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ÖNSÖZ 

 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin 

Sempozyumu’nun ilki, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi ve 

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Sizleri, yılın en güzel döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri, Akdeniz’in kalbi 

Mersin’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduk. Bu yıl “Her Yönüyle Mersin” teması ile 

bir araya geldiğimiz bilgi şölenimizde, Akdeniz’in incisi Mersinimizi, kırsalından kent 

merkezine, bütün yönleriyle akademik açıdan ele aldık. Tabi ki bu sizlerin etkin katılım ve 

destekleriyle mümkün oldu.  

Mersin ve yöresi ile ilgili, 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, ekonomik ve çevresel konuların 

bilimsel bir ortamda tartışılıp, kayıt altına alınması bu bilgi şöleninin temel amacıdır. Ulusal ve 

uluslararası bilim otoritelerinin ilgi ve dikkatlerini Mersin üzerine çekerek; ilimize dair her türlü 

konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut hedeflerindendir.  

Sahip olduğunuz her türlü bilimsel bilgi birikimini, Mersin’in eşsiz tarihsel, doğal, 

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için ve 

katkı - katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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9. Oturum 
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2. Oturum 
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10:00 

3. Oturum 
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KAPANIŞ OTURUMU- 

SİLİFKE - 11:00 
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Not: Hava şartlarına ve zaman 

durumuna bağlı olarak gezi 

programında revizyon 

yapılabilir. 
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2 Kasım 2018 / 17:00-

18:30 

AKŞAM YEMEĞİ - 19:00 

 

 

Sempozyum Sekretaryası: 

Arş. Gör. Halil ÇAKIR – 0555 144 80 88 

Arş. Gör. Burak ŞAHİN – 0536 577 21 37 

Arş. Gör. Bilge Deniz ÇATAK - 0505 888 51 51  

Arş. Gör. Münevver ARIKAN – 0507 524 16 06 

Teknik Ekip: 

Öğr. Gör. Erdoğan UYSAL 

Bilgisayar İşletmeni Beşir İSTEMİ 

 

E-posta: mersinsempozyumu@gmail.com  

Sempozyum Mekânı: Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, Mersin. 

Sempozyum Web Adresi: https://www.mersinakademi.com.tr/ 

https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr 

 

 

mailto:mersinsempozyumu@gmail.com
https://www.mersinakademi.com.tr/
https://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/
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MERSİN İLİNDE BİR DEVLET HASTANESİNDE BRUSELLOZ 

SEROPREVALANSI 

Gül Bayram ABİHA 

Öznur Dağcı BULUT 

ÖZET 

Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu bir zoonoz olan Brucella hastalığı (Bruselloz) endemik 

olarak en sık Latin Amerika, Afrika, Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Batı asya?da olmak üzere 

tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bruselloz doğrudan temas, sindirim ve 

solunum yoluyla bulaşabilmektedir. Bu çalışmada ilimizdeki bir devlet hastanesine başvuran 

hastalarda Bruselloz hastalığının seroprevalansının retrospektif olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Ocak 2014 ve Eylül 2018 tarihleri arasında Mersin Toros Devlet hastanesi 

polikliniklerine başvuran Bruselloz şüpheli hastalardan alınan 18.191 serum örneğinde 

bruselloz serolojik göstergeleri (Wright ve Coombs aglütinasyon testi ile Rose-Bengal testi) 

retrospektif olarak incelenmiştir. 18.190 hastanın 389?sı Brucella pozitif olarak bulunmuştur. 

63 hasta enfeksiyon dışındaki servislerden gelmiştir. Hastaların 245?i kadın, 144?ü erkektir. 

Hastaların ortalama yaşı 45±17?dir. Bu hastaların 102?sine Bruselloz klinik tanısı konmuş olup 

diğerleri sebebi bilinmeyen ateş, halsizlik yorgunluk, eklem ağrıları gibi şikayetlerle başvuran 

hastalardır. Hastaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014 yılında 65, 2015?de 112, 

2016?da 64, 2017?de 76 ve 2018?de 72 hastaya bruselloz tanısı konmuştur. Bu çalışma 

sonucunda Bruselloz şüphesi ile başvuran hastaların %2.17?sine Bruselloz tanısı konmuştur. 

Ülkemizde şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bruselloza ait seropozitiflik %2-6 olarak 

bildirilmiştir. İlimizde bulduğumuz sonuçlar hastalık açısından hala endemik bir bölge olma 

özelliğini koruduğunu göstermektedir. 
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BRUCELLOSIS SEROPREVALENCE IN A STATE HOSPITAL IN MERSIN 

ABSTRACT 

Brucella disease (Brucellosis), a zoonosis caused by the genus Brucella, is an endemic disease 

most commonly seen in Latin America, Africa, Mediterranean region, Middle East and West 

Asia. Brucellosis can be transmitted by direct contact, digestion and respiration. The aim of this 

study is to evaluate the seroprevalence of Brucellosis disease retrospectively in patients 

admitted to a public hospital in our city. Brucellosis serological markers (Wright and Coombs 

agglutination test and Rose-Bengal test) were retrospectively analyzed in 18.191 serum samples 

taken from the patients admitted to Mersin Toros State Hospital outpatient clinics between 

January 2014 and September 2018. Of the 18,181 patients, 389 were Brucella positive. 63 

patients came from different clinics. 245 of the patients were female and 144 were male. The 

mean age of the patients was 45 ± 17 years. Of these patients, 102 were diagnosed as Brucellosis 

by clinicaly and the other patients applied by different complaints such as fever, fatigue and 

joint pain. When the distribution of patients according to years were assesed, the diagnosed 

brucelosis patient number was 65 in 2014, 112 in 2015, 64 in 2016, 76 in 2017 and 72 in 2018, 

respectively. As a result of this study, 2.17% of patients applied with suspicion of Brucellosis 

were diagnosed as Brucellosis. In our country, seropositivity of brucellosis has been reported 

as 2-6%. The results we found in our city indicate that it is still an endemic region for this 

disease. 
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OTONOM GEZGİN ROBOTLARDA LİDAR SENSÖR KULLANILARAK ÜÇ 

BOYUTLU HARİTALAMA 

Selya AÇIKEL 

Ahmet GÖKÇEN 

ÖZET 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların iş gücünü en aza indirgeyen robotlar her alanda 

tercih edilmektedir. Robotların kullanım alanları oldukça fazladır. Uzay bilimleri, sanayi, sağlık 

ve maden gibi sektörlerde otonom robotlardan faydalanılmaktadır. Otonom robotların en 

önemli özellikleri karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Robotun karar verebilmesi 

kullanılan algılayıcılar ve algoritmalar ile gerçekleştirilmektedir. Algılayıcılar ile elde edilen 

veriler algoritmalar ile işlenerek robotun karar vermesi sağlanabilmektedir. Günümüzde akıllı 

otonom robotlar insanların hayatını kolaylaştırabilmek ve zamandan kazanç elde edebilmek 

amacıyla birçok alanda kullanılmaktadır. Akıllı otonom robotlar haritalama ve modellemede de 

kullanılmaktadır. Haritalama robotları bulundukları konumu belirleme ve üzerindeki sensörler 

sayesinde elde ettiği uzaklık verilerini veya görüntüleri 2B ya da 3B modelleme yapmak için 

kullanırlar. Bu çalışmada, bulunduğu noktanın konumunu veren ve yine aynı ortamın üç 

boyutlu haritasını çıkaran bir otonom robot geliştirilmiştir. Mesafe ölçümü için Lidar Lite V3 

kullanılmıştır. Ölçümlerdeki parazitleri gidermek amacıyla genişletilmiş Kalman filtresi, alınan 

ölçüm verileri üzerine uygulanmıştır. Elde edilen ölçüm verilerinin anlık olarak bilgisayara 

aktarılmasından sonra Java ile OpenGL üzerinden grafik çizimi yapan program üzerinde 

koordinat verileri harita bilgisine dönüştürülmüştür. Robot, bulunduğu ortam içerisinde 

hareketli bir şekilde veri toplayacağı için daha net veriler elde etmek adına enkoderli dc 

motorlardan faydalanılmıştır. Robotun engellere takılmaması için HC-SR04 Ultrasonik mesafe 

algılayıcılar kullanılarak karşısına çıkan setleri fark edip etrafından dolanması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3B Haritalama, Otonom Robotlar, Lokalizasyon, Lidar Sensör, Genişletilmiş Kalman 

Filtresi. 
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THREE DIMENSIONAL MAPPING USING LIDAR SENSOR IN AUTONOMOUS 

NAVIGATING ROBOTS 

ABSTRACT 

With the development of technology, robots that minimize the work force of people are 

preferred in every field. The use of robots is quite high. Autonomous robots are used in 

industries such as space science, industry, health and mining. The most important features of 

autonomous robots are their ability to make decisions. The decision of the robot is realized by 

the sensors and algorithms used. The data obtained by the sensors can be processed with 

algorithms and the robot can make a decision. Today, intelligent autonomous robots are used 

in many areas to make people's lives easier and save time. Intelligent autonomous robots are 

also used in mapping and modeling. The mapping robots use the distance data or images 

obtained by the sensors on it to determine their location and use them for 2D or 3D modeling. 

In this study, an autonomous robot has been developed which gives the position of the point 

where it is located and which map the three-dimensional map of the same environment. Lidar 

Lite V3 is used for distance measurement. The expanded Kalman filter was applied to the 

measured measurement data to eliminate interference from measurements. After the 

measurement data is transferred to the computer instantly, coordinate data have been converted 

to the map information on the program which draws graphics on OpenGL with Java. Since the 

robot will collect data in its current environment, DC motors with encoder are used to obtain 

clearer data. In order to prevent the robot from sticking to the obstacles, HC-SR04 was able to 

detect and encircle the sets that were encountered by using ultrasonic distance sensors. 

Key Words: 3D Mapping, Autonomous Robots, Localization, Lidar Sensor, Extended Kalman Filter. 

 

  



 

 
30 

SLAM PROBLEMLERİNDE KULLANILAN FİLTRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Selya AÇIKEL 

 Ahmet GÖKÇEN 

ÖZET 

Teknolojinin ilerleyişi ile beraber gezgin robot uygulamalarının da kullanım alanları oldukça 

yaygınlaşmıştır. Gezgin robotların ortam haritası çıkarma ve eş zamanlı olarak bulunduğu 

konumu belirlemesi problemi literatürde SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 

olarak bilinmektedir. SLAM problemlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri görüntü 

üzerinde oluşan gürültülerdir. Bu gürültülerin giderilmesinde filtreleme algoritmalarından 

faydalanılmaktadır. Kullanılan filtreleme algoritmalarının ortak noktası hepsinin olasılıksal 

yöntemler olmasıdır. SLAM problemlerinde kullanılan en yaygın filtreleme algoritmalarına 

örnek olarak Kalman Filtresi, Genişletilmiş Kalman Filtresi, Parçacık Filtresi verilebilir. Bu 

çalışmada Kalman Filtresi, Medyan Filtre ve Hareketli Ortalamalar Filtresi?nin karşılaştırılarak 

elde edilen ölçüm verilerinin üzerindeki farklılıklardan bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı 

SLAM problemlerinde kullanılan algoritmaların başarımlarını kıyaslayarak gelecek çalışmalara 

katkı sağlayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: SLAM, Kalman Filtresi, Hareketli Ortalamalar Filtresi, Medyan Filtre 

COMPARISON OF FILTERS USED IN SLAM PROBLEMS 

ABSTRACT 

With the advancement of technology, the use of mobile robot applications has become 

widespread. The problem of the exploration robots' environment map extraction and 

simultaneous location is known as SLAM in the literature. One of the most important problems 

encountered in SLAM problems is the noise occurring on the image. Filtering algorithms are 

used to eliminate these noise. The common point of the filtering algorithms used is that they 

are all probabilistic methods. The most common filtering algorithms used in SLAM problems 

are Kalman Filter, Extended Kalman Filter, Particle Filter. In this study, the differences on 

measurement data obtained by comparing Kalman Filter, Median Filter and Moving Averages 

Filter are mentioned. The aim of this study is to compare the performance of the algorithms 

used in SLAM problems and to contribute to future studies. 

Key Words: SLAM, Kalman Filter, Moving Averages Filter, Median Filter 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİ 4.0 - LOJİSTİK 4.0 

Selminaz ADIGÜZEL 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) kavramının lojistik sektörü üzerine 

etkileri üzerinde durulmuştur. Bilişim teknolojilerinin lojistik alanında kullanılması ile tedarik 

zincirinin tüm aşamalarının dijitalleşmeye başladığı ve insanın emek sermayesinin giderek 

azalacağı düşünülmektedir. Lojistik sektöründe internet, akıllı konteynerler, elektrikli araçlar 

GPS izleme vs dijital veriler tedarik zincirinin tüm verilerinin kayıt altına alınmasını sağladığı 

gibi insandan kaynaklanan hataların azalmasını dolayısıyla da müşteri memnuniyetini 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada endüstriyel devrimlerin tarihsel akışı göz önünde 

bulundurularak Lojistik 4.0 kavramı tartışılmıştır. Sonrasında, lojistik sektöründe lojistik 4.0 

uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca, Endüstri 4.0 ve lojistik 4.0 konularında literatür 

taraması yapılmıştır. Teknolojik ilerlemeler, tarımda, sanayide, lojistik alanında, eğitimde, 

bankacılık, ekonomi alanında birçok sektörü yakından ilgilendirmektedir. Rekabet ortamında 

yenilikleri takip ederek ayakta kalmak isteyen firmalar, teknolojik donanımla müşterilerinin 

ilgisini çekerek tercih edilmektedir. Sanayide üretimde ileri teknolojiyi kullanan firmalar, 

insansız araçlarla maliyeti düşürerek karlarını artırmaktadırlar. Almanya’dan dünyaya yayılan 

Endüstri 4.0 kavramı, lojistik sektörünün yöneticilerinin de ilgisini çekmiştir. Endüstri 4.0’ın 

Lojistik sektöründeki yansımalarını ele alan bu araştırmada Türkiye’deki, uygulamalara yer 

verilmiştir. 

LOGISTICS 4.0 - INDUSTRY 4.0 IN TURKEY AND WORLD 

ABSTRACT 

In this research, the effects of the Industrial 4.0 concept, known as the Fourth Industrial Revolution, on the logistics 

sector are discussed. With the use of information technology in the logistics field, it is thought that as the entire 

stages of the supply chain begin to digitize, the labor market of human beings will gradually decrease. In the 

logistics sector, it is thought that it will record all the data of internet, cyber-physical system, large data, data 

analysis and intelligent containers, electric vehicles, GPS tracking etc as well as recording the data of the supply 

chain and also it will provide customer satisfaction due to decrease in human errors. In this research, the concept 

of Logistics 4.0 is discussed considering the historical trend of industrial revolutions. Later in the logistics sector, 

logistics 4.0 applications were included. In addition, literature review was conducted on the topics of Industry 4.0 

and logistics 4.0. According to the results of the research, it is seen that the concept of Industry 4.0 has been 

introduced to the world by Germany in the literature investigations, which is taking place at the same speed in the 

doctrine of the rapidly developing Industry 4.0. In this study; then be referred to the effects of the industrial 

revolution, the effects of the logistics sector in the fourth industrial revolution logistics Turkey and suggestions 

will be presented.  
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI’NIN TARİHÇESİ VE 

MERSİN’İN KÜLTÜR-SANAT YAŞAMINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ  

Hale Birgül AKÇAKMAK 

Betül YARAR 

Duygu Deniz DEMİREL 

ÖZET 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan önemli atılımlarla birlikte, müzikte modernleşme süreci çalışmaları 

kapsamında kurulmuş olan Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine ve yaşamına yön vermesi, bulundukları 

bölge ve ülkenin sosyo-kültürel alanda değişimine önemli katkıları olan kurumlarımızın başında gelmektedir. 

Mesleki müzik eğitimi veren konservatuvarlar; ulusal ve uluslararası alanda kendisini gösterebilecek profesyonel 

müzisyen ve sahne sanatçısı, sanat eğitimcisi ve bilim insanı yetiştirmesi bakımından önemli eğitim 

kurumlarımızdandır.  

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1994 yılında kurulmuş ve aynı yıl Klasik Batı Müziği alanında ilk kez 

ortaöğretim düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim döneminde Konservatuvar 

öğrencilerinden oluşan Senfoni Orkestrası kurulmuştur. 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde Lisans düzeyinde 

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmış, 1999 yılında Yarı Zamanlı 

programı açılmıştır. Konservatuvar Müzik Bölümünde; Piyano, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Yaylı Çalgılar, 

Nefesli ve Vurmalı Çalgılar, Sahne Sanatları Bölümünde ise Opera ve Bale Anasanat Dallarında’nda eğitim 

öğretim faaliyetlerine 192 öğrencisi ile birlikte devam etmektedir. 

Konservatuvar bünyesinde bulunan Akademik Oda Orkestrası, Koro ve Oda Müziği gruplarının konserleri ve 

çeşitli branşlarda gerçekleştirdiği yarışmalarla şehrin ve ülkenin çok sesli müzik hayatına katkı sağlamaktadır. 

Konservatuvar öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan orkestranın uzun yıllar ilgi ile izlenen düzenli 

konserleri, Mersin halkına çok sesli müzik kültürü aşılayan önemli bir unsur olmuştur. Ayrıca Mersin Devlet Opera 

Balesi ve diğer yakın dış paydaşlarla işbirliği yapılması, şehirde gerçekleştirilen organizasyonlara ve festivallere 

katkıda bulunulması,  Konservatuvarın Şehir-Sanat ilişkisini geliştirmekte önemli bir rolü olduğunun 

göstergesidir. 

Betimsel tarama modeli kullanılacak bu araştırma kapsamında; döküman incelemesi yapılarak Mersin Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı’nın kuruluşundan itibaren tarihçesi ve akademik yapılanma süreçleri üzerinde durulacak,  

sanatın ve sanat eğitimi veren kurumların şehir halkının değişim ve gelişiminde önemli bir etken olarak 

görülmesinden hareketle, Konservatuvarın Mersin’in kültür-sanat yaşamındaki rolüne değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: 1. Mersin Üniversitesi 2. Konservatuvar 3. Tarih 4. Kültür 5. Sanat 
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ABSTRACT 

The State Conservatories were established within the scope of the modernization process; 

together with the important breakthroughs made in the first decades of the Republic of Turkey. 

They have been among the most important institutions that made a significant contribution to 

the Republic’s new education vision, policies and cultural life of the country as well. Since the 

early days of the State Conservatories to the present, these establishments have been providing 

professional music education and cultivating musicians, stage artists, art educators and 

scientists that are internationally well recognized in their specific fields. 

Starting from the secondary education in Classical Western Music, Mersin University State 

Conservatory was founded in 1994 and The Youth Symphony Orchestra formed by students 

was established in the academic year of 1996-1997. In 1997-1998, Bachelor's degree in Music 

and Performing Arts Departments and in 1999, the part-time program was also activated with 

the first students. Mersin State Conservatory, currently, has a Performing Arts Department, 

Opera and Ballet as well as Music Department which consist of Piano, Composition and 

Orchestra Conducting, Stringed Instruments, Woodwind and Percussion Instruments with 192 

students. 

The Academic Chamber Orchestra, which is established by the faculty members and the 

students of the Conservatory, has been contributing the polyphonic music life of Mersin as well 

as the country. The regular orchestral performances of State Conservatory and competitions 

held in various branches also had been a unique factor that inoculates polyphonic music culture 

to the citizens of Mersin. Addition to these, cooperating with the Mersin State Opera Ballet and 

other close external stakeholders, contributing to the organizations and festivals in Mersin;. the 

Conservatory has a far reaching influence on the the development of the city’s cultural life.  

Within the descriptive survey model of this research; the history of the Mersin University State 

Conservatory will be examined as well as the process of academic structuring. Under this scope, 

the role of the conservatory and other art establishments in changing and developing of the 

Mersin’s cultural life is also going to be invastigated.   

Key Words: 1. Mersin University 2. Conservatory 3. History 4. Art and Culture 
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TOPLUMSAL CİNSİYET MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE 

UYARLANMASI 

 Zeynep AKGÜN 

Yücel UYSAL 

ÖZET 

Amaç Toplumsal cinsiyet rollerine ve normlarına uyum konulu araştırmalarda, bireylerin 

motivasyon türlerinin de belirlenmesi ve elde edilen sonuçların bu bağlamda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü araştırmalar, benlik saygısı ve olumlu etki bağlamlarında, toplumsal 

cinsiyete uygun davranmanın ve toplumsal cinsiyet normlarına uyum sağlamanın hem olumlu 

hem de olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Diana T. 

Sanchez ve Jessica J. Good tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeğinin 

(Gender Motivation Scale) Türkçeye uyarlanmasıdır. Metod Toplam 16 ifadeden oluşan 7?li 

likert ölçeğin Türkçeye çevrilme sürecinde yeni bir ifade geliştirilme gereği olmamış, ölçeğin 

orijinaline sadık kalınmıştır. Ölçek, alan uzmanlarınca İngilizceden Türkçeye, Türkçeden 

İngilizceye şeklinde toplamda beş defa çevrilmiş ve çevirilerdeki ortak ifadeler belirlenmiştir. 

Anlaşılırlığını denemek için 40 kişiye uygulanmıştır. Ölçeğin anlaşılırlığında herhangi bir sorun 

olmadığı belirlendikten sona ölçeğin uygulanma aşamasına geçilmiştir. İkinci aşamada 75 

kişilik bir pilot çalışma yapılmıştır. Ölçeğin ve alt boyutlarının güvenirliğini belirlemek için 

kullanılan yollardan biri olan Cronbach Alpha değerlerine bakılmıştır. Bulgular Ölçeğin 

geçerliğine ilişkin faktör analiz bulgularında; ölçeğin orijinalinde de toplamda 4 faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler toplam varyansın %70? ini açıklamaktadır. Geçerlik için yapılan 

faktör analizinin sonucunda yine 4 faktör olduğu belirlenmiş ve bu faktörler varyansın 

%73,4?ünü açıklamaktadır. Sonuç Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeği Sanchez ve Good 

(2010) tarafından toplumsal cinsiyet normlarına göre uyarlanmıştır. Bu uyarlamada toplumsal 

cinsiyet rolü normlarının sıcaklık, samimiyet ve etkin, iddialı olma boyutları kullanılmıştır. 

Sıcaklık ve samimiyet tipik bir feminen norm olan toplumsal olma, etkin ve iddialı olma ise 

tipik bir maskülen norm olan bireysel olma ile ilgilidir. Ölçeğin yapısı içsel motivasyonlarla 

feminen normlara uyum, dışsal motivasyonlarla feminen normlara uyum, içsel motivasyonlarla 

maskülen normlara uyum, dışsal motivasyonlarla maskülen normlara uyum şeklinde 4 

faktörden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet motivasyon ölçeği, uyarlama 
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ERKEKLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARINA UYUM VE PSİKOLOJİK 

İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ; İÇSEL MOTİVASYONLAR VE DIŞSAL MOTİVASYONLAR 

BAKIMINDAN BİR İNCELEME 

 Zeynep AKGÜN 

Yücel UYSAL 

ÖZET 

Amaç Bu çalışma erkeklerin toplumsal cinsiyet normlarına uyumları ve psikolojik iyi oluşları 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Metod Çalışma Toplumsal Cinsiyet 

Motivasyon Ölçeği (TCMÖ), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) ve Sosyo-Demografik veri 

formu kullanılarak 253 erkek katılımcı ile yürütülmüştür. Bulgular Toplumsal Cinsiyet 

Motivasyonu ölçeği kullanılarak feminen normlara içsel motivasyonlarla uyan, feminen 

normlara dışsal motivasyonlarla uyan, maskülen normlara içsel motivasyonlarla uyan, 

maskülen normlara dışsal motivasyonlarla uyan erkekler şeklinde dört değişken elde edilmiştir. 

Bu değişkenler ve sosyo- demografik değişkenler kullanılarak, hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Sonuçlara göre erkeklerde psikolojik iyi oluşu yordayan değişkenler etki büyüklüğü 

sırasıyla, eğitim durumu (.24), içsel motivasyonlarla feminen normlara uyum (.24), dışsal 

motivasyonlarla maskülen normlara uyum (-16), içsel motivasyonlarla maskülen normlara 

uyum (.14), dışsal motivasyonlarla feminen normlara uyum (-12) ve yaş (.10) şeklindedir. 

Sonuç Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, erkeklerin psikolojik iyi oluşları, 

eğitim düzeyleri ve içsel motivasyonlarla feminen normlara uyumları arasında olumlu bir ilişki 

bulunmaktadır. Dışsal motivasyonlarla toplumsal cinsiyet normlarına uyumları ve psikolojik 

iyi oluşları arasında ise negatif bir ilişki söz konusudur. Erkeklerin eğitim düzeyleri arttıkça, 

dışsal motivasyonlarla toplumsal cinsiyet normlarına uyumları azalmaktadır. Ayrıca eğitim 

düzeyleri arttıkça, içsel motivasyonlarla feminen toplumsal cinsiyet normlarına uyumları 

artmaktadır. Bu sonuçlar erkeklerde daha eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerine doğru gidişin 

olduğunu göstermektedir. Bu gelişmede ana itici güç eğitimdir. 

Anahtar Kelimeler: Erkeklerde toplumsal cinsiyet normları, iyi oluş, içsel ve dışsal 

motivasyon 
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE NARSİSİZM İLİŞKİSİ 

Zeynep AKGÜN 

Yücel UYSAL 

ÖZET 

Amaç Toplumsal cinsiyet, bireylerin nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi edinebilmek 

için gelişimleri sırasında sıklıkla başvurdukları önemli bir referans kaynağıdır. Araştırmacılar, 

uzun yıllardır toplumsal cinsiyet ve kişilik özellikleri üzerine çalışmaktadırlar. Toplumsal 

cinsiyet ve narsisizm arasında bir ilişki söz konusudur. Araştırmalar, narsisizm alanında 

gözlemlenen cinsiyet farklılıklarının ölçüm yanlılığı ile açıklanamadığını, gerçekten de 

toplumsal cinsiyet farklılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. Narsisizm kavramının kökleri, 

sudaki yansımasını görerek kendine âşık olan Narkissos mitiyle Antik Yunana dayanmaktadır. 

Literatürde ilk kez 1898 yılında Havelock Ellis tarafından benliğin cinsel nesne olarak muamele 

gördüğü otoerotizm kavramını ifade etmek için kullanılan kavram, bireyin kendisine duyduğu 

aşk, hayranlık, kendini büyük görme gibi bir dizi tutumu ifade etmektedir. Metod Narsisizm ve 

toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye dair erişilebilen literatür incelenmiştir. Bulgular 

Narsisizm ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye dair var olan literatür incelendiğinde, 

narsisizmin temelde maskülen toplumsal cinsiyet rolleri ve normları ile benzerlikler gösterdiği 

görülmektedir. Öfkenin fiziksel olarak dışa vurumu, baskın ve otoriter olmak, gücü elinde 

tutmayı istemek gibi tipik narsistik özellikler aynı zamanda tipik maskülen özelliklerdendir. Bu 

nedenle de erkekler kadınlara göre daha fazla narsisitik özellikler göstermektedirler. Buffalo 

Üniversitesi, 475.000 kişi ile gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, erkeklerin, kadınlardan, 

narsisizm konusunda daha yüksek skorlar elde ettikleri görülmüştür. Sonuçlar toplumsal 

cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, en çok farkın yetki ve hak görme (entitlement) 

konularında olduğu görmüştür. Erkekler diğerlerini suiistimal etmeyi ve birtakım önceliklere 

sahip olmayı kendi doğal hakları olarak görmek konusunda kadınlara göre açık ara yüksek 

skorlar elde etmişlerdir. Narsisizm büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm olmak üzere iki boyutta 

değerlendirilmektedir. Bu iki boyut, feminenlik ve maskülenlikle örtüşmektedir. Hak görme, 

talep karlık, küstahlık, diğerlerinin ihtiyaçlarını görmeme gibi özellikleriyle büyüklenmeci 

narsisizm, maskülenlikle ilişkilidir. Alçak gönüllülük, çekingenlik hassasiyet, utanç gibi 

özellikleriyle kırılgan narsisizm ise feminenlikle ilişkilidir. Yüksek seviyede kendine, düşük 

seviyede de diğerlerine odaklı olmak, yüksek öz saygı ve bağımsız benlik yorumu, 

büyüklenmeci narsisizme ve maskülenliğe ait özelliklerdir. Düşük öz saygı ve diğerlerine 

bağımlı benlik yorumu ise kırılgan narsisizme ve feminenliğe ait özelliklerdir. Kırılgan 

narsisizm ayrıca bağlılık, itaat ve endişe gibi başka feminen normlarla da uyumludur. Kırılgan 
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narsisizm seviyeleri daha yüksek olan bireyler daha düşük olan bireylere göre daha yüksek 

seviyelerde bağlılık, itaat ve endişe ifade etmektedirler. Sonuç Bu literatür araştırması 

sonucunda elde edilen verilere göre öncelikle, dünya genelinde narsisizm konusunda erkekler 

kadınlardan daha yüksek skorlar elde etmektedirler. Bunun temel sebebi, bireysel ve toplumsal 

şeklinde inşa edilen toplumsal cinsiyet kimlikleridir. Erkekler bireysel kadınlar ise toplumsal 

olarak kategorize edilmektedir ve bu ayırım kültürler için de söz konusudur. Batılı toplumlar 

bireyci, Batılı olmayan toplumlar ise toplumsaldırlar. Narsisizm ise temelde bireycilikle 

ilişkilidir. Bu sebeple erkekler ve batılı toplumlar daha fazla narsisitik özellikler 

sergilemektedirler. Ayrıca yine toplumsal cinsiyet rolleri, norm ve değerlerinin yansıması 

olarak, kadınlar daha çok kırılgan, erkekler ise daha çok büyüklenmeci narsisizm özellikleri 

göstermektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, narsisizm 
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MERSİN AVMDE BULUNAN RESTORANLARDA ÇÖLYAK HASTALARINA 

YÖNELİK SUNULAN HİZMETLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Yılmaz AKGÜNDÜZ 

Uğurcan METİN 

Sabahat Ceylin ŞANLI 

ÖZET 

İnsanların en önemli besin kaynağını tahıl ürünleri oluşturmaktadır. Her ne kadar tahıl ürünleri 

tüketiciler için önemli bir besin grubu olmasına rağmen çölyak hastalığına da neden olabilmektedirler. 

Bu nedenle çölyak hastalarının beslenmelerinde gluten içeren tahıllardan uzak durmaları gerekmektedir. 

Bu araştırmada restoranların çölyak hastalarına yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarının neler 

olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Mersin Marina AVM? de yer alan restoranların 

çölyak hastalarına yönelik olarak hangi yemekleri menülerinde bulundurdukları, bu yiyeceklerin 

ortalama fiyatları ve talep düzeylerini belirlemek amacıyla 10-20 Eylül 2018 tarihlerinde 7?si mutfak 

şefi ve 1?i işletme yöneticisi olmak üzere toplam 8 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre Mersin Marina AVM? de faaliyet gösteren 

restoranlarda glüten tüketmeyen çölyak hastaları için glütensiz makarna, tandır eti, somon, levrek, Kinoa 

salatası, Siyes buğdaylı salata, kinoa köftesi üretildiği tespit edilmiştir. Ayrıca glütensiz yemeklerin 25 

TL- 40 TL arasında farklılık gösterdiği ve pişirim olarak işletmelerin farklı yöntemler kullandığı tespit 

edilmiştir. Araştırmanın bulguları restoranların çölyak hastalarının gluten hassasiyetlerinin farkında 

olduğunu göstermektedir. 

A RESEARCH ON DETERMINING SERVICES FOR CELIAC PATIENTS IN 

RESTAURANTS IN MERSIN AVM 

ABSTRACT 

A Research on Determining Services for Celiac Patients in Restaurants in Mersin AVM Summary Grain 

products are the most important food source of people. Although cereal products are an important food 

group for consumers, they can cause celiac disease. Therefore, celiac patients need to avoid gluten-

containing cereals in their diet. The aim of this study was to determine the applications of restaurants to 

celiac patients. In this context, the restaurants in Mersin Marina Shopping Center for the celiac patients 

in which the food they have in their menus, the average prices and demand levels of these foods on 

September 10-20, 2018 7 kitchen chef and 1 business manager, including a total of 8 people semi-

structured interviews were conducted. According to the results of content analysis, gluten-free pasta, 

tandoori meat, salmon, sea bass, quinoa salad, Siyes wheat salad and quinoa meatballs were produced 

for celiac patients who did not consume gluten in the restaurants operating in Mersin Marina Shopping 

Center. In addition, gluten-free meals were found to vary between 25 TL and 40 TL, and businesses 

were using different methods. The findings of the study indicate that restaurants are aware of the gluten 

sensitivities of celiac patients. 



 

 
39 

FARKLI SPOR BRANŞLARINDA DİNAMİK DENGE YETENEĞİ İLE PLANTAR-

DORSİFLEKSİYON HAREKET AÇILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 Manolya AKIN 

İnci KESİLMİŞ 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı farklı spor branşlarında faaliyet gösteren sporcuların dinamik denge 

yetenekleri ile plantar dorsi fleksiyon hareket açıları arasındaki farklılıkların ve korelasyonun 

belirlenmesidir. Bu doğrultuda araştırma taekwondo, eskrim, yüzme ve kontrol grubu olmak 

üzere 80 kişi üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 14.03± 1.14 yıl, boy uzunluğu 

ortalaması 163.93±11.68cm, vücut ağırlığı ortalaması ise 54.50±11.17 kg dır. Gonyometre ile 

sağ-sol ayak plantar ve dorsi fleksiyon hareket açıları ölçülmüştür. Dinamik denge skorları 

Prokin Tecno Body denge ölçüm cihazı ile cihaza easy başlık takılarak denekler ayakta 

anatomik pozisyonda iken çift-sağ-sol ayak için 30 sn süresince ölçülmüştür. İstatistiksel 

analizler için dağılım normal olmadığından dolayı Kruskal Wallis analizi ve Spearman 

Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çift ve sol ayak medio-lateral 

salınım, sağ ve sol plantar fleksiyon gruplar arasında istatistiksel olarak farklıdır (p<.05). Aynı 

zamanda yüzücülerde sol plantar fleksiyon ile sol ayak anterior-posterior salınım arasındaki 

ilişki anlamlıdır (r=.486*). Eskrim sporcularında ise sağ plantar fleksiyon ile çift perimeter 

length (r=-.473), sağ perimeter length (r=-.538) ve sol perimeter length (r=-.447) arasındaki 

korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır. Taekwondo ve kontrol grubunda dinamik denge ile 

plantar-dorsi fleksiyon arasında ilişki gözlenmemiştir. Buradan hareketle, ayak bileği 

esnekliğinin denge üzerinde pozitif etkisinden dolayı antrenmanlarda ayak bileği esnekliğini 

geliştirici çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dinamik denge, plantar fleksiyon, dorsi fleksiyon, yüzme, fencing, 

taekwondo 
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COMPARISON OF DYNAMIC BALANCE ABILITY AND PLANTAR-

DORSIFLEXION RANGE OF MOTION IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the differences and correlations between the dynamic 

balance abilities and plantar dorsi flexion range of motion of the athletes in different sports 

branches. In this direction, the research was conducted on 80 participant including taekwondo, 

fencing, swimming and control group. The mean age of the participants was 14.03± 1.14year, 

the mean body height was 163.93±11.68cm and the mean body weight was 54.50±11.17 kg. 

The right and left foot plantar and dorsi flexion range of motion were measured with 

goniometer. Dynamic balance scores evaluated with the Prokin Tecno Body balance 

measurement for 30 sec., while the participants was in the anatomical position. As the 

distribution was not normal for the statistical analysis, Kruskal Wallis analysis and Spearman's 

correlation coefficient were used. According to the results of the analysis, the left and right 

plantar flexion of the bipedal and left foot mediolateral release were statistically different 

between the groups (p <.05). At the same time, the correlation between left plantar flexion and 

anterior-posterior sway of the left foot is significant (r=.486*). In fencers, the correlation 

between right plantar flexion and bipedal perimeter length (r=-.473), right perimeter length (r=-

.538) and left perimeter length (r=-.447) was statistically significant. There was no correlation 

between dynamic balance and plantar-dorsiflexion in Taekwondo and control groups. From this 

point of view, it is thought that it will be beneficial to perform ankle elasticity training in ankle 

flexibility due to the positive effect of ankle flexibility on balance. 

Key Words: dynamic balance, plantar flexion, dorsiflexion, swimming, eskrim, taekwondo 
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BİTÜMÜN KIVAMI VE VİSKOZİTESİNE POLİOLEFİN (PP VE YYPE) İLE PET 

PLASTİKLERİNİN BİRLİKTE PİROLİZİNDEN ELDE EDİLEN KATKILARIN 

ETKİSİ 

Muhammet Mevlüt AKMAZ 

Osman Nuri ÇELİK 

 

ÖZET 

Bitümlü bağlayıcılar, asfalt yol kaplamalarının önemli bileşenlerindendir. Genelde karışım 

ağırlığının % 4–6’sını oluşturmasına rağmen, kaplamalarının davranışlarında önemli rol 

oynarlar. Kaplamalarda kullanılan malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi veya bazı özel 

maddelerin ilave edilmesiyle, bitümlü kaplamaların performanslarını arttırmak mümkün 

olmaktadır. 

Bu çalışmada; poliolefin (PP–polipropilen ve YYPE–yüksek yoğunluklu polietilen) atık 

plastikleri, polietilen tereftalat (PET) atık plastiği ile belirli oranlarda (PP/PET=3/1 ve 

YYPE/PET=2/1) karıştırılmış ve plastik karışımları 350–400 °C sıcaklık aralığında piroliz 

edilmiştir. Pirolizden elde edilen ürünlerin (katı, sıvı ve gaz) verimleri hesaplanmıştır. Elde 

edilen piroliz katı ürünleri (çar–katkı), Kırıkkale Rafinerisinden temin edilen saf 50/70 

penetrasyon dereceli bitümle % 2, 4, 5 ve 6 oranlarında karıştırılarak modifiye bitümler elde 

edilmiştir. Katkıların (PP–PET ve YYPE–PET) saf bitümlü bağlayıcıya etkisini incelemek 

amacıyla; saf ve modifiye bitümlere penetrasyon, yumuşama noktası ve RV (dönel 

viskozimetre) deneyleri uygulanmıştır. Ayrıca; RV deney sonuçlarından yola çıkarak, 

katkıların optimum oranları tespit edilmiştir. 

Deneyler sonucunda; saf bitüme göre, PP–PET katkılı modifiye bitümlerin penetrasyon 

değerlerinin azaldığı ve yumuşama noktası ile vizkozite değerlerinin arttığı görülmüştür. 

YYPE–PET katkılı modifiye bitümlerde de, penetrasyon ve yumuşama noktası değerleri olarak 

benzer durumlar gözlemlenmiştir. Fakat RV deneyi sonucunda, 90–165 °C sıcaklık aralığında 

vizkozite değerlerinin saf bitüme göre azaldığı görülmüştür. Ayrıca, PP–PET ve YYPE–PET 

katkılarının RV deneyine göre optimum oranları sırasıyla % 5 ve % 4 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bitüm, birlikte piroliz, plastik atıklar, modifiye bitüm 
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EFFECT OF ADDITIVES OBTAINED FROM CO–PYROLYSIS OF POLYOLEFIN 

(PP AND HDPE) WITH PET PLASTICS ON THE CONSISTENCY AND VISCOSITY 

OF BITUMEN 

 

ABSTRACT 

Bituminous binders are an important component of asphalt pavement. Generally, although the 

mixture constitutes 4–6 % of its weight, it plays an important role in the behaviour of asphalt 

pavement. It is possible to improve the performance of asphalt pavement by improving the 

properties of the materials used in the asphalt pavement or by the addition of certain special 

agents. 

In this study; polyolefin (PP–polypropylene and HDPE–high density polyethylene) waste 

plastics mixed with polyethylene terephthalate (PET) waste plastic in specific proportions 

(PP/PET=3/1 and HDPE/PET=2/1) and plastic mixtures pyrolysed in the 350–400 °C 

temperature range. The yields of the products obtained from pyrolysis (solid, liquid and gas) 

were calculated. The obtained pyrolysis solid products (additives) were mixed with pure 50/70 

penetration grade bitumen obtained from Kırıkkale Refinery at rates of 2, 4, 5 and 6% and 

modified bitumen was obtained. In order to investigate the effect of additives on pure 

bituminous binder; penetration, softening point and RV (rotational viscometer) tests were 

applied to pure and modified bitumen. Also; The optimum ratios of the additives (PP–PET and 

HDPE–PET) have been determined based on the RV test results. 

As a result of the experiments; according to the pure bitumen, the penetration values of PP–

PET modified bitumens decreased and the softening point and viscosity values increased. 

Similar conditions have been observed as the penetration and softening point values in HDPE–

PET modified bitumen. However, as a result of the RV experiment, the viscosity values in the 

90–165 °C temperature range decreased compared to the pure bitumen. In addition, the 

optimum ratio of PP–PET and HDPE–PET additives according to the RV experiment was 5% 

and 4%, respectively. 

Key Words: Bitumen, co–pyrolysis, plastic wastes, modified bitumen 
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AİLE MERKEZLİ BAKIM HİZMETLERİNDE HEMŞİRELİK 

 Aslıhan AKSU 

 Ahu AKSOY 

Aysu BULDUM 

Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ 

ÖZET 

Aile merkezli bakım; birey, aile ve toplumun fiziksel ve psikososyal gereksinimlerine 

odaklanan, sağlık durumundan sapmalarda tedavi ve rehabilitasyonu sağlayan, tatmin edici ve 

kaliteli sağlık bakımını sunan toplum temelli bir yaklaşımdır. Aile merkezli bakımda temel 

amaç; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesidir. Aile merkezli bakım 

kavramı, her türlü sağlık bakımı sunumuna entegre edilmesi gereken bir kavramdır. Bu bakım 

anlayışı; sağlık ve iyilik halinin sağlanmasında ailelerin önemli bir rolü olduğunu kabul etmekte 

ve sağlık bakım hizmetlerinin her aşamasında ailenin katılımını güçlendirmektedir. Aile 

merkezli hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve yükseltilmesi, akut ve 

kronik sağlık sorunlarında bakım ve sağlık gereksinimlerinin karşılanmasını içermektedir. Aile 

merkezli hemşireliğin ana hedefi; bireyi, aile ve toplumun sağlığının korunması, yükseltilmesi 

ve üçüncül koruma (rehabilitasyon) temelli bakımdır. Aile merkezli hemşirelik kapsamında 

koruyucu sağlık hizmetleri ön plandadır. Koruyucu sağlık hizmetleri; her yaştan bireyin 

sağlığını korumak ve geliştirmek, tüm bunları yaparken sağlık hizmetlerine ulaşımı 

kolaylaştırmak ve sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamaktır. Aile 

merkezli hemşirelik uygulamaları, koruyucu sağlık hizmetlerine odaklansa da ikinci basamak 

sağlık kurumlarında sunulan tıbbi tedavi ağırlıklı hemşirelik hizmetlerini ve üçüncü basamak 

hemşirelik hizmetlerini de kapsamaktadır. Ülkemizde toplum temelli aile merkezli sağlık 

hizmeti geçmişten beri varlığını sürdürse de özellikle son 10 yıl içerisinde sağlıkta dönüşüm 

uygulamalarının sonucunda önemini yitirmektedir. Sağlıkta dönüşüm programlarıında toplum 

temelli aile merkezli sağlık hizmeti sunumunun birey merkezli sağlık hizmeti sunumuna 

dönüşümüne yol açmıştır. Burada oluşan en önemli olumsuzluk toplum sağlığını koruyucu ve 

rehabilite edici hemşirelik hizmeti anlayışının yerini, birey merkezli sağlığın korunması ve 

yükseltilmesi, tıbbi tedavi ağırlıklı hemşirelik hizmeti anlayışının almasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Merkezli Bakım, Sağlık Bakımı, Hemşirelik 
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NURSING IN FAMILY-CENTERED CARE SERVICES 

ABSTRACT 

Family-centered care; It is a community-based approach that focuses on the physical and 

psychosocial needs of the individual, family and society, provides treatment and rehabilitation 

in deviations from health status, and provides satisfactory and quality health care. The main 

goal in family-centered care is; protection and development of health of individuals, families 

and communities. The concept of family-centered care is a concept that needs to be integrated 

into all types of health care delivery. This understanding of care; recognizes that families play 

an important role in ensuring health and well-being and strengthens family participation at 

every stage of health care services. Family-centered nursing; protection and promotion of the 

health of the individual, family and community; and meeting the needs of care and health in 

acute and chronic health problems. The main goal of family-centered nursing is; protection of 

the health of the individual, family and community, and maintenance of tertiary protection 

(rehabilitation). Preventive health services are in the forefront of family-centered nursing. 

Preventive health services; To protect and improve the health of individuals of all ages, to 

facilitate access to health services while doing all of these and to ensure the continuity of 

preventive health services provided. Family-centered nursing practices focus on preventive 

health care, but also include medical care in secondary health care institutions, nursing services 

and tertiary nursing services. Although community-based family-centered healthcare services 

have existed in our country in the last 10 years, they have lost their importance as a result of 

health transformation practices. It has led to the transformation of community-based family-

centered healthcare delivery into healthcare delivery to healthcare programs in health 

transformation programs. The most important disadvantage is that nursing service concept 

which protects and rehabilitates the public health is replaced by the protection and promotion 

of individual-centered health and the understanding of nursing service which is mainly used for 

medical treatment. 

Key Words: Family-Centered Care, Health Care, Nursing 
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MERSİN’DE İLERİ YAŞ GEBELİKLER 

Aysu BULDUM 

Aslıhan AKSU 

 Ahu AKSOY 

Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ 

ÖZET 

Kadının üreme çağı 15-49 yaş aralığı olarak bilinmektedir. Buna rağmen 20 yaş altı ve 35 yaş üzeri 

gebeliklerde maternal komplikasyonlar ve maternal yaşa bağlı fetal komplikasyonlar, fetüse bağlı 

konjenital anomaliler önümüze çıkmaktadır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri incelendiğinde 

mersin ilinde yaşayan 35 yaş üzeri kadınlarda doğurganlığın yüksek olduğu görülmektedir. 2015 yılı 

TÜİK verilerine göre 30-35 yaş arası doğum yapan kadın sayısı 3496 iken, 50 yaş üzeri 14; 2017 yılında 

3607 ve 50 yaş üzeri için 11 olarak bildirilmiştir. Maternal yaş arttıkça yaşa bağlı hipertansiyon, 

diaybetes mellitus gibi kronik hastalıklar artarken, gebeliğe bağlı abortus, preeklampsi, ölü doğum, 

plasenta previa, ablasyo plasenta ve sezaryen doğum gibi riskler de artmaktadır. Bu annelerin fetüsleri 

ise düşük doğum ağırlığı, konjenital anomalili, Down sendromlu olabilmektedir. Bilinmektedir ki kadın 

kendisi ve yetiştireceği sağlıklı çocuklar ile aile bütünlüğünün sağlanması, sağlıklı toplumun 

oluşmasında aktif rol oynamaktadır. Gelişen Türkiye’de gelişmekte olan bir şehir olan Mersin ilinde 

bilinçli aile planlaması yöntemlerinin tanıtılması ve kullanıma teşvik edilmesi gibi sağlık 

profesyonellerinin yürüteceği programlar aracılığı ile toplum sağlığının sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Doğum, Anne Yaşı 

ADVANCED MATERNAL AGE PREGNANCIES IN MERSIN 

ABSTRACT 

The reproductive age of the woman is known as the age range of 15-49. However, maternal 

complications and maternal age-related fetal complications and congenital anomalies related to the fetus 

occur in pregnancies under 20 and over 35 years of age. TUIK (Turkey Statistics Institute) data shows 

that when examined over the age of 35 living in the province of myrtle high fertility in women. 

According to the data of TUIK (Turkey Statistic Institue) in 2015, the number of women between the 

ages of 30-35 is 3496; It was reported to be 3607 in 2017 and 11 in over 50 years of age. As maternal 

age increases, chronic diseases such as age-related hypertension and diedbetes mellitus increase, but 

risks such as pregnancy-related abortion, preeclampsia, stillbirth, placenta previa, ablatio placenta and 

cesarean delivery are also increasing. The fetuses of these mothers can have low birth weight, congenital 

anomalies and Down syndrome. It is known that the woman herself and the healthy children she will 

raise with her family play an active role in ensuring the integrity and healthy society. Maintaining health 

through public health programs will be conducted by professionals such as promoting and encouraging 

the use of family planning methods conscious in the province of Mersin, a city emerging in the 

developing Turkey should be provided. 

Key Words: Maternal Age, Obstetrics, Woman. 
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FACTORS AFFECTİNG FEMALE REPRODUCTİVE AND SEXUAL HEALTH 

 Ahu AKSOY 

Aysu BULDUM  

Aslıhan AKSU 

Duygu Vefikuluçay YILMAZ 

ÖZET 

Kadını fizyolojik yönden özel yapan kuşkusuz onun üremesine ve üreme sistemine ilişkin 

özellikleridir. Dünyada kadın için üremeyi ilgilendiren konular, önce onun fertil çağı olan 15-

49 yaş arası doğurganlıkla ilgili sağlık sorunları ön plana çıkartılarak anne çocuk sağlığı ve aile 

planlaması, ardından kadın sağlığı ve aile planlaması yaklaşımı içinde ele alınmış, daha sonra 

bireyin ihtiyaçlarını ön plana çıkaran ve üreme, kadın sağlığı ve aile planlaması gibi kavramları 

birleştiren “cinsel sağlık/üreme sağlığı (CS/ÜS)” kavramları şeklinde ortaya atılmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre üreme sağlığı; üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili 

sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal 

yönden tam bir iyilik hali olup; doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamlarının olması; üreme 

yeteneğine sahip olmaları; üreme yeteneklerini kullanmada karar verme özgürlüğüne sahip 

olmaları demektir. 

Cinsel sağlık ise DSÖ’ye göre, cinsel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir 

bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve 

güçlenmesidir. 

Görüldüğü gibi CS/ÜS, tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir 

boyutudur. Bu nedenle CS/ÜS, sağlığı koruma ve geliştirme programlarının içinde özel olarak 

ele alınmaktadır. Çünkü bireylerin sağlık durumları pek çok faktörden etkilendiği gibi 

kadınların cinsel ve üreme sağlıkları da birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin hem 

olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Sağlığı koruma ve geliştirmede olumlu sağlık 

davranışlarının kazanılması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Fiziksel aktivite, beslenme, sigara 

ve alkol kullanımı gibi sağlıkla ilgili davranışlar sağlığın önemli belirleyicileridir. Bu nedenle 

kadınlar CS/ÜS’yi etkileyebilecek tüm koşulları göz önünde bulundurmalı ve yaşam biçiminde 

bunlara dikkat etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık. 
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ABSTRACT 

Undoubtedly, it makes reproductive system characteristic of woman physiological. The issues 

concerning the reproduction in the world for women, firstly the fertile age of the child between 

the ages of 15-49, health problems related to fertility and child health and family planning by 

highlighting the child's health and family planning approach is handled, then the individual's 

needs are brought to the foreground and The concepts of sexual and reproductive health, which 

combine concepts such as reproductive, women's health and family planning, have been put 

forward. Reproductive health according to WHO; it is not only the absence of disease and 

disability related to the functions and the process of reproductive system, but also the physical, 

mental and social fullness of all these. having a satisfying and safe sex life; be capable of 

reproduction; means that they have the freedom to decide on the use of their reproductive skills. 

Sexual health is a positive enrichment and empowerment of personality, communication and 

love by considering sexual life as a whole in terms of physical, spiritual, mental and social 

aspects. As can be seen, and reproductive health is an important and positive dimension of 

personal health of individuals of all age groups. and reproductive health is therefore specifically 

addressed in health protection and development programs. Because individuals' health status is 

affected by many factors, sexual and reproductive health of women are affected by many 

factors. These factors can have both positive and negative effects. Positive health behaviors 

should be gained and maintained in health protection and development. Health-related 

behaviors such as physical activity, nutrition, smoking and alcohol use are important 

determinants of health. For this reason, women should take into account all conditions that may 

affect and reproductive health and should pay attention to them in their lifestyle. 
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SİLİFKE TARİHİ DOKUSUNA ETKİ EDEN YENİ YAPILARIN TASARIM 

YAKLAŞIMLARI 

 Meltem AKYÜREK  

ÖZET 

Tarihi geçmişi göz ardı edilemeyecek öneme sahip, geleneksel karakterleri tarihi çevrelerin, 

kentleşme sürecindeki fiziksel gelişimlerini gözlemlemek kaçınılmaz bir gerçekliktir. 

Modernleşme sürecinde, tarihi değerlerin korunması gerekliliğini vurgulamak kadar çağdaş 

yapıların kent dokusu üzerindeki etkilerini de araştırarak yeni tasarımları oluşturacak kriterleri 

ortaya koymak esastır. Geleneksel ve modernin uyumlu bütünlüğünü yakalayabilme çabasına 

yönelik veriler ve yöntemler geliştirmek, gelecek nesillere aktarılabilecek tarihi mirasları ortaya 

koyarak, yaşanabilir çevreleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, Silifke kent merkezindeki 

arkeolojik sit alanı içerisinde, geleneksel kent dokusunda bulunan, yeni yapı tasarımlarına ve 

mevcut yapılara yapılan eklemelere yönelik araştırmalar yaparak eleştiriler geliştirmektir. Bu 

bağlamda, Silifke kentinin tarihi nitelikleri ile bağdaştırılarak anlatılan yeni yapıların kentte 

oluşturduğu negatif ve pozitif etkiler, temel tasarım kriterleri çerçevesinde sorgulanmaktadır. 

Böylelikle eski-yeni birlikteliği göz önünde bulundurularak geliştirilen incelemelerle ortaya 

konulan sonuçlar tasarımcıya, herhangi bir problemi çözmenin dışında, mevcut durum analizini 

yaparak, sonuçları değerlendirme ve yeni yöntemler geliştirme imkanı sağlamaktadır. 

Böylelikle, tasarımı yönlendiren mevcut veriler esas alınarak geliştirilen özgün projeler, 

kentlerin kültürel imajını desteklemektedir. 
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DESIGN APPROACHES OF NEW BUILDINGS AFFECTING THE HISTORICAL 

TEXTURE OF SILIFKE 

ABSTRACT 

It is an inevitable fact to observe the physical development of the historical cities in the process 

of urbanization, whose historical past cannot be ignored. In the process of modernization, it is 

essential to emphasize the necessity of preserving historical values as well as the criteria to 

form new designs by researching the effects of contemporary buildings on urban fabric. 

Establishing data and methods for the effort to capture the harmonious integrity of traditional 

and modern provide the physical heritage and habitable environments that can be passed on to 

future generations. Developing data and methods for the effort of capturing the harmonious 

integrity of traditional and modern, constitutes habitable environments by revealing the 

historical heritage that can be passed on to future generations. The aim of the study is to develop 

criticism in the archaeological site of the city center of Silifke by researching new building 

designs and additions to existing structures in traditional urban texture. In this context, the 

negative and positive effects of the new structures described in connection with the historical 

features of the city of Silifke are questioned within the framework of the basic design criteria. 

Thus, the results of the examinations which were developed considering the old-new 

relationship provide the designer with the opportunity to analyze the current situation and to 

develop new methods by analyzing the current situation. Thus, the original projects developed 

on the basis of the available data that direct the design support the cultural image of the cities. 
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ON A SOLUTION OF ONE DIMENSIONAL HEAT EQUATION 

Volkan ALA  

Khanlar R. MAMEDOV 

ABSTRACT 

A semi-infinite right cylindrical solid with cross section of arbitrary shape and size and with 

plane terminal face at   has its lateral surface insulated against the heat conduction and has an 

initial temperature distributation depending on only the longitudinal coordinate    A liquid of 

arbitrary initial temperature is kept well stirred to insure at each instant a uniform temperature 

throughout it, at time   the plane terminal face of the solid is placed in contact with the liquid is 

not accessible to a transfer of heat from its surrounding medium. The problem is to determine 

the temperature of the liquid and the distribution of temperature in the solid at any time    

 In this study, we consider this physical problem and applying the separation of variables 

method, we get a second order equation with spectral parameter dependent boundary condition. 

For this spectral problem, the operator theoretic formula is given in   construct the form of 

resolvent operator and using Titchmarsh method, expansion formula with respect to the 

eigenfunction is obtained and with the help of expansion formula we express the solution of 

boundary value problem for one dimensional heat equation. 

Key words: Heat Transmission, Expansion Formula, Sturm-Liouville, Resolvent Operator 
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PAN-AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ OLAN DANUSERTİB’İN PANKREAS 

KANSERİ HÜCRELERİNDE OTOFAJİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Erkan ALABAŞ 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

 

ÖZET 

Pankreas kanseri, malign hücrelerin pankreas dokusunda bulunduğu bir hastalıktır. Pankreas 

tümörleri yüksek derecede agresif olma eğilimindedir. Bu durum tümörlerin hızlı metastaz 

yapma kabiliyetini artırmaktadır. Pankreatik adenokarsinoma, pankreasın ekzokrin 

fonksiyonunu etkilemektedir. Pankreatik kanser vakalarının yaklaşık %10?unun aileden 

kaynaklanan genetik temeli vardır ve bu durum bireyin hastalığı geliştirme riskini önemli 

ölçüde artırmaktadır. Hücre membranında dıştan ve içten meydana gelen farklı sinyaller sonucu 

hücrede ölüm yolları tetiklenmektedir. Bu sinyaller bazı yolakları aktive ederek hücreyi ölüme 

kadar götürmektedir. Hücreyi ölüme götüren yollardan biri otofajidir. Otofaji, hücre içi 

bozulması sonucunda yeterli enerji seviyelerini ve hücresel homeostaziyi korumak için 

sitoplazmik bileşenlerin lizozomlara dağılması olayıdır. Otofaji kelime anlamı olarak, kendi 

kendini yeme anlamına gelmektedir. Açlık, hipoksi ve stres koşulları hücredeki otofajik 

sinyalleri etkilemektedir. Otofajinin rolü işlevsiz organellerin hızlı ve etkin bir şekilde 

uzaklaştırılması ve aynı zamanda yayılan patojenlere karşı bir savunma mekanizması olarak 

aktif şekilde görev almasıdır. Hücrelerin otofajik olduğunu göstermek için birçok boyama 

yapılmaktadır. DAPI (nükleus boyama) bunlardan birisidir. DAPI, DNA?nın A-T açısından 

zengin sekanslarına eklenmesiyle bir flüoresan kompleksi oluşturan DNA?ya özgü bir probtur. 

Bu bilgiler ışığında, Akım sitometri cihazı ile yapılan DAPI-A otofaji analizi ölçüm sonucunda, 

CFPAC-1 hücrelerinde Danusertib IC50 değerinin (399nM) doz/zamana bağımlı olarak 24. saat 

için %6; 48. saat için %6,6 oranında otofaji tespit edildi. Otofaji?nin görülebilmesi için yüksek 

konsantrasyonda ilaç dozajı ya da daha uzun sürede otofajik ölümün araştırılması 

düşünülmektedir. 
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THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DANUSERTIB, A PAN-AURORA 

KINASE INHIBITOR, ONTO AUTOPHAGY IN PANCREATIC CANCER CELLS 

ABSTRACT 

Pancreatic cancer is a disease of malignant cells found in pancreatic tissue. Pancreatic tumors 

tend to be highly aggressive. This increases the ability of tumors to metastasize rapidly. 

Pancreatic adenocarcinoma affects the exocrine function of the pancreas. Approximately 10% 

of cases of pancreatic cancer have a genetic basis originating from the family and this 

significantly increases the risk of developing the disease. Death signals are triggered in the cell 

as a result of different external and internal signals in the cell membrane. These signals activate 

some pathways and lead the cell to death. One way that leads to death of the cell is autophagy. 

Autophagy is the event of cytoplasmic components dispersion into lysosomes in order to 

maintain sufficient energy levels and cellular homeostasis as a result of intracellular disruption. 

Autophagy means eating itself. Fasting, hypoxia and stress conditions affect autophagic signals 

in the cell. The role of autophagy is the rapid and efficient removal of dysfunctional organelles, 

and also active involvement as a defense mechanism against spreading pathogens. Several 

stainings are performed to demonstrate that the cells are autophagic. DAPI (nucleus staining) 

is one of them. DAPI is a DNA-specific probe that forms a fluorescent complex by the addition 

of DNA to A-T-rich sequences. In the light of this information, DAPI-A autophagy analysis 

performed with flow cytometry device showed that the Danusertib IC50 value in the CFPAC-

1 cells (399nM) was 6% for the 24th hour on time/dose dependent mannerly; Autophagy was 

detected at a rate of 6.6% for the 48th hours. In order to observe autophagy, a high concentration 

of drug dosage or a longer-term investigation of autophagic death is considered. 
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CFPAC-1 PANKREAS ADENOKARSİNOMA HÜCRELERİNDE YARA AÇMA 

DENEYİ İLE MİGRASYON ANALİZİ 

Erkan ALABAŞ 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

ÖZET 

Pankreas kanserleri, kistik ve solid benign tümörler dışında tüm maligniteler arasında en 

ölümcül olanıdır. Pankreas kanserinin en kötü yanı prognozlu tümörlerden biri olmasıdır. 

Pankreas kanseri oranı 45 yaşından sonra artmaktadır. Son yıllarda oldukça artış gösteren 

pankreas kanserinde tedavi süresini zorlaştıran durumlar; tanı zorluğu, hayatta kalma süresinin 

kısa olması ve hızlı metastaz yapma özelliğidir. Metastaz yapan hücreler birçok sinyal yolunu 

kullanarak aktif olmaktadır. Bu sinyaller arasında Aurora Kinazlar da önemli rol oynamaktadır. 

Aurora kinazlar 3 üyeden (Aurora A, Aurora B ve Aurora C) oluşmaktadır ve mitotik olaylarda, 

kromozom segregasyonunda, sitokinezde ve mayoz gibi hücresel olaylarda görev alırlar. 

Aurora kinaz ailesi üyelerine karşı aktivitesi güçlü olan ve pan-Aurora kinaz inhibitörü 

Danusertib bu ilaçlar arasında yer almaktadır. CFPAC-1 hücreleri, kistik fibrozisli (KF) bir 

hastadan elde edilmiş pankreatik adenokarsinoma hücre hattıdır. Bu bilgiler ile CFPAC-1 

hücrelerinde Danusertib?in 399nM derişimindeki IC50 değeri kullanılarak Yara Açma (Wound 

healing) deneyinde belirli zamanlarda (0, 18, 24, 48, 72 ve 96.saat) mikroskopta fotoğrafları 

çekilerek etkisi incelendi. Metastazda önemli bir migrasyon testi olan yara açma (wound 

healing) deneyi ile CFPAC-1 hücrelerinin kontrol grubunda, açılan yara 48. saatte tamamen 

kapanmış, Danusertib IC50 ilaç dozajı bulunan grupta ise 96. saate kadar kapanma 

gözlenmemiştir. Sonuç olarak; Pan Aurora kinaz inhibitörü olan Danusertib ilacının bu hücre 

hattında migrasyon üzerine etkisinin olduğu görülmektedir. 
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MIGRATION ANALYSİS WITH WOUND HEALING EXPERIMENT IN CFPAC-1 

PANCREATIC ADENOCARCINOMA CELLS 

 

ABSTRACT 

Pancreatic cancers are the most deadly one of all malignancies except cystic and solid benign 

tumors. The worst aspect of pancreatic cancer is that it is one of the prognosis tumors. The rate 

of pancreatic cancer increases after 45 years of age. Conditions that complicate the duration of 

treatment in pancreatic cancer, which has increased in recent years; difficulty in diagnosis, short 

survival time, and rapid metastasis. Metastatic cells are it is active using many signal paths. 

