını kolaylaştırarak katkı 

sağlamaktadır. 

  Dış kaynakların kullanılması süreci ne kesin olarak riskli görülüp uzak durmayı 

gerektiren ne de sihir yüklü bir değnek kadar faydalı olacağına inanılarak izlenen süreçler 

şeklinde düşünülmemeli; sektörün ve organizasyonun ihtiyaçları çerçevesinde, olabildiğince 

gerçekçi bir yaklaşım içinde ele alınarak değerlendirilmelidir.  

Bu çalışmanın amacı dış kaynak kullanımının sakıncaları göz önünde 

bulundurularak, dış kaynak kullanımının alternatifi olabilecek nakdi sermaye artışı 

indiriminin ilgili kanun ve tebliğe yer verilerek değerlendirilmesidir. Çalışma, nakdi 

sermaye artışı indiriminin dış kaynak kullanımının alternatifi olarak ele alınması açısından 

önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve 

Dezavantajları, Nakdi Sermaye Artışı İndirimi.  
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CASH CAPITAL INCREASE ALLOWANCE ALTERNATIVE TO 

OUTSOURCING 

 

 

ABSTRACT 

A criterion used to determine the level of development of countries is the adequacy 

level of their capital. It is clear that the legislator sometimes aims to strengthen the structures 

of the companies that form the capital of companies through commercial law, sometimes tax 

or other laws. n addition to capital increase, the introduction of reductions, the decrease in 

the foreign capital requirement of the enterprise with the increase in cash capital, as well as 

the easing of the burden of tax are aimed at this objective. In addition, resources that have 

not been included in the economic system also contribute to the inclusion of the system. 

The process of using external resources should not be considered as strictly risky, 

avoiding processes, or being believed to be as useful as a magic wand; within the framework 

of the needs of the sector and the organization, should be evaluated in a realistic approach.  

The aim of this study is to evaluate the reduction of cash capital increase, which may 

be an alternative to outsourcing, by taking into consideration the disadvantages of 

outsourcing, by considering the relevant laws and communiqués. The study is important in 

terms of considering the reduction of cash capital increase as an alternative to outsourcing. 

Key Words: Outsourcing, Advantages and Disadvantages of Outsourcing, Cash Capital 

Increase Allowance. 
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PR0.67BA0.33MNO3 MANGANİTİNİN MANYETİK VE MANYETOKALORİK 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Selda KILIÇ ÇETİN 

ÖZET 

Son yıllarda, günlük hayatta kullanmakta olduğumuz mevcut gaz sıkıştırmalı 

soğutucu sistemlere alternatif olabilecek yeni tür verimliliği yüksek ve daha çevreci soğutma 

sistemleri ve bu sistemlerde kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar hız 

kazanmıştır. Bu noktada manyetik soğutma  (MS) sistemleri büyük bir önem taşımaktadır. 

MS sistemlerinin temeli manyetokalorik etki (MKE) prensibine dayanmaktadır. MKE 

uygulanan bir manyetik alan altında malzemelerin sıcaklığında gözlenen değişim olarak 

ifade edilmektedir.  

Bu anlamda MS teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların ortak amacı düşük alan 

değerlerinde yüksek sıcaklık değişimi gösteren kararlı malzemelerin elde edilmesidir. 

Manyetokalorik özellik gösteren malzemeler üzerine yapılan çalışmalar pek çok farklı 

malzeme ailesi üzerinde devam etmektedir. Bunlar arasında manganit malzemeler termal ve 

manyetik histeresis içermeyen ikinci dereceden bir manyetik faz geçişi göstermeleri, 

katkılamalar ile çalışma sıcaklık aralığının optimize edilebiliyor olması, üretimlerinin kolay 

ve ucuz olması gibi yönleriyle öne çıkmaktadır.  

Bu çalışmada Pr0.67Ba0.33MnO3 perovskit manganit bileşiğinin manyetik ve 

manyetokalorik özellikleri incelenmiştir. Sıcaklığa bağlı manyetizasyon ölçümlerinden 

malzemenin yaklaşık 150K’de ferromanyetik durumdan paramanyetik duruma geçtiği 

gözlenmiştir. Geçiş sıcaklığı civarında alınan alana bağlı manyetizasyon eğrilerinden 

manyetik entropi değişim değeri 4.8T alan değerinde 2.4J/kgK olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik Soğutma, Manyetokalorik etki, Manganit.  
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INVESTIGATION OF MAGNETIC AND MAGNETOCALORIC PROPERTIES 

OF PR0.67BA0.33MNO3 MANGANITE 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, studies on the development of new types of high efficiency and more 

environmentally friendly cooling systems and materials to be used in these systems, which 

may be an alternative to the existing gas compression refrigerant systems that we use in daily 

life, have accelerated. At this point, magnetic refrigeration (MR) systems are of great 

importance. The basis of MR systems is based on the principle of magnetocaloric effect 

(MCE). MCE is defined as a change in temperature of materials under a magnetic field 

applied.  