Among these signals, Aurora Kinases also play an important role. Aurora kinases are composed 

of 3 members (Aurora A, Aurora B and Aurora C) and are involved take charge in mitotic 

events, chromosome segregation, cytokinesis, and cellular events such as meiosis. Danusertib, 

a pan-Aurora kinase inhibitor, has strong activity against members of the Aurora kinase family 

and is among these drugs. CFPAC-1 cells are a pancreatic adenocarcinoma cell line obtained 

from a patient with cystic fibrosis (CF). With this information, in CFPAC-1 cells Danusertib's 

IC50 value at 399nM concentration was examined at certain times (0, 18, 24, 48, 72 and 96h) 

in the wound healing experiment by microscope. In the control group of CFPAC-1 cells with 

the wound healing test, which was an important migration test in metastasis, the wound was 

completely closed at 48 hours, while in the group with Danusertib IC50 drug dosage no closure 

was observed until the 96th hour. As a result; It is observed that Danusertib, a Pan Aurora kinase 

inhibitor, has an effect on migration in this cell line. 
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PAN-AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ DANUSERTIB İLE CFPAC-1 PANKREATİK 

KANSER HÜCRELERİNDE MİGRASYON ANALİZİ 

Erkan ALABAŞ 

 Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

ÖZET 

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalması ile beliren ve 

organizmayı ölüme kadar götüren kötü tümörler olarak tanımlanır. Kanser tek bir organ 

hastalığı olmadığı gibi kanser türünün belirtileri ve tedavi yöntemleri de birbirinden farklıdır. 

Pankreas kanseri de evreleri ve türleri açsından birbirinden farklılık göstermektedir. Bunların 

en önemlilerinden biri de metastatik duktal adenokarsinomdur. Metastatik duktal 

adenokarsinomların tedavisinde karşılaşılan en önemli sorun metastazdır ve hastaların %95?i 

ilk 5 yıl da kaybedilmektedir. Metastaz, kanserli hücrelerin kan ve lenf yoluyla komşu ve diğer 

organlara göç etmesidir. Bu olay, birbirini artırarak takip eden çoklu sinyal yolları ile 

gerçekleşir. Bunlardan en önemlilerinden biri de, kanserin ilerlemesinde oldukça önemli olan 

mitotik bölünmeleri tetikleyen Aurora Kinaz sinyalleridir. Dolayısıyla Aurora kinazları hedef 

alan inhibitörler bu sinyallerin durdurulması için elzemdir. Bu bilgilerin ışığında; bir pan-

Aurora kinaz inibitörü olan Danusertib?in Metastatik Pankreas tümörlerinde migrasyon üzerine 

olan etkileri CFPAC-1 (Pankreatik Metastatik Duktal Adenokarsinom) hücrelerinde incelendi. 

Danusertib?in 399nM derişimdeki IC50 dozu 99 saate kadar eş zamanlı xCELLigence DP 

sistemde CIM-Plate-16 kullanılarak ölçüldü. Sonuç olarak, pan-Aurora kinaz inhibitörü, 

Danusertib?in CFPAC-1 duktal pankreatik karsinoma hücrelerinde metastazın önemli bir 

belirleyicisi olan migrasyonu durdurduğu gözlenmiştir. Bu bulguların ışığında, Danusertib’in 

ileride yapılacak geniş tabanlı araştırmalarda anti-migratif bir ajan olabileceği 

düşünülmektedir. 
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THE MIGRATION ANALYSIS IN CFPAC-1 PANCREATIC CANCER CELLS WITH 

DANUSERTIB, A PAN-AURORA KINASE INHIBITOR 

ABSTRACT 

Cancer is defined as bad tumors that are formed by irregular division and proliferation of cells 

in an organ or tissue and can lead to death of the organism. Cancer is not a single organ disease, 

and the symptoms and treatment methods of cancer are different. Pancreatic cancer also differs 

from each other in terms of its stages and types. One of the most important of these is metastatic 

ductal adenocarcinoma. The most important problem encountered in the treatment of metastatic 

ductal adenocarcinoma is metastasis and 95% of the patients are lost in the first 5 years. 

Metastasis is the migration of cancerous cells to neighbor and other organs through blood and 

lymphoid tissues. This event is done by increasing with the multiple signal pathways that follow 

each other. One of the most important of these is the Aurora Kinase signals, which are very 

important in the progression of cancer and trigger mitotic divisions. Therefore the inhibitors 

targeting Aurora kinases are essential to stop of these signals. In the light of this information; 

The effects of Danusertib, a pan-Aurora kinase inhibitor on migration in Metastatic Pancreas 

tumors, were investigated in CFPAC-1 (Pancreatic Metastatic Ductal Adenocarcinoma) cells. 

The IC50 dose of Danusertib at a concentration of 399nM was measured using CIM-Plate-16 

in a simultaneous xCELLigence DP system up to 99 hours. As a result, the pan-Aurora kinase 

inhibitor, Danusertib, has been observed to stop migration, an important determinant of 

metastasis in CFPAC-1 ductal pancreatic carcinoma cells. In the light of these findings, it is 

thought that Danusertib may be an anti-migrative agent in further detailed-studies. 
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AZERBAYCAN FOLKLORUNDA MİFİK VARLIKLARA DÖNÜŞÜM 

Asmar Şakir Kızı ALİYEVA 

 

ÖZET 

Mitolojik varlıklara dönüşüm motifi arkaik mitolojik - sihir, ayrıca ritüel - mitolojik görüşlerle ilgilidir. 

Bu dönüşümler daha ziyade masallarda yaygın olarak kullanılsa da, bazı esatir ve efsanelerde de onları 

görmek mümkündür. Mitolojik varlıklara dönüşüm ile bağlı folklor örneklerinde insan etkeni özel yere 

sahiptir. Kızın peri kızına, periye, güvercinin peri kızına, ayrıca dervişin verdiği sihirli elmayı yiyen 

annenin doğan çocuğun ejderhaya dönüşümü vb. şeklinde dönüşümlerin oluşumu cezalandırma veya 

zorlu durumdan kurtulma ile ilgilidir. Mitolojik varlıklarla ilgili mevcut olan mitolojik inançlarda 

olağanüstü güçler özel önem arz etmektedir. Folklor metinlerindeki mitolojik varlıklar koşullu olarak 

iki gruba ayrılmakla tetkik edilebilir: a) mitolojik varlık olarak doğanlar; b) sonradan mitolojik varlığa 

dönüşenler. Azerbaycan folklorunda mitolojik varlık olarak doğup, çeşitli dönüşümlere katılan bu 

varlıklar, daha ziyade, insani özelliklere sahipler. Bu mitolojik varlıklar hem pozitif, hem negatif 

kahramanlardır ve genel olarak insana dönüşürler. Onların içerisinde önde gelenlerden ejderhaların, 

devlerin, güvercinlerin vb. isimlerini söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: dönüşüm, metamorfoza, mitolojik varlık, motif, esatir, ritüel, efsane, peri, 

güvercin, derviş, elma, ejderha, Tepegöz 

TRANSFORMATION TO MYTHICAL CREATURES IN AZERBAIJAN 

FOLKLORE 

ABSTRACT 

Transformation to mythical creatures is related with archaic, mythical-magical, as well as ritual-

mythological ideologies. Although such transformations is encountered mostly in tales, it is possible to 

come across them in some myths and legends. The human holds special place in folklore samples 

regarding to transformation to mythical creatures. Transformation of a girl into fairy girl, water nymph, 

as well as transformation of the child born from the mother who ate the apple given by dew into a dragon 

and etc. are related with punishment or being rescued from difficult situation. The supernatural powers 

in mythological beliefs related with mythical creatures have special importance. It is possible to explore 

the mythical creatures in folklore samples by dividing them into two group: a) creatures born as mythical 

creatures; b) creature transformed into mythical creature afterwards. Such creatures which born as 

mythical creature and participated in various transformations in Azerbaijan folklore have human being 

characteristics. These creatures are both positive and negative characters and mainly transforms into 

humans. We may call the names of dragons, giants, doves and etc. among them.   

Key Words: Transformation, metamorphose, mythical creature motive myth, ritual, legend, fairy, dove, 

dew, apple, dragon, cyclops (single-eyed) 
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NBA 2016 SEZONU BASKETBOL TAKIMLARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 İhsan ALP 

Volkan Soner ÖZSOY 

ÖZET 

Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan NBA basketbol ligi genel olarak 

15’er takımdan oluşan doğu ve batı olmak üzere iki konferansa bölünmüştür. Bu takımların 

başarısı oyuncularının başarısı ile doğrudan ilişkilidir. Basketbol oyuncuları Oyun Kurucu 

(Point Guard), Şutör Gard (Shotting Guard), Kısa Forvet (Small Forward), Uzun Forvet (Power 

Forward) ve Pivot (Center) gibi pozisyonlarda takımlarına başarı sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu hedefi ölçmek ise birimlerinin göreli etkinliğini doğrusal olmayan programlama ile ölçen 

Veri Zarflama Analizi ile mümkündür. Veri Zarflama Analizi, aynı girdilere ve çıktılara sahip 

homojen birimleri herhangi bir fonksiyonel forma ihtiyaç duymaksızın her birimin etkinliğini 

ölçmektedir. 2015-2016 NBA basketbol liginde doğu ve batı konferanslarında 578 oyuncu 

farklı pozisyonlarda takımlarını desteklemişlerdir. Her konferans ve her pozisyon için 

oyuncuların etkinlik skorları elde edilmiş olup pozisyonların oyun içerisindeki ağırlıklarına 

göre ortalama takım skorları elde edilmiştir. Elde edilen skorlara ait sıralama ile sezon sonunda 

elde edilen sıralamanın uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, NBA, Veri Zarflama Analizi 

PERFORMANCE EVALUATION OF NBA 2016 SEASON BASKETBALL TEAMS 

USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

ABSTRACT 

NBA basketball league, which is one of the most watched sports organizations in the world, is divided 

into two conferences, mainly east and west, consisting of 15 teams. The success of these teams is directly 

related to the success of their players. Basketball players aim to achieve success in their teams in the 

positions such as Point Guard, Shotting Guard, Small Forward, Power Forward and Center. Evaluating 

this goal is possible with Data Envelopment Analysis, based on non-linear programming, which 

measures the relative effectiveness of the units. Data Envelopment Analysis measures the efficiency of 

each homogeneous units with the same inputs and outputs, without the need for any functional form. 

Total 578 players supported their teams in different positions at the east and west conferences, in NBA 

basketball league during 2015-2016. For each conference and for each position, the efficiency scores of 

the players were obtained and the average team scores were obtained according to the weight of the 

positions within the game. It was observed that the ranking of the obtained scores and the ranking 

obtained at the end of the season were compatible. 

Key Words: Basketball, NBA, Data Envelopment Analysis.  
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İKİNCİ BASAMAK BİR HASTANEDE İNVAZİV VE NON-İNVAZİF ENFEKSİYON 

ETKENİ MAYALARIN TÜR DÜZEYİNDE DAĞILIMI 

 Rabiye ALTINBAŞ 

Mustafa KARAGÜLLE 

ÖZET 

Yoğun bakım ünitelerinde yatan, immünsüpresif tedavi alan, geniş spektrumlu antibiyotik 

kullanan hastaların artması mantar infeksiyonun görülme sıklığını arttırmıştır. Mantar 

hastalıkları, güç tanımlanmaları, tedaviye direnç göstermeleri ve yüksek mortaliteleri nedeniyle 

halk sağlığı sorunudur. Candidaların antifungal duyarlılık profili türlere göre değişkenlik 

göstermektedir. Tür düzeyinde tanımlama, yaygın kullanılan antifungallere primer dirençli 

enfeksiyonların yönetilmesi için klinisyenin elini sağlamlaştırır. Haziran 2017 - Eylül 2018 

arasında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine (EYEDH) başvuran hastaların klinik 

örnekleri; 79 idrar, 25 Bronşalveolarlavaj, 18 yara yeri, 16 kan, 11 Balgam, 3 Katater, 2 Kulak, 

2 Tırnak çalışmaya dahil edildi. Örnekler kanlı agar ve Sabouraud dekstroz agara ekildi. Üreyen 

Candida türlerini tanımlamakta hem Konvansiyonel (germ tüp, kromojenik besiyerinde 

görünüm, mısır unlu tween 80 besiyerinde görünüm) hem de ticari fenotipik tanımlama 

yöntemleri kullanıldı. Hastanemizde en sık izole edilen tür C.albicans (%56) olarak bulundu. 

Ancak albicans dışı mayaların C.tropicalis (%18), C.parapsilosis (%8), C.kefyr (%6), 

C.glabrata (%4) ile C.dubliniensis, C.kruseii, Trichosporon asahii (%2) ve C.lusitaniae (%1) da 

arttığı dikkat çekmektedir. Zor tanı konulan, sistemik tedavi gerektiren, hastanede kalış süresini 

uzatan ve sıklıkla ölümle sonuçlanan enfeksiyon olan kandidemi hastanemizde %10 oranında 

bulundu. Tüm üremelerin %60?ı yoğun bakım, onkoloji, yanık ünitesi gibi özellikli birimlerden 

gelen örneklerde oldu. Candida enfeksiyonlarını tanıma, yönetme, tedavi seçeneklerine 

rehberlik etmede epidemiyolojik veriler önemli olduğundan çalışmamızda Candidaların tür 

düzeyinde dağılımı ve neden olduğu enfeksiyonların epidemiyolojisine ilişkin güncel bilgileri 

özetlemek amaçlandı. Candida enfeksiyonlarının epidemiyolojisi farklı bölgelerde çeşitlilik 

gösterdiği gibi aynı merkezde zaman içerisinde de değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 

merkezler kendi epidemiyolojik verilerini çıkartmalıdır. Çalışmamız EYEDH için ilk olması ve 

ileride yapılacak epidemiyoloji çalışmalara referans olması nedeniyle de önemlidir. 
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DISTRIBUTION AT THE LEVEL OF SPECIES OF YEASTS AS INVASIVE AND 

NON-INVASIVE INFECTION AGENTS IN A SECOND STAGE HOSPITAL 

ABSTRACT 

Increase of patients staying at intensive care units, receiving immunosuppressive therapy and 

taking broad spectrum antibiotics enhanced the prevalence of fungal infections. Fungal diseases 

are public health problems due to their difficult identification, resistance to treatment and high 

mortality. The antifungal susceptibility profile of the candida, varies according to species. 

Identification at the level of species, reinforces the clinician's hand to manage primary 

resistance infections to commonly used antifungals. Clinical samples of patients who applied 

to the Eskişehir Yunus Emre State Hospital (EYEDH) between June 2017 and September 2018 

were included in the study; these samples were 79 urine, 25 bronchalveolarlavaj, 18 wound, 16 

blood, 11 sputum, 3 cathater, 2 ear, 2 nail. Samples were planted to blood agar and Sabouraud 

dextrose agar. Both conventional (germ tube, chromogenic medium appearance, corn floured 

tween 80 medium) and commercial phenotypic identification methods were used to identify 

breeding Candida species. The most frequently isolated species in our hospital was C.albicans 

(56%). However, increase at non-albicans yeasts such as C.tropicalis (18%), C.parapsilosis 

(8%), C. kefyr (6%), C.glabrata (4%) with C.dubliniensis, C.kruseii, Trichosporon asahii (2%). 

and C.lusitaniae (1%) is also remarkable. Candidemi which is difficult to diagnose, require 

systemic treatment, prolong hospital stay and frequently cause death is found at the rate of 10% 

in our hospital. 60% of all breedings were observed from specific departments such as intensive 

care units, oncology and burn units. Epidemiological datas are important in recognising, 

managing and guiding to treatment options of Candida infections. For this reason in our study 

it is aimed to summarize the current information about epidemiology of the distribution of 

Candida species and infections caused by them. Epidemiology of Candida infections varies in 

different regions and may change in time in the same center. Thus, centers should get their own 

epidemiological datas. Our study is also important because it is the first to be for EYEDH and 

a reference to future epidemiology studies. 
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ANAMUR İLÇESİNDE TARIM VE TURİZM SEKTÖRLERİNİN KARŞILIKLI 

ETKİLEŞİMİ VE GELİŞİMİ 

Mehmet Akif ALTINBIÇAK 

 

ÖZET 

Anamur İlçesi’nde ekonomi, büyük oranda tarıma dayalıdır. Örtü altı muz ve çilek yetiştiriciliği 

en önemli tarımsal ve ekonomik faaliyetlerdir. Türkiye’de yıllık muz üretiminin yaklaşık olarak 

yarısı, çilek üretiminin de üçte birine yakın bölümü Anamur ilçesinde gerçekleştirilmektedir. 

İlçede tarım sektörü dışında en önemli sektör durumunda olan turizm sektöründen sahip olduğu 

potansiyele rağmen yeterince yararlanılamamaktadır. Anamur’un kalkınma çabalarında tarım 

sektörünün önde olması, başta turizm olmak üzere diğer sektörlerin ise etkisiz kalması ilçede 

yaşanan kalkınmanın oldukça yavaş gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Anamur 

ilçesinin kalkınma çabalarında tarım sektörünün rolünün incelenmesi ve özellikle de tarım 

sektörünün turizm sektörünün gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya 

konulması oldukça önemlidir. Özellikle tarım ve turizm sektörleri arasındaki etkileşimin ortaya 

konulması ve işbirliği olanaklarının araştırılması Anamur’da kalkınmanın hızlandırılması 

açısından oldukça önemli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anamur, Anamur tarımı, Anamur turizmi 

INTERACTION AND DEVELOPMENT BETWEEN AGRICULTURE AND 

TOURISM SECTORS IN ANAMUR DISTRICT 

ABSTRACT 

In Anamur District, economy is based on large scale farming. Banana and strawberry cultivation is the 

most important agricultural and economic activities. Approximately half of the annual banana 

production in Turkey and nearly one third of the strawberry production are carried out in the Anamur 

district. Despite the potential of the tourism sector, which is the most important sector in the region apart 

from the agricultural sector, it is not utilized sufficiently. Anamur's development efforts are leading the 

agriculture sector, especially in tourism and other sectors being ineffective, causing the development in 

the province to be very slow. In this reason, it is so important to investigate the role of the agricultural 

sector in the development efforts of the Anamur district and to show the positive and negative effects of 

the agricultural sector on the development and interaction of the tourism sector in particular. The search 

for cooperation opportunities between the agricultural and tourism sectors in particular is very important 

in accelerating development in Anamur. 

Key words: Anamur, Agriculture in Anamur, Tourism in Anamur 
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ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

КАК МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Svetlana Petrovna ANZOROV 

Аннотация: В данной статье раскрыты принципы эффективной реализации 

педагогического потенциала образовательного туризма. В условиях модернизации 

туризм, как важный фактор экономического развития страны, также приобретает новые 

формы, включающие образовательную деятельность.  

Ключевые слова: образовательный туризм, Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, включая русский, языков  (далее ВМК), общероссийская гражданская 

идентичность, патриотизм. 

 

  



 

 
63 

BOĞAZ DIŞI KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BETA HEMOLİTİK 

STREPTOKOK SUŞLARI, OLUŞTURDUKLARI ENFEKSİYONLARIN 

ÖZELLİKLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI 

 Çiğdem ARABACI 

 Rabiye ALTINBAŞ  

ÖZET 

Bu çalışmada boğaz dışı kültürlerde Beta Hemolitik Streptococcus spp. üremesi olan olguların 

klinik özelliklerinin ve etken olarak üreyen bu streptokok türlerinin antibiyotik duyarlılıklarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde; Ocak 

2014- Haziran 2018 yılları arasında 417’si (%85) poliklinik ve 70’i (%15 ) yatan hastalardan 

gelen örneklerde üreyen 487 streptokok suşu ve hastaların özellikleri retrospektif olarak 

incelenmiştir. Çalışmadaki 487 suşun 388 sı (%79.6) B grubu, 66?sı (%13,5) A grubu, 33?ü 

(%6,7) C,G ve F grubu beta hemolitik streptokok olarak tanımlanmıştır. İzole edilen 

streptokokların en sık yol açtığı enfeksiyonlar; 338?i (% 69) idrar yolu enfeksiyonu, 94’ü (%19) 

deri/yumuşak doku enfeksiyonu, 28’i (%5.7) kan dolaşımı enfeksiyonu, 9? u (%1.8 ) menenjit 

ve pnömonidir. 18 Grup B Streptokok (GBS) izolatı (%3.6), vajinal kolonizasyon olarak kabul 

edilmiştir. Tüm hastaların 83’ünde de (%17 ) birden fazla altta yatan hastalık saptanmıştır. Grup 

A (GAS ) ve B Streptokoklara bağlı invaziv enfeksiyonlar (% 12) diğer beta hemolitik 

streptokoklara göre daha fazladır. Özellikle, GAS ların sebep olduğu cerrahi alan enfeksiyonları 

klinik açıdan önemlidir. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında penisilin tedavisi 

önceliklidir. Antiyotik duyarlılık testi 100 adet GBS VE 50 adet GAS izolatı için çalışıldı. 

Çalışılan tüm izolatlarda penisilin, vankomisin, linezolid ve tigesiklin duyarlı bulundu. 

Eritromisin, klindamisin ve tetrasiklin direnci, GAS ve GBS için sırasıyla ( % 6, %2, % 36 ) ve 

( %38, %11 ve % 94 ) idi. Streptokoklara bağlı invaziv enfeksiyonlar özellikle altta yatan 

komorbid hastalıkların varlığında ciddi mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilmektedir. Erken 

tanı ve uygun antibiyoterapi streptokok enfeksiyonlarının yönetiminde önemli parametrelerdir. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılık, infeksiyon, Beta Hemolitik Streptococcus spp 
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CHARACTERISTICS OF STREPTOCOCCUS STRAINS ISOLATED FROM 

CLINICAL SPECIMENS OTHER THAN THROAT CULTURE, 

CHARACTERISTICS OF STREPTOCOCCAL INFECTIONS AND ANTIBIOTIC 

SUSCEPTIBILITY 

 

ABSTRACT 

This study was to investigate the laboratory and clinical features of patients in whom Beta 

Hemolytic Streptococcus spp. were isolated from cultures other than throat cultures. In the 

study between January 2014 and June 2018 at Okmeydanı Training and Research Hospital; a 

total of 487 Streptococcus strains isolated from clinical specimens from 417 (85%) outpatients 

and 70 (15%) hospitalized patients and clinical and laboratory features of patients were 

investigated retrospectively. Of the 487 strains included in the study, 388 (79.6%) were 

identified as B group, 66 (13.5%) A group, 33 (6.7%) C, G, F group beta hemolytic streptococci. 

The most common infections caused by isolated streptococci; 338 (69%) were urinary system 

infections, 94 (19%) were skin / soft tissue infections and 28 (5,7%) were bloodstream 

infections, 9 (1.8%) were meningitis and pneumonia. 18 Group B Streptococci (GBS) isolates 

(3,6%) were accepted as vaginal colonization. In 83 (17%) of patients, there was more than one 

comorbid condition. Group A (GAS) and B Streptococcal invasive infections (12%) were 

higher than other beta-hemolytic streptococci. Especially surgical site infections which caused 

by GAS, are clinically important. Penicillin treatment is a priority in beta hemolytic 

streptococcal infections. Antibiotic susceptibility test was studied for 100 GBS and 50 GAS 

isolates. All of the strains were susceptible to Penicillin, vancomycin, linezolid and tigecycline. 

Resistance to erythromycin, clindamycin and tetracycline were 6%, 2% 36% and 38%, 11% 

and 94% respectively for GAS and GBS. Streptococcal infections may result in serious 

mortality and morbidity, especially in the presence of underlying comorbid diseases. Early 

diagnosis and appropriate antibiotic therapy are the most important parameters in the 

management of streptococcal infections. 

Key Words: Antibiotic susceptibility, infections, Beta Hemolytic Streptococcus spp 
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TÜRKİYE’DE KUŞAKLAR SOSYOLOJİSİNİN İMKÂNLARI: YAŞLI NÜFUS 

SORUNU ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

Durmuş Ali ARSLAN 

Halil ÇAKIR 

 

ÖZET 

Türkiye, demografik bakımdan yaşlanan ülkeler arasında yer almaktadır. Nüfus 

projeksiyonlarına göre 2080 yılına kadar Türkiye nüfusu içinde 15-64 yaş aralığındaki grubun 

payı kayda değer bir artış göstermezken, 65 yaş üstü grubun payı üç kattan fazla artacaktır. Bu 

da gösteriyor ki önümüzdeki süreçte ülkemizde yaşlı nüfus sorunu katlanarak artacaktır. Sosyal 

demografi açısından oldukça büyük bir değişme anlamına gelen bu durum, toplumsal gruplar 

arası ilişkiler bakımından yeni parametreleri gündeme getirecektir. Bunlardan biri, sosyal 

bilimlerde bir süredir ihmal edilen “kuşak” olgusudur. Küresel sosyal doku uzunca bir 

dönemdir genç kuşakların belirlediği bir tempoya ayak uydurmaya çalıştığından yaşlı 

kuşakların ortaya çıkışı sosyolojinin önüne önemli görevleri koymaktadır. Yaşlı nüfusun artışı, 

yaşlı bakımı ve sosyal hizmetler bakımından sosyal politika ve gerontoloji alanlarını 

ilgilendirirken; oluşmakta olan yaşlı kuşağın başta emeklilik ve sosyal destek gibi alanlarda 

artan toplumsal görünürlüğü ve diğer nüfus gruplarıyla dâhil olacağı etkileşimden doğan 

örüntüyü analiz etme bakımından kuşaklar sosyolojisini ilgilendirmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de gittikçe yaşlanan nüfus yapısının, ülkemizde görece ihmal edilmiş 

bir alan olan kuşaklar sosyolojisi için oldukça verimli bir sürece doğru evirildiğini vurgulamak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla yaşlı nüfus olgusunun gelişen karakteristiği ve kuşaklararası 

ilişkilerde ortaya çıkan değişmelere değinilmektedir. İkincil veri analizi tekniği kullanılan 

çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan nüfus verileri ve nüfus 

projeksiyonları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan veriler incelenerek yaşlı 

nüfusların kuşak oluşturabilme potansiyelini ortaya koymak amacıyla analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Kuşak, Kuşaklar Sosyolojisi 
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THE POSSIBILITIES OF THE SOCIOLOGY OF GENERATIONS IN TURKEY: AN 

EVALUATION IN THE CASE OF ELDERLY POPULATION ISSUE 

 

ABSTRACT 

One of the countries that are demographically getting older is Turkey. According to the 

population projections, the over 65 age group will get over three times bigger in whole Turkey 

population while the share of 15-64 age group will not make a significant increase by 2080. 

This means that the aging population will become a problem in a great deal. Meaning a huge 

change in social demography, this situation will bring up new parameters about relationships 

between social groups. One of these parameters is “generation” phenomena which has been 

ignored in social sciences for a while. The emergence of elderly generations gives important 

tasks to sociology since the global social structure has been trying to get along with the pace 

set by young generations for a long time. The increase of elderly population interests social 

policies and gerontology in the view of elderly care and social services. But when it comes to 

the increasing social apparency of elderly population  in the fields like retirement and social 

support and the interaction between this population and other groups of population, the only 

one that can analyse these patterns is the sociology of generations. 

This study aims to stress that Turkey’s steadily aging population structure creates a very 

productive field of inquiry for the sociology of generations. To accomplish this, it mentions 

progressing characteristics of the phenomena of elderly population and changes in 

intergenerational relations. Using secondary data analysis technique, population statistics and 

population projections of TURKStat and statistics of Social Security Institution are analysed in 

order to determine the potantiel of elderly population for making generations.  

Key Words: Aging, Generation, The Sociology of Generations. 
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KIRSAL KALKINMA SÜRECİNDE TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI 

DESTEKLEME KURUMU (TKDK)’NUN YERİ VE ÖNEMİ: MERSİN ÖRNEĞİ 

D. Ali ARSLAN 

Gülten ARSLAN 

Ahmet ÇAĞRICI 

İbrahim ALBAYRAK 

 

ÖZET 

321 kilometrelik sahil şeridi ve 608 kilometrelik kara sınırına sahip olan Mersin ili, bünyesinde 

barındığı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile yalnızca ülkemizin ve Akdeniz Bölgesi’nin 

değil, dünyanın en nadide coğrafyalarından birini teşkil eder. İlin yüzölçümü 15.620 

kilometrekaredir. Özellikle kıyı kesimlerinde tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer. Mersin ili 

Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’nin toplumsal ve ekonomi hayatı açısından stratejik öneme 

sahiptir. Hali hazırdaki nüfusu 1.793.931 kişiyi aşar. En büyük nüfusa sahip ilçesi Tarsus, en 

küçük nüfuslu ilçesi ise Çamlıyayla?dır. İllerin gelişmişlik sıralamasında, birçok bakımdan üst 

sıralarda yer alan bir ilimizdir. Tarım, tarıma dayalı sanayi, ticaret ilin ekonomik uğraşları 

içinde önemli yer tutar. Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin de, hem şehrin ve hem de 

ilin ekonomisi içinde özel bir önemi vardır. Bu çalışma, betimleyici türden bir sosyolojik 

çalışma formatında tasarlandı. Bilindiği gibi betimleyici ya da tasviri türden bilimsel 

çalışmalarda gerçeği betimleyip, olduğu haliyle ortaya koymak hedeflenir. Bu türden çalışmalar 

deskriptif ya da betimleyici çalışmalar da denir. Bu çalışmada da, turizm, ticaret, sanayi 

alanında önemli potansiyelinin yanı sıra çok önemli bir tarım merkezi konumunda olan 

Mersin’de kırsal kalkınma konusu ele alındı. Özellikle de, Mersin ilinin kırsal kalkınma 

sürecinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yeri, önemi ve işlevi 

araştırıldı.  

Anahtar Sözcükler: Mersin, Akdeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz Havzası, TKDK, Toplum 

Kalkınması, Kırsal Kalkınma. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT SUPPORT INSTITUTION (ARDSI) IN THE RURAL 

DEVELOPMENT PROCESS: MERSİN CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

Mersin province, With a 321 km coastline and a land border of 608 km, is one of the most rare 

geographies of the world, not only of our country and the Mediterranean regions. I has a huge 

It hosts a great deal of historical, natural and cultural riches. The area of the province is 15,620 

kilometers. Especially the coastal areas have a typical Mediterranean climate: the summers are 

hot and dry, the winters are warm and rainy. Mersin province has a strategic importance in 

terms of social and economic life of Turkey and the Mediterranean region. Mersin is one of the 

most important residential areas of both the Mediterranean region and Turkey. The region is 

one of the most important districts of Turkey with the potential of agriculture industry, trade 

and tourism. Mersin province, according to the data for 2018, with a population of 1,793,931 is 

located between the largest cities of Turkey. Tarsus has the largest population and Çamlıyayla 

has the smallest population. This work was designed in a descriptive form of sociological study. 

As it is known, in the scientific studies of descriptive or depiction, it is aimed to describe the 

truth and reveal it as it is. Such studies are also called descriptive studies. In this study, in 

addition to its significant potential in the field of tourism, trade and industry, the issue of rural 

development in Mersin, which is a very important agricultural center, was discussed. In 

particular, the role, importance and function of the Agriculture and Rural Development Support 

Institution in the rural development process of the province of Mersin was investigated.  

Key Words: Mersin, Mediterranean Region, Eastern Mediterranean Basin, ARDSI, 

Community Development, Rural Development. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK SİYASİ HAYATINDA MUHTARLAR VE 

MUHTARLIK KURUMU 

D. Ali ARSLAN 

Ahmet ÇAĞRICI 

Gülten ARSLAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, muhtarlık kurumunun oluşum evvelinden sonrası günümüze değişen 

yapısını ortaya koymaktır. Bir başka ifadeyle bu çalışmada, bütünlükçü bir bakış açısıyla, 

Osmanlı’dan günümüze muhtarlar ve muhtarlık kurumu ele alınmıştır. Bu çalışmanın kapsamı 

köy ve mahalle muhtarlarıyla sınırlı tutulmuştur. Toplumun kılcal damarlarına erişebilen en alt 

yöneticiler olarak muhtarlar, küçük yerleşim birimlerinin başı olmanın yanı sıra merkezi 

idarenin vatandaşlara en yakın temsilcileridir. Muhtarlık kurumun başında bulunan kişi, 

yaşadığı toplumun bir parçası ve ileri geleni olarak, mahalle veya köy ile resmi - gayri resmi 

kurum ve kişiler arasında köprü görevi görür. Köy ve mahalleden talebi olan kişi veya kurumlar 

için muhtarlık kurumu bir temas noktasıdır. Muhtarlık kurumu halkın kılcallarına kadar iner. 

Muhtarlar da, yaşadığı köyü veya mahalleyi çok iyi tanır. O yörenin sorunlarını ve çözümlerini 

en iyi bilenler muhtarlardır. Vatandaşlar ile beşeri ilişkileri ön plana çıkan çok önemli olgular 

olarak muhtarlık ve muhtarlar, yönetim bilimden ziyade özellikle sosyoloji ve sosyal psikoloji 

tarafından hassasiyetle incelenmesi gereken konulardandır. Bu realiteden yola çıkılarak muhtar 

ve muhtarlık olguları sosyolojik boyutları ile ele alınmıştır. Çalışma betimleyici sosyolojik 

araştırma türünde tasarlanmıştır ve metodolojik açıdan doküman araştırması tekniği 

kullanılmıştır. Daha sonra yapılacak saha araştırmalarına da temel teşkil edecek çalışmada, 

konu ile ilgili daha önce yazılmış kitap, makale, araştırma raporları, yüksek lisans-doktora 

tezleri, yasa, tüzük ve yönetmelikler vs. taranarak içerik oluşturulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: 

 Muhtar, Muhtarlık, Mahalle, Köy, Sosyolojik Boyutlarıyla Muhtarlar, Sosyolojik 

Boyutlarıyla Muhtarlık. 
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THE MUKHTARS AND MUKHTARSHIP IN TURKISH POLITICAL LIFE FROM 

PAST TO PRESENT 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the changing structure of the muhtarship institution after the 

formation period. In other words, in this study, from an integrated point of view, the muhtars 

as the village headmen and muhtarship from the Ottoman Empire to the present day have been 

discussed. The scope of this study is limited to village and neighborhood headmen. The 

headmen are the head of the small settlements and the closest representatives of the central 

administration to the citizens as the most subordinates who can access the capillaries of the 

society. The headman of the mukhtarship institution acts as a bridge between the neighbourhood 

or village and the official - informal institutions and persons as a part of the society in which he 

lives. For the people or institutions that demand the village and neighbourhood, the head office 

is a point of contact. Mukhtar agency that descends to the people of the capillary. Mukhtars 

know the village or neighbourhood where he lives very well. Also they know the region's 

problems and solutions very well. Mukhtars and mukhtarship are very important facts that stand 

out with citizens and human relations. Therefore, mukhtars and mukhtarship have to be 

examined with sensitively by sociology and social psychology as well as management science. 

Based on this reality, mukhtars and mukhtarship were discussed with their sociological 

dimensions. The study was designed in descriptive sociological research type and document 

research technique was used. In the study which will be the basis of the field researches which 

will be carried out later. The content was created by scanning previously written books, articles, 

research reports, master's-doctoral theses, laws and regulations. 

Key Words: 

Mukhtars, Mukhtarship, The Neighbourhood, Village, Sociological Dimensions of Mukhtars, 

Sociological Dimensions of Mukhtarship. 
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İNSANİ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE MERSİNDE YAŞAM KALİTESİNİN 

SOSYOLOJİK ANALİZİ 

D. Ali ARSLAN 

Ceylan ÖZBAY 

ÖZET 

Yaşam kalitesi olgusu son yıllarda hem günlük hayatta hem de sosyal bilimler alanında sıkça söz edilen 

konulardan biri haline gelmiştir. Yaşam kalitesi kavramı yaşam standardı, mutluluk, yaşam doyumu, 

refah, hayat memnuniyeti gibi olgularla yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi konusu çok boyutlu bir 

konudur. Bu bağlamda, nesnel göstergelerin yanı sıra, sosyal psikolojik ve öznel değerlendirmeleri de 

kapsar. Yaşam kalitesine dair araştırmalarda biri birinden farklı türden ölçme teknikleri kullanılır. Bu 

teknikler kullanılarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesi ile bireylerin hayattan memnuniyet 

durumlarının ortaya konması hedeflenir. Bu bulgular, hem kamu için ve hem de özel sektör açısından 

büyük önem arz eder. Yaşam kalitesi olgusu, refah toplumunun temel göstergelerinden biri olup, 

insanların içinde bulundukları çevrenin iyileştirilmesi ile yaşadıkları hayattan memnuniyet duymalarını 

amaçlamaktadır. Çalışmada, Mersin ilinde yaşam kalitesi olgusu, sosyolojik açıdan analiz edildi. Tasviri 

türden bir sosyolojik araştırma şeklinde gerçekleştirilen çalışmada, ağırlıklı olarak Türkiye İstatistik 

Kurumu verileri ve veri setlerinden faydalanıldı. Bunlara ilaveten, öteki kurum ve kuruluşlar ile diğer 

araştırmacıların ortaya koyduğu verilerden de faydalanıldı. 

Anahtar Sözcükler: Yaşam Kalitesi, Akdeniz Bölgesi, Mersin, İş Yeri İlişkileri, Aile İlişkileri, Akraba 

İlişkileri, Memnuniyet. 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIFE QUALITY IN MERSİN AT THE BASES OF 

HUMAN RELATIONS 

ABSTRACT 

The concept of quality of life has started to be used frequently in daily life and in the field of social sciences in 

recent years. The quality of life concept is closely related to life standard, happiness, life satisfaction, prosperity, 

life satisfaction. The concept of quality of life is a very broad phenomenon and includes subjective evaluations as 

well as social psychological feelings. Different types of surveying techniques are used for quality of life research. 

By using these techniques, it is tried to determine the life quality of individuals and societies and the level of 

happiness of individuals. The findings are of great importance both for the public and for the private sector. The 

quality of life phenomenon is one of the main indicators of the welfare society and aims to make the people happy 

with the life they are experiencing by improving the environment they are in. In the study, the quality of life in 

Mersin province was analysed from sociological point of view. In the study carried out in the form of a sociological 

survey, the data and data sets of the Turkish Statistical Institute were used predominantly. In addition to this, other 

institutions and organizations and other researchers have used the data revealed. 

Key Words: Life Quality, Mediterranean Region, Mersin, Workplace Relations, Family Relations, 

Relative Relations, Satisfaction. 
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KENT VE KENTLİLEŞME ÇERÇEVESİNDE YEREL BASINDA  

TOPLUM VE İNSAN 

 Erhan ARSLAN 

Berna ARSLAN 

Ayla Yunusoğlu EROĞLU 

ÖZET 

Kuşkusuz ki kentler, Aristoteles?in de vurguladığı gibi insanlık tarihinin en önemli buluşları 

arasındadır. Kentleşme ile beraber insanoğlu uygarlık tarihini yazmaya başlamıştır. 

Topluluktan topluma, bireysel düşünceden ortak akıla, kanaat önderlerinin hafızasından kent 

belleğine evrilen yapı; kentlerin ortaya çıkması ve kentlileşme bilincinin yaygınlık kazanması 

ile mümkün olabilmiştir. Bütün bu evrilmenin önemli aktörlerinden birisi ise kentsel 

dinamikleri harekete geçiren, toplumu regüle eden, kentteki yöneticilerle yurttaşlar arasında 

köprü vazifesi gören yerel basındır. Yerel basın, bölge halkı ile aynı çevreyi paylaştığı ve aynı 

faktörlere maruz kaldığı için hem yerelde gelişen/gelişecek olaylara çok daha hakimdir; hem 

de bölge halkı ile daha etkin bir empatik iletişim içerisindedir. Dolayısıyla kent, kentlileşme ve 

yerel basın arasında güçlü ve dinamik bir bağ vardır. Bu çalışma, yerel basının kent dinamikleri 

içerisinde toplum ve insan olgusuna yaklaşımını, haber içerikleri üzerinden irdelemeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmada, içerik analizi tekniği kullanılarak Mersin?de günlük yayımlanan 6 

gazete (Çukurova, Güney, Haberci, İmece, Mersin Kadın ve Mersin) incelenmiştir. Örneklemi 

oluşturan gazetelerde, araştırmanın zaman kesiti olan 30 Ekim ve 4 Kasım 2017 tarih aralığında 

kent ve kentlileşme konulu yaklaşık 1000 haberin okuyucuya sunulduğu tespit edilmiştir. Kent 

ve kentlileşme konulu bu haberlerin 500?ü ise toplum ve insan kategorisinde yer almaktadır. 

Toplum ve insan kategorisinde ye alan haberler; sayfalardaki konumu, sunum şekli, düzenleme 

biçimi görsel materyal kullanımı, haber kaynakları, niteliği ve alt kategorileri çerçevesinde 

içerik çözümlemesi bağlamında değerlendirilmiştir. 
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SOCIETY AND HUMAN IN LOCAL PRESS WITHIN THE FRAME OF CITY AND 

URBANIZATION 

ABSTRACT 

Undoubtedly, cities are one of the most significant inventions of mankind, as Aristotle 

underlines. With the beginning of urbanization mankind began to write history of civilization. 

From community to society, individual thinking to common sense, the idea evolved to city 

memory in the minds of community leaders had been possible by the outcome of cities and the 

spreading of urbanization awareness. One of the most important actors in this evolution is the 

local press as it stimulates urban dynamics, regulates the society and acts as a bridge linking 

local authorities to the citizens. As local press shares the same environment and exposed to the 

same factors with local people, it has more control over the developing/developed events and 

has an empathic communication with local people. Therefore, there is a strong and dynamic 

bound between the city, urbanization and local press. This study will focus on, how local press 

by means of urban dynamics perceives ?the society and the human phenomenon?. 6 local daily 

publishing newspapers (Çukurova, Güney, Haberci, İmece, Mersin Kadın ve Mersin) are 

studied by content analysis method. In these newspapers, in the observed time period, October 

30th to November 4th 2017, approximately 1000 news were presented to the readers with the 

topics ?city? and ?urbanization?. Of all these news 500 of them are in the category of ?society 

and human?. The news published under the category of ?society and human? are studied by 

their placement in the page, the way of presentation, page layout features, usage of visual 

elements, news resources, quality and subcategories using content analysis methods. 
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SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİNDE TESİSİÇİ ATIKSU KAYNAKLARININ 

BELİRLENMESİ VE KİRLİLİK YÜKÜNÜN AZALTILMASI 

Hüdaverdi ARSLAN 

Mutlu YALVAÇ 

Mehmet Ali MAZMANCI 

Serpil SAVCI 

ÖZET 

Zeytin üretimi çok eski yüzyıllara dayanmaktadır. Zeytinden elde edilen başlıca ürünler sofralık zeytin 

ve zeytinyağıdır. Sağlık üzerine olan olumlu etkisinin kanıtlanmasıyla tüm dünyada sofralık zeytin ve 

zeytinyağına olan talep artmıştır. Bunun sonucu olarak zeytincilik sektörü hızla büyümektedir. Ön Asya 

ve Akdeniz çanağında yoğun tarımı yapılan zeytin Türkiye için de önemli bir tarımsal üründür. Son 

yıllarda zeytin üretimine devlet desteği verilmesi ile ülkemizde zeytincilik artış göstermektedir. Zeytin 

sektörünün en büyük sorunu, karasu olarak adlandırılan atıksudur. Sofralık zeytin üretiminde, 

zetinyağına göre hacmi daha az olan karasuyun yanı sıra deşarj standartlarının üzerinde tuz ve kostik 

içeren atıksular oluşmaktadır. Sofralık zeytin üretimi sonucu oluşan karasu, tuzlu atıksu su ve kostik 

içeren atıksu, tesis içerisinde birlikte toplanarak ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Bu üç suyun 

karışmasıyla oluşan atıksuyun konvansiyonel yöntemlerle arıtımından istenilen verim 

sağlanamamaktadır. Bu çalışmada Mut bölgesinde sofralık zeytin üretimi yapan bir işletme ele alınarak 

oluşan atıksular kaynaklarına ve içeriklerine göre ayrılmıştır. Bir yılda 825 ton sofralık zeytin üretimi 

yapan işletme toplam 2721,5 ton/yıl su kullanmakta ve kullanılan suyun %24,1’i işletmeden endüstriyel 

ve evsel atıksu olarak ayrılmaktadır. Oluşan toplam atıksuyun, %65,95’i karasu, tuzlu ve kostikli suyun 

karışımından oluşan endüstriyel atıksu,  %34,04’ü ise kentsel kanalizasyon sistemine verilebilecek 

nitelikte evsel atıksudur. Tesiste oluşan endüstriyel atıksular nitelik ve kaynaklarına göre tuzlu su (321 

ton/yıl), karasu (36 ton/yıl) ve kostik içeren su (86 ton/yıl) olarak sınıflanmaktadır. Bu sonuçlara ve 

karasu çıkaran tesislerde suyun bertarafında uyulması gereken kuralları içeren genelge kapsamında 

zeytin karasuyunun buharlaştırma havuzlarında buharlaştırılması gerektiğinden atıksu buharlaştırma 

havuzu hacminin yaklaşık 450 m3 ve alanının yaklaşık 450 m2 olması gerekmektedir. Böyle bir havuzun 

yapımı için 2018 fiyatlarına göre gereken maliyet 127725 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak işletmede 

oluşan atıksuyun ayrı olarak toplanması karasu için gereken buharlaştırma havuzu hacmini 36 m3 ve 

alanı 36 m2’ye düşürecektir. Bu hacimde bir havuzun maliyeti 2018 fiyatlarına göre 24900 TL olarak 

hesaplanmıştır. Tuzlu su ve kostikli su birbirlerine karışmadan toplandığında proseste tekrar 

kullanılabilecektir.  Dolayısı ile atıksu buharlaştırma havuzu maliyeti  %80,5 oranında azalacak ve 507 

ton suyun sisteme geri dönmesi sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin endüstrisi, Karasu, Buharlaştırma havuzu. 
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DETERMINATION OF IN-PLANT WASTEWATER SOURCES AND DECREASE 

OF POLLUTION LOAD IN TABLE OLIVE PRODUCTION 

ABSTRACT 

Olive production is based on ancient centuries. The main products obtained from olive are table olive 

and olive oil. Demonstration of the positive effect on health has increased demand for table olives and 

olive oil all over the world. As a result, the olive farming sector is growing rapidly. In Asia Minor and 

the Mediterranean olives made intensive agriculture is also an important agricultural product for Turkey. 

In recent years, olive cultivation has been increasing in our country by giving state support to olive 

production. The biggest problem of the olive industries is olive mill wastewater (olive mill wastewater 

called black water). In the production of table olives, wastewater containing salt and caustic is formed 

above the discharge standard as well as the black sea which is less in volume than olive oil. The 

wastewater containing black water, salty wastewater and caustic which is the result of table olive 

production is collected together in the facility and removed from the environment. The desired yield 

cannot be obtained from the treatment of the wastewater formed by the mixing of these three strains by 

conventional methods. In this study, a business that produces table olives in the Mut region is divided 

according to its wastewater resources and contents. The company that produces 825 tons table olive in 

a year uses 2721.5 tons / year of water in total and operates as industrial and domestic wastewater 

without operating 24.1% of the used water. The total wastewater produced consists of 65,95% of 

industrial wastewater composed of black water, salt and caustic water and 34,04% is domestic 

wastewater which can be given to urban sewage system. According to the industrial wastewater quality 

and resources that are formed, it is classified as salty water (321 tons / year), black water (36 tons / year) 

and caustic water (86 tons / year). As the result of this circular and the landfill, it is necessary to evaporate 

the olive flue in the evaporation pools within the scope of the circular which contains the rules that must 

be followed in the disposal of the water, so the volume of the wastewater evaporation pond should be 

about 450 m3 and the area about 450 m2. The cost for construction of such a pool is calculated as 127725 

Turkish Liras according to 2018 prices. However, the volume of the evaporation pool required for the 

separate collection of wastewater from the operation will decrease to 36 m3 and the area to 36 m2. The 

cost of a pool in this volume is calculated as 24900 Turkish Liras according to the prices of 2018. When 

salt water and caustic water are collected without mixing, the process can be used again. Therefore, the 

cost of the wastewater evaporation pool will be reduced by 80.5% and 507 tons of water will be returned 

to the system. 

Keywords: Olive industry, Olive mill wastewater, Evaporation pool.  
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DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI OLAN SAFRAN (CROCUS SATİVUS L.) 

HAKKINDA TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Hasan ASİL 

ÖZET 

Safran (Crocus sativus L.), kurutulmuş stigması için yetiştirilmektedir. Baharatlar içerisinde 

dünyanın en pahalı baharatı olma özelliğine sahiptir. Safran gıda, boya, kozmetik ve ilaç 

sanayisinde kullanılmaktadır. Safrandan birçok kanserin tedavisinde olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir. Gerek üretiminde yaşanan zorluklar  gerekse üretim maliyetinin yüksek olması 

nedeniyle ülkemizde üretim alanı daralmaktadır. Bu çalışmada , safran üzerine yapılan 

araştırmalar bir arada toplanıp bundan sonraki süreçte yapılacak araştırmalara ışık tutmak veya 

yapılan araştırmaları daha da geliştirecek çalışmalara yön vermek amaçlanmıştır. Türkiye’de 

Ekim 2018 tarihine kadar safran üzerine 5 adet doktora tezi, 10 adet yüksek lisans tezi,  11 adet 

proje yürütülmüş, 18 adet ulusal ve 44 adeti uluslararası olmak üzere 62 adet makale 

yayınlanmış, 19 adet ulusal ve 29 adet uluslararası olmak üzere 48 adet de bildiri yayınlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Baharat, Crocus sativus L., Safran, Türkiye 

THE WORLD'S MOST EXPENSIVE SPICE WITH SAFFRON (CROCUS SATIVUS 

L.) ON STUDIES DONE IN TURKEY 

ABSTRACT 

Saffron (Crocus sativus L.) is grown for dried stigma. It is the world's most expensive spice in 

spices. Saffron is used in food, paint, cosmetics and pharmaceutical industries. In the treatment 

of many cancers from the bile, positive results were obtained. The production area is shrinking 

due to the difficulties in production and high production costs. In this study, the researches on 

saffron were gathered together and it was aimed to shed light on the researches that will be done 

in the next process or to direct the studies which will improve the researches. In Turkey on 

Safran until October 2018, 5 doctorate thesis, 10 master's thesis, 11 projects were carried out, 

18 national and 44 were published 62 articles, including international, 19 national and 29 

international, including 48 The papers were published. 

Keywords: Spices, Crocus sativus L., saffron, Turkey 
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HATAY’IN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hasan ASİL 

ÖZET 

Hatay coğrafi iklimi, çevresel koşulları ve insani dokusuyla çok zengin bir kültüre sahip bir 

şehirdir. Bu doğal zenginlik sayesinde Hatay’ın doğal florasında bugüne kadar yaklaşık 250’si 

endemik olmak üzere toplam 2.000’den fazla bitki taksonunun olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalışma, Hatay ilinin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından değerlendirilmesi, tıbbi ve aromatik 

bitki potansiyeli, üretimi (kültürü yapılan ve doğadan toplanan) ve ticaretini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Hatay ilinde kültürel olarak 1470 da alanda tıbbi ve aromatik bitki 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. En fazla üretimi yapılan bitkiler sırasıyla dereotu, kekik, defne, 

nane ve sumaktır. Doğadan en fazla toplanan bitkiler de sırasıyla defne, sumak, kekik, adaçayı 

ve biberiyedir. İhracatı yapılan bitkiler ise sumak, defne yaprağı, mahlep, nane ve meyan 

köküdür.  

Anahtar Kelimeler: Hatay, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Değerlendirme 

EVALUATION OF HATAY IN TERMS OF MEDICINAL AND AROMATIC 

PLANTS 

ABSTRACT 

Hatay is a city that has a rich culture with its geographical climate, environmental conditions 

and human texture. Thanks to this natural wealth, it has been determined that more than 2,000 

plant taxa, approximately 250 of which are endemic, have been found in the natural flora of 

Hatay. This study was carried out to evaluate the province of Hatay province in terms of 

medicinal and aromatic plants, medicinal and aromatic plant potential, production (collected 

and collected from nature) and trade. In the province of Hatay, 1470 cultural and aromatic plants 

are cultivated. The most produced plants are dill, thyme, laurel, mint and sumac. The most 

collected plants from nature are laurel, sumac, thyme, sage and rosemary respectively. Exported 

plants are sumac, bay leaf, mahlep, mint and licorice root. 

Keywords: Hatay, Medicinal and Aromatic Plants, Evaluation 
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SAFRAN’IN (CROCUS SATİVUS L.) TIBBİ VE FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Hasan ASİL 

ÖZET 

Safran (Crocus sativus L.) gıda, boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan ekonomik değeri 

yüksek bir bitkidir. Safran üzerine son zamanlarda yapılan çalışmalarda safranın birçok hastalık 

tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada safranın tıbbi ve farmakolojik 

özellikleri üzerine yapılan çalışmalar incelip daha sonra yapılacak araştırmalara yol göstermek 

amaçlanmıştır. Safran üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde safranın, antioksidan, anti – 

enflamatuar, antikonvülzan, antikanser, katalaz, apoptoz, uteris ve östrus döngüsü, etkisive 

retinal fonksiyon, glütation S- transferaz (GST ) aktivitesi, antimikrobiyal, antitümörjenik 

etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca hafıza kuvvetlendirici, antidepresanlar ve 

anksiyolitikler, antityrosinase, afrodizyak, oküler kan akımını arttırmak, genetik koruyucu, 

antihipertansif, antitussifler, antihiperlipidemik, kardiyoprotektif, immüno-modile edici 

aktivitesi ve düzenleyici etkisi, sinir koruyucu ve birçok tıbbi ve farmakolojik özelliğe sahip 

olduğu bildirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Crocus sativus L., Farmakoloji, İlaç, Safran 

MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF SAFRAN (CROCUS 

SATIVUS L.) 

ABSTRACT 

Saffron (Crocus sativus L.) is a plant with high economic value used in the food, dye, cosmetics 

and pharmaceutical industries. In recent studies on saffron, it has been reported that saffron can 

be used in many diseases. The aim of this study was to investigate the medical and 

pharmacological properties of saffron and to guide the future researches. When the researches 

on saffron were examined, it was revealed that safran has antioxidant, anti - inflammatory, 

anticonvulsant, anticancer, catalase, apoptosis, uterine and estrous cycle, effect and retinal 

function, glutathione S-transferase (GST) activity, antimicrobial and antitumorogenic effects. 

In addition, it has been reported that memory enhancer, antidepressants and anxiolytics, 

antityrosinase, aphrodisiac, ocular blood flow, genetic preservatives, antihypertensive, 

antitussives, antihyperlipidemic, cardioprotective, immuno-modulating activity and regulatory 

effect, neuroprotective and many medical and pharmacological properties. 

Keywords: Crocus sativus L., Pharmacology, Pharmaceutical, Saffron. 
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HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE BAKIŞI 

Hasan ASİL 

ÖZET 

Günümüzde birçok hastalığın tedavisine çözüm bulunamamış veya mevcut tedaviler yeterli 

gelmediği için tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada, 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğrenimine devam eden 181 adet 

öğrenciye tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgileri, bitkilerden hangisini daha fazla 

tanıdıkları, hangi amaçla kullandıkları, nerelerden temin ettikleri hakkında bilgilerini 

değerlendirmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Öğrencilerin %65 erkek ve %35 bayan, 

%67 23-30 arasında, %96 bekar, %29 bitki koruma, %28 tarla bitkileri, %18 bahçe bitkileri ve 

%36’sı 3. Sınıf, %27 si ikinci sınıf öğrencilerinden oluşturmaktadır. Öğrencilerin tıbbi ve 

aromatik bitkiler içerisinden en fazla tanıdıkları sırasıyla; kekik, adaçayı, sarımsak, nane, 

papatya ve böğürtlendir. Öğrenciler tıbbi ve aromatik bitkileri en fazla tedavi amaçlı ve daha 

sonra sırasıyla gıda, baharat, kozmetik ve keyif verici olarak kullanmaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: MKÜ, Öğrenci, Tıbbi ve Aromatik Bitki, Ziraat 

ABSTRACT 

Nowadays, the demand for medicinal and aromatic plants is increasing day by day because the 

treatment of many diseases cannot be solved or existing treatments are not sufficient. In this 

study, a questionnaire study was conducted to 181 students who were continuing their education 

in Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, in order to evaluate their 

knowledge about medicinal and aromatic plants, which plants they know more about, what they 

use and where they obtain them. 65% male and 35% female, 67% 23-30, 96% single, 29% plant 

protection, 28% field crops, 18% garden plants and 36% 3rd class, 27% second grade students. 

The most familiar of the students in medical and aromatic plants, respectively; thyme, sage, 

garlic, mint, chamomile and blackberry. Students use medicinal and aromatic plants for the 

most therapeutic purposes and then as food, spices, cosmetics and pleasure. 

Keywords: MKU, Student, Medical and Aromatic Plant, Agriculture.  



 

 
80 

AKDENİZ BÖLGESİNDE EJDER MEYVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Şule Hilal ATTAR 

Emre ESER 

Ebru KAFKAS 

ÖZET 

Ejder meyvesi Türkiye’ye son yıllarda yetiştiriciliğine başlanan ve süper meyve olarak tanınan 

ve karlılığı yüksek olan meyve türlerindendir. Ekzotik meyve olarak bilinen ejder meyvesi 

Cactaceae familyasında yer alıp, sadece meyve olarak değil güzel ve iri çiçeklerinden dolayı 

süs bitkisi olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu meyve türünün en büyük avantajı bir kez 

dikimi yapıldığında o bitkilerden 20 yıl boyunca ekonomik olarak ürün alınabilmektedir. Bunun 

ötesinde insan sağlığı açısından önemli fitokimyasal kaynağı olarakta bilinmektedir. 

Hylocereus cinsine giren meyve kabuk ve eti rengi farklı renlerde olan türleri içermekte ve 

genelde dünyada tropik ve subtropik iklim özelliklerine sahip Amerika, Güney Florida, 

Caribbean, Hawaii, Asya, Avusturalya, Taiwan, Vietnam, Malezya ve İsrail’de 

yetiştirilmektedir. Türkiyede pitahayalar Akdeniz Bölgesinde özellikle kıyı şeridinde açıkta 

yada örtü altında büyük potansiyele sahiptir. Bu makalede, ejder meyvesi (pitaya) 

yetiştiriciliğinde tarımsal uygulamalar (çoğaltma, dikim sıklığı, budama, mineral beslenme, 

sulama gibi), tozlanma ve derim konusunda bilgiler özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pitaya, çeşitler, yetiştiricilik.   

DRAGON FRUIT GROWING IN MEDITERRANEAN REGION 

ABSTRACT 

Dragon fruit,  a recently introduced super fruit in  Turkey and is  considered  to  be  a  promising remunerative 

fruit crop. Pitahayas as known exotic fruits belong to Cactaceae family and not only considered as fruit has 

ornamental value due to the beauty of their large flowers. The biggest advantage of this crop is that once planted, 

it can be grown for about 20 years, economically. In addition fruits are rich in healthy phytochemicals. Hylocereus 

genus have many species such as various peel and pulp colors and can be grown mostly in tropical and subtropical 

America, South Florida, Caribbean, Hawaii, Asia, Australia, Taiwan, Vietnam, Malaysia, and Israel. In Turkey, 

pitahayas have a big potential especially Mediterranean coastal region either open-field orprotected cultivation 

conditions. In this paper it was aimed to summarize agronomical applications such as propagation, cultivation 

practices (supports, density, pruning, mineral nutrition, irrigation, etc.), pollination and harvesting of dragon fruit. 

Key words: Pitaya, cultivars, cultivation.  
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AKIL-BİLİM VE AHLÂKTAN KOPARILAN DİN 

Kamil Hayati AYDIN 

ÖZET 

Din; huzuru, barışı, refahı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve medeniyeti dünya haya-tında inşa 

ederek mutlu bir toplum meydana getirmek amacıyla Yüce Tanrı tarafından  gönderilen ilâhî 

mesaj demektir. Bu çerçevede önceki dinler de  söz konusu olacaktır. An-cak, sunumumuzun 

omurgasını, ana temasını elbette “İslam Dini” teşkil edecektir. 

“İslam” kelimesinin kökü olan silm ve selam’dan türeyen kelimeler Kur’an-ı Kerim bünyesinde 

100’den fazla ayette geçmektedir. İslam kelimesi ise, isim ve fiil halinde 10’ dan fazla ayette 

yer alır.” 

Kur’an bünyesinde, Allah’a teslim olmak anlamında kullanılan islam’ın köklerinden biri olan 

silm; barış, güven ve huzur; selam ise; mutluluk, esenlik, güven demektir. Kur’an, vahiy 

kaynaklı dinin adını İslam koyarak Tanrısal dinin amaçladığı hedefleri ve insan haya-tına 

kazandırmak istediği değerleri göstermiştir.” (İslam ismiyle ilgili ayetler: Âli İmran, 19, 85, 

Mâide, 3) 

İslam’ın anlamı bu iken, günümüzdeki duruma baktığımızda ortaya çıkan çelişkiyi görmemek 

mümkün değildir. Zaten asıl problem de buradadır. O halde, barışı, huzuru, re-fahı ve mutluluğu 

amaçlayan bir dinden bu günkü duruma nasıl gelindi? Bu sorunun ceva-bını bulmadan ve 

gereğini yapmadan hiçbir yere varabilmemizin imkânı yoktur. Aslında hastalığı, bütün İslam 

ülkelerini saran bu virüsü tespit etmeden tedavisinin de yapılamaya-cağı açıktır. Dolayısıyla, 

teşhisi ve tedavinin nasıl yapılması gerektiğini kısıtlı bir zaman içerisinde ve özet olarak 

verebilmek imkânsız denilebilecek kadar zordur. Âcizane, özetin de özeti olarak, gücüm 

yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım. 
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ESKİ ÇAĞ’DA MERSİN ÇEVRESİNİN JEOPOLİTİĞİ 

Hasan BAHAR 

ÖZET 

Anadolu’nun güney kesiminde Akdeniz’e paralel olarak uzanan Toros Dağları yer alır. 

Mezopotamya kaynaklarında “Gümüş Dağları” olarak geçen bu dağlar, Anadolu 

uygarlıklarının olduğu kadar komşu uygarlıkların gelişmesinde hayat kaynağı olmuştur. 

Toroslar il ziraat, hayvancılık ve madenciliğin görüldüğü yerlerin başında gelir. Derin 

akarsuların yardığı vadi tabanları tarih öncesinden itibaren doğu batı, kuzey güney ulaşımında 

bağlantı yollarını oluşturur.  

Batı’dan Fethiye Körfezi’nden doğuda Hakkari’de Cilo Dağlarına kadar uzanan Toroslar 

burada Mezopotamya’yı  doğu yönünde; kuzeyden  güneye doğru kuşatan Zagroslarla birleşir. 

Mersin ve çevresi Doğu, Batı ve Orta Toroslar olarak üçe ayrılan Torosların orta yerinde kalır. 

Batı ve Orta Torosların ayrıldığı kesimde kalan Mersin  çevresinde Doğu-Batı kültürlerinin 

uğrak yeri olan Külek-Pozantı, Silifke-Sertavul geçitleri yer alır.  

Bugün Mersin il merkezi içinde yer alan Yumuktepe Höyüğü  on bin yıldır, Neolitik Çağdan 

itibaren bir çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. 1930’lardan itibaren araştırmalar yapılan 

Yumuktepe’de; 9 000 yıl önce buğday ve arpanın ziraata alındığı, koyun ve keçinin 

evcilleştirildiği ve 7000 yıl önce dünyada ilk maden döküm tekniklerinin  geliştirildiği tespit 

edilmiştir.  

Yumuktepe’de yapılan kazılar bölgenin dokuz bin yıllık Anadolu ile Doğu Akdeniz uygarlıkları 

arasındaki kültürel ilişkileri göstermesi ve bölgedeki kültürel geçmişin tabakalanmasını 

vermesi bakımından önemlidir. Burada arkeolojik kazılar ve yazılı kaynaklar doğrultusunda  bu 

kültürlerin gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Neolitik, Yumuktepe, Jeopolitik, Antik, Tarih  
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SİLİFKE YÖRESİNDE TOPRAKSIZ TARIM ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÖNEMİ 

Aşkın BAHAR 

Levent SON 

ÖZET 

Silifke coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle çilek yetiştiriciliğinin çok başarılı bir 

şekilde yapıldığı bir yöredir. Tüm Dünyada olduğu gibi Silifke?de de çilek yetiştiriciliği son 15 

yılda hem nitelik hem de nicelik olarak oldukça yüksek oranda artış göstermiştir. Yörede 

özellikle Göksu Deltasında üreticilerin yarıdan fazlası çilek yetiştiriciliği yapmaktadır. Fide 

firmaları yaptıkları arazi denemeleri ile bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun, hastalıklara, 

zararlılara ve yola dayanımı iyi, verim ve kalite yönünden üstün olan çeşitlerin frigo fide olarak 

yayılmasını sağlamışlardır. Ayrıca bu fideyi tedarik eden firmalar üreticilere ilaç gübre ve 

sulama ekipmanları gibi girdileri de sağlamaktadırlar. Gelişen çilek yetiştiriciliği ile çilek 

ihracatı yapan firmalar ve önsoğutma uygulaması yapan modern soğuk hava depoları da artış 

göstermiştir. Son yıllarda yörede örtü altında topraksız çilek tarımı başlamış ve bunun için 

modern seralar inşa edilmiştir. Verimin daha fazla, hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünün 

daha kolay olması, yetiştirme döneminin uzun, meyvelerin temiz, kaliteli, lezzetli olması, iş 

gücünün daha verimli kullanılabilmesi gibi üstün özelliklerinden dolayı, kurulum ve işletme 

maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen bölgede topraksız çilek tarımı çok hızlı bir gelişim 

göstermiştir. Bu topraksız çilek tarımı yapan işletmelerin artmasıyla üretim zamanı uzatılmış 

ve kaliteli çilek meyveleri Kasım ile Temmuz ayları arasındaki dönemde piyasaya sunulmaya 

başlanmıştır. 2009 yılında 1 dekarlık alanda deneme yapılarak başlanan örtü altı çilek tarımı 

günümüzde 600 dekara ulaşmış durumdadır. Bu makalede Silifke yöresinde topraksız tarımda 

çilek yetiştiriciliğinin durumu ve gelecekte bu alanların daha da artması için neler yapılabileceği 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Silifke, çilek, topraksız tarım, kokopit, frigo fide 
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THE SOILLESS STRAWBERRY CULTIVATION AND IMPORTANCE IN  

SILIFKE REGION 

ABSTRACT 

Silifke is a region where strawberry cultivation is very successful because of its geographical 

location and climate. As in all over the world, strawberry cultivation in Silifke has increased 

considerably both in quality and quantity over the last 15 years. In addition, the companies that 

supply seedlings provide to producers with inputs such as pesticides, fertilizers and irrigation 

equipments. Strawberry export companies and modern pre-cooled storage have increased with 

high amount of strawberry cultivation. The soilless strawberry cultivation has started in the 

region and modern greenhouses have been built for this purpose in recent years. The soilless 

strawberry cultivation despite the high construction and operating costs has shown a very rapid 

development in spite of such as the high yield, high efficiency of the diseases, pests and weed 

control, long cultivation period, obtaining clean, high quality and delicious fruit, more efficient 

use of labor in the region. The production time were extended with increasing the number of 

agricultural companies and the high quality strawberry fruits were began started to be sold in 

the period between November and July. Seedling companies have provided suitable varieties 

for the climate and soil structure of the region, superior in terms of disease, pest and road 

resistance, yield and quality with their field trials. More than half of the producers are making 

strawberry cultivation in the region especially in Silifke Göksu Delta area. The strawberry 

cultivation started with 1 da area in 2009 and today it has reached 600 da. In this article, it was 

evaluated the status of strawberry cultivation in soilless agriculture in Silifke region and what 

can be done to increase these areas in the future. 

Key words: Silifke, strawberry, soilless agriculture, cocopeat, frigo seedlings 
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MERSİN İLİNDE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU BAZI 

VERİM VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ 

Dilek Tüney BEBEK 

Mahmut KESKİN 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Mersin ili genelinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut yapısının ve sorunlarının 

tespiti ile bu sorunların çözümü için değişik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

ilin tamamını temsil edecek şekilde her bir ilçeden, koyun sayıları ile orantılı olarak değişen 

sayıda yetiştirici ile anket yapılmıştır. Anketler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş ve 

frekans tabloları oluşturulmuştur. Bu sonuçlara göre bölgede koyun yetiştiriciliğinin genellikle 

40 yaş üzeri bireyler tarafından yapıldığı ve yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin yetersiz olduğu 

belirlenmiştir. Bölgede genellikle koyun yetiştiriciliğinde en fazla Güney Karaman ve İvesi 

koyun ırklarının tercih edildiği görülmektedir. Koyun yetiştiricileri hayvan beslemede meraya 

ilave olarak bir miktar yemleme de yapmaktadırlar. Yetiştiriciler ürün pazarlama, meraların 

yetersizliği, hayvan sağlığı ve damızlık temininde sorunları olduğunu belirtmektedirler. 

Anahtar kelimler: Sosyal durum, Koyun, Sorunlar, Çözüm önerileri 

 

CURRENT STATUS, SOME YIELD AND STRUCTURAL PROPERTIES OF SHEEP 

BREEDING IN MERSİN 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the current structure and problems of sheep breeding 

in Mersin province and to develop different proposals for the solution of these problems. In 

the study, surveys were conducted with a number of breeders that varied in proportion to the 

number of sheep from each district to represent the entire province. Surveys were evaluated 

using SPSS package program and frequency tables were created. According to the results 

obtained, it was determined that sheep breeding was generally performed by individuals over 

40 years of age and their education levels were insufficient. It is observed that South 

Karaman and Ivesi sheep breeds are preferred mostly in sheep breeding in the region. Sheep 

farmers also offer feed in different amount in addition to the pasture. Breeders indicate 

problems with product marketing, inadequate pasture, animal health and breeding 

Key words: Mersin, sheep, problems and solution proposal 
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THE SITUATION IN KOSOVO DURING ‘90s OF XX CENTURY: FROM 

HISTORICAL VIEW 

Selim BEZERAJ 

Arian JANOVA 

ABSTRACT 

Within this paper will include a review the process of political, economic and cultural 

developments in Kosovo after 1989. At the same time will be issued a general parallel changes 

that occurred in communist countries and in Kosovo after 1989. Within this page are presented 

some key points that will contain the paper. The fall of the Berlin Wall has an undeniable 

connection with Kosovo, which at that time was isolated under the worst dictatorship in the 

former communist East countries. In addition to collapse of the Iron Curtain in 1989 also 

happened to change the autonomy of Kosovo, which has a radical change in the constitutional 

position of Kosovo. The process of change in Kosovo after 1989 coincides with many political 

events that occurred as a result of the establishment of Serbian authorities to violent measures. 

Thus, the impact of 1989 will then inspires the movement of Albanians in Kosovo to make 

efforts to gain freedom and to become part of Western democracy. Therefore, Albanians in 

Kosovo in `90 years to become politically organized peaceful resistance by creating institutions 

to which people will find support in living requirements. In this form the institutions of Kosovo 

in`90 years played a key role in the changes that occurred within of Kosovo society.  

Keywords: Kosovo, situation, political, historical, developments 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 60-66 AY ARASI 

ÇOCUKLARIN RESİMLERİNDE YER VERDİKLERİ AİLE İLE İLGİLİ 

KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine Yılmaz BOLAT 

Kerim ÜNAL 

ÖZET 

Bu araştırma okul öncesi eğitime devam eden 60-66 ay arası çocukların resimlerinde yer 

verdikleri kavramların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada okul öncesi 

eğitime devam eden çocukların resimlerinde yer verdikleri kavramların isimleri, kavram 

çeşitleri ve kavramların kullanım sıklıkları değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Mersin il 

merkezindeki okul öncesi eğitim alan çocuklar, araştırmanın örneklemini ise bir resmi ve bir 

özel okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 30 çocuk oluşturmuştur. Her bir kurumdan 

tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60-66 aylık 15'er çocuk seçilmiştir. Örnekleme alınan çocuklara 

aile konulu resim çizmeleri istenmiştir. Bu amaçla çocuklara resim kağıtları ve pastel boyalar 

dağıtılmıştır. Yapılan resimler toplanarak ve veriler Resim Analiz Formuna işlenerek analiz 

edilmiştir. Araştırmanın veri analizi süreci devam etmektedir. 

 

EVALUATION OF CONCEPTS WHICH INTERESTED IN FAMILY ON ARTS OF 

60 BETWEEN 66 MONTHS CHILDREN WHO TAKE PRESCHOOL EDUCATION 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the concepts of 60-66 months children who are attending 

pre-school education. In the research, the names of the concepts, concepts and the frequency of 

the concepts used in the paintings of the children attending pre-school education were 

evaluated. The population of the study consisted of the children receiving pre-school education 

in the city center of Mersin and the sample of the study consisted of 30 children attending an 

official and a special pre-school education institution. 15 children from 60-66 months were 

selected from each institution by random sampling method. Children were asked to draw 

pictures on the theme of family. For this purpose, children were given painting papers and pastel 

paints. In order to prevent children from being affected from each other, they were able to sit 

in the same environment and draw pictures. The pictures which were made by the children 

according to the instructions of the researchers were collected and analyzed. The data obtained 

from the data analysis were evaluated and processed in the Image Analysis Form. The data 

analysis process of the research continues. 
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1946 SEÇİMLERİ VE TBMM VIII. DÖNEM İÇEL (MERSİN) MİLLETVEKİLLERİ 

 Birgül BOZKURT 

ÖZET 

Cumhuriyet Döneminde çok partili siyasal hayata geçişi temsil eden genel seçimler 21 Temmuz 

1946 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dışında yeni kurulan 

Milli Kalkınma Partisi, Demokrat Parti (DP), Liberal Demokrat Parti, Türkiye İşçi ve Çiftçi 

Partisi ve Yalnız Vatan İçin Partisi katılmıştır. Seçimlere katılım % 75 oranında gerçekleşmiş, 

TBMM’de 465 sandalyenin 397’sini CHP, 61’ini DP ve 7’sini ise bağımsızlar kazanmıştır. 7 

Ocak 1946 tarihinde kurulan DP, seçimlerde 273 aday göstermiş, 16 ilde seçimlere 

katılamamıştır. DP, 12 ilde temsil imkânına sahip olmuştur ve bunlardan biri de İçel’dir. VIII. 

Dönem TBMM, pek çok açıdan önemli bir Meclis’tir. Farklı partilerden oluşan Meclis, Türk 

siyasal kültüründe iktidar-muhalefet ilişkisi deneyimine örnek oluşturması açısından katkıda 

bulunmuştur. VIII. Dönem TBMM’de temsil imkânına ulaşanlar arasında özellikle aktif 

siyasete ilk defa katılan kişilere rastlanmaktadır. İçel’i temsil etmek üzere seçilenler bu konuda 

önemli bir örnektir. İçel’i temsil eden sekiz milletvekilinden beşi ilk kez Meclis’e katılmıştır. 

Toplam sekiz milletvekili bulunan İçel’den DP’nin kurucuları arasında yer alan Refik 

Koraltan’da yer almaktadır. Ayrıca Haydar Aslan, Halil Atalay, Mehmet Ali Saim Ergenekon, 

Mehmet Salih İnankur, Aziz Köksal, Celâl Ramazanoğlu yer alır. Ara seçimlerde CHP’den Ali 

Menteşoğlu kazanmış ve İçel temsilcileri arasında yer almıştır. Bu çalışmada Türk siyasal 

kültüründe önemli izler bırakan 1946 seçimleri ve VIII. Dönem TBMM’nin çalışmaları İçel 

örneğinden yola çıkarak ele alınmıştır. Seçimler, ulusal ve yerel basından elde edilen veriler 

ışığında; milletvekillerinin Meclis faaliyetleri, TBMM tutanaklarına göre değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın amacı Türkiye’nin demokratikleşme deneyimine taşradan bir örnekle katkıda 

bulunmaktır. 
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THE ELECTIONS OF 1946 AND TBMM?S VIIIS PERIOD MEMBERS OF THE 

PARLIAMENT OF İÇEL (MERSIN) 

ABSTRACT 

In the Republican Period, the general elections that represented of passing to the multi-party 

political life are fulfilled in July 21, 1946. Apart from the Republican People Party, (CHP) the 

newly founded parties of National Development Party, Democratic Party, (DP), Liberal 

Democratic Party, Turkish Workers and Farmers Party and Only for the Country Party 

participated to the elections. The participation to the elections reached to 75 percent of the 

population. Of the 465 total seats in the TBMM, 397 were won by the CHP, 61 by the DP and 

7 were won by the independents. DP which was founded on January 7, 1946, showed 273 

candidates in the elections, and did not participate to the elections in 16 cities. DP received the 

opportunity of representation in 12 cities. One of them was İçel. VIII. Period parliament was an 

important parliament in many respects. Being composed of many parties, it supported to the 

experience of government and opposition relation in the Turkish political culture. Among those 

who found the opportunity of representaion in the VIII’s period of TBMM, one sees people 

who participated to the active politics for the first time. Those who were elected for İçel are 

good examples of it. Of the 8 representatives of İçel, 5 participated to the active politics for the 

first time. Refik Koraltan who was one of the founders of the DP was also among these 8 

representatives of İçel. Additionally, Haydar Aslan, Halil Atalay, Mehmet Ali Saim Ergenekon, 

Mehmet Salih İnankur, Aziz Köksal, Celal Ramazanoğlu, were the other representatives. Ali 

Menteşoğlu from CHP won the intermediate elections and became one of the representatives 

of İçel. This study examines the 1946 elections that left important traces in the Turkish political 

culture and the acts and deeds of the TBMM’s VIII. period from the example of İçel. The 

elections are evaluated in the light of the data received from the national and local pres; the 

deeds and acts of the members of the Parliament and the TBMM’s reports. The aim of this study 

is to support to the Turkey’ democratization experience with an example from a provincial 

region. 
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE MERSİNDE ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMU: 

ISI YUVA OKULU 

 İbrahim BOZKURT 

ÖZET 

1934 yılında Mersin kent merkezinde öğretmen Mürşide Sümer tarafından Isı Yuva Anaokulu eğitim 

hayatına başladı. Daha sonra anaokulunu da kapsayan Isı Yuva Okulu, ilköğretim düzeyinde eğitim 

vermeye başlamış ve 1937’de ilkokul kısmının ilk sınıfı açılarak öğrenci kaydı yapılmıştır. 1936-37 

Eğitim-Öğretim döneminde okula 90 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Isı Yuva Okulu’nda, açıldığı tarihten 

itibaren Mersin Halkevi ile ortak bir program geliştirilmiştir. Halkevi bünyesinde Türkçe Konuşturma 

Cemiyetinin, kentte yaşayan Nusayrileri Türk kültürü ve diliyle kaynaştırma kapsamında yetişkinlere 

gece kursları ve seminerler verilmiştir. Isı Yuva Anaokulunun işlevi ise okul öncesi çocukların biran 

önce Türkçeyi öğrenmeleri ve doğru kullanmalarını öğretmek olmuştur. Mersin’de açılan ilk özel Türk 

okulu unvanını taşıyan kurum, programında yer alan gerek yabancı dil dersleri gerekse o dönem için 

uyguladığı özgün eğitim bilimleri yöntemleri ile kent belleğinde unutulmaz bir iz bırakmıştır. Bu 

bağlamda bildirinin amacı, Erken Cumhuriyet döneminde Mersin’de özgün ve özel bir eğitim kurumu 

olan Isı Yuva Okulu?nun, kentin toplumsal yapısını dikkate alarak üstlenmiş olduğu sosyo-kültürel 

işlevi ve uyguladığı eğitim modelini, tarihsel analiz yöntemiyle incelemektir. 

 

A PRIVATE EDUCATION INSTITUTION IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD 

IN MERSIN: ISI YUVA SCHOOL 

ABSTRACT 

In 1934, Isı Yuva Preschool started education by a teacher named Mürşide Sümer in Mersin city center. 

Then, Isı Yuva School School, which also included a kindergarten, started to provide education at 

primary level and in 1937 the first class of elementary school was opened and students were enrolled. 

During the 1936-37 academic year, 90 students were enrolled in the school. A joint program with Mersin 

Halkevi has been developed since the beginning of the school. Turkish Conversation Society within the 

Halkevi, gave night classes and seminars to adults within the scope of making Nusayris living in the city 

integrate with Turkish culture and language. The function of Isı Yuva Preschool was to teach preschool 

children to learn Turkish fast and to use it correctly. The school which was the first Turkish private 

school to be opened in Mersin, has left an unforgettable mark in the memory of the city with its foreign 

language programs which had a unique language teaching method and its unique methods of education. 

In this context, the aim of the paper is to examine the socio-cultural function and the education model 

of Isı Yuva School which was a unique and special education institution established in the early 

republican period with historical analysis method taking into consideration the social structure of the 

city. 
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MENTEŞE İLÇESİNE YERLEŞEN KÖTEKLİ YÖRÜKLERİNİN DEĞİŞİM SÜRECİ 

Ünal BOZYER 

ÖZET 

Anadoluya 11. yüzyıldan itibaren gelmeye başlayan Yörükler, coğrafya olarak İçel bölgesini 

önemli merkezlerden biri olarak seçmişlerdir. Aynı dönemlerde Yörüklerin Menteşe bölgesine 

ulaştıkları bazı Arap seyyahların dikkatini çekmiştir. Halaçoğlu, Karaman valisi Vezir Ali Paşa 

tarafından İç-el Livâsı Ermenek kazâsı dahilindeki Bey-çayırı mahalline yerleştirilen İç-el 

Yörük Cemâatleri içinde Kuru-in, nam-ı diğer Köteklü Cemaatine de yer vermektedir. 17. 

Yüzyıldan itibaren çeşitli nedenlerle devletin zorunlu iskân politikalarına muhatap olan 

içlerinde Kötekli Yörüklerinin de olduğu bazı Yörük cemaatleri yerlerini terk ederek Teke, 

Hamid, Aydın, Muğla (Menteşe), Karesi ve Biga gibi yörelere yerleşmişlerdir. (Halaçoğlu, 

1991; 83-86). Muğla civarında meskun Kötekli aşiretinin varlığı 122 nolu Muğla şeriye 

sicilindeki H.1276 (1859-1860) tarihli 7 ve H.1270-1276 (1853-1859) tarihli 91 nolu 

hükümlerde geçen boşanma davasında görülmektedir (Keleş ve diğerleri, 1999; 8-107). 

Nitekim H.1307/1891 M. Aydın Vilayet Salnamesi’nde, Kötekli 142 nüfuslu, 30 haneli bir köy 

olarak kayda geçmiştir (Cantürk, 1998; 11). 1928?de yayımlanan Köylerimizin Adları isimli 

yayında, Kötekli köyü Muğla’ya bağlı köy olarak kayıtlıdır (Köylerimizin Adları, 1928; 951). 

1940 yılında Kötekli köyünün hudutları doğusunda Yeniköy, batısında Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Yerleşkesi, kuzeyinde Denizli-Muğla karayolu ve Karabağlar yaylası, güneyinde 

de Koca Mustafa dağıyla sınırlandırılmıştır. Köy, Muğla’nın Merkez ilçesi (Menteşe)?nin 

güneyinde ve 6 km. uzaklıkta, Muğla-Marmaris karayolundan 1km içeride kurulmuştur. 

Kötekli Yörükleri ilk yerleşim yerinde iken, yarı göçebe yaşamlarını sürdürmüşler; hayvancılık, 

odunculuk ve kervancılık işleriyle meşgul olmuşlardır. İlk yerleşim bölgesindeki evleri yaşam 

tarzlarına uygun olarak tek odalı, ahşap veya kerpiçten, derme çatma yapılardır. Sonraki 

yıllarda aynı bölgede mülkiyetlerini ovaya doğru genişleterek, yarı göçebe yaşamdan yerleşik 

yaşama geçmişlerdir. 1980?li yılların sonlarından itibaren üniversite yerleşkesinin gelişmesiyle 

yeniden değişim sürecine giren Kötekli Yörükleri, günümüzde on bini aşan ve yoğunluğu 

üniversite öğrencilerinden oluşan köylerinde veya mahallelerinde yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Bildiri de özellikle üniversite yerleşkesinin gelişimiyle birlikte hemen 

çeperinde yer alan Kötekli Köyündeki sosyo-ekonomik değişim; tarımsal üretimden hizmet 

sektörüne geçiş sürecinde istihdamın farklılaşması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar 

ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yörükler, Kötekli Yörükleri, toplumsal değişim, Muğla, Menteşe 
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CHANGING PROCESS OF THE KOTEKLI YÖRÜKS SETTLED IN THE MENTESE 

DISTRICT 

ABSTRACT 

For the Yörüks (Nomads) who started to arrive in Anatolia in the 11th century İçel had been an 

important centre. Some Arabian travellers noted that Yörüks arrived in the Menteşe area during 

the same period. Halaçoğlu includes the Kuru-İn a.k.a. Köteklü Community in the İç-el Yörük 

Communities that had been settled to the Bey-çayırı area within the İç-el Province Ermenek 

district by the Vizier Ali Pasha, Governer of Karaman. From the 17th century onwards some 

Yörük communities including the Kötekli Yörüks had been subjected to the forced settlement 

policies of the government with various reasons. These communities had left their regions and 

settled to areas like Teke, Hamid, Aydın, Muğla (Menteşe), Karesi and Biga (Halaçoğlu, 1991; 

83-86). Presence of a settled Kötekli tribe in Muğla area can be seen in a divorce suit recorded 

under 122nd Muğla Şeriyye Register article 7 dated 1276 AH (1859-1860 CE) and article 91 

dated 1270-1276 AH (1853-1859 CE) (Keleş et. al., 1999: 8-107). Furthermore, Kötekli was 

recorded as a village with a population of 142 and 30 households within the Aydın Province 

Annual Records (Cantürk, 1998; 11). In a 1928 publication titled Köylerimizin Adları (The 

Names of Our Villages) Kötekli village was recorded under the Muğla Province (Köylerimizin 

Adları, 1928; 951). In 1940 the borders of Kötekli village were defined as (with current 

landmarks) Yeniköy to the east, Muğla Sıtkı Koçman University Campus in the west, Denizli-

Muğla highway and the Karabağlar uplands in the north and finally Koca Mustafa mountain to 

the south. The village is located in the 6 km south of Muğla Central District within a 1 km 

distance from Muğla - Marmaris highway. In their first settlement area Kötekli Yörüks 

maintained their semi-nomadic lifestyle and engaged in activities like husbandry, forestry and 

caravan trade. Dwellings in their first settlement area are one-roomed makeshift structures made 

of wood or adobe in conformity with their life style. Later on, they have expanded their 

properties towards the upland and transited to permanent settlements abandoning their semi-

nomadic life style. With the late 1980s Kötekli Yörüks has entered yet another changing process 

with the development of the university campus. Currently they live in their now transformed 

village/quarter with a population over 10.000 that is mainly composed of university students. 

This study mainly focuses on the socio-economic change in the Kötekli Village in parallel with 

the development of the university campus right on its borders; the differentiation of 

employment during the transition from agricultural production to service industry and arising 

problems by extension. 

Key Words: Yörüks, Kötekli Yörüks, Social Change, Muğla, Menteşe   
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ÇOCUK MU GELİN Mİ? 

Aysu BULDUM 

Duygu Vefikuluçay YILMAZ 

ÖZET 

Ülkemizde kız çocuklarının toplumsal yapı ve kültürel değerlerimiz göz önüne alındığında 

hayata bir sıfır geriden başladıkları görülmektedir. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ve çeşitli 

sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçmesiyle kız çocukları eğitim hakkını kullanabilmekte 

ve geleceklerini sağlam adımlarla inşa edebilmektedir. Durum böyle olsa da ne yazık ki 

günümüzde hala daha kız çocuklarının okul sıralarında olması gerekirken zorla ya da bilinçli 

olmayan seçimlerle evlendirildiklerini görmekteyiz. TÜİK (2017) verileri incelendiğinde 

Mersin?de ikamet eden 1856 16-19 yaş arası kız çocuğunun ilk evliliğini gerçekleştirdiği göze 

çarpmaktadır. Erken yaş evlilikleri yapan kız çocukları kontrasepsiyon bilgilerine yeterli 

ulaşamamaları sebebiyle maternal ve fetal/neonatal ölümlerle sonuçlanan adölesan gebelikler 

karşımıza çıkmaktadır. Erken yaş evliliklerin önlenmesi için sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

ailelerle iletişime geçilerek danışmanlıklar yapılması, erken yaş evliliğin olduğu durumlarda 

ise kız çocuklarının eğitim hayatlarının devam ettirilmesi ve yeterli ve doğru kontrasepsiyon 

kullanımı hakkında bilgiye ulaşmasının sağlanması oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki, 

mental, fiziksel ve emosyonel sağlığı yerinde olan kadın, sağlıklı çocuklar dünyaya getirecek 

ve sağlıklı toplumun devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Evlilik, Eğitim. 

IS SHE CHILD OR BRIDE? 

ABSTRACT 

Considering the social structure and cultural values of girls in our country, it is seen that they start a new 

life behind. When primary education becomes compulsory and various social responsibility projects are 

implemented, girls can use their right to education and build their future with sound steps. Although this 

is the case, unfortunately, we still see that girls are married to forced or unconscious choices while they 

are supposed to be at school. When the data of TUIK (Turkey Statistics Instıtue) (2017) are examined, 

it is noteworthy that the girl who is between 16-19 years of age had first marriage. Adolescent 

pregnancies, which result in maternal and fetal / neonatal deaths due to inadequate access to 

contraception information, are seen in girls with early age marriages. For the prevention of early age 

marriages, it is very important to communicate with families with low socio-economic level, to ensure 

that girls are educated in early age and to ensure that they have access to information about the use of 

adequate and correct contraception. It should not be forgotten that women with mental, physical and 

emotional health will bring healthy children and contribute to the maintenance of healthy society. 

Key Words: Adolescent, Education, Marriage. 
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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU(TÜİK) YAŞAM ENDEKSİ VE BU ENDEKS 

KAPSAMINDA MERSİN, ANTALYA, ADANA VE KAHRAMANMARAŞ 

İLLERİNİN ANALİZİ 

Zehra Alakoç BURMA 

ÖZET 

İktisadi gelişme ve toplumsal refah; insanların yaşam kalitesindeki iyileşme süreci olarak 

tanımlanabilir. İktisadi gelişme ve toplumsal refah eskiden sadece gelir değişkenine bağlı olarak 

tek boyutlu ölçülürdü. Oysa bugün; gelirin yanında gelişmenin farklı boyutlarında sağlanan 

başarıları yansıtan endekslerle çok boyutlu olarak ölçülmeye başlandı. Bu endeksler toplumsal 

gelişmeyi pek çok açıdan yansıtma imkânına sahip oldukları için, aynı zamanda toplumun sahip 

olduğu refah düzeyinin ölçüsü olarak da değerlendirilmektedir. Bu endeksler sayesinde bölge 

ya da ülkeler arası refah düzeyi karşılaştırmaları yapılabilmekte, ilgili ülke/illerde toplumsal 

ilerlemenin ne derece sağlandığı konusunda bilgi elde edilebilmekte, dolayısıyla politika 

yapıcıların başarıları da daha kolay analiz edilebilmektedir. Bu endekslerden birisi 2011 yılında 

OECD tarafından kullanılan “Daha İyi Yasam Endeksi (Better Life Index)”dir. Bir diğeri ise; 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) OECD’nin bu endeksini esas alarak illere ait ekonomik 

boyut yanında sosyal ve diğer boyutları dikkate alan “yaşam memnuniyet endeksi” 

çalışmasıdır. TÜİK, bu çalışmasını “İllerde Yaşam Endeksi 2015” olarak 2016 yılında 

yayımlamıştır. Türkiye’nin koşulları temel alınarak hazırlanan bu endeks 11 alanda 41 

göstergeden oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bu rapordaki tüm göstergeler açısından 

sıralamada 1.şehir olan Isparta ve bölge şehirleri olan Mersin, Adana, Antalya ve 

KahramanMaraş illerini incelemektir. Çalışma sonucunda; her bir gösterge açısından iller 

arasında farklılıklar bulunmasına rağmen genel endeks bazında Antalya 44.sırada, 

KahramanMaraş 48.sırada, Mersin 59.sırada ve Adana 61.sırada bulunmuştur. Bu çalışmanın 

sonuçlarından beklentimiz; Türkiye’nin “İllerde Yaşam Endeks” durumunu ortaya koymak, 

hükümet, işletmeler ve bireyleri bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, 

yatırımcılar, eğitimciler, üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, 

stratejiler ve yönetimsel araçlar geliştirmelerinde rehber olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Endeksi, Refah, TÜİK İllerde Yaşam Endeksi, 
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TURKEY STATISTICAL INSTITUTE (TSI), "WELL-BEING INDEX" AND 

ANALYSIS OF MERSIN, ADANA, ANTALYA AND KAHRAMANMARAŞ. 

ABSTRACT 

Economic development and social welfare; it can be defined as a process of improvement in 

people's quality of life. Economic development and social welfare were only one-dimensional 

measured depending on the income variable. Yet today; In addition to income, it is started to 

be measured multidimensional with indices reflecting the achievements in different dimensions 

of development. Since these indices have the ability to reflect social development in many 

respects, they are also considered as a measure of the level of welfare of the society. Through 

these indices, welfare level comparisons can be made between regions or countries, and 

information can be obtained about the degree to which social progress is achieved in the relevant 

country / provinces and thus, the achievements of policy makers can be analyzed more easily. 

One of these indices is the Better Life Index used by the OECD in 2011. The other is; Turkey 

Statistical Institute (TSI), the OECD consider other dimensions of social and economic 

dimensions of space next to the provinces on the basis of this index, "Well Being Index" study. 

TurkStat published its work in 2016 as Well Being Index in Provinces. This index, prepared on 

the basis of the conditions of Turkey is composed of 41 indicators in 11 areas. The aim of this 

study is to examine the cities of Isparta and its regional cities, Mersin, Adana, Antalya and 

KahramanMaraş in terms of all indicators in this report. In the results of working; Although, 

there were differences between the provinces in terms of each indicator, Antalya was ranked 

44th in overall index, Kahramanmaraş was ranked 48th, Mersin was in 59th place and Adana 

was in 61st place. Our expectation from the results of this study; Turkey's "Well Being Index" 

status to reveal the government, businesses and individuals are informed, governments, 

business, executives, digerati, investors, educators, creating awareness for universities, future 

plans, strategies and administrative tools is to guide their development. 

Keywords: Well Being Index, Prosperity/Welfare, TÜİK Well Being Index 
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DİGİTAL EKONOMİLERDE AR-GE VE YENİLİK: KÜRESEL GÖSTERGELERLE 

MERSİN İLİ DEĞERLERİ 

 Zehra Alakoç BURMA 

ÖZET 

Küresel rekabetin yoğunlaşıp bambaşka şekillere dönüştüğü ve 4.sanayii devrimine doğru 

gittiğimiz yıllarda bir ülkenin ekonomik gelişmişliği sadece emek, sermaye ve doğal kaynak 

miktarlarına bağlı değil, aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri ile AR-GE ve yenilikte 

yaptığı ilerlemelere de bağlıdır. Bu nedenle ekonomik gelişmişliği analiz ederken ekonomik 

faktörleri daha geniş perspektife yayarak analiz etmek ve ülkeler arasındaki rekabet güçlerinin 

ölçüldüğü değerlerinde incelenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Küresel rekabetin geçerli 

olduğu günümüzde; küresel pazarda yer alabilmek, öne çıkabilmek ve pazarda söz sahibi 

olabilmek için AR-GE ve yenilik işletmeler açısından çok önemlidir. Geçmişte zorunlu olarak 

bölgesel üretilen ürün ve hizmetlerden faydalanan insanlar; günümüzde dünyanın her yerinden 

bu küresel ürün ve hizmetlere çok rahat ulaşabilmektedir. Bu yüzden işletmeler, ürün ve 

hizmetlerinde farklılıklar ve yenilikler sunmalı, bunları ihtiyaca, kişiye ve topluma 

özelleştirmelidirler, bunu da ancak AR-GE ve yenilik ile gerçekleştirebilirler. Son yıllarda her 

alanda olduğu gibi işletmeler ve yönetim alanında da AR-GE ve yenilik kavramı ve innative 

olmak çok önemli hale gelmiştir. Son yirmi yıl boyunca AR-GE ve yenilik çeşitli sosyal 

bilimlerde oldukça etkin bir araştırma alanı bulmuş ve yönetimin ilgi noktası haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; işletmelerin hayatını sürdürmesindeki en önemli kavramlardan biri olan 

Araştırma ve geliştirme ve yenilik ile ilgili kavramları açıklamak ve bu alanda Mersin ili ile 

ilgili yapılmış göstergeleri kullanarak hangi alanlarda hangi tedbirleri almak gerektiğini 

önceden öngörebilmektir. Bu çalışmada çeşitli kamu ve özel sektör tarafından hazırlanan 

Mersin ile ilgili Arge ve yenilik değerleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarından 

beklentimiz; Mersin’in durumunu ortaya koymak, hükümet, işletmeler ve bireyleri 

bilgilendirerek, iktidarlar, iş dünyası, yöneticiler, bilişimciler, yatırımcılar, eğitimciler, 

üniversiteler için farkındalık yaratıp, geleceğe yönelik planlamalar, stratejiler ve yönetimsel 

araçlar geliştirmelerinde rehber olmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Yenilik, 4. Sanayii devrimi, Mersin, yönetim 
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RESEARCH & DEVELOPMENT AND INNOVATION IN DIGITAL ECONOMY: 

MERSIN VALUES BY GLOBAL INDICATORS 

ABSTRACT 

In the years when global competition has intensified and turned into different forms and we are 

heading toward the 4th industrial revolution, the economic development depends not only on 

the amount of labor, capital and natural resources but also on the progress made in innovation 

via information and communication technologies. For this reason, when analyzing economic 

development, it would be a correct approach to analyze economic factors by spreading wider 

perspectives and to examine their competitiveness between the countries. In today?s world of 

global competition, Research & Development (R&D) and innovation are very important for 

enterprises in order to be able to take place in global market, to move forward and to have a 

voice in the market. People in the past were inevitably benefited from goods and services 

produced locally however in today?s world can reach to all kinds of products and services 

produced globally. That is why the enterprises should present variations in their supplies and 

services and individualize them according to the demands of persons and communities. 

Research & Development and Innovation concept and being innovative have recently become 

an important concern in the fields of business and management as in every other. During the 

last 20 years innovation has found itself a significantly effective investigation area in various 

social sciences and have become the center of attraction by the executive committees. The 

purpose of this study is; explaining the concepts related to research and development and 

innovation which are one of the most important concepts in the life of enterprises and using the 

indicators made in this area in the field of Mersin, in which areas it is necessary to predict which 

measures should be taken. In this study, Research & Development values related to Mersin 

prepared by various public and private sectors were used. Our expectation from the results of 

this study; To present the situation of Mersin, to inform the government, businesses and 

individuals, to create awareness for governments, business world, administrators, informatics, 

investors, educators, universities and to guide them in the development of future plans, 

strategies and administrative tools. 

Keywords: Research & Development (R&D), 4th Industrial Revolution, Mersin, Management. 
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ÇEKİMSİZ SABİT TEDAVİ VE TEK MANDİBULAR KESER DİŞ ÇEKİMİYLE 

TEDAVİ EDİLMİŞ HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 Esra Yüksel COŞKUN 

Elçin ESENLİK 

ÖZET 

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı çekimsiz sabit tedavi ve tek mandibular keser diş 

çekimli tedavi edilen hastaların tedavi sonuçlarını sefalometri ve model analizi ile 

karşılaştırmaktır. Materyal ve Metod: 20 tek keser çekimli tedavi uygulanmış ve 20 çekimsiz 

sabit tedavi uygulanmış toplam 40 bireyin tedavi başı ve tedavi sonu lateral sefalometrik 

filmleri ve dental modelleri incelenmiştir. Sefalometrik olarak alt ve üst keser konumları 

incelenmiştir. Model analizinde ise ark genişlik ve uzunlukları değerlendirilmiştir. Tedavi başı 

değerlerinin ve tedavi etkinliğinin gruplar arasında karşılaştırılması için bağımsız grup t-testi, 

tedaviyle oluşan değişikliklerin grup içi değerlendirilmesinde ise eşleştirilmiş örneklem t-testi 

kullanılmıştır. Bulgular: Model analizinde alt 3-3 arası genişlik istatistiksel olarak tek keser 

grubunda çekimsiz gruba göre istatistiksel olarak anlamlı miktarda azalmıştır ve gruplar 

arasındaki değişimler anlamlı bulunmuştur (p?0,05). Çekimsiz ve tek keser çekimli gruplarında 

sırasıyla maksiller çapraşıklık miktarı 2,67±0,30 (mm) ile 3,07±0,36 (mm), mandibular 

çapraşıklık miktarı ise 7,11±0,27 (mm) ile 7,29±0,46 (mm)?dir. Tek keser çekimli grupta 

sefalometrik olarak alt ve üst keser pozisyonlarındaki değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişiklik gözlenmezken çekimsiz grupta Üst Keser Açı?sı ve üst keserin N-A düzlemine 

olan uzaklığı anlamlı bir miktarda artmıştır (p?0,05). Sonuç: Çekimsiz tedaviyle çapraşıklığın 

çözülmesine alternatif tedavi olarak uygun endikasyona sahip hastalara tek keser çekim tedavisi 

uygulanabilir. Keser protrüzyonundan kaçınmak için tek keser çekimi uygulanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çekimli tedavi, çapraşıklık, tek keser diş çekimi. 
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COMPARISON OF PATIENTS TREATED WITH NON-EXRACTION AND SINGLE 

MANDIBULAR INCISOR EXTRACTION 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this retrospective study was to compare the treatment results of patients 

treated with non-exraction and single lower incisor extraction using cephalometry and model 

analysis. Materials and Methods: A total of 40 patients? cephalometric and dental casts with 20 

single lower incisor exraction and 20 patients were treated non-exraction were used in our 

study. Results: The length of the Lower 3-3 was statistically significantly decreased in the 

Single Lower Incisor group and the changes between the groups were found to be significant. 

In the nonexraction and Single Mandibular Lower Incisor Extraction group, the amount of 

maxillary irregularity is 2.67 ± 0.30 (mm) and 3.07 ± 0.36 (mm), the amount of mandibular 

irregularity is 7,11±0,27 (mm) ile 7,29±0,46 (mm) respectively. In the Single Lower Incisor 

group, no statistically significant change was observed in the parameters of the upper and lower 

incisor measurements, while in the non-exraction group, the upper incisor angle and the 

distance of the upper incisors to the N-A plane increased significantly. Conclusion: As an 

alternative treatment to the resolution of crowding with non-extraction treatment, patients with 

appropriate indications can be treated with single lower incisor extraction. Single mandibular 

lower incisors can be applied to avoid lower incision protrusion. 

Keywords: Tooth extraction, Single Mandibular Lower Incisor Extraction. 
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GÖMÜLÜ KANİN DİŞİNİN SÜRMESİNDE OSTEOPERFORASYON YÖNTEMİ: 

VAKA RAPORU 

 Esra Yüksel COŞKUN 

 Elçin ESENLİK 

Yavuz FINDIK 

ÖZET 

Amaç Ortodonti ile ilgili temel sorunlardan biri tedavi süresinin uzun olmasıdır. Mikro-

osteoperforasyon yöntemi, kemiğin yeniden şekillenmesini hızlandırma yöntemlerinden biridir. 

Bu teknik, önceki hayvan çalışmalarına dayanarak geliştirilmiştir ve yapılan çalışmalarda 

alveolar kemikteki küçük ve sığ perforasyonların diş hareketini arttırdığı belirtilmiştir. Bu vaka 

raporunda gömülü kanin dişinin sürmesinde osteoperforasyon yöntemin etkinliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Vaka raporu Tek taraflı gömülü kanin dişi bulunan 17 

yaşında erkek hasta tedavi amacıyla kliniğimize başvurdu. Klinik ve radyolojik muayene 

sonucunda dişin palatinal tarafta olduğu ve çevre dişlerde rezorpsiyona neden olmadığı 

gözlendi. Gömülü dişe yerleştirilecek zincir buton ve alt çenede hawley plağı yardımıyla dişin 

sürdürülmesi planlandı. Sol tarafta dişe geleneksel yöntemlere uygun olarak cerrahi işlemle 

ulaşıldı, zincir buton yapıştırıldı ve vestibül kemikte osteoperforasyon tekniğine uygun olarak 

küçük ve sığ perforasyonlar yapıldı. Alt çene hawley plağı ve üst çene de zincir butondan elastik 

uygulamasıyla yaklaşık 10 ayda gömülü dişin sürmesi sağlandı. Sonuç Bu vaka raporunda 

Osteoperforasyon yöntemiyle maksiller gömülü kanin dişinin hızlı bir şekilde sürmesi ve 

ortodontik tedavi süresinin kısalması sağlanmıştır. Bu yöntem, gömülü kanin dişlerinin 

sürdürülmesinde alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gömülü kanin, osteoperforasyon, hızlandırılmış diş hareketi 
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OSTEOPERFORATION METHOD FOR ERUPTIONING OF IMPACTED CANINE: 

CASE REPORT 

ABSTRACT 

Objective Microosteoperforations are the process of accelerating bone remodeling by 

increasing cytokine levels around the teeth. This technique has been developed based on 

previous animal studies. In this case report, we aimed to evaluate the effectiveness of 

osteoperforation method in the treatment of impacted canine teeth. Case Report A 17-year-old 

male patient with unilateral impacted canin was admitted to our clinic for treatment. As a result 

of clinical and radiological examination, it was observed that the tooth was on the palatinal side 

and did not cause resorption in the surrounding teeth. The tooth was planned to be erupted by 

meaans of the elastics between hawley appliance used in mandible and button on the impacted 

tooth. On the left side, the tooth was reached by surgical procedure in with traditional methods, 

the chain button was bonded, small and shallow perforations were performed in the vestibule 

bone in accordance with osteoperforation technique. The elastic was placed by the patient 

between the hawley device in the lower jaw and the chain button on the impacted tooth. 

Conclusion Osteoperforation method leaded to the accelerated tooth movement of palatally 

impacted canine tooth and thus to shorten the duration of orthodontic treatment. This method 

can be used as an alternative method to erupt impacted canine teeth. 

Keywords: Impacted canine, Osteoperforation, accelerated tooth movement 
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UNİLATERAL DUDAK DAMAK YARIKLI BİR HASTANIN MODİFİYE LATHAM 

APAREYİYLE GEÇ DÖNEM ORTOPEDİK TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

 Esra Yüksel COŞKUN 

 Elçin ESENLİK 

 

ÖZET 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı, unilateral total dudak damak yarıklı bir infantta geç dönem 

Modifiye Latham apareyi ve takibinde nazoalveolar molding (NAM) uygulanan hastada 

alveoler arklarda ve nazal bölgede oluşan değişikliklerin incelenmesidir. Vaka Raporu 

Unilateral total dudak damak yarıklı, altı aylık bir erkek hastada Modifiye Latham apareyiyle 

yarık bölgesinin primer cerrahi öncesi düzenlenmesi planlandı. Apareyin nazal parçası, klasik 

tarzdaki Latham apareyi üzerinde hazırlanan yuvasına yerleştirilerek hastanın üst çenesine 

uygulandı. Bir nazal septum pini (Dr. Spolyar tip), yarıksız taraftan yarıklı tarafa doğru 

septumdan geçirilerek Latham apareyindeki ataçmana (butona) elastik zincir yardımıyla 

bağlandı. Latham apareyinin vidası günlük ¾ tur olacak şekilde çevrilerek yarık segmentler 

birbirine yaklaştırıldı. Ortalama üç hafta sonra yarık segmentlerin birbirine yaklaşmış olduğu 

görüldü ve sonrasında ortalama bir hafta kadar daha burun parçası ve septum pini 

aktivasyonuna devam edildi. Apareyin çıkarılmasından sonra segmentler arası mesafenin 7 

mm.'den 2 mm.'ye kadar azaldığı tespit edildi. Daha sonra NAM plağı ile nazoalveolar 

şekillendirme yapıldı. Nazal stent parçasının eklenmesiyle kollabe durumdaki burunda 

yükselme sağlandı ve septum pini ile septum deviyasyonunda alar tabanla birlikte iyileşme 

olduğu gözlendi. Sonuç ve Öneriler: Cerrahi öncesi infant ortopedisi için geç kalınmış dudak 

damak yarıklı bu vakada Modifiye Latham apareyi-NAM kombinasyonu, alveoler yapı ve 

burun şekillendirmesinde fayda sağlamış ve 3 yaş değerlendirmesinde elde edilen iyileşmenin 

stabil olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Unilateral dudak damak yarığı, Cerrahi öncesi infant ortopedisi, Modifiye Latham apareyi. 
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LATE ORTHOPEDIC TREATMENT OF A PATIENT WITH UNILATERAL CLEFT 

LIP AND PALATE WITH MODIFIED LATHAM DEVICE: CASE REPORT 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this case report is to present the changes in alveolar and nasal region in 

an infant treated with Modified Latham device in late period. Case report: An six-month-old 

boy with unilateral cleft lip and palate was applied to late period Latham device. The nasal stent 

was added on a classic Latham device and applied to the patient. In addition, a nasal septum 

pin (Dr. Spolyar type) was inserted to septum from noncleft side through the cieft side and 

connected to the attachment (button) on the Latham device by means of an elastic chain. The 

screw of the Latham device was turned 3/4 turns daily. Nasal stent and septum pin were 

activated for further four weeks. After the devices were removed, alveolar gap between the 

alveolar segments which were initially 7 mm, was reduced to 0 mm. The alveolar segments of 

the modified Latham device and NAM were molded and shaped. With the addition of the nasal 

stent, the collapsed nose was increased and the septum pin and the septum deviation were 

improved with the base base. The patient's 3-year control was permanent and there was no 

recurrence. Conclusion: It was utilized for molding alveolar and nasal area by the combination 

of Modified Latham Device and NAM appliance in a patient who was not in the appropriate 

time for presurgical infant orthopedics and the results were stable at 3 years of age. 

Keywords: Presurgical infant orthopedics, Latham Device, late treatment period. 
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Ti ALAŞIMLI METALLERİN SAĞLIKTA UYGULAMALARI 

 Süleyman Çınar ÇAĞAN 

Berat Barış BULDUM 

ÖZET 

Sağlık alanında kullanılan malzeme grupları içinde metallerin kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Bu metaller içinde Titanyum (Ti) ve alaşımları oldukça yaygındır. Hafif metaller 

içinde yer alan çok fazla malzemeler vardır. Bu malzemeler içinde Ti ve alaşımları özel bir yere 

sahiptir. Diğer hafif metallerin kullanımları da vardır fakat özellikle biyo uyumluluk konusu 

dikkate alındığında, Ti ve alaşımları diğer malzeme gruplarına göre öne çıkmaktadır. Biyo 

uyumluluk insan sağlığı tedavisinde önemlidir. Her hafif metal insan vücudu ile uyumlu 

değildir. Bunların uyumluluğu için çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Biyo uyumluluğa ek 

olarak hafiflik bu malzeme gruplarının kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Ti ve alaşımlar insan 

vücudunun birçok yerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma da bu uygulamalar, 

geçmişten günümüze kadar olan uygulama yöntemleri detaylı olarak anlatılmaktadır. 

Günümüzde ve gelecekte yapılan, yapılması muhtemel çalışmalar örneklerle anlatılmıştır. 

Dünyada, Ülkemizde yapılan bu uygulamalara, Mersin ilindekilerde eklenerek 

karşılaştırılmıştır. Sağlık alanında başarılı iller arasında yer alan Mersin, başta Mersin 

üniversitesi olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardaki uygulamalar detaylı bir şekilde ifade 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ti, Titanyum alaşımları, Sağlık, Mersin, Üretim Teknolojileri 

TITANIUM ALLOYS IN MEDICAL APPLICATIONS 

ABSTRACT 

The use of metals within the material groups used in the health field is increasing day by day. Titanium 

(Ti) and its alloys are very common in these metals. There are too many materials in light metals. Ti and 

its alloys have a special place in these materials. There are also other uses of light metals, but especially 

considering the biocompatibility issue, Ti and its alloys stand out from other material groups. 

Biocompatibility is important in the treatment of human health. Each light metal is not compatible with 

the human body. Numerous studies have been conducted for their compatibility. In addition to 

biocompatibility, lightness extends the use of these material groups. Ti and alloys are actively used in 

many parts of the human body. In this study, these applications are explained in detail in the application 

methods from past to present. Present and future studies are explained with examples. These applications 

in our country, in the world, are compared with the ones in Mersin. Mersin, which is among the 

successful cities in the field of health, has been expressed in detail in other institutions and organizations, 

especially in Mersin University. 

Key Words: Ti, Ti Alloys, Health, Mersin, Manufacturing Technolgy  
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AKILLI GÜÇ VE ALGI YÖNETİMİ 

Ali ÇAĞLAR  

 

ÖZET 

Bu sunumun temel amacı, günümüz dünyasında akıllı güç stratejileri ile algı yönetiminin ne 

şekilde ve nasıl yapılıyor olduğunu, özellikle ABD’nin Körfez çıkarması ve Irak Savaşı örneği 

üzerinden açıklamaktır. Amaca varmak için sunum beş alt başlık çerçevesinde ele alınmıştır: 

Öncelikle, toplumlar ve evrimleşmeleri süreci açıklanmıştır. İkinci olarak, güç, sert güç ve akıllı 

gücün ne olduğu ve akıllı güç stratejisinin nasıl ve kimler tarafından oluşturulduğu tartışılmıştır. 

Üçüncü olarak, algı yönetiminin ne anlama geldiği anlatılmıştır. Dördüncü olarak, somut 

örnekler üzerinden akıllı güç ve algı yönetiminin nasıl yapıldığı açıklanmıştır. Buradan 

hareketle son olarak, Türkiye açısından, bu tür durumlara karşı neler yapılması gerektiği 

değerlendirilmiş ve çalışma bazı önerilerle sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Güç, Sert Güç, Yumuşak Güç, Akıllı Güç, Algı Yönetimi. 

 

SMART POWER AND PERCEPTION MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The main aim of this presentation is to explain what the smart power and perception 

management are by giving the USA intervention to Gulf and Iraq as an example. To achieve 

the aim, study consists of five subtitless. Firstly, the concept of society and the process in which 

societies are evolved are explained. Secondly, the concepts of power, hard power, soft power 

and smart power are discussed and it is specifically focused on the strategy of smart power and 

who developed this strategy. Thirdly, the concept of perception management is explained and 

discussed. Fourtly, the smart power and perception management are explained by giving 

concrete cases. In conclusion, the presentation is ended by stating some proposals that should 

be done, especially in the context of Turkey. 

Key Words: Society, Power, Hard Power, Soft Power, Smart Power, Perception Management. 
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ PLANLAMA KÜLTÜRÜ VE YEŞİL POLİTİKA 

ARAYIŞLARINDA HERMANN JANSEN ETKİSİ: MERSİN VE TARSUS KENT 

PLANI ÖRNEKLERİ 

 Kübra Cihangir ÇAMUR 

Sibel Gazi TABEL 

ÖZET 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kent planlama kültürü ve yeşil politika oluşturma deneyiminin 

örnekleri ile bu deneyimlerin günümüze nasıl evrildiğinin incelenmesi bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. “Planlamada yeşil politika”, “planlama kültürü” kavramları, bugün yüklendiği 

anlamıyla değil, kavramlar tarihi göz önüne alınarak ve kavramların ifade ettiği anlam ile içerik 

değişimi üzerinden tartışılacaktır. Zira 1920-30lar’da “planlamada yeşil politika” hedefleri, 

daha çok toplumun ruh ve beden sağlığını ilgilendiren konulara yoğunlaşmaktadır. Planlama 

kültürü ise bir kentin planlamasını etkileyen ve planlamanın etkilediği her şeyin karşılıklı 

etkileşimi ile oluşur. Cumhuriyetten önce, hatta tarih boyunca adı ?planlama? olarak 

konulmamakla birlikte, kentlerde bir yerleşim düzeni ve kültürü mevcuttu. Ancak kent 

planlaması, Cumhuriyet Dönemi politikaları çerçevesinde kurumsallaşarak günümüze kadar 

gelen içeriğini kazanmıştır. “Planlama kültürü” ve “planlamada yeşil politika”, kavramların 

tarihsel süreçte taşıdıkları içeriğin geçirdiği değişimler değerlendirilerek, Hermann Jansen’in 

Mersin ve Tarsus kent planları üzerinden çalışılacaktır. İki kent de sahip oldukları büyüklük; 

iki katlı ve bahçe içindeki evleri; toplumu yeşille,suyla buluşturma olanakları; tarihi kent 

merkezleri; çok kültürlü sosyal, ticari, siyasal yapıları ile Jansen?in planlama anlayışına uygun 

ilkeleri uygulamasına imkan tanıyordu. Diğer bir deyişle, bu kentler hem kır ve kentin birlikte 

var olabildiği “bahçeşehir kuramına” göre; hem de organik gelişmenin ve estetik değerlerin 

hakim olduğu “Camillo Sitte öğretisine” uygun kentlerdi. Jansen’e göre “küçük şehirlerin, 

kendi karakterini bozarak büyük şehirlere benzetilmesine uğraşılması hata idi.” Çalışma 

kapsamında, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin planlama belleğini oluşturan planlar, güncel kent 

oluşumları ile karşılaştırılarak tartışılacak; Mersin ve Tarsus?un kent planlarında kültür ve yeşil 

politikanın izi sürülerek, Jansen’in “planlama kültürü ve yeşil politika oluşumundaki öncü 

etkilerine” ışık tutulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Planlama Kültürü, Yeşil Politika, Mersin, Tarsus. 
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THE EFFECT OF HERMANN JANSEN ON EARLY REPUBLICAN PLANNING 

CULTURE AND GREEN POLICY SEARCH: MERSİN AND TARSUS CITY PLAN 

EXAMPLES 

ABSTRACT 

In the article, the values added to the modern urban planning culture by Jansen, who also made 

the first plans of Mersin and Tarsus in the early era of the Republican period and the core 

principles of green policy experience will be discussed with how they are evolved to present. 

Concepts should not be understood by the meaning they involve today. In the 1920?s, "green 

policy in planning", is not necessarily meant to be today's green movement or green policy, but 

there are some common points. Green policy objectives in planning of that era, were issues that 

concern the soul and body health of the community. City planning culture occurs with mutual 

interaction of everything that effects or being effected by planning. Before the Republic, there 

existed a settlement culture of cities though it was not named as "planning". However, the 

Republic ensures the institutionalization of the modern city planning The properties that Mersin 

and Tarsus cities had, such as their magnitude scale; houses with garden; facilities to date 

community with green and water; the historic city centre; multicultural social, commercial and 

political structure, gave possibility to Jansen to exhibit his planning approach. He could develop 

planning principles in harmony with the theory of Gardencity and the Camillo Citte?s approach. 

This research paper carrying an interdisciplinary nature will have an internal consistency with 

its main fiction which allows not only a theorotical evaluation but also addressing concrete city 

plans. 

Keywords: Planning Culture, Green Policy, Mersin, Tarsus. 
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PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BASI YARASINI ÖNLEMEDE 

HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI 

 Esra ÇAVUŞOĞLU 

Meral ALTIOK 

ÖZET 

Palyatif bakım, ciddi veya yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip hastaların yaşam kalitesini 

iyileştirmeyi hedefleyen, sadece hastalığa odaklı olmayıp, hasta bireyi bir bütün olarak ele alan 

bir yaklaşımdır. Palyatif bakım hastalarının bası yaraları açısından risk altında olduğu ve bu 

dönemdeki hastaların durumları ile ilişkili olarak bası yaralarının önlenmesi yönünde 

karmaşıklıklar yaşandığı birçok sağlık profesyoneli tarafından bildirilmektedir. Bası yarası, 

özellikle kemik çıkıntıları olmak üzere vücutta herhangi bir alanın uzun süre basıya maruziyeti 

sonucu iskemik doku hipoksisi ve doku bütünlüğünde bozulma ile karakterize bir durumdur. 

Palyatif bakım hastalarında hastalığın getirisi olabilen immobilite, fiziksel harekette azalma, 

beslenme bozuklukları, güçsüzlük, ekstremitelerde yaygın ödem varlığı gibi problemlere bağlı 

olarak bası yarası gelişme riski artmaktadır. Ek olarak palyatif dönemde hasta bireyin 

durumunun kötüleşmesine katkıda bulunan ilave hastalıklarının olması da bası yarası gelişme 

riskini daha da artırabilmektedir. Palyatif dönemdeki hastalarda gelişen bası yarası nedeniyle 

hastaların yara yeri debritmanı ve gereğinde greft uygulaması gibi ağrı ve konforda azalmaya 

neden olan uygulamalara maruz kalması yaşam kalitelerinde azalmaya neden olabilmektedir. 

Ayrıca bası yaralarının evresine göre tedavi şekli, hastanede kalış süresi, tedavi maliyetleri 

değişmekte ve en önemlisi de bası yarası gelişen hastalar sonrasında ciddi bir enfeksiyon riski 

ile karşı karşıya kalabilmektedir. Palyatif bakım ekibi içerisinde yer alan sağlık 

profesyonellerinden olan hemşirelerin öncelikli rolleri, hasta bireylerde bası yarasına neden 

olabilecek faktörleri saptayarak ortadan kaldırmaya çalışmak ve deri bütünlüğünün 

sürdürülerek, yara açılmasını önlemektir. Yara açılan durumlarda ise palyatif bakım ekibi 

içerisinde etkin bir iş birliği ile yaranın iyileşmesi ve tekrarlamasının önlenmesine yönelik 

hemşirelik girişimlerinin uygulanması hemşirelerin sorumluluklarındandır. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, bası yarası, hemşirelik bakımı 
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RESPONSIBILITIES OF NURSING PREVENTION OF PRESS SORES IN 

PALLIATIVE CARE PATIENT 

ABSTRACT 

Palliative care is an approach that aims to improve the quality of life of patients who have a 

serious or life-threatening disease, not only focus on the disease, but also treats the patient as a 

whole. It has been reported by many health professionals that palliative care patients are at risk 

for pressure sores and there are complexities in the prevention of pressure sores associated with 

the status of patients in this period. Pressure sore is a condition characterized by ischemic tissue 

hypoxia and tissue integrity deterioration due to prolonged pressure exposure of any area in the 

body, especially bone protrusions. In palliative care patients, the risk of pressure sores increases 

due to problems such as immobility, physical movement reduction, nutritional deficiencies, 

weakness, and diffuse edema in the extremities. In addition, the presence of additional diseases 

contributing to the worsening of the patient's condition in the palliative period may further 

increase the risk of pressure sores. In patients with palliative care, exposure to pain and comfort 

decreases, such as wound debridement and graft application, may lead to a decrease in quality 

of life. In addition, depending on the stage of pressure sores, treatment modalities, hospital stay, 

treatment costs are changing, and most importantly, patients who develop pressure sores may 

face a serious risk of infection. The primary role of the nurses in the palliative care team is to 

try to eliminate the factors that may cause pressure sores in the patient group and to prevent the 

opening of the skin by maintaining the skin integrity. In cases where the wound is opened, 

nursing interventions to prevent wound healing and recurrence with the effective cooperation 

within the palliative care team are among the responsibilities of the nurses. 

Key Words: Palliative care, pressure sores, nursing care 
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ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ İŞ MOTİVASYONUNU ETKİLİYOR MU? MERSİN 

İLİNDEN BULGULAR 

Burak ÇETİNKAYA 

Mehmet Nasih TAĞ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bir çalışanın pozitif duygulanım, başkalarına duyduğu güven ve yaşam 

doyumu düzeylerinin bu çalışanın iş motivasyonuna etkilerini incelemektir. Bu amaçla ortaya 

konan hipotezler, Mersin ilinde faaliyet gösteren on iki kurumun büro çalışanlarına uygulanan 

bir anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak regresyon yöntemi ile test edilmektedir. 

Bulgular, bireyin pozitif duygulanım ile yaşam doyumu düzeylerinin bireysel motivasyon ile 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak, bulgular başkalarına duyulan güven ile motivasyon 

arasında bir ilişki olduğu hipotezini desteklememektedir. Yönetim pratiği açısından 

değerlendirildiğinde, bu sonuçlar, bir çalışanın öznel iyi oluş halinin iş motivasyonunu ve 

dolayısıyla bireysel ve örgütsel verimliliği etkilediğini göstermektedir. 

 

DOES SUBJECTIVE WELL-BEING AFFECT JOB MOTIVATION? EVIDENCE 

FROM THE CITY OF MERSIN 

ABSTRACT 

This study analyzes the effects of positive affect, trust in others, and satisfaction with one?s 

own life on work motivation. We test our hypotheses using data collected through a survey of 

office employees from twelve organizations located in the city of Mersin. The results indicate 

that both positive affect and satisfaction with one?s own life are related to work motivation. On 

the other hand, the evidence is not consistent with the hypothesis that trust in others is related 

to work motivation. Overall, the results indicate that subjective well-being affect job motivation 

and hence both individual and organizational performance. 
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GLİSEROL KATKI MADDESİNİN CZTS İNCE FİLMLERİN MORFOLOJİK, 

YAPISAL VE FOTOVOLTAİK ÖZELİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Samed ÇETİNKAYA 

Erdinç TİMOÇİN 

ÖZET 

Bu çalışmada, sol-jel spin kaplama yöntemiyle CZTS ince filmleri elde edilmiştir. Gliserol katkı 

maddesinin filmin morfolojik, yapısal ve fotovoltaik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

Katkı ile mikro çatlaklı bir yüzey yapısından; sürekli, yoğun ve mikron boyutlu yapılardan 

oluşan bir morfoloji elde edilmiştir. Raman analizi sonuçlarına göre, CZTS ince filmlerde 

herhangi bir ikincil faz oluşturmadığı görülmüştür. Gliserol katkı maddesinin filmlerin 

morfolojilerini ciddi oranda etkilediği belirlenmiştir. Katkısız üretilen filmlerin dış kuantum 

verimi yaklaşık %5 iken, Gliserol katkı maddesinin %0.50 oranında eklenmesiyle yaklaşık %8 

dış kuantum verimi elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sol-jel spin kaplama, CZTS, ince filmler, Gliserol 

 

THE EFFECT OF GLYCEROL ON MORPHOLOGICAL, STRUCTURAL AND 

PHOTOVOLTAİC PROPERTİES SOL-GEL GROWN CZTS THIN FILMS 

ABSTRACT 

In this study, CZTS films have been deposited through a sol-gel spin coating method that cost 

effective and simple deposition method. The effects of Gliserol as an additives on the 

morphological, structural and photovoltaic properties of the CZTS thin films have been 

investigated. Continuous, dense, micron-size grained morphology has been obtained by adding 

glycerol. Pure CZTS kesterite phase of the samples has been proved through Raman structural 

investigations and any secondary phases has not been detected in the films prepared with or 

without additive. it was found that the surface morphology of CZTS films has been significantly 

affected by adding glycerol. Adding 0.50% glycerol provided that 8%  external quantum 

efficiency while the film prepared without additive exhibited ~5% efficiency. 