In this sense, the common aim of the studies on MR technology is to obtain stable 

materials with high temperature changes at low field values. Studies on materials with 

magnetocaloric properties continue on many different material families. Among these, 

manganite materials come into prominence for reasons such as showing a second-order 

magnetic phase transition without thermal and magnetic hysteresis, optimizing the working 

temperature range with additives, easier and cheaper fabrication. 

  In this study, magnetic and magnetocaloric properties of Pr0.67Ba0.33MnO3 

perovskite manganite compound were investigated. Temperature-dependent magnetization 

measurements showed that the material transforms from ferromagnetic to paramagnetic state 

at approximately 150K. The magnetic entropy change value was determined as 2.4 J/kgK at 

4.8T magnetic field value from the magnetization curves depending on the magnetic field 

taken around the transition temperature. 

Key Words: Magnetic refrigeration, Magnetocaloric effect, Manganite. 
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TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE AVRUPA’DAKİ DURUM İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

İlknur Simge ÜNAL 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

Türkiye’de iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar Avrupa ülkelerine 

kıyasla oldukça fazladır. İş kazalarının oluşmasında birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan 

biri de teknolojinin hızla ilerlemesiyle, makineleşmenin artarak devam etmesi ve bunun 

sonucunda çıkan iş kazalarıdır. Bu ve benzeri nedenler iyileştirildikleri ölçüde, iş kazalarının 

azalması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa İstatistik Ofisi 

(EUROSTAT)’nin yayınladığı istatistiksel veriler derlenerek, Avrupa Birliği (28 üye ülke ) 

ve Türkiye’ye ait 2008-2016 yılları arasındaki iş kazası sayısının cinsiyet, yaş grupları, 

ölümlü ve yaralanmalı iş kazası durumu ve çalışan sayısı gruplarına göre karşılaştırılmasında 

Ki-Kare testi uygulanmıştır. Ayrıca cinsiyet, ölümlü, yaralanmalı iş kazası durumu, iş 

yerinde çalışan sigortalı sayısı ve sigortalı çalışanların yaş gruplarına göre işletme büyüklüğü 

için Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla kaç kat daha fazla iş kazası oranına sahip olduğunun 

tespitinde Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Tüm gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık var olduğu görülmüştür (p<0.001). Bu çalışmada Türkiye ve AB 

(28 Üye Ülke) ülkelerindeki iş kazaları karşılaştırılmış ve Türkiye’de meydana gelen iş 

kazaları ve alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza istatistikleri, Avrupa İş 

Kazaları istatistikleri.  
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ANALYSIS OF WORK ACCIDENTS IN TURKEY AND COMPARISON WITH 

THE SITUATION IN EUROPE 

 

 

ABSTRACT 

The material and moral losses caused by work accidents in Turkey are quite 

significant compared to European countries. There are many reasons for the occurrence of 

work accidents. One of these is the rapid advancement of technology, the increasing 

development of mechanization and the resulting work accidents. To the extent that these and 

similar causes are improved, occupational accidents are expected to decrease. Compiling 

statistical data published by the Social Security Institution (SSI) and the European Statistical 

Office (EUROSTAT), Ki-Square test was applied in comparison of the number of 

occupational accidents of the European Union (28 member states) and Turkey between 2008 

and 2016 according to gender, age groups, fatal and injured occupational accident status and 

number of employees. In addition, Logistics Regression Analysis was used to determine the 

rate of occupational accidents of Turkey compared to Europe for the size of the business 

according to the gender, fatal, injured work accident, number of insured employees at work 

and age groups of insured employees. There was a statistically significant difference between 

all groups (p<0.001). This study, work accidents in Turkey and EU (28 member states) 

countries were compared and focuses on occupational accidents and precautions to be taken 

in Turkey. 

Key Words: Occupationalaccidents, Occupational Health and Safety, Accident statistics, 

European work accidents statistics. 
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