Key Words: Sol-gel spincoating, CZTS, thinfilms, Glycerol 
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MERSİN’DE NOHUT ÜRETİMİ VE KURAKLIĞIN NOHUT GELİŞİMİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

 Sertan ÇEVİK 

Ayşin GÜZEL DEĞER 

ÖZET 

Önemli bir baklagil ürünü olan nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinin anavatanı Türkiye?nin 

güneydoğusu ile Suriye’nin kuzey bölgelerini kapsayan alandır [Güneş ve ark., 2008]. Nohut 

yıllık 506.000 tonluk üretimi ile Türkiye?de en çok üretimi yapılan baklagil ürünüdür [Çevik 

ve ark., 2014]. TUİK’in 2012 verilerine göre Mersin Türkiye’de en çok nohut üretimi yapılan 

il konumundayken, 2017 yılında Kırşehir bu alanda ilk sıraya çıkmıştır. Mersin ise hala 

Türkiye’de en çok nohut üretimi yapılan iller sıralamasında 7. sırada yer almaktadır [TEPGE, 

2017]. Nohut tohumları oldukça yüksek bir protein içeriğine sahiptir [Eyidoğan ve Öz, 2007]. 

Yüksek ve kaliteli protein içeriği nohutu, özellikle hayvansal protein kaynağı bulmakta sıkıntı 

çeken bölgeler için gelecekte alternatif bir protein kaynağı yapmaktadır. Nohutun bu özelliği 

bu bitkiyi gelecekte daha stratejik bir hale getirebilir. Nohut bitkisinin ürün verme kapasitesinin 

oldukça yüksek olduğu (4000 kg/hektar) ancak çevresel stresler nedeniyle bu oranın çok 

düştüğü (968 kg/hektar) görülmektedir (Canci and Toker 2009). Nohutun yetiştirildiği alanlar 

göz önüne alındığında, bu alanların büyük oranda kuraklık stresinden etkilendiği 

görülmektedir. Nohut bitkisi kısmen kuraklığa dayanıklı bir bitki olarak görülse de yapılan 

çalışmalar kuraklığın nohutta ciddi ürün kayıplarına yol açtığını göstermektedir. Bu çalışmada 

nohut bitkisinin Mersin’deki üretim durumları araştırılarak, nohutta ciddi ürün kayıplarına 

neden olan kuraklık stresinin nohut üretimi üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalar 

derlenerek raporlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Nohut, Kuraklık 
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THE PRODUCTİON OF CHİCKPEAS İN MERSİN AND THE EFFECTS OF 

DROUGHT STRESS ON CHİCKPEA DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Chickpea is an important legume and originated from southeast of Turkey and Northern regions 

of Syria [Güneş et al., 2008]. Annual chickpea production of Turkey is 506.000 tonnes, and it 

is the most produced legume in Turkey [Çevik et al., 2014]. According to 2012 TUİK data, 

Mersin was the place where the most chickpea production in Turkey, but now Kırşehir city is 

the first [TEPGE, 2017]. Chickpea seeds have a very high protein content [Eyidoğan and Öz, 

2007]. High and quality protein content makes chickpea an alternative source of protein in the 

future, especially for the areas that difficult to find an animal protein source. This feature of 

chickpea can make this plant more strategic in the future. Chickpea has a high yield potential 

(4.000 kg/ha) but actual yields are quite low. It is thought that the cause of low productivity is 

biotic and abiotic stresses that Chickpea is subject to [Canci and Toker 2009]. Considering the 

areas where chickpea is grown, it is observed that these areas are mostly affected by drought 

stress. Although chickpea plants are considered as a plant which is partly drought resistant, the 

studies show that drought leads to serious product losses in chickpea. In this study, the 

production status of chickpea plant in Mersin was investigated and studies investigating the 

effects of drought stress on chickpea production which cause serious product losses in chickpea 

were collected and reported. 

Key Words: Mersin, Chickpea, Drought   
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AKUT PANKREATİT 

Hilal Akay ÇİZMECİOĞLU 

ÖZET 

Akut Pankreatit Hilal Akay Çizmecioğlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Dahiliye Anabilim Dalı. Amaç: Akut pankreatit, pankreasın inflamasyonu sonucu gelişen ve 

mortal seyredebilen bir hastalıktır. Akut başlangıçlı, aralıklı şiddetli ağrı, amilaz ve lipaz 

değerlerinde normalin 3 katı artış yanısıra spesifik radyolojik görüntüleme bulguları ile tanı 

konur. Çalışmamızdaki amacımız akut pankreatitli olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik 

bulgularını kendi vakalarımız eşliğinde paylaşmaktır. Materyal ve metod: Alkol kullanımı ve 

safra taşı vakaların %80?de etyolojide yer alır. Ayrıca post operatif dönem, abdominal travma, 

hiperkalsemi, hiperlipidemi, hiperparatroidi, gebelik, bazı ilaçlar(azotiopurin, tiazidler) 

etyolojide rol oynar. Ülkemizde akut pankreatitin en önemli nedeni safra taşıdır. Klinik olarak 

akut başlangıçlı epigastrik ağrı mevcut olup supin pozisyonda artar ve sırta yayılır. Ultrason, 

bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans tanıda yardımcı radyolojik yöntemlerdir. Hastalığın 

şiddetini belirlemek için çeşitli skorlama sistemleri önerilmiştir. Günümüzde bu sistemlerden 

en çok Ranson VE Imrie kriterleri ile APACHE II skorlaması kullanılmaktadır. İntertisiyel 

ödematöz ve nekrotizan pankreatit olmak üzere 2 subtipi vardır. Pankreatitli hastalarda apse, 

nekroz, pseudokist gibi lokal komplikasyonların yanında pulmoner (efüzyon, ARDS), 

kardiak(hipovolemi, infarkt), renal(ATN), metabolik ve hatta hematolojik 

komplikasyonlar(DIC) görülebilir. En sık komplikasyon pseudokisttir. Multiple organ 

yetmezliğne ilerleyebilir. Sistemik komplikasyonların tanı ve takibi mortaliteyi azaltır. Amilaz, 

lipaz artışı yanında; nötrofil elastaz, PAP, TAP, IL6, kompleman, TNF gibi parametreler tanı 

ve prognozda değerlidir. Oral alım kısıtlanmasını takiben sıvı resusitasyonu, ağrı yönetimi, 

komplikasyonların takibi ve sepsis kontrolü tedavinin ana prensipleridir. Safra taşı kaynaklı 

pankreatitlerde kolesistektomi uygulanmalıdır. Sonuç: Akut pankreatit önemli morbidite ve 

mortalite nedeni olan bir hastalık olup tedavisi çoğunlukla destek ve komplikasyonların tedavisi 

şeklindedir 
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ACUTE PANCREATITIS 

ABSTRACT 

Acute pancreatitis Hilal Akay Çizmecioğlu Necmettin Erbakan University Meram Faculty of 

Medicine Department of Internal Medicine. Objective: Acute pancreatitis is a disease that 

develops as a result of inflammation of the pancreas. Acute onset, intermittent severe pain, 

amylase and lipase levels are increased by 3 times as well as by specific radiological imaging 

findings. The aim of our study is to share the clinical, laboratory and radiological findings of 

patients with acute pancreatitis with our own cases. Material and method: Alcohol abuse and 

gallstones are involved in the etiology of 80% of cases. In addition, post-operative period, 

abdominal trauma, hypercalcemia, hyperlipidemia, hyperparathyroidism, pregnancy, some 

drugs (azothiopurine, thiazides) play a role in the etiology. The most important cause of acute 

pancreatitis in our country is gallstone. Clinically, acute-onset epigastric pain is present in the 

supine position and spread on the back. Ultrasound, computed tomography, magnetic resonance 

imaging are helpful radiological methods. Various scoring systems have been proposed to 

determine the severity of the disease. Today, most of these systems are Ranson and Imrie 

criteria and APACHE II scoring is used. There are 2 subtypes, interstitial edematous and 

necrotizing pancreatitis. Patients with pancreatitis may have local complications such as 

abscess, necrosis, pseudocyst, pulmonary (effusion, ARDS), cardiac (hypovolemia, infarct), 

renal (ATN), metabolic and even hematologic complications (DIC). The most common 

complication is pseudocyst. It can progress to multiple organ failure. Diagnosis and follow-up 

of systemic complications reduces mortality. Amylase, besides lipase increase; Parameters such 

as neutrophil elastase, PAP, TAP, IL6, complement, TNF are valuable in the diagnosis and 

prognosis. Fluid resuscitation after oral intake restriction, pain management, follow-up of 

complications and sepsis control are the main principles of treatment. Cholecystectomy should 

be performed in gallstone-induced pancreatitis. Result: Acute pancreatitis is a major cause of 

morbidity and mortality and its treatment is mostly support and treatment of complications. 
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DOĞAL AFETLERDE TWİTTER KULLANIMI: MERSİNDE 2016 YILI SEL 

FELAKETİ ÖRNEĞİ 

Aslıhan Ardıç ÇOBANER 

Ayla Yunusoğlu EROĞLU 

 

ÖZET 

Doğal afetler ve kriz durumlarında artan iletişim ihtiyacına bağlı olarak sosyal medyanın önemi ve 

kullanımı giderek artmaktadır. Twitter, bir sosyal ağ olmasının yanı sıra, habercilik yapan radyo, 

televizyon ve internet medyasını da içeren daha geniş bir medya ekolojisinin parçası olarak önemli işlev 

görmektedir (Bruns and Burgess, 2016:486). Son yıllarda meydana gelen pek çok doğal afet ve acil 

durumda Twitter, çoklu iletişime olanak tanıyan yapısı nedeni ile önemli bir ek medya rolü üstlenmiştir 

(Ersöz Karakulakoğlu, 2015:282). Bu çalışmanın amacı 2016 Aralık ayının son haftası Mersin?de 

yaşanan sel baskını ve sonrasında Twitter kullanım pratiklerini analiz etmektir. Bu bağlamda Mersin Sel 

Felaketinde 25 Aralık 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Twitter?da olan bildirimler içerik analizi 

yöntemi ile niteliksel ve niceliksel olarak incelenmiştir. Çalışma Twitter?ın çeşitli kamu kurumlarının 

afet durumlarında önemli bir bilgilendirme aracı olarak kullanımında yetersiz kullanıldığını ortaya 

koymuştur. Afet durumlarında Twitter etkili bir bilgilenme ve haberleşme aracı olarak etkin bir rol 

oynamaktadır. Mersin?de de yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri vatandaşların 

hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirilmesinde Twitter?ı etkili bir araç olarak kullanabilmelidir. Anahtar 

Kelimeler: Kriz iletişimi, Sosyal medya, Twitter, Mersin. 

 

USE OF TWITTER IN NATURAL DISASTERS: AN EXAMPLE OF THE 2016 FLOOD 

DISASTER IN MERSIN 

ABSTRACT 

The importance and use of social media is increasing due to the increasing communication needs in natural 

disasters and crisis situations. In addition to being a social network, Twitter has a significant role as part of a 

broader media ecology including radio, television and Internet media (Bruns and Burgess, 2016:486). In many 

natural disasters and emergencies in recent years, Twitter has played an important additional media role because 

of its structure that allows multiple communication (Ersöz Karakulakoğlu, 2015:282). The aim of this study is to 

analyze the use of Twitter in the last week of December 2016 and the use of Twitter in Mersin. In this context, the 

notifications that were made on Twitter between 25th December 2016 and 31st December 2016 were analyzed 

qualitatively and quantitatively by content analysis method. The study found that Twitter was used insufficiently 

in the use of various public institutions as an important information tool in disaster situations. Twitter plays an 

active role in disaster situations effectively as an information and communication tool. In Mersin, local 

administrations, public institutions and non-governmental organizations should be able to use Twitter as an 

effective tool to inform citizens quickly and effectively. Keywords: Crisis communication, Social media, Twitter, 

Mersin. 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA TOPLUMSAL BAKIŞ: KÜÇÜK 

ÖLÇEKLİ MERSİN ÖRNEĞİ 

Ayşin Güzel DEĞER 

 Sertan ÇEVİK 

Mehmet Ufuk ASLAN 

ÖZET 

Bu çalışma Mersin ilinde toplumun genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) olan bakış açısını tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçların toplumu en iyi şekilde temsil edebilmesi amacıyla 

Mersin ili içerisinde her yaş ve eğitim düzeyinden kişilerin ankete katılımı sağlanmıştır. Katılımcılara 

üç seçenekli (katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum) 10 adet soru yöneltilmiştir. Yapılan anket ile 

katılımcılara GDO?nun insan sağlığı ve ekosisteme etkilerinin yanısıra bu konudaki yasal 

düzenlemelerle alakalı sorular yöneltilmiş ve toplumun GDO? ya olan bakış açısının birçok yönden 

analiz edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca toplumun GDO?lu ürünlere ekonomik olarak nasıl baktığını ve 

satın alıp almayacağını belirlemek için de sorular yöneltilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda; 

katılımcıların %67?si genetiği değiştirilmiş organizmaların insan sağlığına zarar vereceğini düşünürken, 

%17?si bu konuda kararsız kalmışlardır. Katılımcılara ?GDO?lu ürünün fiyatının diğer ürünlerden daha 

ucuz olması durumunda satın alıp almayacağı? sorulduğunda katılımcıların %60?ı almayacağını 

belirtmiştir. Ankete katılanların bir kısmı ise genetiği değiştirilmiş organizmaların sağlığına zararlı 

olduğunu düşünse dahi maddi açıdan daha uygun olmasından dolayı bu ürünleri satın alacağını 

belirtmiştir. Bu durumun sosyoekonomik olarak çok sayıda farklı sebepleri olabilir ancak bunların net 

olarak tespit edilebilmesi için daha detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Mersin ili özelindeki bu 

çalışmanın sonuçları genel olarak toplumun büyük bir çoğunluğunun genetiği değiştirilmiş 

organizmalara negatif olarak bakmakta olduğunu ve yeterli-doğru bilgi sahibi olmadıklarını 

göstermektedir. 
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GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS SOCIAL OVERVIEW: SMALL SCALE 

MERSIN CASE 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to determine the perspective of the community in the province of 

Mersin to genetically modified organisms (GMO). In order to represent the society in the best possible 

way, people from all ages and education levels were included in the survey. The participants were asked 

10 questions with three options (agree, undecided and disagree). With this questionnaire, the participants 

were asked questions related to GMO's human health and ecosystem as well as legal regulations on this 

issue and it was aimed to analyze the perspective of the society on GMOs in many ways. In addition, 

questions were asked to determine how the society looks at economically the products of GMOs and 

whether or not to buy. As a result of the study; while 67% of the participants thought that genetically 

modified organisms would harm human health, 17% of them were unstable. When asked to the 

participants "If the price of the GMO product will cheaper than other products, can you buy it", 60% of 

the participants stated that they would not buy it. Some of the respondents even if they know that 

genetically modified organisms are harmful to their health, due to the it is more cost-effective, stated 

that he would purchase these products. This situation may have many different reasons for socio-

economic reasons, but more detailed studies are needed to determine these clearly. The results of this 

study, which is specific to the province of Mersin, show that the majority of the population in general 

are negatively looking at genetically modified organisms and they do not have sufficient knowledge. 
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AKTİF VİDEO OYUNLARI VE BOSU TOPU EGZERSİZLERİ ÇOCUKLARDA 

STATİK DENGEYİ GELİŞTİREBİLİR Mİ? 

Abdurrahman DEMİR 

Manolya AKIN 

ÖZET 

Bu çalışmada; aktif video oyunları ve bosu topu ile yapılan antrenmanların çocuklarda statik 

dengeye etkisini belirlemek amaçlanmıştır.   

Araştırmaya, yaş ortalamaları 9,48 olan 60 çocuk Mersin Üniversitesi Etik kurulundan izin 

alınarak Helsinki kriterlerine uygun bilgilendirilmiş olur alma formu ile gönüllülük esasına göre 

katılmıştır. Spor yapmamış çocuklardan rastgele örneklem ile aktif video oyunu oynayan 1 

grup, bosu egzersizleri yapan 1 grup ve herhangi bir antrenman yapmayan kontrol grubu 

oluşturulmuştur.  Aktif video grubuna, ‘’nintendo wii’’  ve bosu grubuna da, bosu toplarıyla 

haftada üç gün 8 haftalık antrenman yaptırılmıştır. Tüm grupların ön-son test statik denge 

ölçümleri ‘denge hata skoru sistemi’ kullanılarak ölçülmüş, gruplar arasındaki farklara 

bakılmıştır.  

Katılımcılardan, sırayla gözler kapalı, zeminde ve köpükte 20 saniye boyunca önce çift ayak, 

tek ayak, tandem duruş olmak üzere dengede durmaları istenmiş, yapılan hatalar kaydedilmiştir. 

Parametrik sonuçlar için iki yönlü varyans analizi, non-parametrik sonuçlar için ise kruskall 

wallis testi uygulanmıştır.  

Ön test ölçümlerde gruplar arasında fark olmadığı görülmüştür(p>,05). Araştırma sonrasında 

yapılan ölçümlerde ise aktif video grubu ile bosu ve kontrol grubu arasında aktif video grubu 

lehine anlamlı fark olduğu(p<,05), aynı zamanda bosu grubu ve kontrol grubu arasında da 

anlamlı fark olduğu görülmüştür(p<,05). Araştırmamızda aktif video ve bosu egzersizlerinin 

statik dengeyi geliştirdiği, kontrol grubunda ise anlamlı bir gelişimin olmadığı görülmüştür.  

Bu sonuç bize hem aktif video hem de bosu topu ile yapılan egzersizlerin çocuklarda, statik 

denge gelişimini arttırdığını, aktif video oyununun ise bosu topu ile yapılan egzersizlere göre 

daha fazla arttırdığını göstermektedir. Bu bağlamda aktif video oyunlarının statik dengeyi 

geliştirmek için alternatif bir yöntem olarak kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aktif video oyunu,  Bosu topu antrenmanları, Statik denge.  
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CAN ACTIVE VIDEO GAMES AND BOSU BALL EXERCISES IMPROVE STATIC 

BALANCE IN CHILDREN? 

ABSTRACT 

In this study; active video games and bosu ball training to children's static balance development 

is aimed to determine how effective. 

60 children aged mean 9,48 years old participated in the research voluntarily on informed 

consents from according to Helsinki criteria by taking permission from Mersin University 

Ethics Committe. One group that did not play sports and one that played active video games, 

one group that did bosu ball exercises, and a group that did not perform any training were 

created by random sample. The active video game group, '' nintendo wii '' and the bosu exercise 

group were also trained for three days a week for 8 weeks. Pre-post test static balance 

measurements of the groups were measured by using balance error score system and differences 

between groups were examined. Two-way analysis of variance was used for parametric results, 

and kruskall wallis test for non-parametric results. 

There was no significant difference between the groups before the study started(p>, 05). After 

the study, it was found that there was a significant difference between the active video group 

and the bosu and control group in favor of the active video group (p <,05), but also between the 

bosu group and the control group (p <,05). 

In our study, it was seen that active video and bosu exercises improved the static balance and 

there was no significant improvement in the control group. 

This result shows us that both active video and bosu ball exercises increase the development of 

static balance in children and active video game increases more than the exercises with bosu 

ball. In this context, it can be suggested that active video games can be used as an alternative 

method to improve static balance. 

Key Words: Active video game, Bosu ball training, Static balance. 

  



 

 
121 

ZİYARETÇİLERİN EKONOMİK, SOSYAL-KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL BAKIŞ 

AÇISIYLA MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA: BEYPAZARI ÖRNEĞİ 

Nihat DEMİRTAŞ 

ÖZET 

Ziyaretçilerin çeşitli beklentilerle bir alanı ziyaretleri ve elde ettikleri doyum turistik 

yatırımların devamlılığı açısından önemlidir. Turizm alanlarında ziyaretçi beklentilerinin 

karşılanma düzeylerinin ölçülmesi ve geri bildirimlerin tespit edilmesi olağan aksakların 

giderilmesi açısından dikkatle izlenmektedir. Yapılan bu çalışmada turistik ziyaret 

noktalarından biri olan Beypazarı İlçesini ziyaret eden turistlerin beklenti düzeylerinin 

ölçülmesi ve alanın ziyaretçilerin gözünde çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan 

değerlendirmelerini incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 

tekniği kullanılmış ve ziyaretçilerin demografik özellikleri, alanda verilen hizmetlerden 

memnuniyet düzeylerini ölçebilmek için 1425 ziyaretçiye ulaşılarak anketler elde edilmiştir. 

Bu çalışma alan yazındaki çalışmalardan farklı bir bakış açısıyla bütüncül bir sonuca ulaşmak 

için ziyaretçilerin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan değerlendirme yapmaları 

istenmiştir. Bu araştırmada, anket sorularında yer alan değişkenlerin türü dikkate alınarak 

verilerin analizinden elde edilen sonuçlar nitel ve iki seçenekli sorular için frekanslar, yüzdeler, 

oranlar şeklinde verilmiş ve yanıtların düzeylere göre dağılımı belirlenmiştir. Likert ölçeğinden 

elde edilen veriler için ise ilave olarak ortalama ve standart sapmalar da hesaplanmıştır. Anket 

sorularında yer alan memnuniyet, tercih ve katılım oranlarına yönelik istatistiksel çıkarsamalar 

ise oranlara ilişkin Z testi ile analizler yapılmış elde edilen sonuçlar yorumlanarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etki, Beypazarı. 

A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE VISITORS’ SATISFACTION 

WITH ECONOMIC, SOCIAL-CULTURAL AND ENVIRONMENTAL VIEW: 

BEYPAZARI SAMPLE 

 ABSTRACT 

Visits of visitors with various expectations and their satisfaction are important in terms of 

continuity of touristic investments. Measuring the level of meeting the expectations of visitors 

in tourism areas and determining the feedback are carefully monitored in terms of eliminating 

the usual deficiencies. In this study, it is aimed to measure the expectation levels of the tourists 
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visiting Beypazarı District, which is one of the tourist visiting points, and to examine the 

environmental, socio-cultural and economic evaluations of the area in the eyes of the visitors. 

In the study, survey technique was used as a data collection method and surveys were obtained 

by reaching 1425 visitors in order to measure demographic characteristics of the visitors and 

their satisfaction levels from the services provided in the field. In order to reach a holistic 

conclusion, the participants were asked to make an economic, socio-cultural and environmental 

assessment. In this research, the results obtained from the analysis of the data, taking into 

account the type of the variables included in the survey questions, were given in the form of 

frequencies, percentages, ratios for qualitative and two-option questions, and the distribution of 

responses by levels was determined. The mean and standard deviations were also calculated for 

the data obtained from the Likert scale. The statistical inferences regarding the satisfaction, 

preference and participation rates in the survey questions were analyzed with the Z test for the 

ratios and the results were presented by interpreting. 

Key words:  Visitor, Economic, Socio-Cultural and Environmental Impact, Beypazarı. 
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ENDÜSTRİYEL ATIKSU GERİ KAZANIMINDA FUNGAL ARITIM 

Ece Ümmü DEVECİ 

ÖZET  

Kentleşme ve nüfusun hızlı artışı endüstriyel gelişmelerine hız kazandırmış ve bu durum 

ülkelerde çeşitli sosyapolitik sorunlara neden olmuştur. Ayrıca bu endüstriyel gelişmeler proses 

sonrası oluşan atık suyun içeriğinin her gün değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle insan 

yaşamı için gerekli olan doğal kaynaklar geri dönüşü olmayan bir hızla kirlenmektedir. Son 

yıllarda atıksuların arıtımında suyun geri kazanımı büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle farklı 

biyolojik uygulamalar oldukça dikkat çekmektedir. Fungus endüstriyel atıksuların 

konvansiyonel atıksu arıtımında arıtılamayan atıksuların arıtımı ve suyun geri kazanımını 

önemli rol oynamaktadır. Atıksu arıtımında küf mantarları ve beyaz çürükçül mantarlar 

kullanılmakta olup endüstriyel aşamada henüz uygulamaları mevcut değildir. Bu çalışmada 

literatürde bugüne kadar yapılan endüstriyel atıksuların arıtılmasında fungal arıtımın 

kullanıldığı çalışmalar derlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Endüstriyel Atıksu, Biyolojik Arıtım, Fungus, Beyaz Çürükçül mantar, 

Küf Mantarı. 

FUNGAL TREATMENT IN INDUSTRIAL WASTEWATER RECOVERY 

ABSTRACT 

Urbanization and rapid growth of the population have accelerated industrial developments and 

this has caused various socio-political problems in countries. In addition, these industrial 

developments cause the waste water content of the process to change every day. Therefore, the 

natural resources required for human life are polluted at an irreversible rate. In recent years, the 

recovery of water in the treatment of wastewater has gained great importance. Therefore, 

different biological applications are noteworthy. The treatment of wastewater that cannot be 

treated in the conventional wastewater treatment of fungus industrial wastewater and the 

recovery of water play an important role. Mold fungus and white rot fungi are used in 

wastewater treatment and they are not yet used in industrial stage. In this study, the studies 

using fungal treatment in the treatment of industrial wastewaters made up to date in the literature 

have been compiled. 

Keywords: Industrial Wastewater, biological treatment, fungus, White rot fungi, mold fungi.  
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TAŞ OCAĞI TOZ ÖLÇÜMLERİNDE ALAN ÇALIŞMASI VE TOZ MODEL 

KARŞILAŞTIRMASI-İNCESU ÖRNEĞİ 

Ece Ümmü DEVECİ 

Sibel ÇOŞKUN 

ÖZET  

Bu çalışmada, taş ocağı faaliyetlerinin çevresel etkileri araştırılmış ve toz emisyonu etkisi detaylı olarak 

irdelenerek, Kayseri İli, İncesu İlçesinde faaliyet göstermekte olan bir taş ocağı ve kırma eleme tesisi 

faaliyeti için iki farklı metot kullanılarak tozuma hesaplamaları yapılmıştır. Örnek alan olarak seçilen 

Kayseri İli, İncesu İlçesi’ nde yer alan bir taş ocağı için, birinci metot olarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’ nca yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından, tesiste uygun örnekleme noktaları seçilerek 

numune alma planına ve prosedürüne uygun olarak, çöken toz ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bir diğer 

metotta ise; taş ocağı faaliyetleri ile oluşan tozun, atmosferik koşullara bağlı olarak nasıl dağıldığını, 

hangi mesafelere ve yakın yerleşime, hangi yoğunlukta ulaştığını belirlemek için bilgisayar ortamında 

dağılım modellemesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu, bilgisayar model yazılımlarının da, 

işletme alanındaki toz miktarları ve dağılımları ile ilgili sağlıklı bilgiler verebilmekte olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Taş ocağı, çevresel etki, patlatma, çöken toz, modelleme, dağılım. 

STUDY OF SAMPLE AREA IN DUST MEASUREMENTS OF A QUARRY AND 

COMPARISON OF THE DUST MODEL - AN EXAMPLE OF INCESU 

ABSTRACT 

In this study, environmental effects of quarry operations are investigated and dust emission effect are 

thoroughly studied for which chalking calculations are conducted using two different methods for quarry 

and crushing-and-screening plant running in district İncesu in city of Kayseri. For a quarry operating in  

İncesu/Kayseri which is selected as sample area, first method is to carry out calculations of precipitated 

dust conformed with sampling scheme by means of selecting appropriate sampling points by a laboratory 

authorized by Ministry of Environment and Urban Planning. In the second method, analysis of scatter 

modelling is done with computer to determine how dust, produced by quarry operations, scatters based 

on atmospheric environments and reactions of pollutants emitted to atmosphere. Results show that 

models developed in the computer is capable of providing with reliable information amount of dust and 

its scatter in the facility area. 

Keywords: Quarry, Environmental effects, Blasting, precipitated dust, modelling, pollutants. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KULLANIMININ TÜRKİYE’DE CO2 EMİSYON AZALTIMINA ETKİSİ 

Ece Ümmü DEVECİ 

Çağdaş GÖNEN 

ÖZET  

Enerji üretimi, endüstriyel üretimler ve günlük faaliyetler sonucunda artan sera etkisi nedeniyle 

dünya sıcaklığındaki artışın hızla devam ettiği bilinmektedir. Özellikle sanayi devriminden 

sonra dünya sıcaklığının 0.75 oC arttığı tüm otoriterlerce kabul edilmektedir. Şu anda sera gazı 

etkisine ve iklim değişikliğine neden olan tüm gazların atmosfere salınımının önüne geçsek bile 

atmosferde bu gazların konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle dünya sıcaklığı artmaya 

devam edecektir. Stern’in yaptığı çalışmaya göre bugünden itibaren herhangi bir emisyon 

salınmasa dahi küresel sıcaklığın gelecek on yıllar içinde 0.5oC ile 1oC artamaya devam 

edeceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle iklim değişikliği sonuçlarının sel, baskın, kuraklık, 

tarımsal verim azalması gibi etkilerle yaşamsal faaliyetlerimizi olumsuz yönde etkilememesi 

için uluslararası politikalarla hükümetler PARİS iklim zirvesi gibi çeşitli toplantılar aracılığıyla 

uluslararası kararlar almaktadırlar. Türkiye bu alanda teknolojik altyapısı nedeniyle uluslararası 

payda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye’nin jeolojik ve iklim kuşağındaki yeri nedeniyle 

yenilenebilir enerjilerin uygulanması açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada iklim 

değişikliği ile mücadelede güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 

CO2 emisyonunun azaltımına nasıl bir etkisi olacağını Türkiye açısından değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelime: İklim değişikliği, Enerji, Küresel ısınma, karbondioksit emisyonu 

THE EFFECT OF RENEWABLE ENERGY USING ON CO2 EMISSION 

REDUCTION IN TURKEY FOR THE CLIMATE CHANGE MITIGATION 

ABSTRACT 

It is known that the increase in world temperature is continuing rapidly due to the increasing 

greenhouse effect as a result of energy production, industrial production and daily activities. 

Especially after the industrial revolution, the world temperature is increased by 0.75 °C and 

accepted by all authoritarians. At present, the global warming will continue to increase because 

of the high concentrations of these gases in the atmosphere, even if all greenhouse gases and 

all the gases causing climate change are prevented from being released into the atmosphere. 

According to Stern's work, the global warming will continue to rise by 0.5°C to 1°C over the 
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next decades, even if no emissions are released from today. For this reason, international 

policies and governments take international decisions through various meetings such as the 

PARIS climate summit so that the consequences of climate change do not adversely affect our 

vital activities, such as floods, dominance, drought, agricultural productivity decline. Turkey 

has an important place in international denominator because of the technological infrastructure 

in this area. It also has a high potential for the implementation of renewable energy because of 

its place in Turkey's geological and climatic zone. In this study the sun in the fight against 

climate change, how it would impact on the reduction of CO2 emissions, renewable energy 

sources such as wind and biomass will be evaluated in terms of Turkey. 

Keywords: Climate change, Energy, Global warming, Carbon dioxide emissions. 

OSMANLI DÖNEMİ MERSİNLİ ÂLİMLER 

Recep DİKİCİ 

ÖZET 

Tarihteki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri de, Mersin ilidir. Bu bölgedeki mevcut medreseler 

ile çeşitli bilim dallarında yetişen âlimler, bu gerçeği açıkca göstermektedir. Bu yüzden Nadir Tabakât 

kitaplarından ve Türkiye İhtisas Kütüphânelerinden tesbit edebildiğimiz İçelli Süleyman Sırrı, İçelli 

Abdullah Şevket, Gülnarlı Mehmet Efendi, Anamurlu, Mustafa Asım Efendi, Tarsuslu Süleyman Sıtkı 

Efendi?nin de aralarında bulunduğu Mersin âlimlerin hayatları ile birçok sahaya dâir kütüphânelerde 

bulunan Arapça ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserlerini topluca sunmak, bilim dünyası için son 

derece faydalı olacaktır. Böylece Mersin ili kültür tarihi ile ilgili ciddî bir boşluk doldurulacak ve 

araştırmacılara bu hususta yön verilecektir. Maalesef böyle önemli bir konu, günümüze kadar hiç ele 

alınmamıştır. Nitekim Kâtip Çelebi merhûmun Keşfu’z-zunûn adlı eserinin mukaddimesinde naklettiği 

“Kim bir mü’minin hayat tarihini yazarsa, onu yaşatmış gibi olur.” meâlindeki hadîs-i şerîf ile “Bizim 

eserlerimiz, bizi tanıtan belgelerdir. Bunun için, bizden sonra eserlerimize bakınız.” meâlindeki beyit, 

bu mevzûnun ne derece büyük önem arz ettiğini göstermektedir. Nitekim onların esasen fazilet ve 

kemallerine delalet edecek olan kitaplarının isimleri yazılarak, ilmî yükseklikleri ve insanlığa yaptıkları 

hizmetleri ispat edilmektedir. Bunun yanı sıra “Büyüklerini tanımayan bir millet, asla yükselemez.” 

veciz söz de, burada hatırlatılmalıdır. Bir milletin manevî kültür değerlerinin yekûnunu din, dil, tarih, 

sanat, edebiyat, örf ve âdetler ile düşünüş ve yaşayış tarzları meydana getirmektedir. Bu kültür değerleri, 

milletlerin hayatında önemli bir yer tutarlar. Milletler, bu tip kültür değerleri üzerinde hassasiyetle 

dururlar ve bunları mümkün mertebe zedelemeden ve hatta geliştirerek kendinden sonraki nesillere 

devrederler. Mersin kültür tarihini de gün yüzüne çıkarmak, şanlı milletimizin bu aziz değerlerine 

katkıda bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kütüphane, matbu, elyazması, âlimler. 
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SCHOLARS AND STATESMEN OF MERSİN 

ABSTRACT 

One of the most important cultural and science center is Mersin province in history. Madrasah present 

in this region and scholars and litarary men showing this truth up. Therefore, in this paper submitting 

biographies and manuscript and printed works in Arabic, Persian and Ottoman Turkish of scholars and 

statesmen of Mersin as a whole in Ottoman and Republic era such as scholars İçelli Süleyman Sırrı, 

İçelli Abdullah Şevket, Gülnarlı Mehmet Efendi, Anamurlu, Mustafa Asım Efendi and Tarsuslu 

Süleyman Sıtkı Efendi which we detected from rare bibliographic books and Turkish Specialized 

Libraries will be very useful for science world. Thus, a significant gap will be filled related with cultural 

history of Sinop and researchers will be guided in this issue. Unfortunately such an important issue was 

never handled till today. Hence the hadith of prophet “who tells of the biography of a believer, honours 

his memory” and the verses “our works are documents whic introduce us. Thus, look at our works after 

us.” which Katip Çelebi the deceased mentioned in the introduction of his work “Keşfu’z-Zunûn” 

demonstrate how important this issue is. Therefore, submitting the names of their works pointing their 

merit and perfection proves their scientific highness and services which they did for humanity. Beside 

this the proverb “Nation which does not recognize its elders can not proceed” must be reminded here 

too. The cultural values of a nation brings together the styles of religion, language, history, art, literature, 

customs and customs and ways of thinking and living. These cultural values have an important place in 

the lives of nations. The nations stand sensitively on such cultural values and transfer them to the next 

generations, without harming them as much as possible. Handling and examining your reminders, 

bringing the history of science and culture to the surface, and your glorious nationality contributing to 

these values. Taking the history of Mersin's culture to the surface is also contributing to these values of 

glorious nationality.  

Key Words: Mersin, Library, Book, Manuscript, Scholars. 
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MERSİN KENT KİMLİĞİNİN DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJ ÖGELERİ 

YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Neslihan Doygun 

ÖZET 

Algılama ile kentlerin insanlar üzerinde oluşturduğu etki biçiminde ortaya çıkan kentsel imge, kent 

kimliğinin ve toplumsal belleğin oluşmasında gelişen önemli bir süreçtir. Kentsel imge, kent 

yaşantısının kişilerde bıraktığı duyusal ve düşünsel izlerin bütünüdür ve bu izler kent kimliğinin 

oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Kentsel imge, kentin görülmesine yönelik zihinsel eylemi ifade 

ederken, kent kimliği ise kentin barındırdığı sosyo-kültürel ve mekânsal süreçleri ifade etmektedir. 

Peyzaj; özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda insanlar tarafından 

algılandığı şekliyle oluşan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu yönü ile, bir peyzaj bütünü olan 

kentlerin kimliğinin şekillenmesinde, peyzajları meydana getiren insan ve/veya doğal faktörlerin 

etkileşimi ve eylemi ile insan algısının önemli rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada, 

Mersin kent kimliğinin oluşumunda rol oynama potansiyeline sahip doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde 

değerlendirmeler yapılmış ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir. Doğal peyzaj; arazi ve arazi 

morfolojisi, atmosfer ve olayları, flora ve fauna olmak üzere başlıca üç ana elemandan meydana 

gelmekte, kültürel peyzajlar ise doğa ve insanoğlunun ortak çalışmasının yansıtılması şeklinde ifade 

edilmektedir. Çalışma ile elde edilen verilerin, Mersin kent kimliğinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 

ASSESSING URBAN IDENTITY OF THE CITY OF MERSIN FROM VIEWPOINT OF 

NATURAL AND CULTURAL LANDSCAPE ELEMENTS 

ABSTRACT 

The urban image emerged in the form of the effect of the cities on people by perception, is an important 

process in the formation of urban identity and social memory. The urban image is whole of the sensual 

and intellectual traces that urban life leaves in people and these traces play an important role in the 

formation of urban identity. The urban image refers to the mental action of seeing the city, while urban 

identity refers to the socio-cultural and spatial processes which holds the city. Landscape is defined as 

an area perceived by people as a result of the interaction and action of human and / or natural factors. 

With this aspect, it is possible to say that interaction and action of human and / or natural factors that 

constitute landscapes and human perception plays an important role in shaping the identity of cities with 

a landscape. In this study, natural and cultural landscapes with potential to play a role in the formation 

of Mersin urban identity have been evaluated and suggestions have been developed. Natural landscape 

consists of three main elements; land and land morphology, atmosphere and events, flora and fauna, and 

the cultural landscape is reflectes the common work of nature and human being. The data obtained by 

the study is expected to contribute to the studies to determine the identity of the city of Mersin. 
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SICAK HAVA ÜFLEMELİ KAZAN TASARIMI VE ISIL ANALİZİ 

Sinan DÖLEK 

Gökhan ARSLAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bir muz serasının ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların çevreye yaydığı 

CO2 gazının oranını tespit etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş 

enerjisini kullanan alternatif sistemin sera ısıtmada kullanılması sonucu çevreye yayılan CO2 

gazındaki değişim oranını gözlemlemektir. Burada tipik bir kış gününde sera içindeki sıcaklık 

dağılımı ve gerekli olan ısıtma yükü hesaplanarak ısıtma için gereken enerji miktarına göre 

kullanılacak yakıt miktarı belirlenmektedir. Bununla birlikte sera içerisinde ideal ısı değerini 

elde edebilmek için gereken ekipman ve yakıt maliyetleri hesaplanmaktadır. Analizlerde 

Matlab, EnergyPlus ve SketchUp bilgisayar programlarından ayrıca kızılötesi termometre ve K 

tipi thermocouple kullanılmıştır. 

 

DESING AND THERMAL ANALYSIS OF HOT BLAST FURNACE 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the rate of the CO2 emission in the fossil fuels 

consumption to heat a banana greenhouse and the rate of the change in CO2 emission when 

solar energy system, which is the one of the most important renewable energy source, used in 

the greenhouse heating. In a typical day, temperature distribution in the greenhouse and 

required heating load was calculated. Required amount of energy and fuel consumption rate to 

heat the greenhouse has been calculated. Besides, to obtain ideal heating value in the 

greenhouse, equipment and fuel expenditure has been determined. During the analysis, Matlab, 

EnergyPlus and SketchUp computer programs also infared thermometer and type K 

thermocouple for measurement of temperature were used. 
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BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA 2012-2017 YILLARI ARASI 

BAŞVURAN GEBE POPULASYONDA TOXOPLASMA GONDİİ SIKLIĞI 

Hüseyin DURUKAN 

Mürşide Çevikoğlu KILLI 

ÖZET 

GİRİŞ: Bir zoonoz olan toxoplazmozis tüm dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte sıklığı 

coğrafi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Hastalık enfekte hayvanların çiğ veya az 

pişmiş etlerinin yenmesiyle dokularındaki kistlerin veya doğal ara konak olan kedigillerin 

sekresyon ve dışkılarıyla atılan sporokistler ile bulaşmış besinlerin ağızdan alınmasıyla 

bulaşmaktadır. Hastalık erişkinlerde hafif belirtilerle veya belirtisiz geçirilmektedir. Gebelerde 

ise düşük, erken doğum, ölü doğum veya bebekte ağır sekellere sebep olabilmektedir. 

Hastalığın gebelerde erken tanınması uygun korunma ve tedavinin yapılarak fetusun 

etkilenmesini önlemek açısından önemlidir. Buna rağmen toksoplazmanın rutin taranması 

halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı bölgemizde gebelikte geçirilen toxoplazma sıklığını 

belirleyerek tarama ve yönetim stratejilerine katkıda bulunmaktır. YÖNTEM: Etik Kurulu 

onayı alındıktan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi bilgi işlem sistemi kullanılarak 2012-2017 yılları 

arasında polikliniğine başvuran 15-49 yaş aralığındaki gebeler ilk trimesterde yapılan 

toxoplasma Ig M antikorları yönünden tarandı. Olgular yaş gruplarına göre üç gruba 

ayrıldı(Tablo 1). Avidite sonuçlarına göre yüksek risk taşıyan hastalardan kabul eden 60 olguya 

amniyosentez yapılarak toxoplazma Polimeraz Chain Reaction (PCR) çalışıldı. BULGULAR 

ve SONUÇ: 01 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında toxoplazma Ig M tetkiki istenilen 

kriterleri uygun olan gebe hasta sayısı 3430 olarak saptandı. Seropozitifliğinin 15-25 yaş 

gurubunda en fazla görüldüğü, yaş ilerledikçe seropozitiflik sıklığının giderek azaldığı tespit 

edildi (Tablo 1). Sonuçta Mersin?de hastanemize başvuran gebelerde toxoplazma sıklığı % 8,51 

olarak belirlendi. Amniyosentez-PCR çalışılan hastaların tamamında bebeğe enfeksiyon 

bulaşmasının engellendiği görüldü. Tablo 1. Yaş grupları Hasta sayısı Toxoplazma IgM (+) 

Yüzde % 15-25 850 109 12,82 26-35 1976 149 7,54 36-49 604 33 5,62 Toplam 3430 292 8,51 
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FREQUENCY OF TOXOPLASMA GONDII IN A PREGNANT POPULATION 

PRESENTING TO A THIRD-STEP HEALTH INSTITUTION  

BETWEEN 2012 AND 2017 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Toxoplasmosis is a zoonosis, seen widely all over the world and its 

frequency varies according to geographical regions. The disease is transmitted by the ingestion 

of raw or undercooked meats of infected animals or by ingestion of nutrients infected with 

sporocysts excreted into the secretions and feces of cats that are naturally intermediate hosts. 

The disease processes is only with mild symptoms or without symptoms in adults. In pregnant 

women; toxoplazmosis may cause abortion, premature birth, stillbirth or severe sequelae in 

neonates. Early recognition of the disease in pregnant women as well as appropriate protection 

and treatment is important to prevent the fetus from being affected. However, routine screening 

of toxoplasmosis is still controversial. The aim of this study is to determine the frequency of 

toxoplasma infection during pregnancy in our region and to contribute to screening and 

management strategies. METHODS: After the approval of the Ethics Committee, pregnant 

women in the first trimester of pregnancy and between the ages of 15-49 who applied to the 

outpatient clinic of the Faculty of Medicine from 2012-2017 were screened for toxoplasma Ig 

M antibodies. Data were gathered from hospital records. Cases were divided into three groups 

according to age groups (Table 1). Among test positive patients, according to the results of 

toxoplasma avidity tests, 60 patients were accepted as having high risk and were applied 

amniocentesis for the test of toxoplasma Polymerase Chain Reaction (PCR). RESULTS and 

CONCLUSION: Between January 01, 2012 and December 31, 2017, the number of pregnant 

women who were eligible for toxoplasma Ig M was 3430. Seropositivity was most common in 

the 15-25 age group, and the frequency of seropositivity decreased gradually as the age 

progressed (Table 1). As a result, the frequency of toxoplasma in pregnant women in Mersin 

University hospital was determined to be 8.51%. It was found that in all patients who underwent 

Amniocentesis-PCR, the infection of the fetus is prevented with treatment. Table 1. Age Groups 

Patient (n) Toxoplazma IgM (+) Percent % 15-25 850 109 12,82 26-35 1976 149 7,54 36-49 

604 33 5,62 Total 3430 292 8,51 
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SHİPPİNG 4.0 KAPSAMINDA İNSANSIZ GEMİLER VE DENİZ TAŞIMACILIĞINA 

ETKİLERİ 

Volkan EFECAN 

ÖZET 

Sanayi 4.0 terimi ilk olarak 2011 yılında Almanya?da yapılan Hannover Sanayi fuarında dile 

getirilmiştir ve modern bilişim sistemlerinin üretim süreçlerinde kullanılması ile 4. Sanayi 

Devrimi?ne girildiği ifade edilmiştir. Shipping 4.0 ise, Sanayi 4.0 teriminin bir bileşeni olup, 

denizyolu taşımacılığında kullanılan cihaz ve ekipmanların, birbiriyle veya insanlarla, yapay 

zeka ve veri alışverişi yoluyla, gerçek zamanlı etkileşimde bulunması olarak tanımlanmaktadır. 

Bu bağlamda elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağlantı gücü, gerek geminin sevk ve idare 

becerisi, gerekse operasyonel ve yönetimsel beceri açısından denizlerde gemi ve insan gücüne 

bambaşka bir boyut kazandırabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda, insan kaynaklı gemi 

kazalarını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla insansız gemi fikri gündeme gelmiştir. Bu 

konuda Avrupa Birliği ve Uzakdoğu ülkelerinde hem devlet hem özel sektör işbirliğiyle büyük 

yatırımlar yapılmaktadır, ülkemizde de kısmen çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada, 

insansız gemilere geçiş aşamasındaki yenilikler, projeler, mevcut alt ve üst yapı yeterliliği, 

çevre duyarlılığı, operasyonel, teknik, ekonomik altyapı, avantaj ve dezavantajlar gibi 

konuların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 2008-2018 yılları arasındaki 

yayınların literatür taraması yapılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, insan kontrolündeki 

gemi otomasyon sistemlerinin hızla ilerlediği ve bağımsızlaştığı, gemi cihazlarıyla entegre 

edilmiş karar destek sistemlerinin etkin rol oynadığı, deneysel ortamın oluşturulma güçlükleri 

ve maliyetinden dolayı projelerin yavaş fakat kararlılıkla ilerlediği görülmektedir. Maliyet 

açısından sağlanan önemli ölçüdeki fayda dikkat çekmiştir. İnsansız gemi tasarımcılarının en 

önemli argümanlarından biri personelin olası yetersiz müdahale yetisi olurken, gerekli hukuki 

altyapının oluşturularak tarafların sorumluluğunun netliğe kavuşturulması gerekmektedir. Siber 

güvenlik unsurlarının üzerinde durulması, gemi karar destek sistemlerinin tehlikeli durumlarda 

insanlı gemilere oranla üstünlüklerinin ve handikaplarının farklı persfektiflerde irdelenmesi, 

mevcut bilimsel çalışmaların sayılarının arttırılması ve kapsamlarının genişletilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: gemi, insansız, deniz taşımacılığı, otomasyon. 
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UNMANNED SHIPS WITHIN THE SCOPE OF SHIPPING 4.0 AND THEIR 

EFFECTS ON SEA TRANSPORTATION 

ABSTRACT 

The term edil Industry 4.0 was first mentioned at the Hannover Industrial Fair in Germany in 

2011 and it was stated that the modern industrial systems were used in the production processes 

and the 4th Industrial Revolution. Shipping 4.0 is a component of the term Industry 4.0 and is 

defined as the real-time interaction of devices and equipment used in maritime transport by 

means of artificial intelligence and data exchange with each other or with people. In this context, 

electrification, digitalization and connection power, both in terms of the ship's ability to handle 

and manage, as well as operational and managerial skills, are thought to bring a different 

dimension to the ships and manpower in the seas. In recent years, the idea of ??unmanned ships 

has come to the fore in order to prevent human-induced ship accidents and environmental 

pollution. In this regard, large investments are made in the European Union and Far East 

countries with the cooperation of both the state and the private sector. In this study, it is aimed 

to evaluate issues such as innovations, projects, existing infrastructure, superstructure, 

environmental sensitivity, operational, technical, economic infrastructure, advantages and 

disadvantages. The data of the study were collected by reviewing the literature between 2008-

2018. As a result of the study, it is seen that ship automation systems in human control are 

progressing and becoming independent, decision support systems integrated with ship devices 

play an active role and projects progress slowly but decisively due to the difficulties and cost 

of creating experimental environment. Significant benefits in terms of cost have attracted 

attention. One of the most important arguments of the unmanned ship designers is the ability of 

the personnel to perform insufficient intervention, while the necessary legal infrastructure 

should be established and the responsibility of the parties should be clarified. It is necessary to 

emphasize cyber security elements, to examine the superiority and handicaps of ship decision 

support systems in dangerous situations over manned ships in different situations, to increase 

the number of existing scientific studies and to expand their scope. 

Key Words: ship, unmanned, sea transport, automation. 
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MERSIN ARKEOLOJI MÜZESI'NDEKI YAYIMLANMAMIŞ BIZANS KURŞUN 

MÜHÜRLERI ÜZERINE ÖN DEĞERLENDIRMELER 

Nilgün ELAM 

ÖZET 

Bizans kurşun mühürleri (μολυβδόβολλλα) renkli bir sahne ve Bizans'ın yaşamı ve kültürü 

hakkında zengin bir bilgi kaynağı oluşturur; çünkü Bizans bürokrasinin özü aynı zamanda 

baskın bir iletişim biçimi olan özel yazışmalardan oluşur. Yazıtlar ve ikonografi hem ilginç bir 

araştırma alanı hem de Bizans İmparatorluğu'nun kültürü yanı sıra tarihi, prosopografisi ve 

yönetim sistemi hakkında da önemli bir kanıt oluşturur. 

Esasen Bizans dünyasının sivil, askeri ve dini bürokrasinin üyelerine ait mühürlerin 

incelenmesi yoluyla dönem Anadolusu'nun karanlıkta kalmış şahsiyetlerini keşfetme olasılığı 

bile bu disiplinin öneminin altını çizmektedir. Tarihçiler, sigillografinin sunduğu yeni verileri 

kullanarak Bizans tarihinin tüm yönlerini kapsayan ve Bizans yazılı kaynaklarının bıraktığı 

boşlukları doldurmaya başlayabilir. 

Türkiye müzelerindeki mühürlerin çoğunluğu yayınlanmamıştır. Anadolu Üniversitesi Bilimsel 

Proje Birimi’nin mali desteği ve Koç Üniversitesi'nin RCAC tarafından verilen bursu ile 

Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle ilişkili sigillografik materyali belirlemek için bir araştırma 

projesi yürüttüm., Türkiye genelindeki elli müzenin envanterinin incelenmesini amaçlayan bu 

proje sayesinde Bizans eyaletlerinin tarihine ışık tutacak (daha önce yayınlanmamış) 

mühürlerin belgelenmesini ve sundukları yeni bilgilerin değerlendirilmesini mümkün kıldı. 

Bu sunum, Mersin Arkeoloji Müzesinde bulunan henüz yayınlanmamış kurşun mühürleri 

tanıtmayı ve onların bulundukları yer ile bunların kaynakları arasında olası bağlantıları kurmayı 

amaçlamaktadır. Bu çalışma, ayrıca mühürlerin sunduğu kanıtları yazılı kaynakların bilgileriyle 

birleştirmeyi ve Kilikya'nın Bizans dönemi tarihine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bizans Kurşun Mühürleri, Molybdobullae, Kilikya, Anadolu, Mersin 

Müzesi 
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PRELIMINARY REMARKS ON UNPUBLISHED MOLYBDOBULLAE FROM 

MERSIN ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 

 

ABSTRACT 

The Byzantine lead seals (μολυβδόβουλλα) compose a colourful scene and constitute a rich 

source of information on the life and 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 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.  

The majority of the seals in the Turkish museums remain unpublished. Thanks to the financial 

support of Anadolu University Scientific Project Office and a scholarship granted by RCAC of 

Koç University I conducted a research project to identify sigillographic material associated with 

several regions of Anatolia. The project comprised research at fifty museums across Turkey, 

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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MERSİN ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ KAMU BİNALARININ GİRİŞ 

CEPHELERİ (1850-1955) 

Halil ELEMANA 

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda İstanbul başta olmak üzere coğrafyasının birçok yerinde 

kamuya hizmet amaçlı binalar inşa etmiştir. Osmanlı, Cumhuriyet?in ilanıyla resmen sona 

ermiş ancak devletin devamlılık ilkesi gereğince kamunun hizmet sürekliliği ve hakkı 

karşılanmaya devam etmiştir. Cumhuriyet?ten sonra değişen ve dönüşen Türkiye?de, 

Osmanlıdan Cumhuriyet?e kamu binalarının işlevselliği aynı doğrultuda olsa da plan, malzeme, 

teknik, süsleme ve simgesel anlamlarında değişimler olmuştur. Bu durum hem devletin siyasi 

görüşüyle hem mimari akımlarla hem de bölgesel ve tarihi koşullarla ilintilidir. Bu çalışmada, 

değinilen hususları kapsayacak şekilde XIX. yüzyılın önemli liman kentlerinden biri olan 

Mersin şehrindeki gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerine ait kamu binalarının giriş 

cepheleri üzerinden örneklemelere ve açıklamalara gidilecek, her iki dönem arasındaki 

benzerlik ve farklılıklar incelenecektir. Aynı zamanda XIX.-XX. yüzyılda gelişen mimari 

akımların cephe tasarımlarındaki yansımalarına değinilecek ve aynı döneme denk gelen farklı 

bölgelerdeki kamu binalarıyla birlikte Mersin’deki sivil mimari örneklerin cepheleriyle 

karşılaştırmalar yapılacaktır. Mersin özelinde bugüne değin kamu binalarının durumları toplu 

halde değerlendirmeye tabi tutulmadığı ve ayrıca detayları üzerinde de durulmadığı için 

çalışmanın özgün bir inceleme konusu olduğunu bildirmek gerekir. Çalışmanın kapsamını ise 

devletin kamu hizmeti amacıyla doğrudan yaptırdığı binalar oluşturacak olup başka bir işleve 

sahipken sonradan kamu binasına dönüştürülen yapılar bu araştırmaya dâhil edilmeyecektir. 

Buradaki amaç, devletin kamu hizmetine sunduğu binalardaki tasarımları ve sembolik 

anlamları doğrudan kavrayabilmektir. Bu çalışmada, 4 banka, 1 hükümet konağı, 3 okul, 1 kışla, 

1 gümrük binası, 2 tren istasyonu, 1 halk evi, 1 dispanser, 1 çocuk esirgeme kurumu, 1 

karayolları binası, 1 postane ve 1 hapishane binasının giriş cepheleri arşiv ve güncel 

görselleriyle incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, kamu binası, cephe, Osmanlı, mimari 
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ENTRANCE FRONTS OF HISTORIC PUBLIC BUILDINGS IN MERSIN CITY 

CENTER (1850-1955) 

ABSTRACT 

The Ottoman Empire built buildings to serve the public in many parts of its geography in 19. 

century, mainly in Istanbul. The Ottomans officially ended with the proclamation of the 

Republic, but the continuity and the right of service of the public continued to be met in 

accordance with the principle of continuity of the state. After changing and transforming the 

Republic of Turkey, although in the same direction functionality of public buildings from the 

Ottoman Empire to the Republic, there have been changes in the materials, techniques, 

decorative and symbolic meaning. This situation is related to both the political view of the state 

and the architectural movements as well as the regional and historical conditions. In this study, 

examples and explanations will be made on the entrance fronts of public buildings belonging 

to Ottoman and Republican periods and similarities and differences between the two periods 

will be examined in the city of Mersin, which is one of the important port cities of the 19th 

century. At the same time, in 19. and 20. centuries's the reflections of the architectural trends 

in the facade designs will be mentioned and comparisons will be made with facades of civil 

architecture examples in Mersin together with the public buildings in different regions in the 

same period. In the case of Mersin, it is important to note that since the state of public buildings 

has not been subjected to a collective evaluation and also the details are not discussed so the 

study is an original study subject. The scope of the study will be the buildings constructed 

directly by the state for the purpose of public service and the other buildings will not be included 

in this research. The aim is to directly understand the designs and symbolic meanings of the 

buildings offered by the state. In this study, 4 banks, 1 government house, 3 schools, 1 barracks, 

1 customs building, 2 train stations, 1 public house, 1 dispensary, 1 child protection institution, 

1 highways building, 1 post office and 1 prison building's entrance fronts and will be examined 

with archive and current images.  

Key Words: Mersin, public building, front, Ottoman, architecture 
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MİLLİ MÜCADELE’NİN DİNİ ÖNDERLERİNDEN ŞEYH AHMED SENUSİ’NİN 

MERSİN VE TARSUS’TA İKAMETLERİ VE TÜRKİYE’DEN AYRILIŞI 

Nagehan ELEMANA  

ÖZET 

Şeyh Ahmed Senusi, Kuzey Afrika merkezli Senusiyye Tarikatı’nın lideridir ve Milli Mücadele 

Dönemi’nde Anadolu’da Ankara Hükümeti lehine önemli faaliyetler yürütmüştür. Şeyh Senusi 

Ekim 1924’e Türkiye’den ayrılmıştır. Türkiye’den ayrılışına kadar 25 Eylül 1922 tarihinden 

itibaren Tarsus’ta, 4 Temmuz 1923 tarihinden itibaren de Mersin’de ikamet etmiştir. 

Literatürde Şeyh Senusi’nin Türkiye’den ayrılış şekli ve nedenleri ile ilgili birtakım çelişkili ve 

mesnetsiz bilgiler mevcuttur. Şeyh Senusi’nin Hanedan mensupları ile ilişkisi olduğu için 

Türkiye’den gönderildiği bu iddialardan biridir. Bu çalışmada Şeyh Senusi’nin Tarsus ve 

Mersin’de ikametinin nedenleri, ikameti esnasındaki faaliyetleri ve Türkiye’den ayrılış nedeni 

yerel basın ve arşiv belgeleri ışığında tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Senusi, Mersin, Tarsus. 

 

RELİGİOUS LEADER OF THE NATİONAL STRUGGLE SHEİKH AHMED 

SENUSSİ'S RESİDENCE İN MERSİN AND TARSUS AND DEPARTURE FROM 

TURKEY'S 

ABSTRACT 

Sheikh Ahmad Senussi was the leader of the North-American Senusiyya Order and carried out 

important activities in favor of the Ankara Government in Anatolia during the National Struggle 

Period. Sheikh Senussi is divided Turkey in October 1924. Şeyh Senussi form  4 July 1923  to 

September 25, 1922 in Tarsus, from this date until the date of leaving Turkey has resided in 

Mersin. 

In literature has Sheikh Senussi's some contradictory and unfounded information about the 

shape and the reasons for leaving Turkey. One of these claims is that Sheikh Senussi was 

sent from Turkey because relationship with members of the dynasty. In this study the causes 

of Sheikh Senussi residence in Mersin and Tarsus, the activities of Sheikh Senussi during 

his residence in Tarsus and Mersin and cause departure from Turkey will be determined in 

the light of local press and archival documents. 

Key Words: Sheikh Senussi, Mersin, Tarsus. 
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MERSİN'DE YAŞAYAN MEME KANSERLİ KADINLARDA TNF-?-308 GEN 

POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Nazan ERAS 

Erdinç NAYIR 

 Etem AKBAŞ 

ÖZET 

Giriş: Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanserdir. Tümör nekroz faktörü 

(TNF), hücre ölümü, sağkalımı, başkalaşımı, çoğalması ve göçü gibi çeşitli hücresel olaylarda 

kritik bir rol oynayan primer sitokindir. TNF inflamasyonla ilişkili karsinojenezde önemli bir 

rol oynayabilen güçlü mutajendir. Sitokinlerin kanser gelişimindeki rolü göz önüne alındığında, 

sitokin genlerindeki polimorfizmin meme kanseri riskini etkileyebileceğini öne sürdük. Bu 

nedenle meme kanseri hastalarında TNF-?-308 polimorfizmini analiz ettik. Materyal metot: 

TNF-?-308 polimorfizmi için 204 meme kanserli kadın hastadan ve 210 sağlıklı kadından 

alınan periferik kanlardan DNA izole edilerek PCR-RFLP yöntemi ile genotipleme yapıldı. 

Bulgular: Meme kanserine yakalanmada risk faktörü olduğu düşünülen faktörlerden; ileri 

menopoz yaşı, beden kitle indeksin (BMI) 25?den büyük olması ve ailede meme kanserli bir 

bireyin bulunmasının meme kanserine yakalanmada risk faktörü olduğu belirlenmiştir. G ve A 

allellerinin frekansları sırasıyla vakalarda %92,2 ve %7,8, kontrollerde ise %86 ve %14 idi. 

GG, AG ve AA genotiplerinin frekansı sırasıyla vakalarda %86,3, %11,7 ve %2 iken kontrol 

grubunda %72,8, %26,2 ve %1 olarak bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmadı. Sonuç: Çalışmamız TNF-?-308 polimorfizm ve meme kanseri riski arasındaki 

ilişkiyi desteklememektedir. Bununla birlikte; geç menopoz, yüksek BMI ve ailesel meme 

kanseri öyküsü meme kanseri gelişimi için bir risk faktörü olabilir. TNF-?-308 gen 

polimorfizmi ve meme kanseri arasındaki ilişkinin saptanması için daha büyük hasta 

popülasyonunda çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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EVALUATION OF TNF-?-308 GENE POLYMORPHISM IN WOMEN WITH 

BREAST CANCER LIVING IN MERSIN 

ABSTRACT 

Introduction: Worldwide, breast cancer is the most common cancer in women. Tumor necrosis 

factor (TNF) is a primary cytokine that plays a critical role in diverse cellular events such as 

cell death, survival, differentiation, proliferation and migration. TNF is potent mutagen that 

may plays a key role in inflammation-related carcinogenesis. Considering the role of cytokines 

in cancer development, we proposed that polymorphism in the cytokine genes could affect the 

risk of breast cancer. We, therefore, analyzed TNF-?-308 polymorphism in breast cancer 

patients. Materials and Methods: After DNA isolation from peripheral blood of 204 breast 

cancer patients and 210 healthy women the genotyping for TNF-?-308 polymorphism in both 

groups was done by a PCR-RFLP method. Results: Having a later age at menopause, a body 

mass index (BMI) greater than 25 and familial breast cancer history appear to be a risk factor. 

The frequencies of G and A alleles were 92.2% and 7.8% in the cases and 86% and 14% in the 

controls, respectively. Among the cases, the frequencis of GG, AG and AA genotypes were 

86.3%, 11.7% and 2.0%, while it was 72.8%, 26.2% and 1.0% among the controls, respectively. 

These differences were not significant (P > 0.05). Conclusions: Our study does not support an 

association between the TNF-?-308 polymorphism and breast cancer risk. However, a later 

menopause, high BMI, and familial history may be a risk factor for breast cancer development. 

Future studies with larger sample sizes are needed to confirm the correlation between TNF-?-

308 gene polymorphism and breast cancer. 
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ALATA TEKNİK BAHÇIVANLIK OKULU: CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE 

MİRAS 

Derya ERDAŞ 

Tuba AKAR 

ÖZET 

Cumhuriyet döneminin en önemli kalkınma stratejisi tarımdır. Bu amaçla gençlerin teknik ve 

mesleki tarımsal eğitimine önem verilmiş ve 1943 yılında 4486 nolu ?Teknik Ziraat ve Teknik 

Bahçıvanlık Okulları Kanunu? ile tarımsal eğitim veren okullar açılmıştır. Teknik Ziraat 

Okulları; Manisa-Beydere, Konya-Konuklar, Aksaray-Koçaş, Amasya-Gökhöyük'te açılırken 

Teknik Bahçıvanlık Okulları ise; İstanbul-Çayırova ve Mersin-Alata'da açılmıştır. Toplamda 6 

adet açılan teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okulları hem uygulamanın yapıldığı hem de 

teorik eğitimin verildiği yerleşkeler olarak planlanmıştır. Mersin-Alata Teknik Bahçıvanlık 

Okulu, Mersin ilinin Erdemli İlçesinde, Alata deresinin doğusunda, 400 dekarlık alana sahip 

bir yerleşkedir. 1944 yılında açılan yerleşkede; derslikler, işlik ve atölyeler, yatakhane, işçi-

memur lojmanları, lokal, misafirhane, yemekhane, sinema gibi farklı işlevli yapılar ile çeşitli 

bitki ve meyvelerin yetiştirildiği bahçeler ile hayvancılığa yönelik ahır, kümes gibi alanlar 

mevcuttu. Süreç içerisinde değişimler yaşayan kurum ile birlikte yerleşke de değişerek, kentsel 

baskılarla küçülerek, kimi bölgelerde âtıl duruma gelerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

Günümüzde Alata yerleşkesi, ekosisteminin çeşitliliği, endemik bitki türü olan kum 

zambaklarını barındırması, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için yuvalama ve 

yumurtlama alanı olması gibi nedenlerle 2000 yılında I. Derece Doğal Sit alanı olarak ilan 

edilmiştir. Türkiye?de 6 örnek gibi az sayıda açılan bu eğitim birimlerinin dönemin politik 

sebepleri ile kısa hayatlarının olması, bu yerleşkelerin hafızalardan silinmesine yol açmıştır. 

Oysaki bu okullar Cumhuriyet döneminin kalkınma stratejisinin en önemli tanıklarıdır. Bu 

bildiri, Alata Teknik Bahçıvanlık Okulu?nun eğitim modeli, mekânsal örgütlenmesi, mimarisi 

ile birlikte Erdemli ve Mersin kentlerinin toplumsal ve kültürel hayatındaki yerini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Böylelikle, doğal ve kültürel miras olan Alata Teknik Bahçıvanlık 

Okulu ve yerleşkesi için koruma-planlama çalışmalarının alt yapısı oluşturulmaya 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Alata, Tarımsal Eğitim, Erken Cumhuriyet Dönemi, Doğal ve Kültürel 

Miras, Koruma 
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ALATA TECHNICAL HORTICULTURAL SCHOOL: HERİTAGE OF THE 

REPUBLICAN PERIOD 

ABSTRACT 

The most important development strategy of the Republican period is agriculture. For this 

purpose, the importance is given to technical and vocational agricultural education of the young 

people in the country. In 1943, agricultural schools were opened with the law no 4486, by name 

"Technical Agriculture and Technical Horticultural Schools Law". Technical Agriculture 

Schools were opened in; Manisa-Beydere, Konya-Konuklar, Aksaray-Koçaş and Amasya-

Gökhöyük, while Technical Horticulture Schools were opened in İstanbul-Çayırova and 

Mersin-Alata. Both applied training and theoretical education were given in these six technical 

agricultural and technical horticultural schools which were also planned as campus areas. 

Mersin-Alata Technical Horticultural School is located in Erdemli district of Mersin province, 

in the east of Alata creek, in a land of 400 decares. In the campus, which was opened in 1944, 

such buildings like; classrooms, workplaces and workshops, dormitories, worker-officer 

housing, tavern, guest house, dining hall, cinema and such gardens for various plants and fruits, 

and some spaces like barn, chickenhouse for animal breeding were all found within the school 

area. Along with the institutional changes in time, the campus was also changed and narrowed 

with some urban pressures. Nowadays, Alata campus was declared as 1st Degree Natural Site 

in 2000 due to its ecosystem diversity; its endemic plant species, sand lilies and nesting and 

spawning areas for green sea turtles and caretta carettas. These educational and training units 

which were opened with a very limited number of six in all over the Turkey, were easily erased 

from the memory of the country due to their very short life span as a result of the political issues 

of the period. However, these schools are the most important witnesses of the development 

strategy of the Republican era. This paper aims to present the educational model, spatial 

organization and architecture of Alata Technical Horticultural School together with its role in 

the social and cultural life of Erdemli and Mersin. Thus, the conserving-planning attitudes for 

Alata Technical Horticultural School and its campus, which is a natural and cultural heritage 

site, will be tried to be established.  

KeyWords: Alata, Agricultural Education, Early Republican Period, Natural and Cultural 

Heritage, Conservation 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ 

YAŞADIKLARI PROBLEMLER 

Hüseyin ERGEN 

Ergül ŞAHİN 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı sınıflarında Suriyeli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları 

sorunları tespit etmeye yöneliktir Araştırma, Suriyeli öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu 

Mersin ilinin Toroslar ilçesinde bulunan 6 ilkokulda, 160 gönüllü sınıf öğretmenin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı (anket) 

verilmiş ve bu veri toplama araçlarından 160 adedi eksiksiz geri toplanmıştır. Veri toplama 

aracı yaş, cinsiyet, medeni durum, lisans eğitimi, öğretmenlikte geçen kıdem yılı, okutulan sınıf 

düzeyi, sınıftaki Suriyeli öğrenci sayısı, hizmet içi eğitimi alıp almadığı değişkenlerini içeren 

27 soru sorulmuştur. SPSS programında t-testi ve ANOVA kullanılarak bu değişkenler ve soru 

maddeleri analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular öğretmenlerin; yaşı büyük 

öğrencilerin uyum sorunu olduğu, kendi aralarında şiddet uyguladıkları, Türk öğrencilerle 

karşılıklı şiddet uyguladıkları, oyunlarının şiddet içerikli olduğu, arkadaş seçimlerini kendi 

aralarında yaptıkları ile ilgi anket maddelerine çoğunlukla katılıyorum şeklinde cevap 

verdiklerini göstermektedir. Öğretmenler; Suriyeli öğrencilerin ayrı sınıfta okumaları, velilerin 

ana-baba eğitimine alınması, öğrencilerin kaynaştırmadan sonra diğer sınıflarla birleştirilmesi 

ve yaşı büyük olanların ayrı sınıflarda eğitim almaları konusundaki önerilere de çoğunlukla 

katılıyorum düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Cinsiyete göre 2, kıdeme göre 1, mezuniyet 

durumuna göre 2, sınıf düzeyine göre 7, hizmet içi eğitim değişkenine göre 5 maddede 

öğretmen görüşleri arasında farklılık bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Suriyeli öğrenciler, sınıf öğretmenleri, karşılaşılan sorunlar, çözüm 

önerileri. 
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PROBLEMS CONFRONTED BY CLASS TEACHERS ABOUT THE EDUCATION 

OF SYRIAN STUDENTS 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine problems confronted by class teachers who teaches 

Syrian students within their classroom. 60 volunteer class teachers from 6 primary schools in 

the district of Toroslar in Mersin where Syrians are densely populated have attended the 

research. The teachers have been given data collection tools (questionnaires) by the researcher 

and 160 of those data collection tools have been collected as complete. The data collection tool 

contains 27 variables including age, gender, marital status, undergraduate education, years of 

seniority, grade level, number of Syrian students in class, whether attending in-service training. 

Those variables and question items have been analyzed using ANOVA and t-test in SPSS. The 

findings of the study show that teachers mostly agree to statements concerning adaptation 

problem of older students, they resort to violence among each other, they commit violence with 

Turkish students, they play games containing violence, and they choose friends among 

themselves. Teachers also agreed to recommendations stated as Syrian students should be 

taught in separate classrooms, parents should attend parent training, students should involve 

other classrooms after mainstreaming, and older students should be take education in separate 

classrooms. There found difference in teachers? opinions on 2 items with regard to gender, on 

1 item with tenure, 2 items with degree of graduation, 7 items with grade level, and 5 items 

with in-service training variable.  

Key Words: Syrian students, class teachers, problems confronted, recommendations. 
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ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNE DEVLET DESTEĞİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

Hüseyin ERGEN 

Tolga ALTINER 

ÖZET 

Bu çalışmada, öğretmenlerin özel okul öğrencilerine devlet desteği konusunda görüşleri 

cinsiyet, farklı yaş grupları, medeni durum, mezuniyet durumu, mesleki kıdem, çalıştıkları okul 

türü, kendisinin ya da bir yakınının çocuğunun özel öğretim desteğinden yararlanması ve branş 

farklılığı değişkenleri açısından ele alınmıştır. Araştırmaya Mersin ili Mezitli ilçesindeki üç 

adet devlet ortaokulunda ve iki adet özel ortaokulda görev yapan branş öğretmenlerinden oluşan 

gönüllü 119 kişi katılmış, öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama aracı 

(anket) dağıtılmış bu veri toplama araçlarının tamamı eksiksiz geri toplanmıştır. Veri toplama 

aracında öğretmenlere, 26 maddeden oluşan öğretmenlerin algılarını belirlemeye yönelik ölçek 

kullanılmıştır. Araştırmanın, genel amaçları doğrultusunda hazırlanan ölçeklerle toplanan 

veriler üzerinde istatistiksel çözümlemelerin yapılabilmesi için verilerin analizi için SPSS 20.0 

paket programı kullanılmış, verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA testi) ve alt başlıklarında kullanılan Dunnet ve Scheffe teknikleri kullanılmıştır. 

Katılımcıların görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı p>0,05 seviyesinde test 

edilmiştir. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Yöntem olarak t-testleri ve Anova 

testleri kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerden, cinsiyet, branş, eğitim düzeyi ve mezun olduğu 

okul türü değişkenleri t-testi yöntemi ile öğretmenlerin kıdem durumu ise ANOVA testi ile 

analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen görüşleri, özel okullar, devlet okulları, devlet desteği. 
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TEACHERS’ OPINIONS ON THE GOVERNMENT GRANT FOR PRIVATE 

SCHOOL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

In this study, teachers’ opinions on the government grant for private school students have been 

considered; gender, varied age groups, marital status, graduation status, professional seniority, 

type of  school worked, own or close relative’s kid’s profits  by Government Grant and branch 

difference from various aspects. 119 volunteer branch teachers have participated to the research 

who work at three public secondary schools and two private secondary schools in Mersin city 

Mezitli district, data collection tool (survey) had been distributed to the teachers and all these 

data collection tools has been collected in full. In the data collection tool, a scale has been used 

on teachers which is composed of 26 article, towards determining teachers’ senses. SPSS 20.0 

packaged software  has been used for analyzing data to do statistical analyses on data that 

collected by surveys prepared in line with general purposes, in analyzing the data, frequency, 

percent, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA test) and Dunnet and Scheffe techniques 

has been used in subtitles. Whether there were any significant differences between participants’ 

opinions was tested at p>0.05 level. The data has been analysed in SPSS software program. As 

method, t-tests and ANOVA tests has been used. From the independent variables, gender, 

branch, educational level and graduation school type have been analyzed by t-test, as for 

teachers’ seniority status has been analyzed by ANOVA test.  

Key Words: Teacher remarks, private schools, public schools, government grant. 
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KÜLTÜREL KİMLİKLİ YENİ ÜRETİMLER "MEZİTLİ DOKUMA PROJESİ" 

Özge Usluca ERİM 

Fatma Yelda GEZİCİOĞLU 

Handan DEMİR 

ÖZET 

Dokumacılık geleneği; Anadolu’nun sürekli ve kalıcı kültürel birikimlerinden birisidir. 

Anadolu'da yaşayan geleneksel dokumalar incelendiğinde, coğrafi özelliklere, geleneklere, 

yaşayış biçimlerine göre bazı özellikler-değişiklikler görülmektedir. Her dokumanın kendine 

özgü değişiklikleri içermesi dokumaların kültürel kimliklerinin bir göstergesidir. Bölgenin 

tarihi, arkeolojik buluntular, müze örnekleri ve alan araştırmalarından elde edilen bilgiler, 

Mersin (İçel) -Mezitli'nin eski dokumacılık merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda; Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, Mezitli Belediyesi ve 

Mezitli Soroptimist Kulübü ile protokol yapılarak kültürel kimlikli yeni üretimlerin 

hedeflendiği bir proje yapılmıştır. Bu projede, dokumacılığın korunması ve yaşatılması 

amacıyla kadınlara dokuma eğitiminin verilmesi esas alınmıştır. Bölgede konuya ilgi duyan 

kadınların katılımı, yer temini, tezgah-malzeme alımı, eğitim konularının saptanmasının 

ardından projenin ilk adımı olan dokuma eğitimi Kasım 2016- Haziran 2017 tarihleri arasında 

tamamlanmıştır. İkinci dönem olan Kasım 2017-Haziran 2018 tarihlerinde; dokuma eğitimine 

devam edilerek, yeni kumaş denemeleri yapılarak ürün çeşitliliği sağlanmıştır. Bu bildiride; 

bölgenin müzelerde yer alan örnekleri, yaşayan kültür ürünleri, yerel dokumacıların üretimleri 

ile kültürel miras olarak kabul edilen dokumacılığın yeniden canlandırılması ile kadın eğitimi 

ve istihdamına yönelik çalışmalar görsel bir sunum eşliğinde incelenecektir. Anahtar Kelimeler: 

Mezitli Dokuma Projesi, Dokumacılık, Kültürel Miras, Geleneksel Dokumacılık, Kültürel 

Kimlik, Yeniden Üretim 

Anahtar Kelimeler: Mezitli Dokuma Projesi, Dokumacılık, Kültürel Miras, Geleneksel 

Dokumacılık, Kültürel Kimlik, Yeniden Üretim 
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NEW PRODUCTIONS WITH CULTURAL IDENTITY “MEZİTLİ WEAVING 

PROJECT” 

ABSTRACT 

Weaving tradition; It is one of the continuous and permanent cultural accumulations of 

Anatolia. When the traditional weavings in Anatolia are examined, some features-changes are 

observed according to geographical characteristics, traditions, lifestyles. It is an indication of 

the cultural identities of textiles that each document contains unique changes. The history of 

the region, archaeological finds, museum samples and the information obtained from field 

surveys indicate that Mersin (İçel) -Mezitli is one of the oldest weaving centers. In this context; 

Mersin University Faculty of Fine Arts Textile Department, Mezitli Municipality and Mezitli 

Soroptimist Club, a protocol has been made with the aim of creating new projects with cultural 

identity. In this project weaving training for women based on for the purpose of preservation of 

weaving and to be kept alive. Weaving education, the first step of the project completed between 

November 2016 and June 2017. By continuing weaving education, new fabric trials were made 

and product variety was provided from November 2017 to June 2018. In this statement; the 

examples of the region in museums, living cultural products, production of local weavers and 

the revitalization of weaving, which is accepted as a cultural heritage, and studies on women's 

education and employment will be examined with a visual presentation. Key Words: Mezitli 

Weaving Project, Weaving, Culturel Heritage, Traditional Weaving, Culturel Identity, New 

Products. 

Anahtar Kelimeler: Mezitli Dokuma Projesi, Dokumacılık, Kültürel Miras, Geleneksel 

Dokumacılık, Kültürel Kimlik, Yeniden Üretim 
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SEGMENTAL KORTİKOTOMİ VE İNTERDENTAL KORTİKOTOMİ DESTEKLİ 

DİŞ HAREKETİNİN ALVEOLER KALINLIĞA OLAN ETKİSİNİN KIBT İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Elçin ESENLİK 

 Beyza Nur ORDU 

Yavuz FINDIK 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, segmental ve interdental kortikotomi destekli diş hareketiyle 

meydana gelen dentoalveoler ve alveoler kalınlık değişimlerini konvansiyonel olarak tedavi 

edilen kontrol grubuyla karşılaştırarak değerlendirmektir. Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, 

tedavi amacıyla ortodonti kliniğine başvuran 43 hasta dahil edilmiştir. Gruplar kortikotomi 

işleminin uygulandığı çeneye bağlı olarak oluşturulmuştur. Alt ve üst çene için ayrı ayrı, 

interdental kortikotomi, segmental kortikotomi ve kontrol grubu birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 

Kontrol grubu olarak kortikotomi uygulanan hastaların operasyon geçirmeyen çeneleri 

seçilmiştir. Tüm gruplardaki hastalardan kortikotomi yapılmadan önce ve kortikotomi sonrası 

6.ayda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi(KIBT) görüntüleri elde edilmiştir. Kortikotomi 

sahasına kemik grefti ve trombositten zengin fibrin(TZF) eklenmiştir. Alveoler kalınlıklar ve 

dentoalveoler açılanmalar farklı seviyelerde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, 

eşleştirilmiş t-testi ve ANOVA ile değerlendirilmiştir. Bulgular: KIBT görüntüleri 

değerlendirildiğinde; B-B? mesafesi interdental kortikotomi grubunda ortalama 1,4±0,23 mm, 

segmental kortikotomi grubunda 1,51±0,3 mm anlamlı artış gösterirken (p<0,05); kontrol 

grubunda değişmemiştir p>0,05). Segmental ve interdental kortikotomi gruplarında 41, 43 ve 

11 numaralı dişlerin apikale doğru 6 mm seviyesindeki labial kalınlık ölçümlerinde anlamlı 

artış görülürken (p<0,05); kontrol grubunda değişmemiştir (p>0,05). Sonuç: Her iki tip 

kortikotomi destekli ortodontik tedavide de konvansiyonel ortodontik tedaviye göre alveoler 

yükseklikte ve kalınlıkta önemli artışlar görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Segmental Kortikotomi, İnterdental kortikotomi, Trombositten zengin fibrin 
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CBCT EVALUATION OF THE EFFECTS OF SEGMENTAL CORTICOTOMY AND 

INTERDENTAL CORTICOTOMY ASSISTED TOOTH MOVEMENTS ON 

ALVEOLAR THICKNESS 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to evaluate the changes in dentoalveolar and alveolar 

thickness with segmental and interdental corticotomy-assisted tooth movement compared to the 

control group treated conventionally. Method: 43 patients who applied to orthodontic clinic for 

treatment were included in our prospective study. Groups were constituted depending on the 

operated or nonoperated jaws. Interdental corticotomy, segmental corticotomy and control 

group were compared for lower and upper jaw separately. The jaws which were not operated 

were assigned as the control group. Cone-beam computed tomography (CBCT) images were 

obtained from patients before corticotomy and at 6th months following corticotomy procedures. 

These groups were compared with the control group. Bone graft material and platelet-rich fibrin 

(PRF) were added to the corticotomy site. Alveolar thickness and dentoalveolar angulations 

were evaluated at different levels. The data were evaluated by paired t-test and ANOVA. 

Results: According to CBCT images; B-B?distance was increased by 1,4±0,23mm in 

interdental corticotomy group, increased by 1,51±0,3mm in segmental corticotomy group 

(p<0,05), while it did not change in the control. There was a significant increase in labial 

thickness measurements of the teeth (41,43 and 11) at the 6 mm level in interdental and 

segmental corticotomy group and again, it did not change in the control group(p>0,05). 

Conclusion: Both types of corticotomy assisted orthodontic treatment showed significant 

increases in alveolar height and thickness compared to conventional orthodontic treatment. 

Keywords: Segmental Corticotomy, Interdental corticotomy, Thrombocyte rich fibrin 
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MEDBİO MİKROBİYAL SIVI GÜBRE UYGULAMASININ EJDER MEYVESİNİN 

(PİTAYA) UÇUCU AROMA BİLEŞİKLERİ UZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Emre ESER 

Şule Hilal ATTAR 

Ebru KAFKAS 

ÖZET 

Pitaya, Pitahaya, Dragon Fruit, Gecenin Kraliçesi, Kaktüs Meyvesi gibi isimlerle de anılan  

kaktüsgillerden bir bitkinin  meyvesidir. Çoğunlukla Meksika, Kaliforniya, Malezya, 

Endenozya, Vietnam, Kore gibi ülkelerde yetişen bu bitki artık günümüzde ülkemizde de 

Mersin, Adana, Antalya gibi güney illerimizde de yetiştirilmeye başlanmış ve örtü altı 

yetiştiricilikle ülkemize çok güzel uyum sağlamış bir bitkidir. Meyveleri, insan sağlığı ve 

beslenmesinde vitamin ve mineral maddelerce zengin olması bakımından önemli yer 

tutmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da birçok farklı çeşit meyve üretimi gerçekleşmekte fakat 

ülkemizde yaygın biçimde yetiştiriciliği bulunmayan bazı meyveler çok fazla tanınmamakta ve 

faydaları bilinmemektedir. Bu çalışmada tamamen yerli gübre olan, MEDBİO mikrobiyal sıvı 

gübre kullanılarak HS-SPME/GC/MS (Headspace Solid Phase Micro Extraction/Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry) teknikleri ile uçucu aroma bileşikleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pitaya, aroma, HS/SPME, GC/MS.  

EFFECTS OF MEDBIO MICROBIAL LIQUID FERTILIZER APPLICATION ON VOLATILE 

COMPOUNDS OF DRAGON FRUITS (PITAYA) 

ABSTRACT 

Pitaya also known as Pitahaya, Dragon Fruit, Queen of the Night, Cactus Fruit a fruit that belonging the cactus 

plant. This plant, which is mostly grown in countries such as Mexico, California, Malaysia, Indonesia, Vietnam 

and Korea, is now being grown in our provinces such as Mersin, Adana and Antalya in Turkey and shows high 

adaptability performance under protected cultivation condition. Fruits occupy an important place in human health 

and nutrition due to the having rich in vitamins and mineral substances. Many different kinds of fruits are produced 

in our country and in the World are not well recognized and their benefits are not known in Turkey. In this study, 

it was aimed to detect aroma composition of pitaya fruits which were applied native medbio microbial liquid 

fertilizer using HS-PME/GC/MS (Headspace Solid Phase Micro Extraction/Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry) techniques. 

Key words: Pitaya, aroma, HS/SPME, GC/MS.   

http://www.ejdermeyvesipitaya.com/
http://www.ejdermeyvesipitaya.com/
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KÜRESELLEŞME DURUMUNDA GÖÇ SÜREÇLERİNİN SORUNU (CİNSİYET 

YÖNLERİ) 

Asylbek ESHİEV 

ÖZET 

Makale, modern Kırgızistan'daki göç süreçlerinin cinsiyet boyutunu incelemektedir. 

Küreselleşme çağında yazarlara göre, erkeklerin toplumdaki yeri hakkındaki görüşlerde, erkek 

cinsiyet rollerini, çağdaş kültür içindeki erkek değerleri dönüştüren önemli değişiklikler vardır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, erkeklik, cinsiyet yaklaşımı. 

 

ABSTRACT 

The article examines the gender dimension of migration processes in modern Kyrgyzstan. 

According to the authors in the era of globalization, there are major changes in the views on the 

place of men in society, transforming male gender roles, male values within contemporary 

culture. 

Key Words: Migration, masculinity, gender approach.   
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PECULIARITIES OF THE DESCRIPTION OF UTOPIC MOTIVES OF THE 

SOVIET REALITY OF THE TATAR LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF M. 

AMIR’S "AGIDEL" AND SH.KAMAL’S ROMAN "WHEN A BEAUTIFUL BORN") 

Radik GALIULLIN 

Maryam GALIULLINA 

ABSTRACT 

Fantastic literature consists of three main genres: science fiction, fantasy and social science 

fiction. Utopia and anti-utopia is nothing but a social fantasy. The leading role is played by the 

description of relations between people in society. "The use of fantastic elements allows us to 

show the development of society in unusual conditions that never existed in reality Utopia and 

dystopia are a single genre by nature. The only difference is that anti-utopia is a kind of reaction 

to utopia. We can say that the anti-utopia came out of utopia. Anti-Utopia appeared as a reaction 

to utopia, as a necessary polemic with it, generated or provoked by it to consolidate its positions. 

Appear, form and consolidate on the whole great path of evolution the common features that 

determined and constituted the specificity of the genre of utopia M. Amir's novel "Agidel" 

(Agyidel), which was published in 1936, became very popular among readers in the pre-war 

period. Events in the story take place in 1927 in the villages of Bashkortostan. In the center are 

the images of young people who came to the village for summer holidays. Students of the 

technical school, friends Ilyas and Gayaz come to the village (the narrative is conducted on 

behalf of Ilyas). The rural youth is burning with a desire to live a new life, to breathe new 

progress into the rustic routine, in part their desires are utopian. Such like-minded people as 

Ibrai, Imali, Kucharbai morally and spiritually support the main characters. Young people are 

fighting with the fist of Takva Sahau, his son Shafik, Aglimul Bay, Nizami and others. Another 

work pertaining to this period, which can be described as a utopia, is the novel by Sh. Kamala 

"When the beautiful is Born" ("Matur Tuganda") [5]. The author devoted this novel to the 

twentieth anniversary of the October Socialist Revolution. At the center of the work, the events 

of the birth of a new life are revealed against the background of revolutionary changes. Events 

occur in the late 20's. XX century. In the village, one of the main families of Kayum is being 

created by a commune of 10 families. They are later joined by young Komsomol members 

Zakir, Salahi, Gabdulhai, Mahmud and Gulbana. The members of the commune give all their 

strength to the common idea of building an ideal society. The central event of the novel - the 

construction of the Kamunna - is the idea of building an ideal society 
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MERSİN BÖLGESİ'NDE ÜRETİLEN ZEYTİNYAĞININ KALİTE 

STANDARTLARINA GÖRE ARAŞTIRILMASI 

Cihan GEÇGEL 

 Sevda İLDAN ÖZMEN 

ÖZET 

Zeytinyağı, Akdeniz bölgesinde oldukça yüksek üretim potansiyeline sahip önemli bir besin kaynağıdır. 

Mersin'de de zeytinyağı Tarsus, Mut, Gülnar gibi çeşitli bölgelerde yetiştirilen zeytinlerden 

üretilmektedir. Üretilen bu zeytinyağlarının Uluslararası Zeytinyağı Konseyinin (IOOC) ve Türk gıda 

kodeksinin belirlediği bazı kalite standartlarına uygunluğu hem sağlık hem ticari açıdan oldukça 

önemlidir. Bu çalışmada, Mersin bölgesinde üretilen ve kontrolsüz bir şekilde doğrudan tüketiciye 

ulaşan zeytinyağlarının Uluslararası Zeytinyağı Konseyinin (IOOC) belirlediği zeytinyağı kalite 

kriterlerine uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaçla Mersin’in  çeşitli bölgelerinde üretilen 12 farklı 

zeytinyağının asit sayısı, yağ asidi bileşimi, kırılma indisi, iyot sayısı ve nem miktarı ölçülmüştür. Asit 

sayısı, yağ asidi bileşimi ve kırılma indisi değerlerinin 4 zeytinyağında analitik standartları 

karşılamadığı belirlenmiştir. Asit sayısı bakımından, sadece 2 zeytinyağı örneği en üst kalite olan doğal 

sızma zeytinyağı standartlarını karşılamıştır. Zeytinyağında kimyasal ve fiziksel parametreler; zeytin 

çeşidi, iklim ve toprak koşulları ve zeytinyağı üretim yöntemi gibi birçok faktöre göre değişiklik 

gösterebilir. Sonuç olarak, zeytin üretimi için iklim ve toprak koşulları uygun, zeytin çeşitliliğine sahip 

Mersin düşünüldüğünde; daha kaliteli zeytinyağı üretimi, üreticilerin ve tüketicilerin 

bilinçlendirilmesiyle sağlanabilir. 

 

INVESTIGATION OF OLIVE OIL PRODUCED IN MERSIN REGION ACCORDANCE TO 

QUALITY STANDARDS 

ABSTRACT 

Olive oil is an important nutrient source with a high production potential in the Mediterranean region. In Mersin 

also, olive oil is produced from olives grown in various regions such as Tarsus, Mut and Gülnar. The compliance 

of these produced olive oil with some quality standards determined by International Olive Oil Council (IOOC) and 

Turkish food codex is very important both in health and commercial terms. In this study, olive oil which is 

produced in Mersin region and reached to the consumer in an uncontrolled manner was investigated to meet the 

olive oil quality criteria determined by International Olive Oil Council (IOOC). For this purpose, acid number, 

fatty acid composition, refractive index, iodine number and moisture content of 12 different olive oil produced in 

various regions of Mersin were analyzed. The acid number, fatty acid composition and refractive index values did 

not meet the analytical standards in the 4 olive oil. In terms of acid number, only 2 olive oil samples met the highest 

quality natural virgin olive oil standards. Chemical and physical parameters in olive oil; olive varieties, climate 

and soil conditions and olive oil production method may vary according to many factors. As a result, considering 

Mersin, which is suitable for climate and soil conditions suitable for olive production; better quality olive oil 

production can be achieved by raising awareness of producers and consumers. 
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MERSİNDEN GİRİTE BİR YOLCULUK MERSİNDEN GİRİTE BİR 

DOKUMACILIK ÖYKÜSÜ İLE GİRİT DOKUMALARI 

Fatma Yelda GEZİCİOĞLU 

Handan DEMİR 

Mine BEŞEN YALÇIN 

Günay ATALAYER 

 

ÖZET 

Dokuma kültürü toplumsal ilişkinin en hareketli, en sürekli, kalıcı öğelerinden birisidir. 

Geleneksel dokumacılık, Anadolu?da öngöremediğimiz bir ilişki ağı oluşturur. Tarihsel süreçte 

oluşan dokuma bilgisi, döneminde oldukça hızlı bir ulaşımla dağılır ve kalıcı bir birikimi 

oluşturur. Bir dokuma örneği ve bir geleneksel dokuma tekniğinin bilgisi bu nedenle doğudan 

batıya kuzeyden güneye ulaşabilmektedir. Bugün arşivlerde rastlanan örnekler başka toplumsal 

ilişkilerin, sosyal olguların belgesini oluşturuyor. Bu bildiride Mersin, İzmir ve Girit adası 

arasında dokumaya ilişkin bir bağlantının nesnel örneğini sunacağız. Bu kapsamda literatürde 

Girit dokumaları adı ile karşımıza çıkan bir desenlendirilmiş dokuma üzerine yapılan araştırma 

ele alınacaktır. Bu dokumanın tekniğini tanıtmak üzere denemeler yapılmıştır. Araştırmaya 

konu olan dokuma tekniğinde üretilmiş; İzmir’de 2 adet örnek bulunmuş ardından inceleme 

derinleştiğinde 4 örneğe de Mersin’de rastlanmıştır. Bu desenlendirme tekniğini hatırlatmak ve 

başka yörelerde de örneklerine rastlanırsa literatürde ortak bir alan oluşturmak için bulunan bu 

örnekler üzerinden analiz yapılmış ve karşılaştırmalar ile tekniğin özgün yanı ortaya 

konmuştur. Amaç; kültürel değerlerin temel bilgilerinin doğru arşivlenmesine katkı sağlamak 

ve bir tekstil tekniğinin özgün belirleyici özelliğini saptayarak coğrafi işaretler için veri 

oluşturmaktır. Desenlendirme anlayışı yeni sistem oluşumları için tasarımcıların görüşlerine 

açılarak, öneriler oluşturulacaktır. Dokuma analizlerine dayalı bir karşılaştırma tablosu ile 

araştırmanın sonuçları görseller eşliğinde, sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler Geleneksel dokumacılık, Girit, Mersin, kültürel değer, desen, tahar 

denemeleri, coğrafi işaret 
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A JOURNEYFROM MERSIN TO CRETAN 'CRETE WEAVINGS' A WEAVING 

STORY FROM MERSİN TO CRETAN 

 

ABSTRACT 

Abstract Weaving culture is one of the most moving continous and permanent elements of 

social relationship. Traditional weaving creates an unpredictable relationship network within 

Anatolia. This weaving knowledge occurred in historical process is commonly distributed very 

fast and creates a permanent knowledge. Because of this a weaving sample and the knowledge 

of a traditional weaving technique can reach from east to west and north to south. Today the 

samples found in archives create other social relationships and social phenomenons. We will 

present an objective sample in this report to show a weaving relation within Mersin,Izmir and 

Crete Island.In this context.a research will be discussed on patterned weaving which is named 

in the literature as'Crete Weaving'.There has been made several trials to introduce this weaving 

technique.In subject to this research.we have found two samples woven with this technique in 

Izmir and when we review further we have found four in Mersin.Our analysis and comparisons 

show this technique's original side in order to remind this patterning technique to create a public 

area if found in other regions. Aim is to contribute an accurate archieving of basic knowledge 

of cultural values and to create geographical signs of data by determining the original and 

decisive feature of one textile technique.This patterning conception will create proposals by 

designers' advises for new system formation. The research result will be presented with images 

and comparison table which is based on weaving analysis.  

Key Words: Traditional weaving, Cretan, Mersin, cultural value, pattern, weaving draft trials, 

geographical sign 
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ENFEKSİYÖZ MATERYALLERİN PAKETLEME VE TAŞINMA SÜRECİ NASIL 

OLMALIDIR? 

 Burcu Gürer GİRAY 

Yasemin COŞGUN 

 Gülay KORUKLUOĞLU 

ÖZET 

Amaç: Enfeksiyöz materyaller tehlikeli maddeler sınıfında değerlendirilmekte ve taşınması 

sırasında insan/hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından risk oluşturabilmektedir. Bu 

nedenle enfeksiyöz materyallerin taşınması planlı ve sistematik bir şekilde yönetimi 

gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı enfeksiyöz materyallerin taşınması ile ilgili uyulması 

gereken ulusal ve uluslararası kuralları gözden geçirmek ve uygulamadaki gerekliliklerin 

farkındalığını artırmaktır. Yöntem ve Bulgular: Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili olarak 

ulusal ve uluslararası çalışmalar araştırılmıştır. Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Posta Birliği 

ve Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşların standartları incelenmiştir. 

Ülkemizdeki uygulamalarda ise bu konuda 2010 yılında yayınlamış “Enfeksiyöz Madde İle 

Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği” yönetmeliği esas alınmakta, ayrıca 

konuyla ilgili diğer kurumlar tarafından yayınlanmış çeşitli yönetmelikler ve kanunlar da 

bulunmaktadır. Enfeksiyöz materyallerin paketlenmesinde “Üçlü Taşıma Sistemi” 

kullanılmaktadır. Bu sistem enfeksiyöz materyalin sınıfına göre belirlenmiş ve düşme, delinme, 

basınç testleri gibi bazı testlerden geçmiş özel malzeme ve etiketleme gerektirir. Enfeksiyöz 

materyallerin taşınmasında; ülkemizde karayolunda “Tehlikeli Maddelerin Uluslararası 

Karayollarında Taşınmasına Dair Avrupa Antlaşması” olarak tanımlanan ADR Konvansiyonu, 

hava yolunda IATA kuralları, denizyolunda ve raylı sistemlerde ise belirlenmiş uluslararası 

kodlar kullanılmaktadır. Enfeksiyöz maddelerin paketlenmesi ve taşınması sürecinde yer alan 

tüm personel uluslararası standartlarda eğitim almış olmalıdır. Sonuç: Uygulayıcıların 

taşımacılık sırasında enfeksiyöz materyallerin dökülmesi, saçılması, çalınması gibi acil 

durumlara yönelik prosedürleri ve risk yönetimi bulunmalıdır. Enfeksiyöz materyal paketleme 

ve taşımacılığı sağlık personeli dışında; kargo şirketi personeli, gümrük çalışanları, tıbbi atık 

görevlileri gibi çok sayıda çalışanı ve biyoterör ajanları, enfekte ceset taşınma ve defin işlemleri 

gibi çok farklı alanları ilgilendirmektedir. Bu nedenle sürecin yönetimi oldukça zordur ve 

multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üçlü taşıma sistemi, enfeksiyöz materyaller 
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HOW SHOULD BE THE PROCESS OF PACKAGING AND TRANSPORT OF 

INFECTIOUS MATERIALS? 

ABSTRACT 

Purpose: Infectious materials are considered within hazardous substance class and may pose a 

risk for human / animal health and environmental safety during transport. Therefore, the 

transportation of infectious materials should be planned and systematically managed. The aim 

of this study is to review the national and international rules that must be observed for infectious 

materials transport and to raise awareness of the requirements in practice. Method and Findings: 

National and international studies on the transport of dangerous goods have been investigated. 

The standards of international organizations such as the United Nations (UN), the World Postal 

Union and the World Health Organization (WHO) have been examined In Turkey, ?Infectious 

Diagnosis with Infectious Material and Clinical Sample Transport Regulaton?, published in 

2010, is taken as basis and there are various regulations and laws published by other relevant 

institutions. ?Triple Packing System? is used for the packaging of infectious materials. This 

system requires specific materials and labeling, which have been determined according to the 

class of infectious material and have undergone some tests such as drop, puncture, pressure 

tests. European Agreement on the Transport of Dangerous Goods on International Roads (ADR 

Convention)? roads, IATA rules for airway and international codes determined for maritime 

and rail systems are used in our country for infectious materials transport. All personnel 

involved in the packaging and transport of infectious substances must be trained in international 

standards. Conclusion: Practitioners should have procedures and risk management for 

emergencies such as spillage, scattering, theft of infectious materials during transport. 

Packaging and transport of infectious material is a concern for wide range of areas and 

personnel such as cargo/courier personnel, customs workers, medical waste officers, bioterror 

agents, nnfected body transport and burial operations. Therefore, management of the process is 

quite difficult and requires a multidisciplinary approach. 

Key Words: Triple packing system, enfectious material 
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ŞARTLI BİRLEŞİK TÜMCELERDE YARGI 

Hürriyet GÖKDAYI 

 Çiğdem KALEGERİ 

 

ÖZET 

Şart kipiyle kurulmuş, yani -sA biçimbirimi ile çekimlenmiş bir yüklemi bulunan bir yan tümce 

ile bir temel tümceden meydana gelen birleşik tümceye şartlı birleşik tümce denir. Ancak bu 

hususta araştırmacılar arasında fikir ayrılığı olduğu görülmektedir. Burada araştırmacıların 

uzlaşamadıkları konu, şart kipinin hangi durumlarda yargı bildirdiğidir. Bu uzlaşmazlık, 

araştırmacıların şartlı birleşik tümce kabullerinde sorun yaratmaktadır. Şartlı birleşik tümcenin 

varlığını kabul eden araştırmacılara göre, şart kipiyle çekimlenmiş bir yan tümceyle kurulan 

tümceler birleşik tümcelerdir. Bu görüşte, şartlı birleşik tümcenin saptanmasında esas unsur 

çekimli eylemdir ve -sA biçimbirimiyle çekimlenmiş bir eylemle kurulan yan tümcenin, temel 

tümcenin yükleminin dışında ikinci bir yargı ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu görüşe karşı 

çıkan araştırmacılar ise şart kipinin diğer eylem çekimlerinin aksine, bir yargı bildirmediğini, 

ancak istek ve dilek ifadesinde kullanıldığında yargı bildiren bağımsız bir tümce 

oluşturabildiğini ifade etmektedir. Bu görüşe göre, -sA biçimbirimli bir sözcük ya da sözcük 

öbeği, şart, zaman gibi ifadelerle yüklemin anlamını tamamlar. -sA biçimbirimli bir yapıda 

yargı yani bitmişlik anlamı yoktur. Yani bu yapı tümcenin bir unsurudur. Görüldüğü gibi “Ayşe 

iyileşirse okula gidecek.” gibi, içerisinde -sA biçimbirimiyle çekimlenmiş bir eylem bulunan 

tümcelerin birleşik tümce olup olmadığı tartışma konusudur. Bu çalışmada, şart kipindeki bir 

yan tümceyle kurulan tümceler birleşik tümce kabul edilmiştir. Yani -sA biçimbirimi ile 

çekimlenmiş bir eylemin dilek ya da istek ifadesi dışında da yargı bildirebileceği 

düşünülmektedir. Bu görüş, Türkçenin yazılı kaynaklarından elde edilen -sA biçimbirimli 

verilerle desteklenmiştir. 

 

JUDGEMENT IN THE CONDITIONAL COMPOUND SENTENCES 

ABSTRACT 

The compound sentence which consists of a sub-clause with a predicate established by -sA 

morpheme and a main sentence is called conditional compound sentence. However, there is a 

disagreement among researchers. Here, the subject of the dispute is in which situation the 

conditional tense expresses judgment. This disagreement creates problems in opinions of the 

researchers about conditional compound sentence. According to the researchers who accepted 

the existence of the conditional compound sentence, the sentences with a sub-clause that is 
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established by conditional mode and a main sentence are conditional compound sentences. In 

this view, the essential element in the detection of the conditional compound sentence is the 

modal verb and it is accepted that the sub-clause, which is formed by a conditional modal verb 

expresses a second judgment besides the predicate of the basic sentence. The researchers who 

oppose this view state that the conditional mode does not declare a judgment contrary to the 

other modes, but that it can create an independent sentence and express judgment only when it 

declares wish. According to this view, a word or phrase with -sA morpheme completes the 

meaning of the predicate by expressions such as condition and time. In a structure with -sA 

morpheme there is no judicial meaning. So this structure is an element of the sentence. As it is 

seen, it is a matter of discussion whether a sentence in which there is a verb established with -

sA morpheme such as “Ayşe iyileşirse okula gidecek.” is a conditional compound sentence or 

not. In this study, the sentences established by a sub-clause with conditional mode are accepted 

as compound sentences. In other words, it is thought that a verb with the -sA morfeme can 

declare a judgment besides the statement of wish. This view is supported by the data obtained 

from the written sources of Turkish.  
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ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLİ ZNF NANOPARÇACIKLARIN RENK GİDERİM 

BAŞARIMLARININ BELİRLENMESİ 

 Ferda GÖNEN 

 Gökhan TEKİNERDOĞAN 

ÖZET 

Hızlı sanayileşme faaliyetleri sonucunda tekstil, kağıt ve kağıt hamuru, baskı, deri, ilaç sektörlerinden kaynaklanan 

atıksulardan renk gideriminde kullanılan yöntemler arasında membran ayırma, adsorpsiyon, fotokataliz, 

flokülasyon-koagülat, ileri oksidasyon süreci ve ozonlama gelmektedir. Bu çalışmada, birlikte çökeltme 

yöntemiyle (co-precipitation) sentezlenen antimikrobiyal özellik taşıyan ZnF nanopartiküller ile Acid Blue 29(AB 

29) boyarmaddesinden renk giderimi incelenmiştir. Karakterizasyonda FT?IR, XRD, SEM analizleri yapılmış, 

nanomalzemenin antimikrobiyal aktivite belirleme çalışmalarında ise B. Subtilis, E. Fecalis E. coli ve K. 

Pneumoniae bakterileri kullanılarak oluşan inhibisyon alanları belirlenmiştir. İlk aşamada, optimum olarak 

belirlenen pH 2,0 ve 35? sıcaklıkta, dengede birim adsorbent kütlesi başına adsorplanan AB 29 miktarı 1489,79 

mgg-1, giderim yüzdesi % 98.8 olarak bulunmuştur. Denge verilerinin Langmuir ve Freundlich izoterm 

modellerine uyum gösterdiği, adsorpsiyona ait ?H, ?S ve ?G değerlerinin negatif olarak belirlenmesinden dolayı, 

prosesinin ekzotermik, kendiliğinden gerçekleşen ve katı/sıvı ara yüzeyinde yapısal değişiklik olmaksızın yürüyen 

stabil (?S<0) bir süreç olduğu sonucuna varılmıştır. Antimikrobiyal özellik taşıyan ZnF nanomalzemelerin renk 

gideriminde yüksek verimle kullanılabileceği literatürde ilk defa gerçekleştirilen bu çalışma ile kanıtlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Nanomalzeme, AB 29, atıksu, renk giderimi 

 

DETERMINATION OF COLOR REMOVAL SUCCESSES OF ZNF NANOPARTICLES 

WITH ANTIMICROBIAL PROPERTY 

ABSTRACT 

As a result of rapid industrialization activities, the methods used for color removal from wastewater from textile, 

paper and pulp, printing, leather and pharmaceutical industries include membrane separation, adsorption, 

photocatalysis, flocculation-coagulation, advanced oxidation process and ozonation. In this study, color removal 

from Acid Blue 29 (AB 29) dye using ZnF nanoparticle synthesized by co-precipitation was investigated. FTIR, 

XRD and SEM analyzes were performed for characterization of ZnF nanomaterial and inhibition areas on 

nanomaterial were determined by using B. subtilis, E. Fecalis, E. coli and K. pneumoniae bacteria during the 

investigation of the antimicrobial activity determination of nanomaterials. In the first step, optimum pH and 

temperature values were determined as 2.0 and 35oC and adsorbed AB 29 amount per adsorbent mass and the 

percentage dye removal at equilibrium were found as 1489.8 mgg-1 and 98.8%, respectively. It was concluded 

that the adsorption equilibrium data was compatible with Langmuir and Freundlich isotherm models, and the 

adsorption was exothermic, stable(?S<0) and spontaneous process proceeding at solid/liquid interface without any 

structural changes. ZnF nanomaterials with antimicrobial properties have been proven as highly efficient adsorbent 

by this investigation for the first time in the literature. 

Key Words: Nanomaterial, AB 29, wastewater, color removal. 
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DESTİNASYON İMAJININ DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİNİN YERLİ 

TURİSTLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: MERSİN ÖRNEĞİ 

Ozan GÜLER 

Sercan BENLİ 

Cansu TOR KADIOĞLU 

ÖZET 

Destinasyonlar ve turizm birbirinden ayrılamaz. Destinasyonlar, sunduğu birincil ve destekleyici 

unsurlar ile turizmi beslemektedir. Öte yandan turizm, destinasyonların çekim unsurlarını 

zenginleştirerek, sağladığı ve doğrudan ve dolaylı ekonomik ve sosyal etkiler ile destinasyonlara önemli 

katkılar sağlamaktadır. Bu noktada destinasyon imajı yerli ve yabancı turistlerin destinasyon 

tercihlerinde ve bu destinasyonlar ile ilgili olumlu düşünce yayma, tavsiye etme ve tekrar ziyaret 

eğilimlerinde önemli rol oynar. Alanyazında gerçekleştirilen imaj ve davranışsal eğilim araştırmalarının 

büyük çoğunluğu yabancı turistlerden ya da yaşadığı yerin dışında başka bir destinasyona yönelik imaj 

konusu ile ilgili olarak yerli turistlerden toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ise yerli 

turistlerin içinde yaşadıkları destinasyonun imajı ile bu destinasyonda tatil yapma ve sadakat eğilimi 

arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Bir destinasyon kendi yerli halkı tarafından ziyaret edilmeye değer 

bulunmuyorsa, başkaları neden gelsin ki sorusundan hareketle gerçekleştirilen bu araştırma hem teorik 

hem de uygulamaya yönelik bir dizi umut verici sonuç ortaya koyma potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon tercihi, destinasyon imajı, davranışsal niyet, turizm, Mersin. 

ABSTRACT 

Destinations and tourism cannot be distinguished from each other. Destinations feed tourism with the variety of 

primary and supporting attractiveness. On the other hand tourism, by enriching the attractiveness of the 

destinations, provides significant contributions through direct and indirect economic, social and environmental 

impacts. At this point, destination image plays a crucial role in the tourists' destination preferences and behavioral 

intentions such as positive word of mouth, recommending and revisit intentions. The vast majority of research in 

the literature on destination image and behavioral intention has been carried out either by the data obtained from 

foreign tourists or the locals towards apart from their local destination. However, this study investigates the 

relationship between the destination image and the behavioral intentions in which they live permanently, that is 

Mersin. From the starting point of the question that “if a destination is not seem to worth visiting by its own locals, 

how we can promote outsiders to visit us? this study has promising theoretical and practical implications.   

Key Words: Destination preference, destination image, behavioral intentions, tourism, Mersin 
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APPLICATIONS OF MARKER-ASSISTED SELECTION IN APPLE BREEDING 

Murat GÜNEY 

ABSTRACT 

Apple (Malus communis L.) belongs to Rosaceae family, which is widely cultivated for its 

healthy and delicious fruits all over the world. But it has negative characteristics known as 

alternate bearing, which causes loss of production in ?off? years and makes the growers not to 

prefer apple cultivation. However, cultivar breeding programs can be used to improve the 

negative characteristics in plants. Fruit-tree cultivar breeding programs are time consuming due 

to their long juvenile periods. Molecular breeding programs omit the seedlings with unfavorable 

characteristics leads to decreasing time and cost in breeding programs. Moreover, they make it 

possible to select desirable traits more directly. However, easily detectable DNA markers are 

recently used in plant breeding. For example, Marker-Assisted Selection (MAS) is based on the 

use of genetic markers to select specific traits or Quantitative Trait Loci (QTL), which is an 

efficient approach for plant breeding programs. Based on some genetic mapping and QTL 

studies of apple in the literatures, it is economically important to develop newly discovered 

genetic methods in the field of breeding programs in this economically important fruit. 

Key Words: Apple, Plant breeding, MAS, QTL. 

USES OF DIFFERENT MOLECULAR MARKER TECHNIQUES IN QUINCE 

 Murat GÜNEY 

Harun KARCI 

ABSTRACT 

Quince (Cydonia oblonga Miller) is one of the most important pome stone fruits in Turkey. 

Quince is planted for fruits and rootstocks. Therefore, breeding programs for developing new 

cultivars which are important for economic production is a critical issue for producers. 

However, in quince, it is hard to distinguish many genotypes according to their phenotypic 

differences. Thus, researchers use molecular markers for characterization and identification 

within the genetic materials for breeding purposes. There are different types of molecular 

markers used in quince studies. A first molecular study in quince is isoenzyme technique. 

Because of the limitations of the isoenzyme markers, later researcher turns to PCR based 

molecular markers such as Random amplified polymorphic DNA (RAPD), Sequence-related 

amplified polymorphism (SRAP), Simple sequence repeat (SSR) markers. Determination of 

genetic diversity and relationships based on morphological, physiological and biochemical 

methods are largely affected by environmental factors, so molecular markers are the best 

solution for characterization and germplasm studies in quince. 
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CHARACTERIZATION OF DIFFERENT HAWTHORN GERMPLASM BY 

MOLECULAR MARKERS 

Murat GÜNEY 

Harun KARCİ 

ABSTRACT 

Hawthorn is one of the edible wild fruits that is densely populated in Turkey. Hawthorn has rich nutrients 

for human health and nutrition. It is genetically important pome fruit grown in different ecological 

conditions of Turkey. Hawthorn can be used in traditional medicine, landscape studies, food and 

beverage industries. Selection and preservation of Hawthorn genital materials possess remarkable 

importance on account of future breeding and variety development studies. Selection, propagation, and 

preservation of genotypes are possible via using different types of molecular markers. Hawthorn 

characterization studies are limited in the literature. There are several types of molecular techniques 

such as Random amplified polymorphic DNA (RAPD), Cleaved amplified polymorphic sequences 

(CAPS), Inter-simple sequence repeats (ISSR), Inter-retrotransposon amplified polymorphism (IRAP) 

and Start Codon Targeted (SCoT) markers. These molecular markers are important for cauterization 

studies in hawthorn. 

MOLECULAR MARKER TECHNIQUES FOR PANT BREEDING 

 Murat GÜNEY 

 Harun KARCI 

Salih KAFKAS 

ABSTRACT 

Molecular markers are useful tools in plant breeding. A few types of molecular marker techniques have 

been developed in the last several decades. Molecular markers reveal polymorphism at the DNA level 

and have been playing a major role in plant breeding. Molecular markers can be classified as PCR-based 

such as RAPD, AFLP, SSR, ISSR, SRAP, SAMPL and non-PCR based markers such as RFLP. Among 

them, SSR markers have been one of the most widely used ones due to its easy use by simple PCR, 

followed by a denaturing gel electrophoresis or by capillary electrophoresis for allele size determination, 

and to the high degree of information provided due to its codominant nature together with its large 

number of alleles per locus. Single nucleotide polymorphism (SNP) is a highly popular marker system 

in the recent years due to abundant in plant genomes, even though it is only a bi-allelic type of marker. 

Next generation sequencing technology provides an easy generating of SNP markers abundantly in a 

short time with low cost. In this presentation, we will discuss about the molecular marker types, their 

advantages and disadvantages and their applications in plant breeding. 

Key Words: molecular markers, plant breeding, AFLP, SSR 
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MERSİN’DE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM SÜRECİ VE MERSİN 

KUYUMCU USTASI SALİM YILMAZ’IN EĞİTİME KATKILARI 

Meltem GÜRBÜZ 

Gülnur ÖNDER BALAM 

ÖZET 

Mersinde kuyumculuk 1924 ve sonrasında ki yıllarda Halep’ten, Kıbrıs’tan ve İstanbul’dan 

gelen ustalar sayesinde başlamıştır. Mersin halkı Cumhuriyet döneminden önce takı 

ihtiyaçlarını kente gelen seyyar sarraflar ve yakın illerden sağlamakta idi. Halep’ten gelen beş 

Fattal kardeşler den sadece bir tanesi Mersin’de kalmış, diğerleri 1936 yıllarından sonra 

Mersin’de ayrılmıştır. Ancak kent için önemli bir kıymet olan Hikmet Koçer, Yahya Kurt ve 

Salim Yılmaz ustaların yetişmesinde büyük katkıları olmuştur. Fattal kardeşlerden Mersin’de 

kalan Jozef Usta sonraki yıllarda da yaklaşık 4 kuşak birçok usta yetiştirmeye devem etmiştir. 

Ayrıca Mersin’deki kuyumculuk alanında ilkler arasında Kıbrıs’tan gelen Ahmet Saruhan ve 

Yusuf Kemal Oyguç usta ve 1930’larda İstanbul’a yerleşen Ropen Usta’da yer almaktadır. Bu 

değerli ustalardan Ahmet Ustanın çırakları olan ilk kuşak yetişen kuyumcular olarak Enver ve 

İbrahim Kayadelen 1932 de Silifke’de 1933’de de Mersin de ilk kuyumcu dükkânını açanlardır. 

Dolayısı ile günümüzdeki mevcut kuyumcu ustaları, Halep’ten gelen Fattal Kardeşler ile 

Kıbrıs’tan gelen Ahmet ve Yusuf ustaların yetiştirdiği ustaların çıraklarıdır. Mersin’de birçok 

ustanın kuyumculuğa katkıları olmasına rağmen, uzun süre mesleğini icra eden en fazla usta 

kazandıran, kentin farklı sorunlarını önemseyen ve çözüme yönelik çalışmalar yapan Salim 

Usta, Mersin kuyumculuğunda özel bir yere sahiptir. Kuyumculuk mesleğinin eğitimli ve 

kültürlü kişiler tarafından yapılmasının mesleğin saygınlığı açısından önemli olduğunu 

savunmuş, her zaman kendini geliştirmenin peşinde olmuştur. Bir kuyumcu kenti olarak bilinen 

Pforzheim (Almanya) kentinde yer alan 200 yıllık geçmişe sahip kuyumculuk yüksekokulunda 

1959-1960?lar da aylarca incelemede bulunmuş ve kendi çocuklarının ve hatta torunlarının orda 

eğitim almasını sağlamıştır. 1996/1997 Mersin Endüstri Meslek Lisesinde Kuyumculuk 

Bölümünü ve 2002-2003 yılında da ise Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı ve Teknolojisi 

Yüksekokulunun kurucusu olmuş, bilgi ve finansman desteği sağlamış ve buralarda eğitmenlik 

yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, kuyumculuk, kuyumculuk eğitimi, Salim Yılmaz 
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THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE JEWELLERY SECTOR IN MERSIN 

AND CONTRIBUTIONS TO JEWELERY EDUCATION OFGOLDSMITH SALİM 

YILMAZ FROM MERSİN 

ABSTRACT 

Jewelery in Mersin started.in the years 1924 and after the years thanks to the goldsmiths who 

came from Aleppo, Cyprus and Istanbul . Before the Republic era, the people of Mersin were 

able to provide their jewelry needs from the moneychanger and from the nearby provinces . 

Only one of the five Fattal brothers from Aleppo stayed in Mersin, and the other left in Mersin 

after 1936. However, Hikmet Koçer, Yahya Kurt and Salim Yılmaz, who were an important 

asset to the City, contributed greatly to the training of the Masters. In the following years, Jozef 

craftsman, one of the Fattal brothers in Mersin, has grow many masters of 4 generations. In 

addition, Ahmet Saruhan and Yusuf Kemal Oyguç from Cyprus and Ropen craftsman who 

settled in Istanbul in the 1930s are among the firsts in the field of jewelery in Mersin. Enver 

and İbrahim Kayadelen, who are the first generations of goldsmiths and were the apprentices 

of Ahmet usta, were the first to open a jewelry store in 1933 in Mersin and in 1932 in Silifke. 

Therefore , the present jeweler craftsmen are the apprentices of the craftsmen trained by the 

Fattal brothers from Aleppo and Ahmet and Yusuf from Cyprus. Despite the contributions of 

many masters in Mersin to jewelry, Salim Yılmaz, who gives the most master and performs his 

profession for a long time, cares about the different problems of the city and works for the 

solution, has a special place in Mersin jewelry business. He argued that the profession of 

jewelry is important for the respectability of the profession by educated and cultured people, 

and he has always sought to improve himself. In 1959-1996, he studied for months at the 200-

year-old goldsmith school in Pforzheim, Germany, known as the city of jewellery. He even sent 

his own children and even grandchildren there. He was a pioneer in the opening of the 

Department of jewelry in Mersin Industrial Vocational High School in 1996/1997 and the 

Mersin University School of Jewellery Design and Technology in 2002-2003. He provided 

information and financing support and was an instructor here. 

KeyWords: Mersin, jewelry, jewelry Education, Salim Yılmaz 
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OBEZİTE DÜZEYİ VE VİTAMİN D REPLASMANINA YANIT ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

 Sinan GÜZEL 

 Yücel UYSAL 

  Ertan MERT 

ÖZET 

Amaç D vitamini; yağda eriyen vitaminler arasında yer almakta olup aynı zamanda endojen olarak 

uygun biyolojik ortamda sentezlenebildikleri için hormon ve hormon öncüleri olan bir grup steroldür. 

En önemli etkisi kalsiyum, fosfor metabolizması ve kemik mineralizasyonu üzerinedir. Bununla birlikte 

son yıllarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, 

metabolik sendrom, enfeksiyöz ve otoimmun hastalıkların dahil olduğu bir çok kronik hastalıkla ilişki 

içinde olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada; kliniğimize başvuran vitamin d eksikliği tespit edilmiş ve 

vitamin d replasman tedavisi verilmiş vakalarda uygulanan tedaviye yanıt ile vakaların obezite düzeyi 

arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Metod Kliniğimize başvuran vitamin d eksikliği tespit 

edilmiş vakalara standart doz vitamin d replasman tedavisi verilmiş ve üç ay sonra kontrol vitamin d 

düzeyleri tetkik edilmiştir. Başlangıç vitamin d düzeyleri ve antropometrik ölçümleri kaydedilmiş, 

ayrıca d vitamini tedavisi sonrası vitamin d düzeyleri tekrar tetkik edilmiştir. Bulgular Çalışmaya dahil 

edilen 199 vaka vücut kitle indekslerine göre beş gruba ayrılmıştır. Her grupta d vitamini tedavisine 

yanıt ortalama yüzde olarak incelenmiştir. Gruplarda ortalama d vitamini düzeyi değişimi şu şekilde 

bulunmuştur; normal kilolu vakalarda (vki: 18,5-24,9) %496, fazla kilolu vakalarda (vki: 25,0-29,9) 

%313, birinci derece obez vakalarda (vki: 30,0-34,9) %311, ikinci derece obez vakalarda (vki: 35,0-

39,9) %269, üçüncü derece obez vakalarda (vki: >=40,0) %335. Yapılan analizlerde obezite düzeyleri 

ile vitamin d replasman tedavisine yanıt arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur. Sonuç Daha büyük bir çalışmanın başlangıç verilerinin analiz edildiği çalışmamızda 

obezite düzeyi ile vitamin d tedavisine yanıt arasında bir korelasyon tespit edilmemiştir. Çalışmalar; D 

vitaminin [25(OH)D], obezitenin de dahil olduğu pek çok kronik hastalığın etiyolojisinde rolü olduğuna 

işaret etmekte ve 25(OH)D eksikliğinin, Tip 2 diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık (KVH) 

gelişme riskiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Öte yandan aşırı kilolu ve obez bireylerdeki 25(OH)D 

seviyelerinin normal kilolulara nazaran daha düşük olduğu da belirtilmektedir. Her ne kadar coğrafi 

konumu itibarıyla yeterli güneş alan bir iklim kuşağında yer alıyor olsa da, ülkemizdeki erişkin 

popülasyonun 25(OH)D düzeyini inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır. Obezite ile vitamin d düzeyi 

arasında çift yönlü bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu alanda daha fazla sayıda vaka ile kontrollü 

çalışmalar yapılması bu ilişkinin netleştirilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, vitamin d replasman tedavisi   
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MODERN TÜRK DİLLERİNDE "NASİP" KAVRAMI 

Eldar HACİYEV 

Bu makale, dilbilimsel olguları bilinç bağlamında inceleyen bilimsel çalışmalardan biridir. Şu 

anda farklı sosyal bilimlerin temsilcilerinin ortak çabaları tarafından göz önünde 

bulundurulduğu haliyle "insan dili" ve "insan dili" nin mevcut sorunu bağlamında. “NASİP” 

kavramının tuhaflığı, belirli bir kültürde var olan genel ilke ve yönelimleri aynı anda 

etkilemesidir. 

Şu anda, bilim adamlarının ‘NASİP’ fenomeni konusundaki ilgisi, sayısız bilimsel konferans, 

özel çalışma, makale ile kanıtlandığı gibi, önemli ölçüde artmıştır. kavram Nasip "kader" dil 

yönü oldukça tamamen iyice gelişti ve edilmez ise bu eserlerin çoğu, felsefi ve doğada kültürel 

bulunmaktadır. Örneğin, şiddet içeren “Nasip” kavramının temsil araçlarının sistematik bir 

çalışması yoktur; kaderin "dilbilgisi" nin uygun kapsamını almadı; söylemde farklı düzeylerin 

ve dil kategorilerinin etkileşimi sunulmamıştır; kavramın yapısı belirsizliğini koruyor; ve Türk 

uzayındaki “kader” kavramının içeriğinin ayrıntılı bir açıklaması yoktur. 

Bu bilimsel makale konsepti Nasip "kader", onun temsil edilme biçimi ve farklı söylemlerin 

içinde işleyen özel kanun, zihinsel alan özgü bir belirteç yetisi bilişsel varoluş çalışmaya 

ayrılmıştır, yetenek ulusal ve uluslararası kontseptosfer yönlülük özgünlüğünü belirlemektir.   
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EQUİDEA VE RUMİNANT KALBİNE ANATOMİK BAKIŞ 

Ayşe HALIGÜR 

Sema ÖZKADİF 

ÖZET 

Yapılan bu derleme ile equidea ve ruminant kalbinin yeri, bağlantıları ve komşulukları, kalbin 

arter ve venöz damarlarını karşılaştırılması amaçlandı. Kalp dolaşım sistemininin merkezidir. 

Pompa gibi çalışan ve kanın vücuttaki hareketini sağlayan içi boş kassel bir organdır. Equidea 

de kalp dolgun, ruminant ta ise uç kesimi (apex cordis) çok sivri bir koni şeklindedir. Kalbin 

beslenmesini sağlayan koroner (arterial ve venöz) damarlar kalbin dış yüzünde bulunan bazı 

oluklar içerisinde seyreder. Bunlar; sulcus coronarius, sulcus interventricularis paraconalis 

(sulcus longitudinalis sinister) ile sulcus interventricularis subsinousus (sulcus longitudinalis 

dexter)' tur. Aorta kalbin en kalın atardamarıdır. Kalbin duvarlarının venöz kanını taşıyan 

damarlar, kalbin atrial yüzünde bulunan ve atrium dextrum'un bir çukurluğundan ibaret olan 

sinus coronarius'a açılırlar. Kalp venalarından en kalını ve en önemlisi vena cordis magna'dır. 

Bu derlemede herbivor olan ve yaşam şekilleri farklı olan equide ile ruminantın kalplerindeki 

anatomik farklılıklar ortaya konuldu. Bu derlemenin anatomi ve diğer klinik bilimlerde çalışan 

araştırmacılara yardımcı olacağı düşünüldü. NOT: Tam metin bildiri yapılacaktır. 

 

ANATOMICAL INSPECTION TO THE EQUIDEA AND RUMINANT HEART 

ABSTRACT 

The aim of this review is to compare the location, connections, neighborhood and the arterial-

venous vessels of the heart in equidea and ruminant. It is the center of the heart circulatory 

system. It is a hollow muscular organ that works like a pump and provides the movement of 

blood in the body. In equidea, the heart is flattened cone, while in the ruminant, the apex cordis 

is in the form of a very sharp cone. The coronary (arterial and venous) vessels that provide the 

heart feeding are seen in some grooves on the outer face of the heart. These; sulcus coronarius, 

sulcus interventricularis paraconalis (sulcus longitudinalis sinister) and sulcus interventricularis 

subsinousus (sulcus longitudinalis dexter). The aorta is the thickest artery of the cor. The veins 

carrying the venous blood of the walls of the heart are opened to the sinus coronarius, which 

consists of a pit of the atrium dextrum and located in the atrial face of the heart. The most 

important and thick of the heart vein is vena cordis magna. In this review, anatomical 

differences in the hearts of equidea and ruminant which were herbivorous had different 

lifestyles were demonstrated. It was thought that this review would help the researchers working 

in anatomy and other clinical sciences.  
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PRİMER HİPERPARATİROİDİ CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA 

PREOPERATİF VE PEROPERATİF PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI, 

PREOPERATİF PARAMETRELERİN POSTOPERATİF SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail HASIRCI 

Çetin KOTAN 

Remzi KIZILTAN 

ÖZET 

Primer hiperparatiroidi, bir veya birden fazla bezden aşırı ve kontrolsüz paratiroid hormon 

sekresyonu sonrası ortaya çıkan sık görülen bir endokrin hastalıktır. Ortaya çıkan hiperkalsemi 

hastalığın ana biyokimyasal bulgusudur. AMAÇ: Çalışmamızda, primer hiperparatiroidide 

görüntüleme yöntemlerinin başarısı, preoperatif bulguların postoperatif bulgulara etkisi, 

postoperatif hipokalsemi yapan nedenleri ve D vitamini düzeyinin hipokalsemi gelişme riski 

üzerine etkisi araştırıldı. MATERYAL VE METOD: Bu çalışma Ocak 2008 - Aralık 2010 

tarihleri arasında tanısıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisine 

yatırılarak tetkik ve tedavi edilen 50 olgunun verilerinin prospektif olarak incelenmesiyle 

yapıldı. Hastaların yaş, cins, şikayetleri, ameliyat öncesi ve sonrası laboratuar bulguları 

incelendi. Görüntüleme yöntemlerinin etkinliği ve ameliyat bulguları, patolojik piyeslerin 

inceleme sonuçları değerlendirildi. BULGULAR: Hastaneye başvuru şikayetleri arasında ilk 

sırada 40 hastada (% 80) kas iskelet sistemi ağrıları mevcuttu. Ameliyat öncesi bakılan 

Parathormon ile serum kalsiyum değerleri ameliyat sonrası dönemde istatiksel olarak anlamlı 

düştü. 35 (% 70) hastaya tek taraflı boyun eksplorasyonu, diğer 15 (%30) hastaya ise iki taraflı 

boyun eksplorasyonu yapıldı. 2 (% 4) hastada adenom atipik yerleşimliydi (retroözofagial, ön 

mediasten). 2 (% 4) hastada double adenom mevcuttu. USG bulguları ile operasyon 

bulgularının 50 hastadan 39 (% 72)?da uyumlu olduğu saptandı. 6 (% 12) hastada paratiroid 

hiperplazisi, 44 (% 88) hastada ise paratiroid adenomu mevcuttu. D vitamini düzeyi 20?nin 

altında olan 22 hastadan, 20?sinde adenom, 2?sinde hiperplazi; D vitamini düzeyi 20?nin 

üzerinde olan 7 hastadan, 6?sında adenom, 1?inde hiperplazi mevcuttu. SONUÇ: Hasta 

grubumuzun PTH düzeyleri ve paratiroid ağırlıkları orta-ağır hiperparatiroidiye işaret 

etmektedir. Ultrasonografi yüksek tanısal değere sahip olmakla birlikte atipik yerleşimli, 

multipl lezyonlarda yanlış lokalizasyona sebeb olabilmektedir. Cerrahi eksplorasyon arttıkça 

postop hipokalsemi riski artmaktadır. Primer hiperparatiroidinin tanı ve tedavisinin başarılı 

olabilmesi için, multidisipliner yaklaşım gereklidir. 
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COMPARISON OF PREOPERATIVE AND PEROPERATIVE PARAMETERS IN 

PATIENTS WITH PRIMARY HYPERPARATIROIDIC SURGERY AND THE 

EFFECT OF PREOPERATIVE PARAMETERS ON POSTOPERATIVE CONDITION 

ABSTRACT 

Primary hyperparathyroidism a common endocrine disorder which presents as excessive and 

uncontrolled parathormon secretion from one or more glands. Hipercalsemia is the major 

biochemical finding of the disorder. Aim: In our study ve evaluated the value of imagining 

methods for primary hyperparathyroidism and the effects of preoperatif findings to postoperatif 

results. We also analized the causes of postoperatif hypocalsemia and the effects of vit-D levels 

on hipocalsemia development risks. Materials and Methods: Data of total 50 patient who 

admitted to Yüzüncü Yıl Univercity Faculty Of Medicine Clinic of General Surgery with a 

diagnosis of primary hyperparathyroidism between January 2008-December 2010, were 

evaluated prospectively. Patients were examined according to their age, sex, complaints, pre 

and post?op laboratory characteristics. The efficiency of imagining methods and intraoperatif 

findings were determined by results of patholojical evaluation of the specimens. Findings: By 

the first admittion, in 40 patients (%80) the major complaint is about musculoskeletal system. 

Postoperatif serum parathormon and calcium levels were statistical significant lower than 

preoperatif levels. While unilateral servical exploration were applied to 35 (%70) patients and 

the rest 5 patients (%30) went to bilateral servical exploration. Adenoma were atipic localizated 

(retroosephageal, anterior mediasten) in 2 (%4) patients. In two patients (%4) there were double 

adenomas. For the 39 of 50 patients (%72) USG results were consistent with intraoperatif 

findings. 6 patients (%12) have parathyroid hyperplazia and 44 have (%88) parathyroid 

adenoma. 2O of the 22 patients whose vit-D levels were lower than 20 mcg/l, have adenoma 

and the rest two ones have hyperplazia. 6 of 7 patients whose vit-D levels were higher than 20, 

have adenoma and one patient has hyperplazia. Results: The PTH levels and parathyroid sizes 

of our patient popullation indicated moderate-severe hyperparatiroidy. Althought 

ultrasonography has high diagnostic value,atytical localization end multipl lesions can cause 

false localizations. Post-op hypocalsemia risk increases with the degree of exploration. A 

multidisciplinary aproach is required for a succesfull diagnosis and treatment of primary 

hyperparathyroidism 
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KÜRESEL KOZMETİK ENDÜSTRİSİNİN BÜYÜK OYUNCULARINDAN AVON 

ÜRÜNLERİ A.Ş.NİN REKABETÇİ İŞ STRATEJİLERİ 

Duygu HIDIROĞLU 

 

ÖZET 

Kozmetik endüstrisi, yeniliğin ön planda olduğu, çok kârlı, teknolojik gelişmelerle iç içe ve 

dinamik bir endüstridir. Bu çalışmanın amacı, küresel pazarda kozmetik endüstrisinin detaylı 

analitik (niteliksel) incelemesini, bu sektördeki pazar liderleri arasında yer alan AVON Ürünleri 

A.Ş.?nin iş ve pazarlama stratejilerine odaklanarak yapmaktır. Bu çalışma Avon Ürünleri 

A.Ş.?nin SWOT, PEST ve pazar analiz bulguları yardımıyla ve derinlemesine yapılan iş 

analizleriyle kozmetik endüstrisinin geneli hakkında fikir vermeyi amaçlamaktadır. Avon 

Ürünleri A.Ş. hakkında yapılan bu çalışma, şirket ve pazarlama karması üzerinde analiz 

sağlamaktadır. Çalışma, şirketi etkileyen dış güçleri, rakiplerini ve bulunduğu sektörü ve 

şirketin pazarlama stratejisini analiz etmektedir. Böylelikle genel manada kozmetik 

endüstrisinin geleceği hakkında gerçekçi öngörüler sunulmakta ve sektörün dinamikleri 

hakkında önemli bilgilere ulaşılmaktadır. 

 

COMPETITIVE BUSINESS STRATEGIES OF ONE OF MAJOR PLAYERS AVON 

PRODUCTS INC. IN GLOBAL COSMETIC INDUSTRY 

ABSTRACT 

The cosmetics industry is a very dynamic industry that is at the forefront of innovation, highly 

profitable, and technological developments. The aim of this study is to conduct a detailed 

analytical research of the cosmetics industry in the global market by focusing on the business 

and marketing strategies of AVON Products Inc. This study purposes to give an idea about the 

cosmetics industry with the help of SWOT, PEST and market analysis findings of AVON 

Products Inc. This study provides analysis on the company and marketing mix. The study 

analyzes the external forces which strongly affect the company, its competitors and the 

cosmetics sector and the marketing strategy of AVON Products Inc.. In this way, realistic 

predictions about the future of cosmetic industry could be presented and vital facts about 

industry dynamics could be reached. 
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SUBKUTAN ENJEKSİYON UYGULAMASINDA ALTIN KURALLAR 

 

Meryem Türkan IŞIK 

ÖZET 

Hemşirelerin her türlü invaziv ve non-invaziv uygulamalarının kanıta dayalı olarak 

yapılmasının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Hemşirelerin en sık yaptığı invaziv 

girişimlerden biri olan subkutan ilaç uygulaması sonrasında; hastada ağrı, ekimoz ve hemaotom 

gibi istenmeyen yan etkilerini en aza indirmek için doğru uygulama yöntemi önemlidir. 

Hemşireler için, subkutan enjeksiyon uygulama konusunda yapılmış olan araştırmalar 

doğrultusunda farklı ve yeni yaklaşımlar belirlenip, uygulamada dikkat edilmesi gereken altın 

kurallar oluşturuldu. Son on yılda yapılmış subkutan uygulamalarla ilgili deneysel, yarı-

deneysel, tanımlayıcı çalışmalar taranarak uygulama basmakları kanıta dayandırılarak 

oluşturuldu. Hemşirelerin subkutan enjeksiyon uygulaması sürecinde yapılması gereken doğru 

yaklaşımların yani altın kuralların; basamaklar halinde oluşturulması sağlandı. Hemşirelerin 

subkutan uygulama basamaklarındaki yeniliklere yönelik farkındalıkların artırılması için 

hizmet içi eğitimlerin yapılmasına gereksinim vardır. 

 

GOLDEN RULES in SUBCUTANEOUS INJECTION APPLICATION 

ABSTRACT 

The importance that nurses do all invasive and non-invasive practice evidence-based increase 

day by day. After subcutaneous drug application, which is one of the most frequent invasive 

interventions that nurses do, correct application method is important to minimize unwanted side 

effects like pain, ecchymosis and hematoma in patient. For nurses, different and new 

approaches were detected through studies about subcutaneous injection application, and golden 

rules that should be considered in application were set. Application steps were created evidence-

based by reviewing experimental, semi-experimental and descriptive studies about 

subcutaneous applications in last ten years. Correct approaches, namely golden rules, which 

should be done in nurses? subcutaneous injection application processwere created step by step. 

In-service training is necessary to increase awareness of nurses in innovations of subcutaneous 

application steps. 
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KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE PALYATİF YAKLAŞIMLAR 

 Meryem Türkan IŞIK 

Fadime TORU 

ÖZET 

Son yıllarda toplumların tıbbi tanı/tedavi yöntemlerinde, sosyokültürel ve nüfus özelliklerinde önemli değişimler 

meydana gelmiştir. Günümüzde sağlık alanında önem kazanmış konularda biri yaşam kalitesinin palyatif bakım 

uygulamalarıyla yükseltilmesidir. Tedavi edici yaklaşımların mümkün olmadığı kanser gibi hastalıklarda hastanın 

sıkıntısını azaltıp, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik; tanı anından itibaren tedavi süresince ya da ölüm anına 

kadar olan süreçte hasta ve yakınlarının fiziksel, psikososyal ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanmasında palyatif 

bakımın önemi büyüktür. Palyatif bakım hastalarının en önemli kısmını oluşturan son dönem kanser hastaları, 

hastalığın kendisinden veya kemoterapi tedavisinden kaynaklanan ağrı, yorgunluk, bulantı, kusma, anksiyete, uyku 

bozukluğu ve depresyon gibi birçok semptomdan dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Bu semptomların yönetiminde 

farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemlerde ilaçlar, non-

farmakolojik yöntemlerde ise periferal ve kognitif yöntemler uygulanmaktadır. Periferal yöntemlerde, sıcak-soğuk 

uygulamalar, akupunktur, aromaterapi, refleksoloji, akupressure, masaj ve reiki yer alırken; kognitif yöntemlerde, 

müzik terapi, hayal kurma, dua etme, progresif gevşeme teknikleri, dikkati başka yöne çekme ve terapötik 

dokunma yer almaktadır. Görüldüğü gibi hemşireler palyatif bakımda semptom yönetimini sağlayarak, fiziksel 

iyiliğin yükseltilmesi, iyileşmenin desteklenmesi, tedavi yönetiminin etkinliği, komplikasyonlarının önlenmesi, 

motivasyonun ve davranış değişikliklerinin sağlanması, yanlış inançların ortaya çıkarılması, umudun ve problem 

çözme becerisinin geliştirilmesi ile ilgili rolleri bulunmaktadır. 

 

PALIATIVE APPROACHES IN INDIVIDUALS WITH CHEMOTHERAPY TREATMENT 

ABSTRACT 

Inrecent years, significant changes have occurred in sociocultural and population characteristics in the medica 

ldiagnosis / treatment methods of societies. One of the most importan tissues in the field of health is raising the 

quality of life with palliative care applications. To reduce the patient's distress and to improve the quality of life 

in diseases such as cancer, where therapeutic approache sare not possible; The importance of palliative care in 

meeting the physical, psychosocial and spiritual needs of the patients and their relatives during the treatment period 

or from the moment of diagnosis until the moment of death is significant. Latest age cancer patients, who are the 

most important part of palliative care patients, suffer from many symptoms such as pain, fatigue, nausea, vomiting, 

anxiety, sleep disorder and depression caused by the disease itself or chemotherapy treatment. Pharmacological 

and non-pharmacological method sare used in the management of these symptoms. In pharmacological methods, 

drugs are used in non-pharmacological methods and peripheral and cognitive methods are used. Peripheral 

methods, hot-cold applications, acupuncture, aromatherapy, reflexology, acupressure, massage and reiki; 

Incognitive methods, musictherapy, imagination, prayer, progressive relaxation techniques, distraction and 

therapeutic touch are involved. As can be seen, nurses have a role in palliative care by providing symptom 

management, improving physical well-being, supporting recovery, effectiveness of treatment management, 

preventing complications, providing motivation and behavior changes, revealing false beliefs, developing hope 

sand problem solving skills. 
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MEKÂN, İNSAN, EDEBİYAT 

İsmail İŞCEN 

ÖZET 

Her sanat yönelimi, içinden çıktığı mekânsal ve zamansal ‘iklimin” dokusunu taşır. Ne denli 

net ve saydamsa bu doku, o oranda kalıcı ve yüksek sanat olma özelliğine erişmektedir. Örneğin 

‘Amasya evleri’, ‘Elizabeth tiyatrosu’, ‘Viktoryen romanı’, ‘İstanbul şiiri’ vb. nitelemelerde, 

ilgililerin gözünde bir izlenim, bir tezahür boyutu canlanır. En genel bakışla bile bir yargı ve 

beğeni ölçütü doğar, kısacası genel geçer bir imge ve kabule erişir zaman içinde. Bu kabule 

“profil” kavramı üzerinden yaklaşınca bu profilin ancak belli bir ‘iklim’ (mekan insan ilişkisi) 

içinde oluşagelen bir değer, velhasıl “iklim” ile “profil”in birbirini besleyen iki etken olduğu 

açığa çıkmaktadır.  

Bildirinin bu kontekstinde, zemin oluşturma adına başta genel olarak Akdeniz kültürünün farklı 

profilleri (sanat akımları; edebiyatları) üzerinde durulacak, “Akdeniz” denince profilde ortak 

ve/veya özgün olan yanlar saptanacaktır. (Homeros destanlarındaki “iklim”, Girit duyusallığı, 

Kuzey Afrika mimarisi; Endülüs “Arabeski” vb.). Ardından Akdeniz kültürü genel boyutuyla 

ülkemiz ölçeğinde irdelenecek, Akdeniz kültürünün genel ülke kültürü üzerindeki etkileşimleri 

birkaç değinme ve örneklendirmeyle somutlaştırılacaktır.  

Bu çerçeve çiziminin ardından bildirinin ana omurgasını oluşturan “mekân, insan, edebiyat” 

ilişkisi, poetik-kuramsal bazda temellendirilecektir; somut bir ifadeyle: edebiyat için 

“mekansallık” ne demek, insanın mekan kavrayışı, bireysel ve toplumsal yaşantısına ve 

üretimine hangi boyutlarda yansır, farklı örnekler üzerinden (şiir, roman içerikleri, öykücülük 

gelenekleri) söz konusu profile dair bulgulara odaklanılacaktır. Bu tartışma, en genel anlamda 

“kültür” ile “sanat” konularının “iklim” ile karşılıklı etkileşimini saydamlaştıracaktır.  

Bildirinin sonunda zihinsel ve mekânsal iklim olarak Akdeniz ile Mersin arasındaki etkileşimin 

olası “profili” sorgulanacak; günümüz Mersin’in bir Akdeniz mekânı olarak edebiyatta bir 

profile zemin hazırlayıp hazırlayamayacağı çeşitli görsellerle tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mekân, iklim, edebiyat, Akdeniz kültürü. 
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SPACE, HUMAN, LITERATURE 

ABSTRACT 

In this speech the main goal is to question the influences of landscape and spiritual and sensual 

“climate” onto art in general and literature in particular. As an example of a milieu, condensed 

and summarized by hundreds of years by Mediterranean Culture, Mersin also should express 

its “Mediterranean shape” in a clear and large profile.  In this context the speech aims to clarify 

and read the traces of Mediterranean character and forms in art and literature of the region and 

the city. In different visuals it is to be shown that against all expectations a solid and pure figure 

of Mediterranean culture can not be found neither in the literature scene of the city nor in the 

artistic milieu of today. As a result it has to be emphasized the inevitable duty to question the 

reasons and to search for possible solutions of this lack and impasse, which the city and its 

surroundings are tragically faced with since the beginning of the millennium.      

Key Words: Space, literature, Mediterranean Culture, literary milieu.   
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SURRENAL LEZYONLARINDA PRATİK RADYOLOJİK İPUÇLARI 

Cengiz KADIYORAN 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Radyoloji ünitelerimize kliniklerden birçok hasta yönlendirilmektedir. Bu hasta 

grubunda surrenal lezyonlarıda önemli bir yer tutmaktadır. Çeşitli nedenlerle bilgisayarlı 

tomografi (BT) çekilen hastaların %5?inde surrenal lezyonlarına rastlanmaktadır. Lezyonların 

radyolojik tanısında kullanılan pratik ipuçlarını kendi vakalarımızdan oluşan görüntüleme 

yöntemleri eşliğinde sunmayı amaçladık. Yöntem: Rutin radyoloji pratiğinde surrenal 

lezyonlarının tespitinde BT ve MRG önemli rol oynamaktadır. Hiç şüphesiz kontrast 

uygulamalarıda tanı için katkılar sağlamaktadır. Bulgular: Adenom, myelolipom, 

feokromositoma, adrenokortikal karsinom, adrenal tüberküloz, adrenal hematom, adrenal 

kistler, metastazlar, hemoraji, kollizyon tümörü ve makronodüler hiperplazi başlıca surrenal 

lezyonlarıdır. Kitlenin boyutu(>5 cm), heterojen yapı, kontrast öncesi ve sonrası yoğunluğu 

temel noktalardır. Benign lezyonlara pratik yaklaşım: Kist hipodens,kontrast tutulumu yok 

Hematom hiperdense Kalsifikasyon hiperdense Adenom yağ dansitesi, Granülom kalsifikasyon 

? Malign lezyonlara pratik yaklaşım: *Noroblastom kalsifikasyon, heterojen kontrast 

*Karsinom düzensiz, heterojen kontrastlanma *Metastaz Adenom ve karsinom ayırıcı tanısında 

pratik ipuçları; adenom karsinom *< 3 cm >5 cm *yuvarlak düzensiz sınır *homojen heterojen 

*hipodens *hızlı wash-out artmış kontrast Kontrastsız BT *yağ myelolipom *kistik alanlar kist, 

hematom, *hemoroji travma, noroblastom, *kalsifikasyon tbc, granülomatosis *kalsifikasyon 

ve kitle < - 10 HU myelolipom *BT atenüasyon değerleri < 10 HU, adenom >10 HU lipidden 

zengin adenom, karsinom, Post kontrast BT Arteryel hiperperfüzyon feokromositoma Relative 

wash out ?40 adenom < 40 lenfoma, karsinom Absolute wash out ? 60 adenom < 60 lenfoma, 

karsinom Vasküler invazyon karsinom SONUÇ: Surrenal hastalıklarının görüntüleme bulguları 

hakkında pratik bilgileri bilmek doğru radyolojik tanıda önemli avantaj sağlayacaktır. 
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PRACTICAL RADIOLOGICAL TIPS IN ADRENAL LESIONS 

ABSTRACT 

Practical radiological tips in adrenal lesions: Cengiz Kadıyoran Necmettin Erbakan University, 

Meram Faculty of Medicine, Department of Radiology Introduction and Objective: Many 

patients from different clinics are directed to our radiology units. Adrenal lesions have an 

important place in this patient group. Adrenal lesions are found in 5% of patients who 

underwent computed tomography (CT) for various reasons.Our aim is to discuss the practical 

tips used in the radiological diagnosis of these lesions in the light of the imaging modalities of 

our cases. Matherials and Methods: CT and MRI play an important role in the detection of 

adrenal lesions in routine radiology practice. There is no doubt that it contributes to the 

diagnosis in contrast applications. Results: Adenoma, myelolipoma, pheochromocytoma, 

adrenocortical carcinoma, tuberculosis, hematoma, cysts, metastases, hemorrhage, collusion 

tumor and macronodular hyperplasia are the main adrenal lesions. The size of the mass (> 5 

cm), heterogeneous structure, pre- and post-contrast density are the main points. Practical 

approach to benign lesions: *Cyst hypodense, no contrast enhancement *Hematoma 

hyperdense *Calcification hyperdense *Adenoma fat density, *Granuloma calcification? 

Practical approach to malignant lesions: * Noroblastoma calcification, heterogeneous contrast 

* Carcinoma irregular, heterogeneous enhancement *Metastasis Practical tips in the differential 

diagnosis of adenoma and carcinoma; adenoma carcinoma * <3 cm > 5 cm * Round irregular 

border * homogeneous heterogeneous * hypodens * Fast t wash-out increased contrast Non-

enhanced CT * Fat Myelolipoma * Cystic areas cyst, hematoma, * Hemorrhagic trauma, 

noroblastoma, * Calcification TBC, granulomatosis * calcification and mass <- 10 HU 

myelolipoma * CT attenuation values <10 HU, adenoma > 10 HU lipid-rich adenoma, 

carcinoma, Contrast enhanced CT Arterial hyperperfusion pheochromocytoma Relative wash 

out ?40 adenoma <40 lymphoma, carcinoma Absolute wash out ? 60 adenoma <60 lymphoma, 

carcinoma Vascular invasion carcinoma CONCLUSION: To know practical information about 

the imaging findings of adrenal diseases will provide an important advantage in radiological 

diagnosis. 
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FARKLI NAR ÇEŞİTLERİNİN MEYVELERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL 

ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ 

Ebru KAFKAS  

Ayşe Tülin ÖZ 

 

ÖZET 

Nar, dünyanın birçok bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir ve Türkiye, nar 

üretiminde dünyada önemli bir konumdadır. Nar meyvesi içermiş olduğu polifenoller 

bakımından sağlık açısından büyük öneme sahip olup tat ve besin değerinin yüksek olması 

nedenleriyle üretim ve tüketimine talep vardır. Hicaznar, Devedişi ve Zivzik nar çeşitleri 

Türkiye'de yetiştirilen önemli çeşitlerdir. Bu çalışmada Hicaznar, Devedişi ve Zivzik nar 

çeşitlerinin şeker, organik asit, antosiyanin, antioksidan ve toplam fenolik madde içeriklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen verilere göre Hicaznar meyvelerinde toplam fenol, 

antosiyanin ve toplam antioksidan aktivite bakımından üstün olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, 

nar meyvelerinin değerli sağlık yararı fenol, antosiyanin ve antioksidan bileşenlere sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: nar, şeker, fenol, antosiyanin, antioksidan, sağlık, kalite. 

 

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS IN DIFFERENT POMEGRANATE 

VARIETIES 

ABSTRACT 

Pomegranate is cultivated in many regions of the world and Mediterranean region and Turkey 

is one of the important producers all over the world. Pomegranate fruits are not only health 

benefits but also their taste and nutritional value make fruits important for producer and 

consumer. Hicaznar, Devedişi and Zivzik pomegranate varieties are important varieties 

cultivated in Turkey. In this study, it was aimed to evaluate Hicaznar, Devedişi and Zivzik 

pomegranate varieties based on their sugars, organic acids, anthocyanins, antioxidant and total 

phenol content. The results indicated that Hicaznar was found to be the richest in total phenol, 

anthocyanin, and antioxidant content. The present study revealed that the pomegranates fruits 

have a valuable level of health beneficial phenol, anthocyanin, and antioxidant constituents. 

Key words: Pomegranate, sugar, phenol, anthocinanin, antioxidant, health, quality. 
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ÇİLEK ISLAHINDA KULLANILAN BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER 

Ebru KAFKAS 

Salih KAFKAS 

ÖZET 

Çilek (Fragaria × ananassa Duchesne) insan sağlığı ve beslenme açısından önemli bir meyve 

türü olup üretimi ve tüketimi son yıllarda giderek artan eğilim göstermektedir. Bu popülarite 

çileğin heterozigoti özelliği göstermesi, adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve insan sağlığı 

ve beslenme açısından karbonhidrat, vitamin, mineral ve hastalıklara karşı koruyucu özelliğe 

sahip içeriklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Klasik ve modern ıslah yöntemleri yeni 

çeşit geliştirebilmek için genetik çeşitlilik yaratılmasında fayda sağlamaktadır.  Son yıllarda 

biyoteknolojik yöntemle kullanılarak verimli ve aromalı çilek çeşitleri geliştirilmiştir. Türler 

arası melezleme, tür içi melezleme ıslah yöntemlerinin biyoteknolojik yöntemler ile yapılması 

büyük öneme sahiptir. Bu derlemede çilek ıslahında kullanılan biyoteknolojik yöntemler 

konusunda yapılan bazı araştırmalar sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Çilek, ıslah, biyoteknoloji 

 

ABSTRACT 

Strawberry (Fragaria × ananassa Duchesne) is one of the most popular that its productiona and 

consumption increases year by year recently. This popularity may be due to having highly 

heterozygous characteristic, high adaptation ability, a good source health benefit compounds 

such as crabohydrates, vitamins, minerals, protect against an important diseases. Classical and 

modern breeding methodologies are useful to create new genetic variability for the 

improvement of new strawberry genotypes. Recently, biotechnological applications provide to 

improve higly yield and rich in flavour strawberry genotypes. Breeding systems, interspesific 

hybridization, intergeneric hybridization using biotechnological methods have a big 

importance. In this paper, it was aimed to present some of the results on applied methods in 

strawberry breeding.  

Key words: Strawberry, breeding, biotechnology.  
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KURT ÜZÜMÜ YETİŞTİRİCİLİGİ VE ÖNEMİ 

Ebru KAFKAS 

İlbinge OĞUZ 

ÖZET 

Son yıllarda bitkisel kaynaklı besinler özellikle fenolik maddeler, vitaminler ve 

antioksidanlarca zengin bitkiler araştırıcıların dikkatini çekmektedir. Ayrıca, meyve ve 

sebzelerin rengi, lezzeti ve dayanıklılığı üzerine etkili olan fenolik maddeler, antioksidan 

özelliklerine bağlı olarak antikansarojen, antimutajen ve antimikrobiyal aktivite göstermeleri 

bakımından da insan sağlığı ile yakından ilişkilidir. Goji berry, wolf berry, kurt üzümü adıyla 

bilinen Lycium spp. türlerinin meyveleri sağlıklı bir yaşam için antioksidan ve fenolik 

kaynaklar olarak bilinir. Kurt üzümü bitkisi Asya’nın  doğal bir bitkisidir ve Asya’daki insanlar 

tarafından bu parlak meyveler 2000 yıldan daha fazla süre boyunca şifalı bitkiler ve besin 

takviyesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda Türkiye’de de yetiştiriciliğine 

başlanmıştır. Bu çalışma,   Dünya’da ve Türkiye’deki kurt üzümü yetiştiriciliği ve önemi 

hakkında bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Lycium spp. goji berry, biyokimyasal ve fiziko-kimyasal bileşenleri, 

yetiştiricilik 

IMPORTANCE AND CULTIVATION OF WOLF BERRY IN THE WORLD AND 

TURKEY 

ABSTRACT 

In recent years, began to attract researcher's attention particularly plant-derived phenolic compounds, 

vitamins and antioxidant-rich foods. Also they are closely related that human health phenolic substances 

which are particularly effective on the colour, flavor and durability of fruits and vegetables, depending 

on the antioxidant properties of anticarcinogen the antimutagenic and maintenance show antimicrobial 

activity. Goji berries known as wolf berry, Lycium grape-like fruits and one of the phenolic and 

antioxidant sources for healthy life. The goji berry is native to Asia, and people in Asia have been using 

this brightly colored fruit for more than 2,000 years as a medicinal herb and food supplement and begun 

to grow in Turkey, also recently. In this paper, it was aimed to discuss gojiberry which are cultivation 

and its importance by the literatures in the world and Turkey. 

Key words: Lycium spp, goji berry, biochemical and physico-chemical compounds, cultivation. 
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ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MUHAFAZA YÖNTEMLERİNDE SON GELİŞMELER 

Ebru KAFKAS 

Ayşe Tülin ÖZ 

ÖZET 

Üzümsü meyveler grubunun önemli üyesi olan çilek, böğürtlen ve ahududu kendilerine özgü 

aroma, tat ve biyoaktif bileşik içerikleri nedenleriyle sevilen ve popülaritesi yüksek olan meyve 

türlerindendir. Meyveleri insan sağlığı ve beslenme açısından özellikle meyve renk ve kanser 

ve kalp hastalıkları gibi ölümcül hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip olan antosiyaninler 

ve flavonoidler gibi fenolik bileşiklerce zengindirler. Ancak, meyve muhafaza süreleri kısa 

olup, klimakterik özellik göstermezler. Öteki klimakterik özellik gösteren meyve türlerinin 

aksine olgun yada olgunlaşmasını tamamlamak üzere olan meyveler hasat edilirler. Yüksek 

solunum özelliğine sahip olmaları, yumuşama ve mekhanik zararlanmalara karşı hassas 

olmaları nedenleriyle derim sırasında bazı özel tekniklerin ve önlemlerin alınması büyük önem 

arz etmektedir 

Anahtar kelimeler: Muhafaza, çilek, böğürtlen, ahududu. 

RECENT ADVANCES ON POSTHARVEST TECHNOLOGIES OF BERRIES 

ABSTRACT 

Berries especially strawberries, blackberries, and raspberries are highly appreciated and popular 

fruits due to their singular aroma, taste and high content in bioactive compounds. Their fruits 

are rich in valuable health-related compounds such as phenolic compounds, particularly 

anthocyanins and flavonoids which are responsible for fruit color and can provide many fatality 

diseases such as cancer and cardio etc. However, they have short storage characteristics and 

non-climacteric fruits. Unlike climacteric fruits, berries should be harvested at ripen stages or 

almost full maturity stages. Due to the having high respiration, softening rate and susceptibility 

to mechanical damages postharvest applied methodologies are vital importance. In addition, it 

is crucial to harvesting techniques, postharvest handling, sort, grade, and packing of the berries 

in the field. In this paper, it was aimed to summarized recent advances on postharvest 

technologies of berries. 

Key words: Postharvest, strawberry, blackberry, raspberry. 
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BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERİN BESLENME VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN 

ÖNEMİ 

Ebru KAFKAS 

 Selçuk ÖZTÜRK 

ÖZET 

Üzümsü meyveler en sağlıklı meyve grubundan olup son yıllarda üretimi ve tüketimine olan 

talep her geçen yıl arış göstermektedir. üzümsü meyvelerden çilek, böğürtlen, ahududu, 

maviyemiş, dut sadece kendilerine özgü lezzetleri nedeniyle değil içermiş oldukları faydalı 

besin içeriklerine sahiptirler. Bu meyveler insan sağlığı ve beslenme için gerekli olan C vitamini 

gibi vitaminler, mineraller, Potasyum, lif, polifenolik antosiyaninler gibi fitokimyasal bileşikler 

içerirler. Mavi, mor, kırmızı gibi içermiş oldukları doğal renk maddeleri nedenleriyle 

antioksidant ve polifenol kaynağıdırlar. üzümsü meyveler insan sağlığı için özelikle, insanların 

kilo kaybetmesi yada obezte, kanser, kalp, Alzhemier hastalıklarını engelleme gibi büyük 

öneme sahiptir. Bu makalede, bazı üzümsü meyvelerde insan sağlığı ve beslenme ile ilgili 

yapılan araştırma sonuçları tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çilek, böğürtlen, ahududu, maviyemiş, dut, sağlık, beslenme 

 

NUTRITIONONAL IMPORTANCE AND HEALTH BENEFITS OF SOME BERRIES 

ABSTRACT 

Abstract Berries are one of the healthiest edible fruits and their production and consumption 

trend increases year by year in all over the world recently. Berries such as strawberries, 

blackberries, raspberries, blueberries, mulberries are not only delicious and contain a wide 

spectrum of beneficial ingredients provide a number of impressive health benefits, also. They 

provide essential vitamins and minerals like vitamin C and potassium, nutrients such as fiber, 

and polyphenol phytochemical compounds such as anthocyanins for human health and 

nutrition. Due to the having natural pigments blue/purple/reddish color berries are packed with 

antioxidants and polyphenols. They have a myriad of health benefits that can help people to 

lose weight or prevent obesity, help fight diseases such as cancer, heart disease, Alzheimer?s 

disease, etc. In this paper it was aimed to summarized nutritional importance and health benefit 

of berries.  

Keywords: Strawberry, blackberry, raspberry, blueberry, mulberry, health, nutrition 
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PROGRESS IN PISTACHIO CULTIVAR BREEDING 

Salih KAFKAS 

Harun KARCI 

Murat GÜNEY 

ABSTRACT 

The genus Pistacia L. is a member of the Anacardiaceae family and includes eleven species. 

Pistacia vera L. is only one commercially important species for its edible nuts. The other species 

grow in the natural areas and several of them have been used as rootstock seed sources for P. 

vera, and most of them have also been used as forest trees. There are limitations in cultivar 

breeding of pistachio: (1) it is a dioecious species having female and male trees that makes 

difficult to design a breeding program due to unknown nut characters in male trees. (2) Pistachio 

has a very long juvenile period and 50-10 years are necessary for the first flowering of the 

progenies. Although there are difficulties, there are several achievements in cultivar breeding 

of pistachio. Most of the cultivars in the production are selections by the growers. There are 

cultivar breeding programs in USA, Turkey and Spain and new cultivars were released. 

 

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE GENUS PISTACIA BY EST-SSR MARKERS 

 Salih KAFKAS 

Harun KARCI 

ÖZET 

We examined genetic relationships of eight Pistacia species by EST-SSR markers in this study. 

A total of 78 wild Pistacia genotypes along with 11 pistachio cultivars belong to 11 Pistacia 

species were used in the analysis. The PCR reactions of all 89 Pistacia genotypes were 

performed using 55 EST-SSR primer pairs. A total of 434 alleles were generated from 55 

polymorphic EST-SSR loci with an average of 7.89 alleles per locus. A mean number of 

effective alleles was 3.40 per locus. Polymorphism information content (PIC) was 0.61, while 

observed (Ho) and expected heterozygosity (He) values were 0.39 and 0.65, respectively. The 

first cluster analysis of UPGMA created two main clusters and P. lentiscus was separated from 

the two main groups. The STRUCTURE analysis divided 89 Pistacia genotypes into seven 

populations according to shared common alleles. Consequently, the closest species to P. vera 

was P. khinjuk. P. eurycarpa was closer to P. atlantica than P. khinjuk. P. atlantica - P. mutica 

and P. terebinthus - P. palaestina pairs of species were not clearly separated from each other 

and they were suggested as the same species. The present study demonstrated that EST-SSR 

markers can be used in the phylogenetic analysis of Pistacia species. 
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PROGRESS IN PISTACHIO PRODUCTION AND CULTIVATION IN THE WORLD 

Salih KAFKAS 

Harun KARCI 

Murat GÜNEY 

ABSTRACT 

Pistachio is one of the most important nut crops in the World. United States, Iran, Turkey and 

Syria are main pistachio producer countries. There was no pistachio production until 1970s in 

USA and currently USA is the first producer country and produced about 390.000 tons in 2018. 

Iran was the first country in pistachio production until 2010 and its production is about 55.000 

tons in 2018. Pistachio is a very important nut tree for Turkey and about 300.000 people have 

income from pistachio. Pistachio is produced in Turkey not only for snack but also for the 

industry. Turkey had similar amount of pistachio production with Iran until 1980s and produced 

about 220.000 tons in 2018 and currently second pistachio producer country after USA.  Turkey 

has a huge potential in pistachio production having a total of 68 million pistachio trees. New 

pistachio orchards are established by planting about 2-3 million trees each year by growers. 

Uzun, Kırmızı, Halebi and Siirt are main cultivars in the production. It is expected to make the 

pistachio production in Turkey double when most of the pistachio plantations will be irrigated 

in near future. 

Key Words: pistachio, production, cultivars. 
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ASİT ORTAMINDA 2,2'-[2,2'-{ETAN-1,2-DİYLBİS(OKSİ)}BİS(2,1-FENİLEN)] BİS (METAN-1-YL-1-

YLİDEN)BİS(AZAN-1-YL-1-YLİDEN) DİBENZONİTRİL’İN ÇELİK ÜZERİNDE İNHİBİTÖR 

ETKİSİNİN DENEYSEL VE TEORİK YAKLAŞIM İLE İNCELENMESİ 

N. Mete KALELİ 

Mesutcan ŞAHİN 

Kaan C. EMREGÜL 

ÖZET 

2,2'-[2,2'-{etan-1,2-diylbis(oksi)}bis(2,1-fenilen)] bis (metan-1-yl-1-yliden)bis(azan-1-yl-1-yliden) 

dibenzonitril’in 2M HCl içerisindeki yumuşak çeliğin korozyonu üzerindeki inhibisyon etkisi, polarizasyon ve 

empedans teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçlar inhibisyon derecesinin konsantrasyon ile arttığını 

göstermiştir. Öte yandan, sıcaklıktaki artış, düşük desorpsiyon oranlarına ve güçlü bağ oluşumuna bağlı olarak 

inhibisyon veriminde hemen hemen hiçbir değişiklik göstermemiştir. Ayrıca termodinamik parametre 

değerlendirilmiş ve inhibitörlerin Langmuir adsorpsiyon izotermini takip ettiği gözlemlenmiştir.  

En yüksek dolu moleküler orbital enerjisi (EHOMO), en düşük boş moleküler orbital enerjisi (ELUMO), enerji 

farkı (∆E), dipole moment (μ) vb. kuantum kimyasal parametreler yoğunluk (sıklık) fonksiyonu teorisi (DFT) 

B3LYP/6-31G (d, p) seviyesi kullanılarak nötral ve protonlanmış moleküller için hesaplanmıştır. Teorik ve 

deneysel verilerin uyumlu oldukları gözlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: korozyon inhibitörü, polarizasyon, empedans spektroskopisi, teorik hesaplama 

DETERMINATION OF THE INHIBITOR EFFECT OF (2, 2'-[2,2'-{ETHANE-1,2-DIYLBIS(OXY)} BIS 

(2,1-PHENYLENE)] BIS (METHANE-1-YL-1-YLIDENE) BIS ( AZAN-1-YL-1 -YLIDENE) 

DIBENZONITRILE FOR MILD STEEL IN ACIDIC MEDIA; AN EXPERIMENTAL AND 

THEORETICAL APPROACH 

ABSTRACT 

The inhibitory effect of 2,2'-[2,2'-{ethane-1,2-diylbis(oxy)} bis(2,1-phenylene)] bis(methane-1-yl-1-ylidene)bis ( 

azan-1-yl-1 -ylidene) dibenzonitrile) on the corrosion of mild steel in 2M HCl has been investigated, using 

polarization and impedance techniques. The results indicated the degree of inhibition to increase with 

concentration. On the otherhand the increase in temperature showed almost no change in inhibition efficiencies 

due to low desorption rates and strong bond formation. Also thermodynamic parameter were evaluated for the 

inhibition process and the inhibitors were observed to follow the Langmuir adsorption isotherm. 

Quantum chemical parameters such as highest occupied molecular orbital energy (EHOMO), lowest unoccupied 

molecular orbital energy (ELUMO), energy gap (Δ E), dipole moment ( μ ) etc.  were calculated for both the 

neutral and protonated forms using the Density Functional Theory (DFT) at B3LYP/6-31G(d,p) level. 

Theoretical and experimental results were in fairly good agreement. 

Keywords: corrosion inhibitors, polarization, impedance spectroscopy, theoretical calculations 
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MARKER-ASSISTED SELECTION IN NUTS 

Salih KAFKAS 

Murat GÜNEY 

Harun KARCI 

ABSTRACT 

Nuts such as hazelnut, almond, walnut and pistachio are very important species in Turkish 

economy. The cultivar breeding programs take very long time in perennial species such as nuts. 

It is especially longer than other nut species in pistachio. Molecular-assisted selection (MAS) 

provide an efficient tool to select genotypes with desired traits at the seedling stage. MAS has 

become very popular for last several decades especially in annual major crops due to generating 

DNA markers linked to phenotypic traits in a shorter period than perennial plant species. 

Pistachio is a dioecious species and half of the progenies are males in the breeding programs 

which do not produce nuts. Therefore, it is necessary to eliminate males progenies at the 

seedling stage for time, labor and cost effective breeding. Self-incompatibility is very common 

in almond, therefore it is necessary to develop self-fertile almond cultivars in a breeding 

program. There are several PCR-based linked markers to select only female progenies in 

pistachio and to select self-compatible progenies in almond. Therefore, those markers provide 

marker-assisted selection in nut crops. 

Key Words: breeding, molecular markers, MAS. 
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TİP 2 DİYABETİN TEDAVİSİNDE METABOLİK CERRAHİ VE HEMŞİRELİK 

BAKIMI 

Canan KANAT 

Gülay Altun UĞRAŞ 

ÖZET 

Tip 2 diyabet, obezite, glikoz intoleransı, dislipidemi, hipertansiyon gibi arteosklerotik risk 

faktörleri ile karakterize bir klinik tablo olup metabolik sendrom olarak adlandırılmaktadır. 

İnsülin direnci veya insülin eksikliği ile ortaya çıkan Tip 2 diyabet; metabolik sendromun ortaya 

çıkmasına yol açan temel mekanizmadır. Tip 2 diyabetin cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi 

edilmesine metabolik cerrahi adı verilmektedir. Metabolik cerrahi, bariyatrik cerrahiyi de içine 

alan daha geniş kapsamlı bir tedavi seçeneğidir. Amerikalı cerrahlar tarafından 1950?li yıllarda 

uygulanan bariyatrik cerrahi sonrası hastalarda, zayıflama ile birlikte, tip 2 diyabetin hızla 

düzelmeye başladığı veya ilaç kullanımının azaldığı saptanmıştır. İlaçla kontrol edilemeyen, 

izlemi yapılamayan hastalarda; bariyatrik cerrahiye benzer tekniklerle yapılan metabolik 

cerrahi ile olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Metabolik cerrahinin hedefleri; kalori kısıtlaması, 

kilo kontrolü, mide boşalım hızını arttırma, ghrelin düzeyini azaltma, sindirilmemiş besinlerin 

erken dönemde ileal mukoza ile temasını sağlama, glikoz-bağımlı insülinotrporik polipeptit 

(GİP) yanıtını ve glukagonun etkisini düzenleme, hepatik ve periferik insülin direnci ile hepatik 

glikoz üretiminde azalmayı sağlamaktır. Uygulanan cerrahi girişim ile ciddi emilim 

bozukluklarına yol açmadan bu hedeflere ulaşılabilmektedir. Bu hedeflere ulaşılmasında 

cerrahi girişim sonrası uygulanan hemşirelik bakımının rolü de önemli bir yer tutmaktadır. 

Metabolik cerrahi sonrası uygulanan hemşirelik bakımı, bariyatrik cerrahi sonrası uygulanan 

hemşirelik bakımı ile aynı olmakla birlikte; ağrı kontrolü, kan glikoz düzeyi izlemi, solunum, 

dolaşım, hareket, beslenme ve boşaltım faaliyetleri ile yara bakımı üzerine odaklanmaktadır. 

Hastaların yaşayabileceği güçlükler ve bu güçlüklerle baş edebilmeleri için uygulanan 

bireyselleşmiş, bütüncül bir hemşirelik bakımı; hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında 

oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, Metabolik cerrahi, Hemşirelik bakımı 
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METABOLIC SURGERY AND NURSING CARE IN TREATMENT OF TYPE 2 

DIABETICS 

 

ABSTRACT 

Clinical picture characterized by arteosclerotic risk factors such as type 2 diabetes, obesity, 

glucose intolerance, dyslipidemia, hypertension is called the metabolic syndrome. Type 2 

diabetes associated with insulin resistance or lack of insulin; is main mechanism leading to 

emergence of metabolic syndrome. Treatment of type 2 diabetes using surgical methods is 

called metabolic surgery. Metabolic surgery is more comprehensive treatment option, involve 

bariatric surgery. In 1950s American surgeons found, type 2 diabetes was rapidly recovering or 

drug use decreased with attenuation of patients after bariatric surgery. In patients who cannot 

be controlled with medication or cannot be followed up; with metabolic surgery, done with help 

of techniques similar to bariatric surgery, positive results can be obtained. The goals of 

metabolic surgery are calorie restriction, weight control, increase gastric emptying rate, 

decrease ghrelin level, contact of undigested food with ileal mucosa in early period, regulate 

glucose-dependent insulin-transpeptic (GIP) response and glucagon and decrease hepatic and 

peripheral insulin resistance and decrease hepatic glucose production. These goals can be 

reached without serious absorption problems with surgical intervention. The role of nursing 

care after surgery is also important in reaching these goals. Nursing care applied after metabolic 

surgery is the same as nursing care applied after bariatric surgery and focuses on pain control, 

blood glucose level monitoring, respiratory, circulatory, movement, feeding and excretory 

activities and wound care. An individualized, holistic nursing care, can be applied to difficulties 

of patients and to cope with these difficulties; is important in increasing quality of life of 

patients. 

Key Words: Type 2 diabetes, Metabolic surgery, Nursing care 

 

  



 

 
190 

GÖKSU DELTASINDA YERLEŞME VE NÜFUSUN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

  Murat KARABULUT 

Muhammet TOPUZ 

ÖZET 

Sulak alanlar hassas ekolojik yapılarıyla yerkürenin en önemli alanlarıdır. Hidrolojik kaynakların kalitesini olumlu 

yönde etkileyen sulak alanlar, birer doğal filtredir. Sulak alanların korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası 

birçok kurum/kuruluş faaliyet göstermesine rağmen artan nüfus ile beraber sanayi,  tarım ve şehirleşme sonucu 

birçok sulak alan ortadan kaldırılmıştır.  Geriye kalanların üzerinde ise beşeri faaliyetlerin baskısı devam 

etmektedir. Göksu Deltası’nın yerleşme tarihi coğrafi konumunun sağladığı avantajlar nedeniyle Neolitik Çağ’a 

kadar uzanır. Delta, M.Ö. 10. yy ‘da yerleşime açılmıştır. Bu tarihten itibaren Hititler, Asurlar, Yunanlılar, 

Romalılar ve Bizanslılar, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti deltada hüküm sürmüştür. Çalışma 

sahasının içerisinde yer aldığı Silifke,1927 yılında ‘İçel’ adı ile nüfus kayıtlarında yer almakta ve genel nüfusu 

37.418 olarak verilmektedir. 1935 yılında yapılan genel nüfus sayımında Silifke ilçe olarak sayılmış ve toplam 

genel nüfusu 42.259 olarak belirlenmiştir. Silifke’nin 2017 nüfusu ise 117.456’dır. Delta ile en fazla ilişkisi olan, 

deltada bulunan sulak alanlar ve onun desteklediği ekosistemler ile ekonomik ve ekolojik ilişkileri en fazla kuran 

yerleşmeler ise Kurtuluş, Çeltikçi, Sökün, Gülümpaşalı ve Bahçe köyleridir. Bu köylerin nüfusu 2011 sayımlarına 

göre; Kurtuluş 1.275,  Ulugöz 800, Çeltikçi 297, Sökün 566, Bahçe 229, Gülümpaşalı köyünde ise 440 kişi olarak 

tespit edilmiştir. Bölgede pek çok çevresel problem olmakla birlikte bunların en büyüklerinden birisi tarımda 

yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımı sonucu göl yüzeyindeki sazlıkların alanını genişletmesi sonucunda göl 

aynasının daralmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Göksu Deltası, Sulak Alan, Yerleşme ve nüfus, Çevresel etki. 

ENVIRONMENTAL EFFECTS OF SETTLEMENT AND POPULATION IN  

GÖKSU DELTA 

ABSTRACT 

The wetlands are the most important areas of the earth with their sensitive ecological structures. Each one of the 

wetlands is natural  filters  that  are  affecting  the  quality  of  hydrological  resources  positively.  Although  the  

fact  there  are  lots  of  national  and international  institutions/organizations  are  active  about  protecting  the  

wetlands,  the  wetlands  have  been  removed  as  a  result  of industry,  agriculture  and  urbanization  with  

growing  population.  The pressure of human  activities  is  still continuing  over  the  rest wetlands.  

The settlement date of the Göksu Delta goes back to the Neolithic Age due to the advantages of its geographical 

location. Delta was opened to settlement in the B.C. 10th century. Hittites, Assyrians, Greeks, Romans and 

Byzantines, Karamanogullari Principality and Ottoman Empire ruled on the delta respectively. Silifke, where the 

study area is located, had a population of 37,418 in 1927 and its population in 2017 was 117,456. The settlements 

with the most relation with the Delta are Kurtuluş, Çeltikçi, Sökün, Gülümpaşalı and Bahçe villages. According 

to the 2011 census of the population of these villages; Kurtuluş was determined as 1.275, Ulugöz 800, Çeltikçi 

297, Sökün 566, Bahçe 229, and 440 people in Gülümpaşalı village. There are many environmental problems in 

the region. One of the largest is the intensive and unconscious pesticide use in agriculture. As a result, reeds on 

the lake surface expand the own areas and cause the lake mirror to narrow. 

Key Words: Göksu Delta, Wetland, Settlement and population, Environmental impact. 
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GÖKSU DELTASI SULAK ALANLARININ KULLANIMI VE KORUNMASI 

KONUSUNDA YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ 

  Murat KARABULUT 

Muhammet TOPUZ 

ÖZET 

Sulak alanlar hassas ekolojik yapılarıyla yerkürenin en önemli alanlarıdır. Hidrolojik kaynakların 

kalitesini olumlu yönde etkileyen sulak alanlar, birer doğal filtredir. Sulak alanların korunmasına 

yönelik ulusal ve uluslararası birçok kurum/kuruluş faaliyet göstermesine rağmen artan nüfus ile beraber 

sanayi, tarım ve şehirleşme sonucu birçok sulak alan ortadan kaldırılmıştır. Geriye kalanların üzerinde 

ise beşeri faaliyetlerin baskısı devam etmektedir. Göksu Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak 

alanlarından olup farklı statülerde koruma altındadır. Deltanın sahip olduğu avantajlar beraberinde 

yoğun baskıyı da getirmektedir. İnsanoğlunun mekânı kullanımı, algısına paralel olduğu için delta ile 

etkileşim içerisinde olan yerel halkın algısı oldukça önemlidir. Dolayısıyla Göksu deltasında yaşamını 

sürdüren bireylere, deltanın beşeri ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve sulak alanlar 

ve çevreyle ilgili bakış açılarını öğrenmek için çeşitli sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Tesadüfi 

olarak belirlenen 293 katılımcıya anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar grafiklendirilerek analiz 

edilmiştir. Sonuç olarak; insanların ekonomik çıkar ve kaygıları, deltanın ekolojik dengesi ve devamının 

sağlanmasından daha önce gelmektedir. Bu da delta üzerindeki baskının yoğunluğunu daha da 

arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göksu Deltası, Sulak Alan, Yerleşme ve nüfus, Çevresel etki. 

VIEWS OF LOCAL PEOPLE ON THE USE AND PROTECTION OF WETLANDS OF 

GÖKSU DELTA 

ABSTRACT 

The wetlands are the most important areas of the earth with their sensitive ecological structures. Each one of the 

wetlands is natural filters that are affecting the quality of hydrological resources positively. Although the fact there 

are lots of national and international institutions/organizations are active about protecting the wetlands, the 

wetlands have been removed as a result of industry, agriculture and urbanization with growing population. The 

pressure of human activities is still continuing over the rest wetlands. Goksu Delta which is one of Turkey's most 

important wetlands are protected under different statutes. Because the Delta has many advantages under intense 

pressure. The perception of the local people, who interacts with the delta, is very important because it determines 

the use of human being and its perception. Therefore, a questionnaire consisting of various questions was applied 

to individuals living in the Göksu delta to learn about the human and economic characteristics of the delta and to 

learn about the wetlands and environmental aspects. A questionnaire was applied to 293 participants determined 

by chance and the results were analyzed based on questioner. As a result; the economic interests and concerns of 

people come before the ecological balance and continuation of the delta. This further increases the intensity of the 

pressure on the delta. 

Key Words: Göksu Delta, Wetland, Settlement and population, Environmental impact. 
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MERSİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR MU? KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA 

BİR DEĞERLENDİRME 

Muhammet TOPUZ 

Murat KARABULUT 

Kübra AYDIN  

ÖZET 

İklim dinamik bir süreç olup, zamansal ve mekânsal ölçeklerde sürekli değişkenlik gösterir. Yerkürenin 

büyük bir bölümü kısa veya uzun periyotlar içerisinde normal iklimlerin gereği olarak varyasyonlara 

maruz kalır. Kısa süreli iklim değişimi (varyasyonu) herhangi bir iklim elemanına ait yıllık ölçümün 

uzun yıllar ortalamasından farkını ifade eder. Küresel olarak sıcaklığın arttığı ve yağış paterninin 

değiştiği şeklinde ifade edilen global iklim değişikliği fikri yüksek oranda bilim adamları tarafından 

kabul edilmektedir. İnsan hayatını doğrudan veya dolaylı etkileyen iklimi ve değişimini anlama çabaları, 

günümüzde artan bilgi birikimi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Türkiye, kısa ve uzun vadede iklim değişikliğinin yaşanabileceği hassas bir konumda yer almaktadır. 

Dolayısıyla iklim değişikliğine bölgelerin vereceği tepkilerin, bu hassasiyet oranlarına göre 

şekilleneceği düşünülmektedir. Bu nedenle eğilimler önemlidir ve bu çalışmada Mersin’de sıcaklıkların 

eğilim durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada, Mersin meteoroloji istasyonuna ait 

1970-2017 yılları arasındaki aylık sıcaklık değerleri ile Nonparametrik bir test olan Mann-Kendall ve 

Lineer regresyon teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, yıllık maksimum ve minimum sıcaklılarda 

Mersin’de %99 güven aralığında anlamlı artışların olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıcaklık, Eğilim, Mersin, İklim değişikliği. 

ARE TEMPERATURES IN MERSIN INCREASING? AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT 

OF GLOBAL WARMING 

ABSTRACT 

Climate is a dynamic entity that varies across temporal and spatial scales. Large areas of the earth 

experience variability as a part of their normal climate over both short and long time periods. Short-term 

climatic variability is the annual difference in values of specific climatic variables within averaging 

periods. Global climate change has been widely accepted and is often explained as temperature rise. The 

efforts for understanding climate and its trend which affect human life directly or indirectly, has been 

moved to a different dimension depend on advances and increasing in knowledge and technology. 

Turkey has a delicate position of climate change could occur in the short and long term. For this reason, 

trends are important and it is aimed to reveal the trend status of temperatures in Mersin. In the study, 

monthly temperature values of Mersin meteorological station between 1970-2017 and Mann-Kendall 

and Linear regression techniques were used. Results showed that there was a significant increase in the 

confidence interval of 99% in Mersin at annual maximum and minimum temperatures. 

Key Words: Temperature, Trend, Mersin, Climate change. 
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STANDARDİZE YAĞIŞ İNDİSİ (SPI) KULLANILARAK SİLİFKE (MERSİN)DE 

KURAKLIK ANALİZİ 

 Murat KARABULUT 

 Yakup KIZILELMA  

Muhammet TOPUZ 

ÖZET 

Uzun yıllar birçok disiplin tarafından iklim üzerine çok sayıda araştırma yapılmış ve 

günümüzde de çeşitli hesaplamalar yoluyla iklim ve onu oluşturan sistemler incelenmektedir. 

Söz konusu iklimin özellikle değişimi ve olası sonuçlarının etki faktörleri önemli çevresel 

problemler arasındadır. İklim değişiminin somut sonuçları arasında yer alan kuraklık, diğer 

birçok doğa kaynaklı afetlerden daha tehlikeli olabilmektedir. Kuraklık diğer doğa kaynaklı 

afetlere göre daha yavaş gerçekleştiği ve etkisinin daha uzun sürmesi nedeniyle sürekli 

izlenmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çeşitli mekânsal 

ve istatistiksel araçlar kullanılarak kuraklığın boyutu, frekansı ve etki alanı tespit 

edilebilmektedir. Son yıllarda birçok ülke doğa kaynaklı afetlerde erken uyarı sistemleri üzerine 

ciddi yatırımlar yapmaktadır. Dünya genelinde 31 çeşit doğa kaynaklı afetin 28’i meteorolojik 

kaynaklı afetlerden oluşmaktadır. Söz konusu afetlerin çeşitleri ve önem sıralamaları bölgeden 

bölgeye farklılık gösterse de Türkiye?de özellikle Akdeniz bölgesinde kuraklık ilk sırayı 

almaktadır. Çalışma alanı olarak belirlenen Silifke de Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde 

yer almaktadır. Bu açıdan kuraklığa karşı hassas bölgeler arasındadır. Silifke’de kışları ılık, 

nemli ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak geçen tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bu 

çalışmada 1970-2010 meteorolojik ölçüm periyodunda Thornthwaite iklim sınıflandırma 

yöntemine göre iklim tipi belirlenmiştir. Daha sonra sıcaklık ve yağışların olası gidişatını 

belirlemek için lineer regresyon modeli, kurak dönemleri ortaya koymak için standart yağış 

indisi (SPI) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; hem sıcaklıklarda hem de yağışlarda 

pozitif yönlü bir trend gözlemlenmiştir. Standardize yağış indisi sonuçlarına göre ölçüm 

periyodu boyunca en kurak geçen yıl 1999 yılı olurken, 2001 yılı şiddetli yağışların olduğu yıl 

olarak tespit edilmiştir. 
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DROUGHT ANALYSIS IN SILIFKE (MERSIN) USING STANDARDIZED 

PRECIPITATION INDEX (SPI) 

ABSTRACT 

Numerous researches on climate have been done by many disciplines for many years. Climate 

and the systems that make it up are also investigated through various calculations today. The 

potential consequences of climate change are important environmental problems. Drought, 

which is a result of climate change, can be more dangerous. The drought has to be continuously 

monitored, both because of its slow realization and its longer duration. Drought size, frequency 

and impact area can be determined depending on the developments in technology today. In 

recent years many countries have been making serious investments on early warning systems 

about nature-related disasters. 28 of the 31 natural disasters in the world are meteorological. 

Meteorological drought disasters takes first place for Turkey Although they vary, especially in 

the Mediterranean region. Silifke, which is the working area, is located in the Adana subregion 

of the Mediterranean region which is among the drought-sensitive regions. Silifke is warm, 

humid and rainy in winters and hot and dry in summer with typical Mediterranean climate. In 

this study; The Thornthwaite climate classification method, the linear regression model and the 

Standardized precipitation index (SPI) were applied to the long-term (1970-2010) data of the 

Silifke meteorological station. According to the results of the study; A positive trend was 

observed in both temperatures and precipitation. According to the SPI results, the driest last 

year was the year 1999, while the year 2001 was determined as the wet year. 
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MERSİNLİ BİR ŞÂİR (ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN ŞİİRİ) 

Ahmet KARAKUŞ 

Fatih NACAR 

Ümit Yaşar Oğuzcan, şiirlerinde sevgilinin ön plana çıktığı modern Türk şiirinin son dönem 

şâirlerindendir. Oğuzcan’ın şiirinde belirgin olan bu temin yanında ölüm, karamsarlık, hüzün, 

kadın, şehir, cinsellik, İstanbul, inanç, inançsızlık da dikkat çeken unsurlar arasındadır. Ayrıca 

Ümit Yaşar’ın şiirinde birçok deyime rastlandığı gibi, sevgili, ölüm ya da ölü ve kadın çeşitli 

şekillerde görülmektedir. Şâir; memleketi olan Mersin ve Tarsus’un yanında Adana, Niğde, 

Ankara, İstanbul gibi şehirlere şiirinde yer vermekte, karamsarlık ve hüzün şiirinde belirgin bir 

şekilde işlenmektedir. Umut ise çok az şiirinde verilmektedir. Bazı şiirlerinde ise şâir, kendisini 

ve ailesini vermektedir. Şehir ve özelde İstanbul ise sevgiliyle anlam kazanmaktadır. Coğrafî 

unsurlardan deniz ve özellikle dağ kullanımı da dikkat çekmektedir. Oğuzcan’ın şiirinde bir 

başka belirgin husus ise hâtıralardır. Sevgiliyi hemen her şiirinde gördüğümüz şâirin şiirinde 

cinsellik de belirgin bir şekilde görülmekte ve özellikle kadın dudağı birçok şiirinde yer 

almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Sevgili, Ölüm, Karamsarlık, Hüzün, Cinsellik. 

ABSTRACT 

A POET FROM MERSIN (ÜMIT YAŞAR OĞUZCAN POETRY) 

Ümit Yaşar oğuzcan is one of the most recent poets of modern Turkish poetry where the lover 

comes to the fore in his poems. Besides this provision, which is evident in oğuzcan's poem, 

Death, pessimism, sadness, women, City, sexuality, Istanbul, faith, and non-belief are also 

striking elements. In addition, as many words are observed in Ümit Yaşar's poem, beloved, 

death or dead and women are seen in various ways. Poet; in addition to his hometown, Mersin 

and Tarsus, Adana, Niğde, Ankara, and Istanbul are included in his poetry, and in his poem of 

pessimism and sadness are handled in a prominent way. Hope is given in very few poems. In 

some of his poems, the poet gives himself and his family. Istanbul in the city and in particular 

has meaning with its lover. Sea and especially Mountain use from geographical elements also 

draw attention. Another obvious point in oğuzcan's poem is memories. In the poetry of the poet 

we see the lover in almost every poem, sexuality is also clearly seen and especially women's 

lips are included in many poems. 

Key words: Lover, Death, Pessimism, Sadness, Sexuality.  
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MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ 

Mehmet KARATAŞ 

Engin ZABUN 

ÖZET 

Eğitim aracılığıyla; millet bilincinin oluşturulması, toplumsal değerler ve kuralların yeni kuşaklara 

aktarılarak toplumun sürekliliği ve belirlenen özelliklere uygun bireylerin yetiştirilmesi sağlanır. Türk 

Millî Eğitim Sistemi ve Millî Eğitim Bakanlığı?nın en yüksek danışma organı olan eğitim şuraları, Türk 

Eğitim Tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Öneri ve tavsiye şeklinde aldığı kararlarla, Millî 

Eğitimle ilgili politikalara yol gösterici olarak yön verir. Bu çalışmada; şûraların tarihçesi ve şûralarda 

değerler eğitimi konusunda alınan kararlar incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde, betimsel bir 

çalışmadır. Çalışma, 1921-2014 yılları arasında yapılan 19 Millî Eğitim Şûrasını kapsamaktadır. Bu süre 

içerisinde Şûralarda değerler eğitimi ile ilgili alınan kararlar, özet olarak bu çalışmada yer almıştır. 

Anahtar kelimeler; Milli Eğitim Şûraları, Değerler Eğitimi, 

 

VALUES TRAINING IN NATIONAL EDUCATION 

ABSTRACT 

Through education; The creation of nation consciousness, social values and rules are transferred to the 

new generations, and the continuity of the society and the appropriate characteristics of the individuals 

are raised. The Turkish National Education System and the education council, the highest advisory body 

of the Ministry of National Education, have an important place in the Turkish Education History. It 

directs the policies related to National Education as a guide with the decisions taken in the form of 

suggestions and advice. In this study; The history of the cities and the decisions taken in the education 

of values in the cities were examined. The research is a descriptive study in the screening model. The 

study included 19 National Education Schools between 1921-2014. Within this period, the decisions 

taken regarding the education of values in the provinces were included in this study as a summary. 

SUMMARY Through education; The creation of nation consciousness, social values and rules are 

transferred to the new generations, and the continuity of the society and the appropriate characteristics 

of the individuals are raised. The Turkish National Education System and the education council, the 

highest advisory body of the Ministry of National Education, have an important place in the Turkish 

Education History. It directs the policies related to National Education as a guide with the decisions 

taken in the form of suggestions and advice. In this study; The history of the cities and the decisions 

taken in the education of values in the cities were examined. The research is a descriptive study in the 

screening model. The study included 19 National Education Schools between 1921-2014. Within this 

period, the decisions taken regarding the education of values in the provinces were included in this study 

as a summary.   
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PROGRESS IN CULTIVAR BREEDING OF WALNUT 

Harun KARCI 

Murat GÜNEY 

 Salih KAFKAS 

ABSTRACT 

Walnut (Juglans regia L.) is one of the most important nut tree species in the World. It is also 

an important nut crop for Turkey. China, USA, Iran and Turkey are main producer countries in 

the World. Although Turkey is a major producer country, it is also one of the main walnut 

importer country. In the past, the best walnut genotypes were selected from seedling 

populations for their important agricultural traits. In general, the main objectives in for walnut 

cultivar breeding are high yield, late leafing and early harvest times, high kernel quality and 

resistance to major diseases like anthracnose and blight. There are currently walnut cross 

breeding programs in California, France, Turkey, China and in Iran. Californian breeding 

program mainly focused on breeding cultivars that have earlier harvest time than Chandler that 

is the most common cultivar in California. A few new cultivars were released from different 

breeding programs and they were discussed in the meeting. 

Key Words: breeding, molecular markers, MAS 

 

DEVELOPMENT OF EST-SSR MARKERS IN PISTACHIO (PISTACIA VERA L.) 

BY TRANSCRIPTOME SEQUENCING 

Harun KARCI 

Salih KAFKAS 

ABSTRACT 

The aim of this study was to develop novel genic simple sequence repeat (EST-SSR) markers in 

pistachio. Transcriptome sequencing was performed in different tissues of female Siirt and male Atli 

cultivars. A total of 37.5 Mb data was generated and used in the assembly. The totsl number of contig 

and unigene was 98,831 and N50 was 1,333 bp after assembly. A total of 14,308 di-, tri-, tetra-, penta- 

and hexa-nucleotide SSR motifs (4-17) were detected and the most abundant SSR repeat types were tri-

nucleotide (%29.54), di-nucleotide (%24.06), hexa-nucleotide (%20.67), penta-nucleotide (%18.88) and 

tetra-nucleotide (%6.85) respectively. Overall 250 loci were selected and tested in eight Pistacia species 

for amplification. Of them, 233 were generated PCR products at least in one of the Pistacia species. The 

novel EST-SSRs developed in this study can be very useful in germplasm characterization and 

population studies in Pistacia. 

Key Words: EST-SSR, transcriptome sequencing, Pistacia, pistachio.  
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OBEZİTE DÜZEYİ İLE MPV (MEAN PLATELET VOLUME=ORTALAMA 

TROMBOSİT HACMİ) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

Gülsen KASIRGA 

Yücel UYSAL 

Ertan MERT 

ÖZET 

Amaç Koroner kalp hastalığı gelişmiş ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Platelet 

aktivasyonu ve agregasyonu koroner kalp hastalığında temel patofizyolojik süreçlerden biridir. 

MPV(mean platelet volume=ortalama trombosit hacmi) platelet aktivasyonunun bir 

belirtecidir. MPV akut myokard infarktüsünde, akut iskemik inmede, preeklampside ve renal 

arter stenozunda artmaktadır. Obezite, kardiyovasküler hastalık ve artmış morbidite ve 

mortalite ile ilişkili kronik metabolik bozukluktur. Bu çalışmada; kliniğimize başvurmuş 

vakalarda vücut kitle indeksi (VKİ) ve MPV arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Metod Vakaların boy ve vücut ağırlığı ölçülerek vücut kitle indeksi belirlenmiştir Eş zamanlı 

tetkik edilen yam kan sayımında MPV düzeyi tespit edilmiştir. Bulgular Çalışmaya dahil edilen 

60 vakanın ortalama ortalama VKİ 30,9 ve ortalama MPV düzeyi 10,6 bulunmuştur. Vakalar 

normal kilolu, fazla kilolu, birinci derece obez, ikinci derece obez ve üçüncü derece obez olarak 

gruplara ayrılmış ve gruplar arasındaki ortalama MPV düzeyi farkının analizi yapıldığında 

vücut kitle indeksi arttıkça MPV düzeyindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur. Sonuç Trombositler aterotrombotik hastaların patofizyolojisinde önemli rol oynar 

ve iskemik inmenin erken fazında yer alırlar. Trombositlerin hacim parametrelerindeki 

değişiklikler, trombotik ve pretrombotik olaylarda profilaktik veya tanısal öneme sahip olabilir. 

Ortalama trombosit hacmi hemostatik önemi olan fizyolojik bir değişkendir ve trombosit 

aktivasyonunun bir göstergesidir. Akut miyokard infarktüsü, akut serebral iskemi ve geçici 

iskemik ataklarda trombosit hacminde artış olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda obezite ile 

MPV arasındaki anlamlı ilişki ortaya konmuştur. Diğer risk faktörlerinin yanısıra MPV'nin 

obez vakalarda bir belirteç olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin daha fazla sayıda ve 

kontrollü gruplarda çalışmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, MPV(mean platelet volume=ortalama trombosit hacmi) 
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ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME 

YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ 

İlknur KAVACIK 

Ahmet AKBAŞ 

ÖZET 

Bu çalışmada, eğitsel robotik uygulamalı STEM etkinliğinin öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımlarına ve STEM tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda STEM (Fen, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi yaklaşımında eğitsel robotik kullanmanın 

öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını ve STEM tutumlarını ne ölçüde değiştirdiğine dair 

değerlendirmeler yaparak yapılacak çalışmalara ışık tutmak hedeflenmektedir. Yapılan 

çalışmada ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Çalışma grubunu 

2017-2018 öğretim yılında Mersin ili Toroslar ilçesinde bir ortaokulda denk seviyedeki altıncı 

sınıfların iki şubesi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Cavallo (1996) tarafından geliştirilen, 

Özkan(2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrenme yaklaşımları ölçeği” ve Faber 

vd.(2013) tarafından geliştirilen, Yıldırım ve Selvi (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“STEM tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve eğitsel robotik 

uygulaması ile yürütülen STEM etkinliğine yönelik değerlendirmeleri ise yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS23.0 istatistik programı ve içerik 

analizi kullanılmıştır. Uygulamada öğrenciler mühendislik tasarım sürecini dikkate alarak 

gerçek hayat problemlerine çözüm aramışlardır. Dünya ve Evren ünitesi için hazırlanan “Derin 

Uzay Görevi” adlı STEM etkinliğine yönelik öğrenci görüşleri incelendiğinde, etkinliğin sosyo 

ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını ve STEM tutumlarını 

olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Deney grubu öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları 

kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Deney grubu öğrencilerinin gerçek hayat 

problemlerine çözüm yolları farklılaştıkça yüzeysel öğrenmeden derin öğrenmeye doğru geçiş 

yaptıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın eğitsel robotik uygulamalarının STEM etkinliği 

olarak nasıl kullanılması gerektiğine dair öğretmenlere ve STEM hareketini destekleyen 

çalışmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 21.yüzyıl becerilerine hazırlanan 

öğrencilerimiz için STEM eğitiminde eğitsel robotik uygulamalarının disiplinlerarası geçiş 

yapmaya katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2018-2-TP2-2934). 
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THE EFFECT OF ROBOTIC APPLIED STEM ACTIVITY ON STUDENT 

LEARNING APPROACHES AND STEM ATTITUDES 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of educational robotics applied STEM activity on students' learning 

approaches and STEM attitudes was investigated. In this context, it is aimed to shed light on 

the studies to be done by evaluating how the use of educational robotics in STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) education method changes the students' learning 

approaches and STEM attitudes. In this study, pretest and posttest control group quasi-

experimental design was applied. In the 2017-2018 academic year, the study group consists of 

two branches of the sixth grade in a middle school in the Toroslar district of Mersin province. 

The data were collected by ve Learning Approaches Scale 201 which was developed by Cavallo 

(1996), adapted to Turkish by Özkan (2008) and en STEM Attitude Scale (which was developed 

by Faber et al. (2013) and adapted to Turkish by Yıldırım and Selvi (2015). The students' 

approaches to learning and STEM effectiveness with educational robotics were evaluated by 

semi-structured interview form. SPSS23.0 statistical program and content analysis were used 

for data analysis. In practice, the students searched for solutions to real life problems by taking 

the engineering design process into consideration. When the students' opinions about STEM 

activity called olumlu Deep Space Mission geliştir prepared for the Earth and Universe unit are 

examined, it is seen that the activity has positively improved the learning approaches and STEM 

attitudes of the disadvantaged students. The experimental group learning approaches and STEM 

attitudes were higher than the control group. It has been determined that the experimental group 

students have shifted from superficial learning to deep learning as the ways of solving real life 

problems differ. It is believed that the educational robotics practices of this study will contribute 

to teachers and STEM movement support for how to use STEM activity. It can be said that 

educational robotics applications contributed to interdisciplinary transition in STEM education 

for students preparing for 21st century skills. This study was supported by Mersin University 

Scientific Research Projects Coordinator (Project Number:2018-2-TP2-2934). 
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THE FREQUENCY OF DEMODEX FOLLICULORUM AND DEMODEX BREVIS IN 

PATIENTS WITH HEMATOLOGIC CANCERS AND ITS RELATION WITH 

CHEMOTHERAPY 

Özlem KAYA 

Gül İLHAN 

Feyyaz BAY 

ABSTRACT 

Background: Demodicosis is a parasitic skin disease caused by D. folliculorum (DF) and D. 

brevis (DB), and is also known as hair follicle mite. The aim of this study was to determine the 

prevalence of DF and DB in hematologic cancer patients and to investigate their relation with 

chemotherapy. Methods: Sixty-six hematologic cancer patients and 60 healthy individuals with 

similar age and sex were included in the study. Of the patients with hematological cancer, 50 

received chemotherapy and 16 did not receive chemotherapy. Samples were taken from the 

cheeks, nose, chin and forehead of the participants with standardized skin surface biopsy and 

examined in light microscopy at x40 and x100 magnifications to determine the mite density in 

cm2. Results: Demodex spp., was positive in 19 (28.78%) of the cancer patients and 3 (5%) of 

the control group. The prevalence of Demodex spp., was significantly higher in the patient 

group (p<0.001). The mean mite count (31.31/cm2), in the patient group was also significantly 

higher than the control group (1.08/cm2), (p<0.001). Demodex spp., density was 38.94/cm2 in 

patients receiving chemotherapy and 7.50/cm2 in patients not receiving chemotherapy, and the 

difference between them was statistically significant (p<0.001). Conclusion: In conclusion, our 

study showed that patients with hematological cancer were infected with Demodex spp., more 

than controls and that the density of Demodex spp., was significantly increased in 

chemotherapy group. It should be kept in mind that Demodex spp., increases with weakening 

of the immune system and may cause skin lesions in hematologic cancer patients, especially in 

chemotherapy receiving patients. 
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KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SEREBRAL PALSİNİN 

ÖNLENMESİ 

Sümeyye KAYA 

Rana YİĞİT 

ÖZET 

Koruyucu sağlık hizmetleri, hastalıkların meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınması, 

hastalık sonrası rehabilitasyon kapsamında hasta ve ailesine danışmanlık verilmesi, bulaşıcı 

hastalıklarla savaş, topluma hastalık ve sağlık konularında eğitim verilmesi, beslenme ve hayat 

tarzını değiştirmekle hastalıkların önlenmesi gibi konuları içeren tedaviden önce hastalıkların 

oluşmasını önlemeyi ön plana alan sağlık hizmetlerini ifade etmektedir. Çocukluk çağı 

hastalıkları genel olarak değerlendirildiğinde kronik durumların oluşması çocuğun gelişimini 

ve aileyi, uzun süreçte toplum sağlığını etkilemektedir. Serebral palsi(SP) de çok boyutlu 

olumsuz etkilere sahip olan, çocukluk çağında en çok görülen nörogelişimsel bozukluklardan 

birisidir. Dünyada SP prevalansının son 40 yılda artış göstererek, 1000 canlı doğumda 2.3 

olarak görüldüğü belirtilmektedir. SP birçok farklı etiyolojik faktör nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Önlenmesinde etiyolojik faktörlere yönelik koruyucu önlemlerin alınması 

gerekliliği açıktır. Koruma ve önleme yaklaşımları doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası 

dönem için ayrı olarak değerlendirilebilir. Doğum öncesi koruyucu önlemler; annenin 

enfeksiyonlardan korunması, uygun aşılanması, kan basıncı, kan şekeri gibi fetüsün sağlığını 

etkileyebilecek hastalık göstergelerinin takip edilmesi, alkol, sigara, radyasyon, toksik madde 

kullanımı, potansiyel Rh uyuşmazlıklarının kontrol edilmesi olarak sıralanabilir. Serebral 

palsinin genetik mutasyonlar sebebiyle oluşumunda yaklaşım ailelerin genetik taramalarının 

yapılması ve gen haritalarıyla hastalıkların tanımlanması şeklinde olabilir. Doğum sırasında ve 

doğum sonrası oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi için doğumun planlanması ve uygun 

koşullarda gerçekleştirilmesi önemlidir. Çocukluk döneminde oluşabilecek travmalardan, 

düşme, boğulma gibi durumlardan çocuğun korunması, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi 

serebral palsinin oluşumunu engellemek için gerekli yaklaşımlardır. Sonuç olarak serebral palsi 

ve benzeri hastalıkların önlenmesi için çocuk ve aile ile toplum sağlığının korunması ve 

sürdürülmesi, koruyucu sağlık hizmet sistemlerinin geliştirilmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Serebral Palsi, Çocuk, Aile 
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PREVENTION OF CEREBRAL PALSY WITHIN THE SCOPE OF PREVENTIVE 

HEALTH SERVICES 

ABSTRACT 

Preventive health services are defined as health services that give priority to prevention of 

diseases before treatment and contain topics as taking necessary measures before diseases 

occur, providing counseling to the patient and his family within the scope of post-illness 

rehabilitation, combat infectious diseases, giving education to the community about diseases 

and health, prevention of diseases by changing nutrition and lifestyle, prior to treatment to 

prevent the occurrence of diseases. When the childhood diseases are evaluated in general, the 

formation of chronic conditions affects the development of the child and the family, and the 

community health in the long term. Cerebral palsy (SP) is one of the most common 

neurodevelopmental disorders in childhood. It has multidimensional negative effects. It?s 

reported that The prevalence of SP in the world is 2.3 per 1000 live births with increasing over 

the last 40 years. SP is caused by many different etiological factors. It is clear that protective 

measures should be taken against the etiological factors for prevention. Protection and 

prevention approaches can be evaluated as prenatal, delivery and postpartum period. Prenatal 

protective measures can be listed as protection of the mother from infections, appropriate 

vaccination, follow-up of the disease indicators that affect the health of the fetus such as blood 

pressure, blood sugar, alcohol and smoking, radiation exposure, use of toxic substances, 

checking potential Rh discrepancies. Genetic screening of families due to genetic mutations in 

cerebral palsyand the identification of diseases by gene maps. Genetic screening of families and 

identification of diseases by gene maps can be aproach in formation of cerebral palsyand caused 

by genetic mutations. It is important to plan the delivery and to perform it under appropriate 

conditions for prevention of complications during childbirth and postpartum. Protection of the 

child from trauma, falling, drowning in childhood and prevention of child neglect and abuse is 

necessary to prevent the occurrence of cerebral palsy. As a result, it is important to protect and 

maintain the health of children and families and develop preventive health sevices to prevent 

cerebral palsy and similar diseases. 

Key Words: Preventive Health Services, Cerebral Palsy, Child, Family 
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FARKLI ORTAM KOŞULLARININ HİBRİT KOMPOZİTLERİN MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

  Hüseyin Fırat KAYIRAN 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ 

ÖZET 

Bu çalışmada, soğuk ortam ve deniz suyu gibi farklı çevre koşullarının hibrit kompozit 

malzemelerin mekanik davranışları üzerine etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Karbon, E-

cam ve aramid fiberlerin farklı kombinasyonları ve matris olarak da reçine sistemi kullanılarak 

tabakalı hibrit kompozit plakalar üretilmiştir. Hibrit kompozit numuneler 90 ve 150 gün olmak 

kaydıyla oda koşulları, soğutucu ve Akdeniz suyunda bekletildikten sonra elastisite modülleri 

ve kopma mukavemetleri belirlenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 

farklı ortamların tabakalı hibrit kompozit plakaların mekanik davranışları nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. En yüksek E1 elastisite modülüne sahip numune ve en düşük E1 elastisite 

modülü sahip numuneler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, soğuk ortamda bekletilen 

numunelerin mekanik özelliklerinin oda koşullarında bekletilen numunelerin mekanik 

özelliklerine göre arttığı, deniz suyu ortamında bekletilen numunelerin mekanik özelliklerinin 

ise oda koşullarında bekletilen numunelerin mekanik özelliklerine göre azaldığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit kompozit, Elastisite modülü, Soğuk ortam etkisi, Deniz suyu etkisi. 

EFFECT OF DIFFERENT ENVIROMENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF 

HYBRID COMPOSITE MATERIALS 

ABSTRACT 

In this study, the effects of different environmental conditions such as cold environment and sea water 

on mechanical behavior of hybrid composite materials were investigated experimentally. Layered 

hybrid composite plates were produced using different combinations of carbon, E-glass and aramid 

fibers and resin as matrix. Hybrid composite samples were determined for 90 and 150 days, room 

conditions, coolant and elasticity modules and tensile strengths were determined in Mediterranean 

water. In the light of the data obtained from the experiments, it was investigated how different 

environments affect the mechanical behavior of layered hybrid composite plates. Specimens with the 

highest E1 modulus of elasticity and samples with the lowest E1 modulus of elasticity were determined. 

As a result of the study, it was determined that the mechanical properties of the samples kept in cold 

conditions increased according to the mechanical properties of the samples kept in room conditions, and 

the mechanical properties of the samples which were kept in sea water environment decreased according 

to the mechanical properties of the samples kept in room conditions. 

Key Words: Hybrid composite, Elasticity module, Cold enviroment effect, Sea water effect 
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PARABOLİK SICAKLIK DAĞILIMINA MARUZ BİR DİSKİN ISIL GERİLME 

ANALİZİ 

  Hüseyin Fırat KAYIRAN 

Ayşe ÖNDÜRÜCÜ 

ÖZET 

Bu çalışmada, diskin iç yüzeyinden dış yüzeyine kadar olan bölgede parabolik artan sıcaklık 

dağılımına maruz iki farklı diskteki ısıl gerilme analizi yapılmıştır. İki farklı disk için çözüm 

yapılmıştır. Disklerden bir tanesi seramik malzeme, ikinci diskte dökme demir malzeme 

kullanılmıştır. Elastisite modülünün sıcaklıkla değişmediği kabul edilerek, diskin radyal 

yönünde meydana gelen ısıl gerilmeler hesaplanmıştır. Farklı değerlerde seçilmiş sıcaklık 

dağılımları uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda sıcaklığın parabolik olarak artmasıyla 

birlikte radyal ve teğetsel gerilme değerlerinde artışların olduğu gözlenmiştir. Radyal yer 

değiştirmelerin diskin en iç ve en dış kısmında daima sıfır olduğu, diskin iç kısmına yakın 

bölgelerinde en yüksek değerini aldığı gözlenmiştir. Seramik diskte meydana gelen gerilme 

değerlerinin, dökme demir diskte meydana gelen gerilme değerlerine göre daha fazla olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Disk, Isıl Gerilme, Parabolik sıcaklık dağılımı 

 

THERMAL STRESS ANALYSIS OF A DISC SUBJECT TO PARABOLIC 

TEMPERATURE DISTRIBUTION 

ABSTRACT 

In this study, thermal stress analysis was performed on two different discs exposed to the 

parabolic increased temperature distribution in the region from the inner surface of the disc to 

the outer surface. Solutions were made for two different disks. One of the discs is made of 

ceramic material and the second disc is made of cast iron material. The thermal stresses in the 

radial direction of the disc were calculated, assuming that the modulus of elasticity did not 

change with temperature. Selected temperature distributions of different values have been 

applied. As a result of this study, it was observed that there was an increase in radial and 

tangential stress values with parabolic increase in temperature. It has been observed that the 

radial displacements are always zero in the inner and outer part of the disc, and have the highest 

value in the regions close to the inner part of the disc. It was concluded that the stress values on 

the ceramic disc were higher than the stress values of the cast iron disc. 

Keywords: Disc, Thermal Stress, Parabolic temperature distribution 
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MERSİN İLİ, SİLİFKE İLÇESİ, YENİBAHÇE MAHALLESİ’NİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN 

SORGULANMASI 

Şeyda KAYMAZ 

 İpek DURUKAN 

ÖZET 

Bu çalışma, Yenibahçe’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ekoturizmin bir yöntem olup 

olamayacağını sorgulamayı amaçlamaktadır. Mersin İli, Silifke İlçesi, Yenibahçe mahallesi 

eski yerleşkesi, topoğrafik biçimlenişi, bitki örtüsü, nitelikli sivil mimarlık örneği yapıların yanı 

sıra anıtsal nitelikte kültür varlıklarını da barındırması nedeniyle önemli bir yerleşimdir. 

Günümüzde, bu alanın sahipleri tarafından terkedilerek yerleşimin daha yukarıda ve kuzeyde 

yeniden yapılanması, eski yerleşimin nitelikli sivil ve anıtsal mimari yapılarının bakımsız ve 

harap durumu, tarihi ve doğal değerler açısından mevcut potansiyelin kaybedilmesi olarak 

değerlendirilmektedir. Ekoturizm, özünde doğa temelli olan dolayısıyla bölgenin doğal ve 

kültürel değerine karşı duyarlı yaklaşımı benimseyen, bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal 

fayda sağlayan bir turizm şeklidir. Turizm etkinlikleri ve çeşitleri açısından oldukça farklı 

alternatifler sunan ülkemizde bu kültürel ve doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür ve Turizm 

Koruma Geliştirme Bölgeleri (KTKGB) çalışmaları ile belirlenmektedir. Türkiye’de ilan 

edilmiş olan 60 adet KTKGB bölgesinden sekizi Mersin ilinde yer almakla birlikte bunların 

tamamının kıyı bölgesinde olması, bölgenin mevcut kaynaklarının iyi değerlendirilmediğini 

düşündürmektedir. Doğal güzellikleri, kanyonları ve arkeolojik zenginliği tescilli bölgede, 

turizm aktivitesinin mevcut değerleri koruyarak çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gereklidir. 

Yenibahçe yerleşiminin tarihi ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması, bölgenin yapısına 

uygun, koruma temelli turizm aktiviteleri ile güçlendirilmesi, bu şekilde göç sorununun 

giderilmesi ile yörenin kalkınmasını hedefleyen bu çalışma, ekoturizmin bölge potansiyelini 

kullanmakta önemli bir araç olduğunu öne sürmektedir. Bu önermeyi destekleyecek fiziksel 

verilerin analizi ve sosyal anket çalışmaları araştırma yöntemi olarak kullanılmış ve 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kırsal Mimari, Ekoturizm 
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INVESTIGATION OF ECOTOURISM POTENTIAL FOR THE SUSTAINABILITY 

OF YENIBAHÇE VILLAGE IN SILIFKE DISTRICT OF MERSIN PROVINCE 

ABSTRACT 

This study aims to question whether ecotourism can be a method for sustainability of 

Yenibahçe. The old settlement of Yenibahçe village in Silifke District of Mersin Province is an 

important settlement because of its topographical formation, vegetation, qualified civil 

architecture, as well as monumental cultural assets. Nowadays, abandonment by the owners of 

this area and the reconstruction of the settlement above and on the North of the old settlement 

area is considered to be the loss of the existing potential of the neglected and devastated state 

of the qualified civil and monumental architectural structures of the old settlement. Ecotourism 

is a form of tourism which is based on nature and which adopts a responsive approach towards 

the natural and cultural value of the region, as well as providing economic and social benefits. 

In our country, which offers quite different alternatives in terms of tourism activities and 

varieties, taking the necessary measures to protect these cultural and natural assets and 

sustainability is determined by the Culture and Tourism Conservation Development Zones 

(KTKGB) works of the Ministry of Culture and Tourism. Eight out of 60 of which have been 

declared KTKGB is located in Mersin in Turkey. The fact that the entire list is in the coastal 

region suggests that the region's existing resources are not well evaluated. Tourism activity 

must be diversified and strengthened by preserving the existing values.of this region?s 

registered natural beauty, canyons and archaeological richness. This study, which aims to 

display the historical and natural beauties of the Yenibahçe settlement and to strengthen the 

region with its conservation based tourism activities, and to solve the migration problem, 

suggests that ecotourism is an important tool in using the region's potential. Physical analysis 

and social surveys that support this proposition have been used and evaluated as a research 

method. 

Key Words: Sustainability of Rural Architecture, Ecotourism, Yenibahçe 
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ÜÇ YAŞINDAN ÖNCE TEKRARLAYAN HIŞILTI İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN 

ALTI YAŞINDAN SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİ BİR ASTIM 

TAHMİN İNDEKSİ 

Ramazan KEÇECİ 

İsmail REİSLİ 

ÖZET 

Erken çocukluk döneminde tekrarlayan hışıltı sık görülen bir sorundur. Altı yaş altında gerçek astım tanısı koymak 

bu yaş grubunda hışıltıyla ilişkili değişik fenotipler nedeni ile zordur. Hastalar ve Metod: Çocuk Allerji ve 

İmmunoloji polikliniğine hayatın ilk üç yılında en az üç kez hışıltılı solunum atağı geçirme şikayeti ile başvuran 

208 çocuk çalışmaya alındı. Konjenital malformasyon, gastroözafageal reflü, trakeobronşial bası, aspirasyon 

sendromları, kalp yetmezliği, kistik fibroz, immun yetmezlik gibi hastalıkları olanlar ise dışlandı. Bulgular: 

Çocukların 65?i (%31,3) kız, 143?ü (%68,7) erkekti. Hışıltı fenotiplerinden geçici erken hışıltı 107 (%51,4), non 

atopik hışıltı 28 (%13,5) ve atopik hışıltı 73 (%35,1) çocukta tespit edildi. Astım için risk faktörlerinin ayrı ayrı 

ve birlikte incelenmesiyle oluşturduğumuz astım tahmin indeksinin duyarlılığı %83, özgüllüğü %90.7, pozitif 

prediktif değeri 89,2, negatif prediktif değer %85,2 olarak bulundu. Sonuç: Oluşturduğumuz astım tahmin 

indeksinin tekrarlayan hışıltı ile başvurmuş çocuklara tarama testi olarak kullanılması ile bu çocuklardan 

hangisinin gelecekte astım olacağını ayırt etmek ve erken müdahale stratejileri geliştirilerek hastalığın doğal 

seyrini değiştirmek mümkün olabilir. 

 

EVALUATION OF CHILDREN WITH INFANTILE WHEEZING AT THE AGE OF 

SIX: A NEW ASTHMA PREDİCTİVE İNDEX 

ABSTRACT 

Background: Recurrent wheezing is a common problem in young children. It is difficult to diagnose real asthma 

in children under 6 years of age because of different phenotypes of wheezing related disorders in this age group. 

Patients and Method: This study was performed in the outpatient clinic of Pediatric Allergy and Immunology 

Department. This study includes 208 children who visited at least three times during the first three years of their 

lives with the complaints of wheezing attacks. Those who visited the department with the diseases such as 

congenital malformation, gastro esophageal reflux, tracheobronchial fistula, aspiration syndrome, heart failure, 

cystic fibrosis and immunodeficiency were eliminated and excluded from the study. Findings: Transient early 

wheezing 107 (51,4%), non atopic wheezing 28 (13,5%), atopic wheezing 73 (35,1%) have been detected. Sixty 

five (31,3%) of the children were females and 143 (68,7%) were males. After the separate and together evaluation 

of the risk factors we have developed an asthma prediction index. The values of the index have been found as it is 

written below. The sensitivity 83%, specificity 90,7%, positive predictive value 89,2%, negative predictive value 

was 85,2%. Conclusion: It might be possible to distinguish which of the children who comes to the department 

with the complaints of recurrent wheezing might suffer from asthma by using the asthma prediction index. It might 

also be possible to change the natural course of the disease by developing early intervene strategies. 
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ALTERNATİF BİR TÜR: HÜNNAP (ZİZYPHUS JUJUBA MİLL.) 

 Hakan KELES 

ÖZET 

Kırsal kalkınmada elde edilecek başarı bölgesel kalkınmayı tetikleyerek genel kalkınma yolunda önemli 

katkılarda bulunacaktır. Bu başarıya ulaşmanın en önemli yollarından birisi ise tarım arazilerini daha 

etkili bir biçimde kullanmak ve birim alandan elde edilecek geliri olabildiğince yukarıya çekmektir. 

Alternatif bir tercih oluşturabilecek farklı ve ekonomik potansiyeli yüksek ürünlerin denenmesi bu yolda 

atılabilecek adımlardan birisidir. Hünnap (Zizyphus jujuba Mill..), yetiştiriciliği ülkemizde çok yaygın 

olmayan, pazarda yüksek fiyatlara alıcı bulabilen ve son zamanlarda popülerleşmeye başlayan önemli 

bir meyve türüdür. Mineral ve vitamin kaynağı olmakla birlikte meyvelerinde bulunan flavonoidler, 

alkoloidler, steroller ve yağ asitleri gibi bileşikler besin özellikleri açısından dikkat çekmektedir. Aynı 

zamanda içerdikleri müsilaj ve pektin ile lezzetli bir meyve olmakla birlikte şeker hastalarının tüketimi 

için uygun bir yiyecektir. Hünnabın yüksek rakımlı bölgelerde yetiştirilebilmesi ve -20 C gibi düşük 

sıcaklıklara kadar dayanabilmesi önemli özelliklerindendir. Toprak seçiciliği fazla olmayan hünnabın 

kireçli ve kurak toprak şartlarına dahi uyum sağlayabilmesi de bitkiyi değerli kılan diğer özellikleridir. 

Ayrıca Mayıs-Haziran aylarında çiçek açan hünnabın yetiştiriciliğinin ilkbahar geç donlarının problem 

teşkil ettiği bölgelerde avantajlı bir durum oluşturacağı öngörülmektedir. Günümüzde kilogram başına 

8-15 tl gibi rakamlara alıcı bulabilen hünnabın alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesi ve adaptasyon 

yeteneklerinin belirlenmesi üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu araştırmada, değerli 

bir tür olan hünnabın yetiştiricilği ve ekonomik anlamda potansiyeli gibi konular değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hünnap, Zizyphus jujuba Mill., Alternatif 

AN ALTERNATIVE SPECIES: JUJUBE (ZIZYPHUS JUJUBA MILL.) 

ABSTRACT 

The success in rural development will contribute to general improvement by triggering development. One of the 

most important ways to reach this success is using agricultural land more effectively and obtaining revenue from 

per area as much as possible. Trying different and economic potency products that creates an alternative preference 

is one of the most important step. Jujube (Zizyphus jujuba Mill.), is an important fruit species that has been able 

to find customers at high prices in the market and has recently become popular in our country. Its fruits are well 

source of vitamins and minerals, compounds such as alkoloids, flavonoids, sterols, tannins, saponin and fatty acids 

in chemical structure which are remarkable in terms of nutritional properties. It is also a delicious fruit with 

mucilage and pectin and it is proper food for the consumption of diabetics. It is one of the most important properties 

of the jujube plants is grown in high altitude areas and to withstand temperatures as low as -20 C. The properties 

of jujube that make the plant valuable are successfully adaptation to calcareous and drought soil conditions. It is 

predicted that jujube blooms in May-June that constitutes an advantageous situation in region where spring late 

frosts is a problem. It is important that studies about evaluation of an alternative product and determination of 

adaptation capabilities of jujube which can find customer with a 8-15 TL price. In the current review, we discussed 

cultivation and economic potential of jujube which is a valuable species. 

Key Words: Jujube, Zizyphus jujuba Mill., Alternative 
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IRAK'TA TÜRKÇE YER ADLARI 

Necat KEVSEROĞLU 

ÖZET 

Bugün Irak Devleti'nin yer aldığı bölge, çok eski çağlarda Mezopotamya olarak bilinirdi. 

Mezopotamya: Irmaklar arası ülke, Batı Asya'da, Dicle ile Fırat Irmakları arasında bulunan ve 

adını buradan alan Mezopotamya, verimli topraklar, uygun iklim olduğundan, çok eski 

zamanlardan beri yoğun göçe sahne olmuş, birçok farklı kültür ve halk bir arada yaşamışlardır. 

Bölgede gelişmiş bir medeniyet teşkil etmiştir ve "Medeniyetler Beşiği" olarak anıldığından 

dolayı ilk okur-yazar topluluğuna da ev sahipliği yapmıştır. 

Eski çağlarda verimli toprak ve doğal kaynaklar yüzünden, türlü egemenlikler kurulmuştu ilkin 

Sümerler, Persler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Sasaniler ve daha birçok kavim 

Mezopotamya'da kök salmıştır.   
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TÜRK VE TATAR İSİM VERME GELENEKLERİNDE «KORKUYUCU ADLAR» 

Guzaliya KHAZİYEVA 

 

ÖZET 

İsim verme gelenekleri çeşitli törelerde bulunan ve insan ruhunun kavramlarını yansıtan eski inançlar 

toplamıdır. İsim verme gelenekleri ismin insanın canıyla bağlantısını belirleyen çeşitli ritüeller ve töre 

hareketleri eşliğinde geçmektedir ve bunların hepsi insanlığın manevi ideallerini yansıtmaktadır. İsim 

verme geleneklerinin söz varlığı ve antroponimleri Tatar ve Türk halklarının geleneksel kültürünün 

rolünü ve onun geniş etnokültürel anlamını belirleme imkânını sağlamaktadır. Ad verme geleneklerinin 

söz varlığı ve törelerde verilen antroponimleri, dil açısından arkaikliğiyle ve zenginliğiyle ilgi 

çekmektedir. Ad verme geleneklerinin söz varlığını, özelliklerini Tatar ve Türk ağızlarındaki 

yansımalarını etnolinguistik açıdan karşılaştırmalı incelenmesi çok güncel bir problemdir. Tatar ve Türk 

kültürlerinde ad verme gelenekleriyle ilgili arkaik sözvarlığı ve kişi adları antroponimik sistemde 

mifopoyetik dil modelini oluşturmaktadır. Antroponimler Türk ve Tatar kültürlerinde sözlü kod olarak 

belirlenmektedir. Makalemizde Tatar ve Türk kültürlerine özgü çocukları koruyan, hastalıklardan, 

ölümden saklayan kişi adları karşılaştırma yöntemi kullanarak incelenmiştir. Topladığımız folklor-

etnografik malzemelere dayanarak, iki antroponimik yapı tipi belirlenmektedir: Töreyle ilgili olmayan 

adlar; tarihi-kültürel açıdan töre hareketleriyle ilgili adlar. Birinci tip antroponimik yapıya «durdurulan», 

«koruyucu», «korkutucu» (kötü) adlar; ikinci tip isimlere ise «ad değiştirme» ve «çocuğu satma» 

töresiyle ilgili adlar incelenmektedir. Tatar kültüründe birinci antroponimik yapı isimleri ölümü 

durduran apelyatiflere (Tuktamış, Tuktar Tuktasın v.b. ? genel olarak tukta- fiilinden yapılmıştır) veya 

çocuğu koruyan ögeler eklenerek (genel olarak timer: Mintimer, Timerbay; bulat: Aybulat, Bulat, 

Timerbulat; taş: Biktaş, Taşbay, Taşlıyar; çocuğu koruyup negatif anlamla yapılan isimler (Yaman 

«kötü», Sasık «kokulu»). İkinci antroponimik yapıda ben, kal ögeleri bulunmaktadır: Minlebulat 

Minlebike, Kalpike, Kalıstan v.b. ? ve çocukların isimlerini değiştirme töresine bağlı isimler 

belirlenmektedir. Bu antrpoponimik yapıda «çocuğu satma» töresinde verilen isimler incelenmektedir: 

Satar, Satubal, Satupaldı v.b. Makalemizde Rusya Federasyon?unda Tataristan sınırlarından uzakta 

yaşayan Tatar?ların mifolojik inançlar temelinde oluşan ad verme, ad değiştirme gibi geleneklerinin söz 

varlığı ve kişi adları karşılaştırılarak incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Tatarca, Türkçe, ad verme, antroponim, antroponimik yapı, ad verme 

gelenekleri, ad değiştirme 
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UN HORRIBLE NAMES EN IN TRADITIONS OF TURKISH AND TATAR 

CULTURE 

ABSTRACT 

Naming traditions - a collection of ancient beliefs in various traditions and reflecting the 

concepts of the human soul. Naming traditions are accompanied by various rituals and traditions 

that determine the connection of the name with the human being, and all of them reflect the 

spiritual ideals of humanity. The vocabulary and anthroponyms of naming traditions provide 

the opportunity to determine the role of the traditional culture of the Tatar and Turkish peoples 

and its broad ethnocultural meaning. The vocabularies of name-making traditions and the 

anthropemenies given in the ceremonies draw attention with their backdrop and richness in 

terms of language. Ethnolinguistic comparative analysis of the vocabulary and characteristics 

of Tatar and Turkish dialects is a very important problem. In the Tatar and Turkish cultures, the 

archaic vocabulary and the names of the people related to the traditions of name constitute the 

mifopoietic language model in the anthropo-mistic system. Antropemites are determined as oral 

codes in Turkish and Tatar cultures. In our article, the names of people who protect children 

specific to Tatar and Turkish cultures and those hiding them from diseases and deaths are 

examined by using comparison method. Based on the folklore-ethnographic materials we 

collect, two types of antroponimics are identified: Non-relational names; nouns related to the 

historical and cultural traditions. The first type of anthropymic structure is "stopped", 

"protective", "frightening" (bad) names; the second type names are examined with the names 

lar changing the name es and sat selling the child ç. In the Tatar culture, the first names of the 

anthropoietic structure are added to the apelyatives (Tuktamış, Tuktar Tuktasin, etc., which are 

generally made of tukta-verb) or by adding elements that protect the child (in general: timer: 

Mintimer, Timerbay; bulat: The names of the names of Minlebulat, Minlebata, Kesti, Kalıstan, 

etc. - and the names of the children are changed. The names given in the incelen sell child var 

article are examined: Satar, Satubal, Satupald etc. In this article, the names and names of 

traditions of the Tatars living in the Russian Federation far away from the Tatarstan borders, 

based on the mifological beliefs, will be examined by comparing their names. 
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PAN AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ DANUSERTİB'İN MİA PACA-2 PANKREAS 

HÜCRELERİNDE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail Ayberk KIRBIYIK 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

ÖZET 

Pankreas kanseri yüksek ölüm oranlarıyla bilinen kanser türlerinden biridir. Bu yüzden çeşitli tedavi 

yöntemleri üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinden bir tanesi de Aurora 

kinazlar üzerine olan çalışmalardır. Aurora kinazlar, hücre döngüsünde yer alan başlıca mitotik kinaz 

ailelerinden biridir. Aurora kinazların aşırı ifadesi, hücrelerin sınırsız mitoza uğramasına neden 

olabilmektedir. Bu yüzden Aurora kinaz aktivitesini inhibe eden ilaçlar üzerinde çalışmalar 

yapılmaktadır. Danusertib bu ilaçlardan bir tanesidir. Danusertib, bütün Aurora kinaz ailesine (-A, -B, -

C) etki ettiğin için Pan-Aurora kinaz inhibitörü olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, bir Pan-aurora 

kinaz inhibitörü olan Danusertib’in Mia PaCa-2 pankreatik kanser hücrelerinde, apoptoz üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Danusetib’in Mia PaCa-2 pankreatik karsinoma hücre hattı üzerindeki IC50 değeri 

(300 nM) 24 ve 48 saat olmak üzere iki farklı gruba uygulanmıştır. Apoptoz akım sitometrik yöntem ile 

ölçülmüştür. Bu test için 100.000 hücre Annexin V-APC/PI ile boyanmıştır. Test soncunda, 

Danusertib?in 24 saat uygulandığı hücrelerde %0.1 ve %0.0 geç ve erken apoptoz bulunmuştur; 

Danusertib?in 48 saat uygulandığı hücrelerde %1.1 ve %1 geç ve erken apoptotik olduğu bulunmuştur. 

Çalışmanın sonucunda, Danusertib’in Mia PaCa-2 hücre hattı üzerinde apoptotik etkisi olmadığı 

görülmüştür. 

THE EFFECT OF DANUSERTIB, A PAN AURORA KINASE INHIBITOR, ONTO THE 

APOPTOSIS IN MIA PACA-2 PANCREAS CELLS 

ABSTRACT 

Pancreatic cancer is one of the known types of cancer with high mortality rates. Therefore, various 

treatment methods are being studied. One of these treatment methods is the studies on Aurora kinases. 

Aurora kinases are one of the major mitotic kinase families involved in the cell cycle. The 

overexpression of Aurora kinases may cause the cells to gain an unlimited mitosis. Therefore, studies 

are performed to inhibit Aurora kinase activity. Danusertib is one these inhibitors. Danusertib is called 

a Pan-Aurora kinase inhibitor, because can effect on the all family members (-A, -B, -C). In this study, 

the effect of Danusertib, a Pan-Aurora kinase intibitor, was investigated onto apoptosis in Pancreatic 

cancer Mia PaCa-2 cells. The IC50 value (300 nM) of Danusertib on pancreatic cell line Mia PaCa-2 

was applied to two different groups as 24 and 48 hours. Apoptosis was measured by using Flow 

Cytometric method. For this test, 100.000 cells were dyed with Annexin V-APC/PI. As a result of the 

test, cells treated with 24 hours of danusertib were found as 0.1% and 0.0% early and late apotosis; cells 

treated with 48 hours of danusertib were found as 1.1% and 1% early and late apoptosis respectively. 

Concluding the study, Danusertib has no apoptotic effect on the Mia PaCa-2 cell line. 
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MERSİN İLİ İÇİNDE YAPILACAK OLAN BEŞ KATLI BİR YAPININ YENİ 2018 

“TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ” UYARINCA ZAMAN TANIM ALANI 

YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ 

Hüsamettin KIZMAZ 

Tuğçe SEVİL YAMAN 

ÖZET 

Türkiye topraklarının %90’ından fazlası dünyanın en aktif sismik bölgelerinden birinin 

üzerinde bulunmaktadır. Hasar verici depremler sıklıkla olmakta ve ülke ekonomisi ve insan 

hayatı için ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Ülkemizde yürürlüğe giren ilk yönetmelik 1940 

yılında oluşturulan “Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi” 

olup, günümüze kadar belirli aralıklarda güncellenmiştir. Son olarak 2007 yılında yürürlüğe 

giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” gerek yönetmeliğin 

eksiklikleri, gerekse hesap yöntemlerindeki değişiklikler nedeni ile revize edilmiş ve yeni 

yönetmelik 2016 yılında taslak olarak sunulup, 2018 yılında “Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği” olarak yürürlüğe girmiştir. 2007 deprem yönetmeliğinde olduğu gibi 2018 yılında 

yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğinde de hesap yöntemleri doğrusal ve doğrusal olmayan 

yöntemler olarak ikiye ayrılmıştır. Doğrusal hesap yöntemlerinde yapının elastik olarak 

çalıştığı kabul edilir. Yapının bir bütün olarak elastik ötesi davranışının göz önüne alınmaması 

gerçeklikten uzaklaşılmasına neden olur. Bu çalışmada Mersin ili Mezitli ilçesinde yapılacak 

olan 5 katlı bir yapının 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ndeki kıstaslara bağlı kalarak, 

doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden “Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi” 

kullanılarak hesaplarının yapılıp, doğrusal hesap yöntemleri ile aralarındaki farklar ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem Analizi, Zaman Tanım 

Alanında Hesap Yöntemi 
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SEISMIC ANALYSIS OF A FIVE STORY BUILDING TO BE BUILT IN MERSIN 

PROVINCE BY TIME HISTORY ANALYSIS METHOD ACCORDING TO 2018 

“TURKEY BUILDING EARTHQUAKE REGULATION” 

 

ABSTRACT 

More than 90% of Turkey's land is located on one of the most active seismic regions in the 

world. Hazardous earthquakes frequently occur and cause serious losses to the country's 

economy and human life. The first regulation that came into force in our country was ?Italian 

Building Regulation for Construction to be Built in Earthquake Regions? which was created in 

1940 and has been updated at specific intervals. Lastly ?Regulation on Buildings to be 

Constructed in Seismic Zones?, enacted in 2007, was revised due to both its shortcomings and 

changes in the calculation methods. New regulation was presented as a draft in 2016 and it 

entered into force as “Turkey Building Earthquake Regulation” in 2018. As in the 2007 

earthquake code, calculation methods were divided into two as linear and nonlinear techniques 

also in the new earthquake regulation which came into force in 2018. In linear calculation 

methods, the structure is considered to work elastic. The lack of consideration of inelastic 

behavior of the structure as a whole leads to divergence from reality. In this study, calculations 

of a five story building to be built in Mezitli district of Mersin province by sticking to the criteria 

in 2018 “Turkey Building Earthquake Regulation” by using “Time History Analysis” which is 

one of the nonlinear calculation methods will be done and the differences between them and 

linear calculation techniques will be tried to be put forward. 

Key Words: Turkey Building Earthquake Regulation, Seismic Analysis, Time History 

Analysis Method 
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YÖRÜKLERİN TÜRKMENLERİN ADALET ANLAYIŞI 

 

Durhasan KOCA 

ÖZET 

Adalet çok geniş boyutlu bir kavram olup insanların bütün zamanlarda karşı karşıya kaldıkları 

bir olgudur. Hayatın genel akışı içinde ve kişilerin yaşantılarının her anında ortaya çıkan kazanç 

veya kayıp, haklılık veya haksızlık, sorumluluk veya sorumsuzluk, mükafat veya ceza gibi 

unsurları adalet kavramı içinde ifadelendirebiliriz. 

Adalet, en çok ihtiyaç duyduğumuz yaşam alanlarından biridir. Ekonomi, sosyal yaşam, hukuk 

ve eğitimde kısaca hayatın kendisinde ve insanlıkta adalet… 

Zulmün kaynağı adaletsizliktir. Bütün kötülük ve zalimlikler ancak adaletin zayıfladığı ortam 

ve topluluklarda yeşerir. 

İlahi düzenin temeli de adaletin tam gerçekleşmesine dayanır. Bu nedenle dünyadaki iyilik ve 

kötülüklerin karşılığı hesap gününde mükafat veya ceza şeklinde karşımıza çıkacak ve hiç 

kimse en küçük bir adaletsizliğe uğramayacaktır. İlahi adalet eksiksiz, şaşmaz, kayırmasız ve 

yanılmasız olduğu için kainattaki her şey de kusursuz ve mükemmeldir. 

Adalet mülkün yani kamu düzeninin temelidir. Bu bağlamda kamu düzenindeki bozukluk ve 

aksamaların toplumsal adaletin bozulmasının doğal bir yansıması olduğunu söyleyebiliriz. 

Kamu ve tarih vicdanının onayladığı hiçbir adaletsizlik ve zulüm olamaz. Nitekim 

insanoğlunun en muhteşem eseri olan piramitler bile Firavun’un zalimliğini örtememiştir. 

İnsanlara karşı yapılacak adaletsizliklerin affedilmeyeceğini biliyoruz. Ama muhatabı belli olan 

kul hakları için helalleşme teorik olarak mümkündür. Buna karşılık kamusal alanda kul 

haklarında helalleşme ihtimali hiç yoktur. Çünkü o toplumu meydana getiren tüm insanlar ve 

gelecek nesillerin tamamı kamuya ait değerlerde ayrı ayrı hak sahibidirler. Bu nedenle kamuya 

ait bir kıymeti gasp eden veya peşkeş çekenler ile toplumun mağdur olup zarar görmesine yol 

açan, emir veren, onaylayan, destekleyen, sebep olan ve duyarsız kalarak müdahale ve 

mücadele etmeyenlerin tamamı müştereken ve derece derece sorumludurlar. Aslında 

peygamberimizin kamudan haksız çıkar sağlayan birinin cenaze namazını kıldırmaması, olayın 

vahametini anlamak isteyenler için yeterli bir örnektir. 

Anahtar Sözcükler: Yörük, Türkmen, Adalet, Türklük, Kimlik, Atatürk 

YURUKS AND TURKMENS UNDERSTANDING OF JUSTICE 

ABSTRACT 

Yuruk, Turkmen, Justice, Turkishness, Identity, Atatürk. 
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KENEVİR TOHUMUNUN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI 

Yusuf KONCA 

Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ 

ÖZET 

Kenevir bitkisinin (Cannabis sativa) endüstriyel olmayan çeşitlerinden uyuşturucu madde yapımı 

nedeniyle üretimi Dünya genelinde kısıtlanmıştır. Ancak, yeni geliştirilen endüstriyel kenevir 

çeşitlerinde uyuşturucu özelliğe sahip olan Tetrahydrocannabinol (THC) maddesi oldukça düşük 

düzeydedir ve bazı Avrupa Ülkeleri, Kanada, Çin ve ABD gibi ülkelerde üretimi her geçen gün 

artmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde de 2016 yılında çıkarılan kanuni düzenlemelerle 19 il ve 

ilçelerinde izne bağlı olarak kenevir ekimi yapılabilmektedir. Üretimindeki kanuni kısıtlamalar 

nedeniyle yakın zamanlara kadar kenevir tohumu çiftlik hayvanlarının beslenmesinde çok yaygın 

kullanılamamıştır. Ancak yeni yapılan çalışmalar kenevir tohumunun %22 civarında ham protein, %30 

ham yağ ve ham yağda omega-3 yağ asitlerince zengin olmaları ve sindirim derecesinin yüksek olması 

nedeniyle hayvan beslemede önemli bir kullanım potansiyelinin olabileceğini göstermiştir. Yapılan 

çalışmalarda kenevir tohumunun %5 ile 20 arasında kullanımı durumunda yumurta tavuğu ve bıldırcın 

yumurtalarında omega-3, Docosa Hexaenoic Acid (DHA) ve Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) yağ 

asitlerinin arttığını ve ayrıca kenevir ile beslenen bıldırcınların etinde de omega-3 oranının önemli 

derecede arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, kenevir tohumu kullanarak yapılan hayvan besleme 

çalışmaları hayvanların performans ve ürün kalitelerinin değişimleri incelenmiştir. 

 

USE OF CANNABIS SEED IN ANIMAL NUTRITION 

ABSTRACT 

Hemp (Cannabis sativa) production of non-industrial varieties due to the production of drugs are 

restricted worldwide. However, Tetrahydrocannabinol (THC) has a relatively low level of drug 

production in newly developed industrial cannabis varieties and is increasing in production in some 

European countries, Canada, China and USA. At the same time, cannabis cultivation can be carried out 

in 19 provinces and districts in Turkey with legal regulations issued in 2016. Due to the legal restrictions 

in its production, until recently, cannabis seeds have not been widely used in the feeding of livestock. 

However, recent studies have shown that cannabis seeds may have a significant use potential in animal 

nutrition because they are rich in 22% crude protein, 30% crude oil and omega-3 fatty acids in crude oil 

and high digestibility. In the studies carried out between 5 and 20% of cannabis seeds in the egg chicken 

and quail eggs omega-3, Docosa Hexaenoic Acid (DHA) and Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) increase 

in fatty acids and also the hemp-fed quails in the flesh of the omega-3 ratio significantly increased. In 

this study, animal feed studies using cannabis seeds were examined for the performance and product 

quality of animals. 



 

 
218 

EFFECT OF DIETARY FATTY ACID ON RED MEAT QUALITY 

Yusuf KONCA 

Tahseen Fatima MİANO 

ABSTRACT 

Meat quality has a great importance for consumer health. Healthier meat should contain a lower ratio 

total saturated and polyunsaturated fatty acids (PUFA) and also n-3 and n-6 fatty acids. Toward increase, 

n-3 PUFA in meat and their products which can be obtained via feed nutritionally rich seed in these fatty 

acids such as hempseed, linseed and grasses. On the other hand, a high concentration of PUFA in meat 

like alpha-linoleic acids (ALA) and phospholipids may have a negative effect on meat quality due to 

lipid and myoglobin oxidation and therefore short shelf life. Grazing ruminants’ meat is good sources 

of n-3 PUFA due to a higher concentration of PUFA fatty acids in fresh grasses. Moreover, in the animal 

body the other beneficial fatty acids for health like Docosa hexaenoic acid (DHA) and Eicosapentaenoic 

acid (EPA) fatty acids produced from 18:3 fatty acids. Grazing animals may provide some natural 

phenolic compounds in plants and vitamin A and E. These constituents prevent deterioration of meat 

quality via a decrease in the oxidation reaction. The saturated fatty acids cause the hardness of meat and 

melting point of meat fats and they are not preferred by the consumers. Providing PUFA rich feeds and 

low content saturated fatty acids which may cause healthier meat production. 

Keywords: Meat quality, fatty acids, health, oxidation 

MERSİN KIYISINDAN YAKALANAN BİR FAS MERCANI (DENTEX MAROCCANUS) 

BALIĞINDA (ANİLOCRA FRONTALİS H. MİLNE EDWARDS, 1830) (ISOPODA: 

CYMOTHOİDAE) 

 Cafer Erkin KOYUNCU 

 ÖZET 

Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830 çeşitli balıklarda bulunan bir ektoparazittir. Bu parazit 

Mersin?de avlanan Fas mercanın (Dentex maroccanus) kaudal pedünkülünde tespit edilmiştir. Mersin 

kıyılarında Anilocra frontalis türüne Ffas Mercanı balıklarında ilk kez rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anilocra frontalis, Cymothoidae, Isopoda, fas mercanı, Dentex maroccanus, 

Türkiye 

ANILOCRA FRONTALIS H. MILNE EDWARDS, 1830 (ISOPODA: CYMOTHOIDAE) IN 

FAS SEABREAM FROM THE MYRTLE COAST 

ABSTRACT 

Anilocra frontalis H. Milne Edwards, 1830 is an ectoparasite found in a variety of fish species. This 

parasite was detected on caudal pedoncule of the Fas Seabram (Dentex maroccanus) hunted in Mersin. 

This is the first report of Anilocra frontalis in the fas seabram (Dentex maroccanus). 

Key Words: Anilocra frontalis, Cymothoidae, Isopoda, Fas seabream, Dentex maroccanus, Turkey 
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POECİLİA RETİCULATA (PETERS,1859) BALIKLARINDA GÖRÜLEN 

DACTYLOGYRUS SP. PARAZİTİNİN ENFESTASYONU VE TEDAVİSİ 

Cafer Erkin KOYUNCU 

ÖZET 

Bu araştırma, Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında Mersin İlinde bir akvaryum işletmesinde 

Poecilia reticulata (Poecilidae) balıklarında görülen ani ölümlerin nedenini ortaya koymak 

amacıyla yapılmıştır. Balıkların deri, yüzgeç ve solungaç dokularından alınan parazitler 

laboratuvarda incelenmesi sonucunda ölümlere neden olan etmenin Dactylogyrus sp olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırmada 50 balık incelenmiş olup, bunlardan 40 adetinin parazit ile enfeste 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca parazitin morfolojik özellikleri ve balıklarda oluşturduğu 

semptomlar incelenmiştir. Enfeksiyonun tedavisinde Chloramin T banyo uygulaması etkili 

olmuştur. Uygulama sonrasında mortalitenin durduğu gözlenmiştir 

 

THE INFESTATION OF DACTYLOGYRUS SP. IN THE AQUARIUM FISHES 

(POECILIA RETICULATA) (PETERS, 1859) IN MERSIN DISTRICT AND ITS 

TREATMENT 

ABSTRACT 

This study were conducted between March-July 2017 in order to find out the reason of instant 

mortality of Poecilia reticulata (Peters, 1859) fishes in some of the aquarium facility in Mersin 

district. The fish skin, fins and gill parasites from tissues to the cause of death as a result of the 

laboratory examination of Dactylogyrus sp. have been identified. The study examined 50 fish, 

of which 40 were found to be infested with the parasite period is . We also examined the parasite 

morphlogy and fish formed symptoms. Fish were succesfully treated with Chloramin T After 

Chloramin T applications the mortality stopped. 
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ISAURIADAKİ SİNABIÇTAN (DALİSANDOS) DOĞU SİGİLLATA A 

SERAMİKLERİ VE TAKLİTLERİ 

Hatice KÖRSULU 

ÖZET 

Sinabıç (Dalisandos), Mersin’in  Mut İlçesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Antik yerleşim alanı, doğu tarafı dışında 

üç tarafı uçurum olan doğal korunaklı yüksek bir tepe üzerindedir. Yerleşimin bulunduğu tepe üzerinde çeşitli yapı 

kalıntıları görülmektedir. Doğu yamaçta sur duvarının dışında ve kuzey yamaçlarda kentin nekropolisi 

bulunmaktadır. Burada yürütülen yüzey araştırmalarında yoğun Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramikler 

tespit edilmiştir. Çalışmanın konusunu, bu seramikler arasında önemli bir yer tutan Doğu Sigillata A seramikleri 

ve bunların taklitleri oluşturmaktadır. Doğu Sigillata A Kapları, Geç Hellenistik ve Erken Roma döneminde Kilikia 

ve Suriye-Filistin kıyılarının üretimi kırmızı astarlı kaplardır. Sinabıç yüzey araştırmalarında Doğu Sigillata A 

kaplarına ait az miktarda ithal örnek tespit edilmiştir. Bununla birlikte tipin çok sayıdaki taklitleri kentte dikkat 

çekmektedir. Sinabıç ile Ermenek (Germanikapolis) ve çevresindeki antik yerleşimlerde tespit edilen seramiklerde 

kap grupları, kil yapıları ve astar-bezeme özellikleri birbirine benzerlikler göstermektedir. Buna göre bölgenin 

ortak bir seramik kültürünün olduğu görünmektedir. Henüz çok araştırılmış olmayan bölgede seramik üretimine 

dair herhangi bir kanıt (seramik fırını gibi) bulunmamaktadır. Ancak yakın geçmişte Ermenek?te kil yataklarının 

bulunduğundan ve seramik üretildiğinden söz edilmektedir. Bunun antik dönemde de söz konusu olması 

muhtemeldir. Çalışmada bütün bu veriler ve Sinabıç?taki Doğu Sigillata A taklidi örnekler, Sinabıç ve 

çevresindeki seramik üretimi üzerine bir kanıt olabilir mi bir ön değerlendirme yapılacaktır. 

 

EASTERN SIGILLATA A CERAMICS AND IMITATIONS FROM SİNABIÇ 

(DALİSANDOS) IN ISAURIA 

ABSTRACT 

Sinabıç (Dalisandos), is located to the north of Mut District of Mersin. The ancient settlement area is on a high hill 

that has a natural shelter with a cliff on three sides apart from the east side. There are various ruins on the hill 

where the settlement is located. The necropolis takes place outside the city walls on the eastern slope and on the 

northern slopes. During the surveys conducted here, intensive Hellenistic and Roman ceramics were identified. 

The main subject of the study covers the East Sigillata A ceramics and their imitations which holds an important 

place among those ceramics. East Sigillata A, are the red-lined containers of Cilician and Syrian-Palestinian coasts 

in the late Hellenistic and early Roman period. In the Sinabıç surveys, a small quantity of imported Eastern Sigillata 

A vessels samples were identified. However, the numerous imitations of East Sigillata A draw attention in the city. 

The pot groups, clay structures and lining-decoration features of the ceramics identified in Sinabıç, Ermenek 

(Germanikapolis) and its ancient settlements share similarities. Therefore the region seems to have a common 

ceramic culture. There is no evidence of ceramic production (such as a ceramic furnace) in the region which has 

not been researched yet. However, It is said that there were clay beds and ceramic production in Ermenek in the 

recent past. This is likely to be the case in antiquity either. In this study, a preliminary assessment will be conducted 

whether all these data and the examples of Eastern Sigillata A imitations in Sinabıç might be an evidence of the 

ceramic production in and around Sinabıç. 
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SU BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI: 

SİLİFKE İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Halil KUMBUR 

Volkan YAMAÇLI 

ÖZET 

Mersin, gelişmekte olan nüfusu ile birlikte yoğun sektörel ve ticari faaliyetleri nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nin ve 

Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir Bu çalışmada tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi bakımından 

Mersin'in dördüncü büyük ilçesi olan Silifke incelenmiş ve çalışılmıştır. İlçenin suyla ilgili faaliyetlerini kontrol 

etmek ve güncel bilgileri anlık olarak izleyebilmek amacıyla Su Bilgi ve Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımı 

tasarlanmış ve uygulanmıştır. Tasarlanan yazılım 2050 yılı temel alınarak hazırlanmıştır ve içeriğinde nüfus 

tahmini, içme ve kullanma suyu talebi, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri, altyapı 

planlaması gibi kritik ve istatistiksel bilgiler yer almaktadır. Buna ek olarak, tasarlanan yazılım su depoları, su 

tedarik hatları, matkaplar ve su ile ilgili tüm yapılar için yeni verilerin girişine imkân vermektedir. Su Bilgi ve 

Yönetim Sistemi .NET çatısı ile birlikte html ve php gibi web yazılım dilleri kullanılarak tasarlanmıştır. Böylece 

internet bağlantısı olan ve çevrimiçi veritabanında yer alan verilere, her yerde ve her zaman ulaşabilme; verileri 

doğrulama ve güncelleme özelliği kazandırılmıştır. Şimdiye kadar, sisteme yaklaşık 20.000 veri girişi yapılmıştır; 

mevcut veriler sadece sisteme şifre ve doğrulama yoluyla erişebilen yetkili personel tarafından izlenebilmekte 

veya güncellenebilmektedir. Bu sayede, disiplinler arası ortak çalışma sonucunda tasarlanan ve kodlanan Su Bilgi 

ve Yönetim Sisteminin, bölgesel veya ilçe bazlı akıllı şehir uygulamaları ve daha ileri çalışmalar için herhangi bir 

dezavantajı olmadan kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

DESIGN AND APPLICAITON OF WATER MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM: A 

CASE STUDY FROM SILIFKE DISTRICT 

ABSTRACT 

Mersin is one of the most important cities of the Mediterranean Region and also Turkey due to its intensive sectoral 

and commercial activities along with developing population. In this study, Silifke District which is the fourth 

largest district of Mersin in aspects of agriculture, livestock, tourism and industry is inspected and studied. In order 

to control and monitor the actual water related activities of the district, Water Information and Management System 

(WIMS) software is designed and applied. Designed software includes critical and statistical information such as 

drinking and irrigation water demand, wastewater treatment and infrastructure planning for sewage-drinking water 

networks for population forecast for year 2050. In addition to this, the designed software is able to receive new 

type of data for water tanks, water supply lines, wastewater treatment plants, drills and water-related structures. 

The WIMS is designed by using .NET framework and web languages such as html and php. Thus, ability to access, 

verify and update the data contained in a remote online database anywhere and anytime by using internet 

connection is enabled. So far, about 20.000 data entries have been made to the system and current data can be 

updated by authorized staff only who can access the system via password and verification. Thus, it is concluded 

that the Water Information and Management System, which is designed and coded as a result of interdisciplinary 

studies can be used for further studies including regional or district based smart city implementations and projects 

with no disadvantages. 
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SİLİFKE İLÇESİ SU TALEP PROJEKSİYONLARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 Halil KUMBUR 

Volkan YAMAÇLI 

ÖZET 

Yer altı ve yer üstü su havzalarının ve kaynaklarının korunması, verimli biçimde değerlendirilmesinde 

karşılaşılan olumsuzluklar, özellikle Mersin İli gibi hızlı kentleşme ve yoğun sektörel faaliyetlerin 

olduğu metropol kentlerde daha çok yaşanmaktadır. Bu kentlerde, içme-kullanma suyu, sulama suyu, 

atık su arıtımı ve altyapı planlaması gibi birçok sorunun daha yoğun bir şekilde yaşanmasının temel 

sebepleri, içme suyu kaynaklarının bulunduğu bölgeler ile içme-kullanma suyu talebinin olduğu yerler 

arasında konum, topografya ve demografik yapı gibi farklılıklar bulunmasıdır. Bu farklılıklardan dolayı 

su kaynaklarının ekonomik kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sıkıntılar oluşmaktadır. Bu 

çalışmada; Mersin İli?nin yüzölçümü olarak dördüncü en büyük ilçesi olan Silifke için 2050 hedef yılına 

göre 35 yıllık projelendirme çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda; yaklaşık bir yıl süre ile saha 

incelemeleri gerçekleştirilmiş ve mevcut durum analizi (barajlar, göletler, isale hatları, su şebekeleri, su 

depoları, yeraltı su kuyuları, terfi istasyonları, manuel-otomatik klorlama sistemleri, kayıp-kaçak 

durumları, yaylalık olarak kullanılan yerleşim yerlerinin su ihtiyaçları, su kaynakları kenarında tehlike 

arz eden yerleşim birimleri, sulama suyu sistemleri, sürekli ve yazlık nüfus projeksiyonları) yapılmıştır. 

Bu veriler kullanılarak içme-kullanma suyu ve atık su bilançoları hesaplanmıştır. Ayrıca, Silifke 

İlçesi?nin altyapı, içme-kullanma, sulama suyu ve atık su yatırım ihtiyaçları kısa, orta ve uzun vadede 

belirlenmiştir. 

 

SILIFKE DISTRICT WATER DEMAND PROJECTIONS AND CURRENT SITUATION 

ANALYSIS 

ABSTRACT 

Negative factors and conditions on protecting and using the underground and surface water supplies in efficient 

manner is an important topic in metropolitan cities where sectoral activities are intense while also rapid 

urbanization takes place. In Mersin, which has one of the most unplanned growth and settlement rating in Turkey, 

there are some problems regarding to drinking water; wastewater; irrigation water and wastewater treatment. In 

addition to this, drinking water supply regions and drinking-usage water demand regions are different and far away 

from each other because of the geographical location, topography and demographic structure. Due to these 

differences, problems arise in the economic use and sustainability of water resources. In this study, for Silifke, the 

fourth most largest district in Mersin, the population projections are calculated for 2050 target year for 35 years 

by using 2015 population and water demand numbers. Silifke district is inspected and studied over a year and 

current status analysis for water supplies, wastewater plants, water tanks, underground wells, manual-automatic 

chlorination systems and drills are evaluated for future reference and projecting the current status of the district. 

By using obtained results, drinking and usage water statements are calculated. In addition, infrastructure; water 

demand and wastewater need are determined for near and far future for Silifke. 
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YOL SÜPÜRGE ÜSTYAPILARINDA YARDIMCI MOTORLU TAHRİK YÖNTEMİ 

VE HİDROSTATİK TAHRİK YÖNTEMİNİN YAKIT TÜKETİM MUKAYESESİ 

Mehmet Ali KURGUN 

Ece KALAY 

İskender ÖZKUL 

 

ÖZET 

Artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği kirlilik ile mücadelede araç üstü yol süpürgelerinin 

önemi günden güne artmaktadır. Bu çalışmada, temizlik ihtiyacının karşılanması amacıyla 

üretilen araç üstü yol süpürgelerinde, yüksek güç gerektiren vakum fanlarının tahriğinde 

kullanılan yardımcı motor ürününe alternatif olarak hidrostatik tahrik yöntemi incelenmiştir. 

Hidrostatik tahrik yönteminde araç ana şanzıman çıkışında yer alan şaft üzerine yerleştirilen bir 

yardımcı şanzıman vasıtası ile hidrolik pompalara güç aktarır. Hidrolik pompaların ürettiği yağ 

debisi vakum fanında ve araç yürüyüşünde kullanılmaktadır. İnceleme sonucunda, hidrostatik 

tahrik yönteminin yardımcı motorlu tahrik yöntemine göre daha sessiz çalıştığı, daha az yakıt 

tükettiği ve bakım masraflarının daha az olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yol süpürgeleri, hidrostatik tahrik yöntemi, hidrolik pompalar 

 

COMPARISON OF FUEL CONSUMPTION OF HYDROSTATIC DRIVE METHOD 

AND AUXILIARY MOTOR DRIVE METHOD IN ROAD SWEEPERS 

ABSTRACT 

Due to the challenge of increasing populations and the pollution brought by urbanization, the 

importance of road sweeper machines is increasing. In this study, the hydrostatic drive method, 

which is used as an alternative to the auxiliary motor product used in the driving of the on-the-

pass road sweeper machines for the purpose of cleaning needs, is being investigated. In the 

hydrostatic drive method, power is transmitted to the hydraulic pump by an auxiliary 

transmission disposed on the shaft located at the output of the vehicle main transmission. The 

oil produced by the hydraulic pumps is used in the vacuum fan and on the car moving. As a 

result, the hydrostatic drive has been found to be quieter, less fuel consumption and less costly 

than the auxiliary engine drive. 

Key Words: Road sweepers, Hydrostatic drive method, Hydraulic pumps  
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TURUNÇGİL ÜRETİM ALANLARINDA FUSARİUM SOLANİNİN NEDEN 

OLDUĞU KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ VE SOLGUNLUK HASTALIĞI 

 Şener KURT 

Aysun UYSAL 

 E. Mine SOYLU 

Soner SOYLU 

Merve KARA 

 

ÖZET 

Turunçgil (Citrus spp) bitkileri, ekonomik dış satım değerleri ve yerel tüketimlerinden dolayı 

birçok tropik ve subtropikal ülkede yetiştirilen en önemli meyve türlerinden birisi olarak kabul 

edilmektedir. Turunçgiller, hem fidanlıklarda hem de bahçede kök çürüklüğü hastalığından 

ölümle sonuçlanan düzeyde etkilenirler. Fusarium spp.? nin turunçgillerde neden olduğu 

Fusarium solgunluğu ve kök çürüklüğü en ciddi hastalıklardan biridir; hastalığın, mandarin 

ağaçlarının% 11,6'sını etkilediği ve meyve verimini % 39,6 oranında azalttığı tahmin 

edilmektedir. Bu çalışmada, Hatay ilinin Samandağ, Arsuz, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde 

Turunçgil bahçelerinde görülen solgunluk ve kök çürüklüğü etmenini belirlemek için sörvey 

yürütülmüştür. Ağaçların kök bölgesinden alınan örneklerden laboratuvar koşullarında PDA 

besi yerinde izolasyonlar yapılmıştır. Besi yerinde gelişen funguslar ışık mikroskobu altında 

incelenmiş ve morfolojik özelliklerine göre tanımlanan 20 izolat, Fusarium solani olarak teşhis 

edilmiştir. Moleküler teşhis için fungal kültürlerin tek spor izolatlarının genomik DNA 

izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi ve elongation faktörü (TEF 1-?) için, sırasıyla 

ITS1/ITS4 ve TEF1/TEF2 primerleriyle PCR çalışmaları yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına 

göre örnekler, Fusarium solani olarak tanılanmıştır. Patojenisite denemeleri için, elde edilen 

Fusarium solani izolatlarından hazırlanan spor süspansiyonları, sağlıklı 6-8 aylık mandarin 

fidanlarının köklerine pipetleme yöntemi ile inoküle edilmiştir. Kontrol bitkilerine saf su 

uygulanmıştır. İnokulasyondan 6 ay sonra mandarin fidanlarının yapraklarında sararma ve 

dökümler tespit edilmiştir. Ayrıca köklerde kahverengileşme şeklinde renk değişimleri 

gözlenmiştir. 
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ROOT ROT AND WILT DISEASE CAUSED BY FUSARIUM SOLANI IN CITRUS 

ORCHARDS 

ABSTRACT 

Citrus (Citrus spp) crops are considered as one of the most important fruit crops growing in 

many tropical and subtropical countries due to their economic export value and their local 

consumption. Citrus plants suffer from root rot disease causing their decline, either in nurseries 

or in the field. Fusarium wilt and root rot on citrus caused by Fusarium spp. is one of the most 

serious diseases; it has been estimated to affect 11.6% of mandarin trees and caused 39.6% loss 

in fruit yield. In this study, a survey was conducted to determine the causal agent (s) of wilt and 

root rot in the citrus orchards of Samandağ, Arsuz, Erzin and Dörtyol districts of Hatay 

province. Samples taken from the root zone of the trees were isolated on PDA medium under 

laboratory conditions. The fungi developed in the medium were examined under light 

microscope and 20 isolates identified according to their morphological characteristics were 

identified as Fusarium solani. After genomic DNA isolation of single spore isolates of fungal 

cultures for molecular diagnostics, PCR studies were performed with ITS1/ITS4 and 

TEF1/TEF2 primers for rDNA ITS region and elongation factor (TEF 1-?), respectively. 

According to the results of the NCBI blast, the samples were identified as Fusarium solani. For 

pathogenicity tests, spore suspensions prepared from Fusarium solani isolates obtained were 

inoculated by pipetting method into the roots of healthy 6-8 month old mandarin seedlings. 

Control plants sprayed with distilled water. Six months after inoculation, yellowings and 

defoliations were detected in the leaves of mandarin seedlings. Also, vascular discoloration 

were observed in the root. 
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52 KATLI MERSİN METROPOL BİNASININ FARKLI TÜP SİSTEMLERLE 

TASARIMI VE ANALİZİ - İLK AŞAMA 

Güneş KURTBOĞAN 

 Tuğçe Sevil YAMAN 

ÖZET 

Bu araştırma bünyesinde 52 katlı Mersin Metropol binası tasarlanıp, statik ve dinamik analizleri 

yapılacak ve sonuçları irdelenecektir. Deprem yükleri altında 52 katlı ve 176.8 m yüksekliğinde 

olan binanın kolon kapasite yeterliliği, çevre kirişlerinin rijitliği, kendi içinde ve farklı tüp 

sistemler durumundaki davranışı incelenecektir. Ülkemizde yüksek yapılarda daha çok perde 

duvarlı çerçeve sistemle statik tasarım yapılmaktadır. Bu çalışma çerçeve sistemlerin yanal 

yükleri karşılamada yetersiz kaldığı durumlarda tüp sistem tasarımıyla yüksek yapıların 

yapılabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Yapının tasarımında SAP2000 ve ETABS 

programları kullanılacaktır. Tasarımda yapı çerçeveli tüp sistem, kafes tüp sistem ve modüler 

tüp sistemle ayrı ayrı tasarlanıp, sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca, her sistem kendi içinde 

çeşitli parametreler kullanılarak davranış farklılıkları incelenecektir. Yapının analizi SAP 2000 

programı kullanılarak yapılacaktır. Yapı sisteminin analizi yapının lineer elastik kabulü ile üç 

boyutlu model olarak yapılacaktır. Deprem hesabında kullanılan spektrum ivme değerleri 2007 

“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” den alınacaktır. Çalışmanın 

birinci aşamasında konu ile ilgili şimdiye kadar yapılmış çalışmalar incelenmiş ve yapının 

çerçeveli tüp sistem olarak tasarımı ve analizi yapılmıştır. Çerçeve tüp sistem belli aralıkla 

yerleştirilmiş dış kolonlar ve farklı yüksekliklere sahip çevre kirişleri binanın dış çevresine 

yerleştirilerek düzenlenmiştir. Döşeme sistemi tek doğrultuda çalışan dişli döşeme olarak 

seçilmiştir. Dişli döşeme 0.4m ve 0.5m yüksekliğindeki dişler ve 0.1m yüksekliğinde plaktan 

oluşmuştur. Bu ön boyutlandırma altında analiz yapılarak, sonuç incelenmiştir. Elemanlarda 

oluşan yetersizlikler giderilerek, kesin boyutlandırmaya gidilmiştir. İkinci aşamada kafes tüp 

sistem ve son aşamada modüler tüp sistemle yapı tasarlanıp, analizler yapılacaktır. Çalışmanın 

tüm aşamaları tamamlandığında değişik tüp sistemlerle tasarlanan yapının tasarım sonuçları 

karşılaştırmalı olarak yorumlanacaktır. 

 

 

  



 

 
227 

DESIGN AND ANALYSIS OF 52 STORY MERSIN METROPOLITAN BUILDING 

WITH DIFFERENT TUBE SYSTEMS? FIRST STAGE 

ABSTRACT 

In this research, 52 story Mersin Metropolitan building will be designed, static and dynamic 

analyzes will be done and results will be examined. Column capacity adequacy, stiffness of 

perimeter beams, behavior under different tube systems of 52 story, 176.8 m height building 

under seismic loads will be investigated. This study is important in demonstrating that high-rise 

buildings can be constructed with tube system where frames are insufficient. SAP2000 and 

ETABS programs will be utilized in design. Structure will be designed with framed tube, truss 

tube, and modular tube systems and results will be evaluated. Also, behavioral differences will 

be examined using various parameters. Analysis will be carried out by SAP2000. Analysis of 

structure will be performed as a 3D model with linear elastic assumption. Spectrum acceleration 

values will be taken from the 2007 ?Regulation on Buildings to be Built in Seismic Regions?. 

In the first stage, previous researches were examined, design and analysis as a framed tube 

system was performed. Framed tube system was arranged by placing external columns in 

certain intervals and locating perimeter beams of different heights to circumference. Slab 

system was selected as one-way ribbed slab. Ribbed slab consisted of 0.4 m, 0.5 m height ribs 

and 0.1 m height plate. Analysis was performed under this pre-dimensioning, result was 

examined. Deficiencies were eliminated, final sizing was done. In the second phase truss tube 

and in the last stage modular tube systems will be used. When all stages are completed, results 

of tube systems will be interpreted comparatively. 
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BİYOMETRİK NOKATALARIN OTOMATİK TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR 

AĞLARININ PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Yakup KUTLU 

ÖZET 

Biyolojik nesnelerin yüzeyindeki noktalar, bu yapıların önemli özellikleridir. Bu noktaların 

arası ilişkiler, nesnelerin biyolojik özelliklerini gösterir ve morfolojik ölçümlerin analizinde 

kullanılır. Ancak araştırmacılar için oldukça çok zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmada amaç 

balıklar için belirlenmiş bu biyolojik noktaların otomatik olarak tahmini yapmak için bir model 

geliştirmektir. Görüntü işleme yöntemlerini kullanarak görüntüden elde edilen öznitellikler 

çıkarılmıştır. Bu noktaların tahmini için yapay sinir ağları kullanılmıştır. Yapay sinir ağı 

modellerinin performansını iyileştirmekte farklı parametreleriyle tekrarlanan similasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Birçok parametre denenmiştir ve en iyi sonuç alınan bir model 

belirlenmiştir.  Geliştirilen modelin en iyi tahmini orijinal konumdan yaklaşık 0.03 cm uzakta 

iken, yüksek hata oranı orijinal konumdan yaklaşık 4,3 cm uzakta tahmin edilmiştir. Görüntü 

işleme tekniklerini ve yapay sinir ağını kullanarak biyometrik noktaların otomatik olarak 

tahmin etmesi araştırmalarda kullanılmak için iyi olduğunu soylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Yapay sinir ağı, Biyometrik nokta tahmini, Balık. 

OPTIMIZING PERFORMANCE OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR 

THE AUTOMATIC PREDICTION OF LANDMARKS  

ABSTRACT 

Landmarks on the surface are important characteristics of biological structures. Relations of 

these points show the biological properties of objects and are used for analysis of morphological 

measurements. But it is time-consuming process for researchers. In this study the goal was to 

develop an automatically landmark prediction model.  Using image-processing methods some 

features were extracted from image.  Artificial neural network is used for developing landmark 

predictor. Many parameters were tried for optimizing the performance of neural network 

models. The best prediction of landmark was about 0.03cm far away from original location. On 

the other hand some prediction of landmark were high error rate such as about 4.3cm far away 

from original location. The result shows that the algorithm is good enough in research for 

automatically predicts landmarks by using image processing techniques and artificial neural 

network.   

Key Words: Artificial neural network.  Landmark, Prediction, fish 
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DEVELOPMENT AND USES OF SSR MARKERS IN WALNUT 

Aibibula PAİZİLA 

Murat GÜNEY  

ABSTRACT 

Simple sequence repeat markers (SSRs) have been used very commonly for fingerprinting in plants for 

several decades. SSRs are codominant, highly informative and multi-allele genetic markers. They are 

reproducible and transferable among the laboratories and closely related species. However, it is 

necessary to develop polymorphic SSR loci for a species to use them as potential marker systems. The 

first SSR discovery was done from closely related species, Juglans nigra in 2002. Then, a few authors 

developed over 1,500 SSR loci from different Juglans species such as J. regia, J. nigra, J. chinensis, J. 

mandshurica, J. cathayensis, and J. hopeiensis. The BAC-end sequences of Chandler cultivar were 

efficiently used to develop SSR markers in walnut by different authors. Those SSRs have been using 

efficiently for fingerprinting, diversity and evolutionary studies, constructing of linkage maps, and 

identification of quantitative trait loci (QTLs). SSRs will be very useful in walnut particularly for 

integrating different genetic linkage maps in the near future. Those maps will provide breeders and 

geneticists to develop DNA markers linked to desired phenotypic traits.  

Key words: Walnut, breeding, SSR 
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MUT-ALAHAN MANASTIRI RESTORASYON PROJESİ UYGULAMASI- 

HAZİRAN-ARALIK 2012 DÖNEMİ 

Ayşe MANAV 

 

ÖZET 

Alahan Manastırı Mut- Karaman karayolu üzerinde, Mut’tan 20 km mesafede ve yoldan yaklaşık 2km. 

yüksektedir. Manastır Göksu Vadisi'ne bakan 1000-1200 metre yükseklikteki dik bir uçurumun üzerinde 

durmaktadır. Alahan Manastırı’nı 17.yy. da ilk gezen Evliya Çelebi olmuştur. Onun tanımına göre; 

ustasının elinden yeni çıkmış bir eserdir. 1826 yılında Léon Comte de Laborde gezmiş ve küçük bir 

çizimlerle desteklediği bir makale yazmıştır. 1952 yılından itibaren uzun bir süre boyunca M. Gough, 

yerleşimdeki yapıları incelemiş ve düzenli olarak yayınlamıştır. Araştırmalar sonucunda Alahan 

Manastırı’nın M.S. 450-550 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Manastır yerleşimi; girişten 

itibaren kayaya oyma bir kilise, batı kilise, vaftizhane, doğu kilise ve bu yapıları birbirine bağlayan, 

kuzeyinde de mezarlıklar ve yaşam alanları bulunan bir yoldan oluşmaktadır. Hristiyanlar için hac 

merkezi olduğu düşünülen, Alahan Manastırı 2000 beridir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 

yer almaktadır. Bu gelişmenin ardından, Alahan Manastırı’nın restorasyon projesinin hazırlanması işi 

08.07.2010, uygulama işi de 22.05.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Restorasyon projesi; yapı 

topluluklarını birbirine bağlayan yolun iki yanındaki büyük oranda yıkılmış duvarların sökülerek 

yeniden yapılması, batı kilise güneyindeki yerleşim alanı için arkeolojik kazı, derz temizliği, fresklerin 

onarımı, taş malzemelerdeki bozulmalar için ise çeşitli konservasyon müdahalesini içermektedir. 

Onarımlar sonrasında müze olarak kullanılması planlanan yerleşim için bir de gezi güzergâhı 

belirlenmiş, bu amaçla mekânlar tasarlanmıştır. Projede yer alan bu kararların bir kısmı Haziran-Aralık 

2012 tarihinde uygulanmıştır. Uygulama sırasındaki buluntular doğrultusunda süreç ilerlemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alahan Manastırı, Kilikya, Mut, Restorasyon, Unesco 
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MUT- ALAHAN MONASTERY RESTORATION PROJECT APPLICATION- JUNE- 

DECEMBER 2012 PERIOD 

ABSTRACT 

Alahan Monastery is on the Mut-Karaman highway, 20km from Mut and 2km above from the road. The 

monastery stands on a steep cliff at 1000-1200 meters above the Göksu Valley. Evliya Çelebi who is 

the first visiter of Alanhan Manastırı in 17th century. According to his definition; it seems like has been 

built by the its master yet. In 1826, Léon Comte de Laborde wrote an article which he visited and 

supported with a small drawing. For a long time since 1952, M. Gough studied the structures in the 

settlement and published them regularly. As a result of the researchs, Alahan Monastery is thought to 

have been built between 450-550 BC. Monastery settlement; from the entrance, it consists of a church 

carved into the rock, the western church, the baptistery, the eastern church, and a road that connects 

those structures and have been cemeteries and living areas northern side of it. Considered to be a 

pilgrimage center for Christians, Alahan Monastery has been included in the UNESCO World Heritage 

Site since 2000. After this development, the restoration project of the Alahan Monastery was completed 

on 08.07.2010 and the implementation work was completed on 22.05.2014. Restoration project contains 

the reconstruction of the mostly collapsed walls on both sides of the road which is the connecting the 

building communities, archaeological excavation for the settlement area in the south of the western 

church, cleaning of the gaps between the stones, repair of the frescoes and various conservation 

interventions for the stone materials. After the repairs, a sightseeing route was determined for the 

planned settlement as a museum and spaces were designed for this purpose. Some of these decisions 

were implemented in June-December 2012. The process progressed according to the findings during the 

application.  

Key Words: Alahan, Cilicia, Mut, Restoration, UNESCO. 
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ON THE ASYMPTOTIC FORMULAS FOR EIGENFUNCTIONS OF A QUADRATIC 

DIFFERENTIAL PENCIL PROBLEM 

Hamza MENKEN 

Ulviye DEMİRBİLEK 

Khanlar R. MAMEDOV 

ABSTRACT 

In this work, we consider the quadratic differential pencil 

2( ) '' ( 2 ( ) ( )) , 0y y p x q x y x         with the anti-periodic boundary conditions which 

are regular but not strongly regular. We obtain the asymptotic formulas for the eigenfunctions 

of these boundary value problems, when    is the spectral parameter,   ,p x  q x  are 

complex-valued functions such that (1)[0, ]q C   and (2)[0, ]p C  . 

Keywords: Anti-periodic boundary conditions, quadratic pencil, asymptotic expansions, not 

strongly regular boundary conditions, eigenfunction, Sturm-Liouville operator. 

 

AZERBAYCAN’DA KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ ADETLERİMİZ (KUZEY 

BÖLGESİ ÖRNEKLERİNDE) 

Zümrüd İbrahim kızı MENSİMOVA 

ÖZET 

Makalede Azerbaycan'ın kuzey bölgesinde Kurban bayramı ile ilgili  gelenekler araştırılıyor. 

Tüm müslümanların bayramı olan Kurban, barış, adalet, insanları bir araya getirme bayramı 

olduğu kadar, aynı zamanda çok enteresan gelenek ve ayinleri ile unutulmaz ulusal bayramla-

rımızdandır. 

Diğer müslüman ülkelerde olduğu gibi, Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde de geleneksel olarak 

önceden hazırlanmış kurbanlıklar kesiliyor. Dedelerimizin, babalarımızın ruhları anılıyor.  

Araştırma gösteriyor ki, bu bayram ecdat kültüne saygının önemli göstergesidir. Makalede 

dikkat çeken hususlardan biri de budur. Bununla birlikte makalede Azerbaycan'ın kuzeyinde 

(Zagatala bölgesi esası üzerinde) yaşayan enteresan ve rengarenk geleneklerimiz diğer 

bölgelerimizde karşılıklı, özellikle de bayram öncesi ve bayram günleri yapılan törenler 

araştırılıyor. Burada yapılan törenler Kurban bayramının hem İslamdan önceki dünya 

görüşüyle, aynı zamanda İslamla alakalı olduğunu doğruluyor. 

Anahtar kelimeler: Kurban bayramı, gelenek, inanç, Kuzey bölgesi, kosa, hümanizm, beşeri 

değerler. 
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GURBAN HOLIDAY TRADITIONS IN AZERBAIJAN(BASED ON THE 

MATERIALS OF NOTHERN REGION) 

ABSTRACT 

Gurban Holiday traditions in Nothern region of Azerbaijan were investigated in the article. 

Being common muslum holiday Gurban is a holiday of peace and brings people together and it 

is also our memorable holiday with interesting customs. As in other muslum countries sacrifices 

are made in all regions of Azerbaijan. Spirits of forefathers are being commemorated. As to this 

investigation it is also the main indicator of respect to anchesters. This is one of the main issues 

in the article. Article is based on the Nothern region of Azerbaijan(Zagatala). Interesting and 

colorful traditions, especially before holiday and in holiday  traditions are being investigated in 

comparison with the other regions. Rituals acted here confirm relation of Gurban holiday with 

islam and before islamic outlook 

Key words: Gurban holiday, number, kult, nothern region,humanizm, human value, kosa, 

novruz  
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NESİR ESERLERİNİN DİLİNDE ARA KELİMELERİNİN İŞLENMESİ PROBLEMİ  

(ŞEHİT ŞAİR ÜLVİ BÜNYADZADE’NİN NESİR ESERLERİNİN ÖRNEĞİNDE) 

Günel MEMMEDOVA  

 

“... trajik şekilde hayatını kayb eden şehit Ülvi Bunyadzade  

en genç şiirimizin en yetenekli temsilcilerinden biri olarak 

kendi şairane kimliğini doğruladı ve söylendiği gibi, genç yazar fenomeni yarattı”. 

Akademisyen Nizami Caferov 

 

ÖZET 

Makalenin yazarı, Azerbaycan'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı nedeniyle ölen genç şehit- şair Ulvi 

Bunyadzade’nin kendi nesir eserlerinde kullandığı tanıtım kelimeleri ve kelime qruplarını 

analiz etmiştir. Makalenin yazarı Ulvi Bünyatzade’nin hem hikayelerinde, hem öykülerinde, 

hem de piyeslerinde temel olarak çağrı, dikkat, güman ve şüphe anlamında kullanılan tanıtım 

kelimelerine önem verdiyini meydana çıkarmıştır. Ve bu tedasüf değildir. Çünki, Ulvi 

Bünyatzade kendi şiirlerinde ve nesir eserlerinde daha çok memleketine olan sevgisini ve 

milletine bağlılığını dile getirmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ülvi Bünyadzade, nesir, hikaye, dram eserleri, ara kelime ve kelimeler 

grupu 

 

RESEARCH PROBLEM FREQUENCY OF INTRODUCTORY WORDS AND 

COMBİNATİONS IN PROSE   

(On the example of prose works of Ülvi Bünyadzadeh) 

ABSTRACT 

Author in the article analyzed introductory words and combinations of words used by young 

poet-martyr Ulvi Bunyadzadeh, who died for freedom and independence of Azerbaijan in his 

prose works. Author of the article founded, that in his stories, novels and plays, U. Bunyadzadeh 

basically addressed the introductory words and combinations of words, which mean a call to 

draw attention to the message. This is not accidental. Because Ulvi Bunyadzadeh in his poems 

and prose works sang his love for his homeland and commitment to his nation. 

Key words: Ulvi Bunyadzadeh, prose, stories, introductory words and words combination 
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ANESTHESIA MANAGEMENT IN OMFALOPAGUS TYPE CONJOINED TWINS 

Aydın MERMER 

Yasin TİRE 

İbrahim AKKOYUN 

ABSTRACT 

Introduction Conjoined twins are a rare condition. Only a few cases have been reported in the 

medical literature. The incidence of conjoined twins is estimated as 1 in 200,000 live births. It 

is three times more common in girls than boys. The frequency of omphalopagus is at least 0.5%. 

In this case, we aimed to present the case of anesthesia management in an omphalopagus 

conjoined twin in which the liver and intestinal tissues were shared. Case Report Eight-day (4.7 

kg) omphalopagus conjoined twins were directed to our institution for separation. Magnetic 

Resonance Imaging (MRI) and Echocardiography (ECO) were performed on the whole body 

radiograph (Figure 1,2). The faces of the twins were facing each other and their bodies united 

up to the lower end of the upper abdomen and sternum. Physical examination of the twins was 

normal. Twins were numbered preoperatively, two separate anesthesia machines and anesthesia 

team were at the same time. The number 1 twin had a higher weight. The haemodynamics were 

stable in the operating room. Twins were intubated, respectively. The pediatric surgery team 

divided the liver and bowel loops (Figure 3). From time to time, there was a temporary decrease 

in saturation, especially in twins with twin. At the end of the operation, the twins were intubated 

and transferred to the intensive care unit. After 4 hours of operation, the number 2 was reduced 

after twin saturation and the patient was ex - sequenced. Result In conclusion, we defined the 

management of anesthesia of a pair of omphalopagus twins. Twins synchronous ventilation, 

anesthesia-related procedures were provided with two anesthesia machines and team. The most 

important topics to be considered were the management of anesthesia of twins as two separate 

patients and avoiding hypothermia. 
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ELEKTİF SEZARYAN OPERASYONLARINDA REMİFENTANİL UYGULANAN 

GENEL ANESTEZİ İLE SPİNAL ANESTEZİNİN ANNE VE YENİDOĞAN 

ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Aydın MERMER  

Yasin TİRE  

Abdullah CELEP 

Şeref OTELCİOĞLU 

ÖZET 

Günümüzde sezaryen uygulanacak olgulara anestezik yaklaşım olarak hem genel hem de rejyonel 

anestezi (spinal, epidural ve kombine spinal-epidural) teknikleri uygulanmaktadır. Sezaryen olgularında 

kullanılan her iki anestezi tekniğin de kendine ait avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bizde 

çalışmamızda remifentanil ve düşük doz tiyopental kullandığımız genel anestezi ile spinal anestezinin 

maternal ve neonetal etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem Elektif sezaryen operasyonu 

planlanan miyadında, 18 yaş ve üzeri olan, ASA I-II fiziksel statüye sahip 60 gebe çalışmaya dahil 

edildi. Çalışma kapsamına alınan olgular genel anestezi ve spinal anestezi olmak üzere rastgele iki gruba 

ayrıldı. Rastgele bir blok boyutu kullanan bilgisayar tarafından oluşturulan randomizasyon programı 

kullanıldı. Tüm olgulara operasyon odasına alındıktan her iki gruba da rutin monitorizasyon yapıldı. 

Operasyon odasına alınan her olgunun yaşı, boyu, kilosu, gebelik haftası kaydedildi. Olguların sistolik 

arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen 

saturasyonu (SpO2), kalp atım hızı (KAH) ölçüldü ve değerler bazal değerler olarak kaydedildi. Her iki 

gruba da bebek çıktıktan sonra 10IU oksitosin yavaş bir şekilde İV olarak verildi.1000 ml izotonik içine 

10-20 ünite oksitosin ilave edildi. Yenidoğan 1. ve 5. Dk APGAR skorları aynı pediatrist tarafından 

değerlendirildi. Bütün yenidoğanların umbilikal arter kan gazı, 2. saat ve 24. saat NAKS değerleri 

kaydedildi. Her iki grupta da anestezi başlangıcı-bebek çıkımı, uterus insizyonu-bebek çıkımı ve 

anestezi süresi, yenidoğananın resüsitasyon gereksinimi (ambu veya entübasyon) kaydedildi. 

Postoperatif dönemde yenidoğanın anne memesini efektif olarak alabildiği ilk zaman emme süresi 

olarak kaydedildi. Bulgular SAB değerleri genel anestezi grubunda daha yüksek idi ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,00*). Aynı şekilde hastaların Spinal / entübasyon sonrası, 5., 

10. ve 15. dk. Ortalama arter basınç (OAB) ve diastolik arter basınç (DAB) değerleri de genel anestezi 

grubunda daha yüksek idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,00*). Tartışma 

Bu çalışmada genel anestezi uygulanan sezaryen operasyonlarında indüksiyonda belirtilen dozlarda 

remifentanil kullanılmasının;yenidoğanın APGAR skorlarlarını, NAKS değerlerini, solunum 

depresyonu durumunu, umblikal arter kan gazı değerlerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Sonuç 

Elektif sezeryan operasyonlarında remifentanil ve tiyopental kullanımı ile gerçekleştirilen genel 

anestezinin, anne ve yeni doğan sağlığı açısından, spinal anesteziye alternatif olarak uygulanabileceği 

düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: Remifentanil, spinal anestezi, anne, yenidoğan. 
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COMPARISON OF THE EFFECTS OF GENERAL ANESTHESIA WITH REMIFENTANIL 

AND SPINAL ANESTHESIA ON NEWBORN AND MOTHER IN ELECTIVE CESAREAN 

SECTION 

ABSTRACT 

Today, both general and regional anesthesia (spinal, epidural and combined spinal-epidural) techniques 

are applied to the patients who will be applied cesarean section. Both anesthesia techniques used in the 

cesarean section have their own advantages and disadvantages. In our study, we aimed to compare the 

maternal and neonatal effects of spinal anesthesia with general anesthesia using remifentanil and low 

dose thiopental. Methods Sixty - six pregnant women with ASA I-II physical status were included in the 

study. Patients were randomly divided into two groups as general anesthesia and spinal anesthesia. A 

computer-generated randomization program using a random block size was used. All the patients were 

taken to the operation room and routine monitoring was performed in both groups. Age, height, weight 

and gestational week of each patient were recorded in the operation room. Systolic arterial pressure 

(SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP), peripheral oxygen saturation 

(SPO2), heart rate (HR) were measured and the values were recorded as baseline values. 10IU oxytocin 

was slowly given IV in both groups. 10-20 units of oxytocin were added into 1000 ml of isotonic. The 

1st and 5th min. Activity-Pulse-Grimace-Appearance-Respiration (APGAR) values of the newborns 

were evaluated by the same pediatrician. Umbilical artery blood gas, 2nd hour and 24th-hour neurologic 

and adaptive capacity scoring system (NACS) values of all newborns were recorded. In both groups the 

anesthesia since infant hatching, uterine incision- infant hatching, and duration of anesthesia, neonatal 

resuscitation when the requirement (mask ventilation or intubation) were recorded. Postoperatively the 

first time in the newborn can receive their mother's breast as effectively as the absorption time was 

recorded. Results SAB values were higher in the general anesthesia group and there was a statistically 

significant difference between the groups (p = 0.00 *). In the same way, after the patients undergoing 

spinal / intubation, 5th, 10th, and 15th min. Mean arterial pressure (MAP) and diastolic arterial pressure 

(DAB) values were higher in the general anesthesia group and there was a statistically significant 

difference between the groups (p = 0.00 *). Discussion In this study, it was concluded that the use of 

remifentanil at the doses specified in the induction in general anesthesia did not affect the APGAR 

values, NACS values, respiratory depression status, umbilical artery blood gas values. Conclusion We 

think that general anesthesia performed with remifentanil and thiopental used in the elective cesarean 

section may be applied as an alternative to spinal anesthesia in terms of mother and newborn health.  

Keywords: Remifentanil, spinal anesthesia, mother, newborn. 
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MINIMAL SUB-ALGEBRAS GENERATED BY UNARY  

2-FUNCTIONS IN ALGEBRA mk PP   

Seymur MESHAIK 

 

ABSTRACT 

Let mk PP   be a set of all n-ary 2-functions acting on the set mk EE  , where 

 1...,,2,1,0  sEs  and satisfying the condition      212211111 ,...,,,...,,..., nnn xxfxxfXXf 

, where 21, iii xxX  , ,1 ki Ex  mi Ex 2 , ni ...,,2,1 . 1f  and 2f  are n-ary functions of algebra 

of a k and m valued logic kP  and mP  by which the 2-function  nXXf ,...,1  is constructed 

uniquely. Thus, we can determine algebra mk PP   ([1]) in the form 

   





1

*,,,,;
n

n

m

n

kmk PPPP   where superposition operations are determined as in some 

sub-algebra of algebra mkP  . 

 Theorem 1. In algebra 22 PP   there exist 11 minimal sub-algebras generated by unary 

2-functions. 

 Theorem 2. In algebra 32 PP   there exist 37 minimal sub-algebras generated by unary 

2-functions. 

Theorem 3. In algebra 33 PP   there exist 117 minimal sub-algebras generated by 

unary 2-functions. 

Reference: 1. Romov B. A. – On completeness on a square of logic algebra functions 

in the system lk PP   // A Kibernetika 1987, 4, pp. 4-9 (Russian). 

2. Csakany B. – All minimal clones on the three-element set // Acta Cybernetica, 1983, 

6, pp. 227-238. 

ABSTRACT 

In the article minimal sub-algebras of 22 PP  , 32 PP  , 33 PP   generated by unary 2-

functions are investigated. 

Keywords: minimal sub-algebra, unary 2-functions.  
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NOVEL FOODS: SUSTAINABLE FOOD PROCESS 

Tahseen Fatima MİANO 

Mahmut DOGAN 

ABSTRACT 

Novel food consumption in this challenging world has grown its demand. The growing food 

industry has been working to produce sustainable foods by converging food safety and security 

in precedence additional concerned by producing various type of foods by examining the health 

effect benefits to consumers and its nutritional value and toxicological behaviour. Consumption 

strategies eliminating the undesirable food components use fewer food additives including food 

preservatives by replacing them through the use of new advanced technologies such as high-

pressure processing, and heat pasteurization are efficient methods of food production process 

based on food safety consumer health protection. The aim of this study is to enlighten the 

various novel foods and techniques used for the processing and production of sustainable and 

functional foods. 

 Keywords: Novel foods, functional food, advanced technologies, sustainable, food security. 

 

DIETARY FIBRE: DAIRY CATTLE PERFORMANCE AND MILK QUALITY 

Tahseen Fatima MİANO 

Yusuf KONCA 

ABSTRACT 

This scrutinize directed to amend the physiognomies of dietary fibre types influences on dairy cattle performance. 

Dietary fibre has a great impact on the health of dairy animals depends on the type of feed, feed growth location 

and feed approachability like corn fibre is an effective fibre functional diet source also soy fibre and oat fibre has 

a technological function, dietary fibres is a good possibility for creating functional properties in milk and by-

products. Dietary fibre comprises cellulose, non-cellulosic polysaccharides for example hemicellulose, pectic 

constituents, exudates, mucilage besides a non-digestible carbohydrate (i.e. lignin). Dairy cow's response is based 

on the feed intake and forage composition which affects the milk productivity and composition dairy cow nurturing 

performance. Dairy cows consume fiber in grazing or forage for intensive animal feeding. Newly growing plants 

as feed contain less cellulose and have a high degree of digestion however; mature herbs contain higher cellulose 

and lower the degree of digestion in animals. Fruit industry by products like pomaces may use for fibre sources 

and they are rich in nutrients can also be used as dairy cattle feeds. Enough dietary fibre necessary for milk fat 

synthesis via asetic acid synthesis in rumen also different sources and concentrations of dietary fibre may affect 

milk fat, fatty acid composition and milk products. The main aim of this study is to take an approach to the various 

dietary fibre in animal feed which has a beneficial response to milk and milk products. 

 Keywords: dairy cattle, dietary fibre, milk, products. 
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USING AHP FOR EVALUATION OF PUBLIC BUS TRANSPORT SYSTEM IN 

MERSİN 

Sarbast MOSLEM 

ABSTRACT 

Improving public transportation has a serious impact on improving life quality in all cities and 

the demand has been captured in emerging cities. However, there are many factors of supply 

quality have been neglected in public transportation by decision makers in emerging cities, and 

to have an overall view for public demand in Mersin city ‘Turkey’. The analytic hierarchy 

process has been selected to evaluate the public bus transport situation based a dynamical 

survey. The most important factors have been detected by analyzing the collected data in order 

to improve the public bus transport supply quality and increasing public satisfaction. 

 

MERSİN’İN TANINMAYAN ŞAİRLERİNDEN SIDKI BABA 

Fatih NACAR  

Bekir TURAN 

ÖZET 

Sıdki Baba, soy olarak Oğuz Türkleri'nin Bozok koluna bağlı, Anadolu'da çok önemli ocaklardan biri 

olan Dedekargın aşiretindendir. Alevi ve Bektaşi inanç ve anlayışına bağlı olan Sıdki Baba (1865-1928), 

XIX. yüzyıl sonlarında XX. yüzyıl başlarında yaşamış bir Bektaşî şairidir. Asıl adı Zeynelabidin olan 

şair, eserlerinde Sıtkı veya Pervane mahlasını kullanmıştır.  Söyleyişinde rahatlık ve samimiyeti ile 

dikkat çeker. Yazdığı şiirlerinin sayısı tam olarak tespit edilmiş değildir. Bunların binlerle ifade edildiği 

söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde yaşayan Sıdki Baba, birçok şiirini yazıya 

geçirmediği veya geçirilmediği için kayıp olduğu varsayılmaktadır. Oğlu tarafından bir araya 

getirilmeye çalışılan şiirlerinin zamanla başkaları tarafından kendilerine aitmiş gibi kullanıldığı veya 

adapte edildiği düşünülmektedir. Oğlu Ali Baki tarafından bir defterde toplanan şiirlerin önemli bir 

kısmı, kendisine emanet edilen biri tarafından yaprakları koparılarak talan edilmiştir. Sıdki Baba'nın 

yaşadığı dönemin zorlukları nedeniyle yeterince tanınmadığı ve kendisinin önemine vakıf olunmadığı 

görülmektedir. Sıdkı ve Pervane mahlasıyla şiir yazan ve söyleyen Sıdki Baba, Hacı Bektaş Veli'ye karşı 

büyük bir aşk ve muhabbetle bağlı biridir. Tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olan ve hem 

hayatı hem de sanat ve edebiyat anlayışı ile dikkat çeken Sıdki Baba'nın hayatı ve eserlerinin günümüzde 

yeniden ele alınması ve incelenmesi kaçınılmazdır. Makalede Sıdki Baba'nın deyişleri ve şiirlerindeki 

imgeleri, söylem bilim yönünden incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sıdki Baba, Pervane, Aşık 
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SIDKI BABA ONE OF THE UNKNOWN POETS OF MERSIN 

ABSTRACT 

Sıdki Baba is from the tribe of Dedekargın which was one of the biggest families in Anatolia related to the Bozok 

branch of the Oghuz Turks. Sıdki Baba (1865-1928) is a Bektashi poet who lived at the end of the 19th century 

and the in the late 20th century. The poet whosereal name is Zeynelabidin used the nick names of Sıtkı and Pervane 

in his works. The poet drows attention with his comfort and sincerity in his soyings. The number of poems he 

wrote is not completely ascertained. It can be said that there are expressed in thousands. Since Sıdki Baba who 

lived during the collapse of the Ottoman Empire didn’t write his poems out, it is ossumed that they are last. It is 

thought that his poems which were tried to be brought together by his son were used and adapted as their own by 

others in time. An important part of the poems collected in a notebookby his son Ali Baki was ripped off ond 

pillaged by someone entrusted. It is observed that Sıdki Baba was not sufficiently recagnized and not given 

impotance to him due to the difficulties in time. Sıdki Baba who wrote his poems under the nick name Sıtkı and 

Pervane is a man band to Hacı Bektaş Veli with a great love and affection. Examinning and recansidering Ali’s 

life and works, one of the most important names of Sufism Literature and who drew attention both to his life and 

to his perception of art nand literature, is inevitable. The statements and the images in the poems of Sıdki Baba are 

going to be examined in terms of discourse science in our article. 

Keywords: Sıdki Baba, Pervane, Aşık. 

ALEVİ – BEKTAŞİ DEDELERİNİN EĞİTİMDEKİ LİDERLİK ROLLERİNİN DEĞİŞİMİ: 

(MERSİN TAHTACILARI ÖRNEĞİ) 

Bekir TURAN 

Fatih NACAR  

ÖZET 

İnsanları mutluluğa eriştirmek, onların manevi dünyalarını doldurmak için ortaya çıkan ilahi ya da ilahi 

olmayan tüm dinler, mutlaka bir dinsel öndere ihtiyaç duyarlar. Bu önderler kimi toplumlarda seçilerek, 

kimisinde ise süreğenlik yöntemi ile belirlenmektedir. Alevi inanışında da bu önderlere Dede 

denilmektedir. Dedelik mekanizması alevi toplumunu örgütleyen, eğiten, aydınlatan bir yapı ve aynı 

zamanda toplumsal işlevleri yönünden denetçi konumundaki bir yapılanmayla kendi içinde zincirleme 

bir düzenek şeklindedir. Sosyal hiyerarşinin en tepesinde dedeler bulunur. Yetkileri ve yaptırım güçleri, 

Alevi cemaatinin sosyal düzenini sağlayan çok etkili bir güçtür. Farklı yerleşim bölgelerinde yaşasalar 

dahi bütün Alevi topluluklar aynı gücün kontrolü altında yaşamlarını sürdüre gelmişlerdir. Türkiye 

Cumhuriyetinin ilanından sonra değişen sosyo-ekonomik yapıyla Dedelik kurumu da işlevini yitirmeye 

başlamış ve dedelerin ismen var olduğu bir durum ortaya çıkmıştır. Dede misyonundaki bu değişim 

Alevilerin eğitim durumlarına da yansımıştır. Çalışmada Alevi kollarından olan Tahtacıların tarihsel 

süreçte eğitim yaşantılarında olan değişim, dedelik kurumu açısından incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tahtacı, Dedelik, Eğitim, Liderlik. 
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THE CHANGE OF LEADERSHIP ROLES IN THE EDUCATION OF ALEVİ - 

BEKTAŞİ GRANDFATHERS: EXAMPLE OF MERSIN FORGES 

ABSTRACT 

All the religions, which are divine or non-divine, need to reach people to happiness, to fill their 

spiritual worlds, necessarily need a religious leader. These leaders are selected in some societies 

and others are determined by the method of continuity. In the Alevi belief, these leaders are 

called Dede. The mechanism of the dedication is a structure that organizes, educates and 

illuminates the flame society, as well as a chained structure within itself with the form of an 

auditor in terms of social functions. At the top of the social hierarchy are the grandfathers. Their 

powers and sanctions are a very effective force that provides the social order of the Alevi 

community. whether they live even if all the Alevi community in different residential areas after 

the declaration continued in the gelmişlerdir.türki Republic of life under the control of the same 

powers began to lose its Dedelik institutions also function with the changing socio-economic 

structure and has emerged a situation where the grandparents were there by name. This change 

in the grandfather's mission was also reflected in the educational status of Alevis. In this study, 

the change in the educational life of Tahtacı who are from the Alevi branches in the historical 

process will be examined in terms of the institution of grandparents. 

Keywords: Forges, Dedelik, Educatıon, Leadership. 
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MERSİN’DE AĞIT SÖYLEME GELENEĞİ VE MERSİN ARSLANKÖY ÖRNEĞİ 

Fatih NACAR  

Ahmet KARAKUŞ 

ÖZET 

Ağıtlar bir törene bağlı olsun olmasın acıklı bir olayı konu alan metni de bu olayı hatırlatmaya, 

yaşatmaya uygun türkülerin bütünüdür. Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde anlatan 

edebi metinlerdir. Ağıtlar, ölüm üzerine belli bir geleneğe uyularak yapılan törenlerde yakılmış 

ve söylenmiş daha sonra hatıralarda yaşayan türkülerdir. Ağıtlar ölüm dışında zamanla çeşitli 

konularda yakılmaya başlanmıştır. Bildirimizde Mersin Arslanköy yöresinden derlediğimiz 

ölüm için söylenen ağıtlardan yola çıkılarak ağıt söyleme geleneğine katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ağıt, Türkü, Ölüm, Mersin 

ABSTRACT 

Elegies are kind of folksong containing several life events. They are also literaturel text related 

mankind’s suffering. Elegies are also told in certain traditional ceremonies on death and they 

are folksong living in memories. Overtime, they have been begun told on several topics death. 

In this paper Mersin Arslanköy region folksong containing several life events   we aimed at 

contribution to the field setting out determine the different folksongs except on telling death. 

Keywords: Elegy, Folksong, Death, Mersin.   
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PEM YAKIT PİLLERİNDE ORGANİK/İNORGANİK NANOKOMPOZİT 

MEMBRAN GELİŞTİRİLMESİ 

Fahmin NURİYEV 

 Alpay ŞAHİN 

İrfan AR 

ÖZET 

Membran, PEM (Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi – PEMYH) yakıt pilinin en önemli 

bileşenlerinden biridir. Membranlarda aranan özellikler yüksek proton iletkenlik değeri, 

minimum direnç kayıpları, sıfır elektronik iletkenlik, yeterli mekanik mukavemet ve kararlılık, 

çalışma koşullarında kimyasal ve elektrokimyasal kararlılık,  çevre dostu ve ekonomik 

olmasıdır. Ayrıca yakıt pilinde hidrojen ve oksijenin doğrudan bir birine karışmasını 

engellemesi de önemli görevlerindendir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen özelliklere sahip, 

polipropilen bazlı membran sentezi amaçlanmıştır. Sentezlenen membranların proton 

iletkenliğini artırmak için titanyum dioksit (TiO2) katkı maddesi olarak kullanılarak organik-

inorganik kompozit membranlar sentezlenmiştir. Ayrıca aktif grupların membran matrisine 

katılımında plazma uygulanmasının etkileri incelenmiştir. Membran sentezinden sonra FT-IR, 

su tutma, şişme özelliği, empedans ölçümleri, iyon değişim kapasitesi (IEC) ve yakıt hücresi 

performans testleri gibi karakterizasyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen 

membranlardan PPP+5T ve SPP+5T bazlı membranlar ile daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. En 

yüksek proton iletkenlik değerleri 50˚C’de ve 100% nemlilikte PPP+5T ve SPP+5T kodlu 

membrandan elde edilmiştir. Bu değerler sırasıyla 0.0637 S/cm ve 0.07531 S/cm’dir. 

Sülfolanmış polipropilenin titanyum dioksit katkısıyla su tutmasının arttığı gözlenmiştir. 

Plazma uygulanmış ve uygulanmamış polipropilen membranların şişme özelliğinde düzenli bir 

değişim görülmemiştir. İyon değişim kapasitesinde en iyi sonuç fosfolanmış titanyum dioksit 

katılmış membranlardan elde edilmiştir. Bu membranların iyon değişim kapasitesi değerleri 

titanyum dioksit miktarı ile diğerlerine göre daha düzenli artış göstermiştir. Performans 

deneyleri sonucunda titanyum dioksit katkısı arttıkça membran performansının iyileştiği 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PEM, Membran sentezi, plazma aktivasyonu 

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından 
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DEVELOPMENT OF ORGANIC/INORGANIC NANO-COMPOSITE MEMBRANE 

FOR PEM FUEL CELLS 

ABSTRACT 

Membrane is one of the main components of PEM (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell 

–PEMYH). Desired properties of membranes are high proton conductivity, minimum resistance 

losses, zero electrical conductivity, adequate mechanical, chemical and electrochemical 

stability and durability under working conditions, and environmentally friendly and 

economical. Further that, one of its main functions is to prevent direct intermingling of 

hydrogen and oxygen. Aim of this study is to synthesis propylene-based membranes that having 

the above-mentioned properties. In order to increase the proton conductibility of synthesized 

membranes titanium dioxide (TiO2) is added to membrane matrix. Moreover, effects of plasma 

application on membrane properties were investigated. After membranes synthesized, 

characterization tests such as FT-IR, water hold up, swelling properties, ion exchange capacity 

(IEC) were performed and, impedance measurements, and fuel cell performance tests were 

carried out. Among synthesized membranes PPP+5T and SPP+5T based membranes showed 

better properties compared to others. The highest proton conductivity values were obtained at 

50˚C and 100% humidity for PPP+5T and SPP+5T coded membranes as 0.0637 S.cm-1 and 

0.07531 S.cm-1 respectively. It has been observed that water hold up capacity of titanium 

dioxide doped membranes increases as a result of sulfonation. Swelling properties of plasma 

applied and non-applied polypropylene membranes were not change regularly. The best ionic 

exchange capacity results were obtained for titanium dioxide doped phosphonated membranes. 

Ion exchange capacity of these membranes showed regular increase compared to others with 

increasing titanium dioxide amount. As a result of performance experiments it was observed 

that increase in amount of titanium dioxide added to membrane caused improvement in its 

performance. 

Keywords: PEM, Membrane synthesis, plasma activation 
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ERİŞKİN DUDAK DAMAK YARIKLI VE MENTAL RETARDASYONLU BİR 

HASTANIN ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ VE OROANTRAL FİSTÜL ONARIMI İLE 

TEDAVİSİ: VAKA RAPORU 

Beyza Nur ORDU 

Elçin ESENLİK 

Yavuz FINDIK 

ÖZET 

Amaç: Bu vaka raporunun amacı erişkin dudak damak yarıklı ve mental retardasyonlu bir 

hastanın dentoalveoler bölge rekonstrüksiyonunu sunmaktır. Yöntem: Bilateral dudak damak 

yarıklı 22 yaşındaki mental retardasyonu bulunan kız hasta maksiller darlığa, iskeletsel Sınıf III 

anomaliye ve çapraşıklığa sahipti. Fan tipi genişletme apareyi ile yavaş maksiller dentoalveoler 

genişletme sonrasında geç fistül onarımı planlandı. Maksillaya birinci molar ve birinci premolar 

dişleri içeren banded fan tipi genişletme apareyi simante edildi. Haftada 3 kez aktive edilen 

apareyle yapılan genişletme 4,5 ay sürdü. Genişletme prosedürünün pekiştirmesi için Wilson 

tipi aparey yapıldı. Genişletme sonrasında oroantral fistül mukoperiostal flep ile onarıldı. 

Operasyondan 5 ay sonra üst çenede braketleme işlemi yapılarak dişlerde sıralama seviyeleme 

yapıldı. Tedavi sonunda palatal retainer yapılarak pekiştirmeye geçildi. Bulgular: Maksiller 

transversal yetersizlik Fan tipi genişletme apareyi ile giderildi. Oroantral fistül onarımı 

sonrasında palatal bölge restore edilerek bütünlüğün sağlandığı görüldü. Sabit ortodontik tedavi 

sonrasında çapraşıklık giderilerek oral kavitede temizlenebilir alanlar elde edildi. Maksillo-

mandibuler fark için ortognatik cerrahi planlanmadı. Sonuç: Erişkin dönemdeki hastanın 

transversal darlığı banded fan tipi aparey ile başarılı bir şekilde çözülmüştür. Kooperasyon 

probleminin üstesinden gelinerek hastada çiğneme fonksiyonu ve temizlenebilir alanların 

oluşturulması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dudak damak yarığı, Fan tipi genişletme, Fistül onarımı 
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TREATMENT OF AN ADULT PATIENT WITH MENTAL RETARDATION AND 

CLEFT LIP AND PALATE WITH MAXILLARY EXPANSION AND OROANTRAL 

FISTULA REPAIR: CASE REPORT 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this case report is to present dentoalveolar region reconstruction of a 

patient with adult cleft lip and palate and mental retardation. Method: A 22-year-old girl with 

mental retardation and bilateral cleft lip and palate had skeletal Class III anomalies and 

crowding. Oroantral fistula repair was planned after slow maxillary dentoalveolar expansion 

with fan type expansion appliance. The fan-type banded expansion appliance which was placed 

on 1st bi-cuspids and 1st molars was cemented. The appliance was activated 3 times a week 

and the expansion lasted 4.5 months. Wilson type appliance was used to retention the expansion 

procedure. After expansion, the oroantral fistula was repaired with mucoperiostal flap. 5 months 

after the operation, braces were placed on maxillary teeth and alignment and levelling stages 

were performed. At the end of the treatment, the palatal retainer was made for retention. Results: 

Maxillary transversal constriction was managed with the fan type expansion appliance. After 

oroantral fistula repair, the palatal region was restored and integrity was achieved. After fixed 

orthodontic treatment, crowding was elimimated and cleanable areas of oral cavity were 

obtained. Orthognatic surgery was not planned for maxillo-mandibular difference. Conclusion: 

Transversal discrepancy of this adult patient was successfully resolved with fan type banded 

appliance. The problem of cooperation has been overcome and chewing function and cleanable 

areas have been achieved. 

Keywords: Cleft lip and palate, Fan type expansion, Fistula repair 
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE YÜZEY AKUSTİK DALGA SENSÖRÜ 

MODELLEME VE ANALİZİ 

Zafer OZER 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Sonlu Elemanlar yöntemi kullanılarak yüzey akustik dalga (SAW) cihazlarının 

modlarını araştırmak için doğru ve tamamen birleştirilmiş fiziksel modellerin sayısal olarak 

uygulanmasını açıklar. 

Sensör, ince bir film ile kaplanmış bir piezoelektrik substrat üzerine kazınmış bir interdigitated 

transdüserden oluşur. 

Önce GaAs substrat ve alüminyum inter dijital dönüştürücüden (IDTs) dayalı rezonatörün mod 

şekilleri incelendi. Daha sonra model piezoelektrik katmanlı bir yapının geometrisini optimize 

etmek için kullanıldı 

(Ni, Alüminyum / IDT ve GaAs, / LiNbO3). 

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar yöntemi, Yüzey akustik sensörü, Piezoelektrik. 

 

MODELING AND ANALYSIS OF SURFACE ACOUSTICWAVE SENSOR BY 

FINITE ELEMENT METHOD 

ABSTRACT 

This study describes the numerical implementation of accurate and fully coupled physical 

models in order to investigate the modes of Surface Acoustic Wave (SAW) devices using Finite 

Element Method. The sensor consists of an interdigitated transducer etched onto a piezoelectric 

substrate, covered with a thin film. 

The mode shapes were first studied SAW resonators based on GaAs substrates and aluminum 

Inter Digital Transducers (IDTs). The model was then used to optimize the geometry of a 

piezoelectric layered structure (Ni,Aluminum/IDT and GaAs,/LiNbO3). 

Key Words: Phononic crystal, Piezoelectric, Tunable waveguide, Finite element analysis, 

Piezoelectric 
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FONONİK KRİSTAL TEMELLİ AYARLANABİLİR PİEZOELEKTRİK DALGA 

KILAVUZU: SONLU ELEMANLAR ANALİZİ 

Zafer OZER 

ÖZET 

Bu çalışmada kare örgüye sahip piezoelektrik çubuklardan oluşan fononik kristalin band yapısı 

ve iletim kaybı sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir. 3 boyutlu kare örgüye sahip fononik 

kristalin birim hücresine Floquet periyodiklik koşulları uygulanarak 1. Brillouin bölgesinde Γ-

X-M-Γ yolu boyunca bant yapısı elde edilmiştir. Aynı örgü parametrelerine sahip sonlu 

yapıdaki 3 boyutlu piezoelektrik malzemeden oluşan periyodik yapıya gerilim uygulanarak 

ayarlanabilir dalga kılavuzu kullanılabilirliği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fononik Kristal, Piezoelektrik, Ayarlanabilir dalga kılavuzu, Sonlu 

elemanlar analizi 

 

TUNABLE PIEZOELECTRIC WAVE GUIDE BASED ON PHONONIC CRYSTAL: 

FINITE ELEMENT ANALYSİS 

ABSTRACT 

In this study, band structure and transmission loss of the square lattice phononic crystal with 

piezoelectric rods were investigated by the finite element method. In the 1.st Brillouin 

region, band structure was obtained along the Γ-X-M-Γ path by applying the Floquet 

periodical conditions to the unit cell of the phononic crystal with 3D square lattice. The 

tunable waveguide usability has been demonstrated by applying voltage to the periodic 

structure consisting of 3D piezoelectric material in the finite structure with the same 

parameters. 

Key Words: Phononic crystal, Piezoelectric, Tunable waveguide, Finite element analysis 
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USTA ERKEK TERZİLERİN ÇALIŞMA HAYATI: MERSİN ÖRNEĞİ 

Sevim ODABAŞ 

ÖZET 

Bu çalışma Mersin’deki erkek terzilerin işlerini, usta-çırak ilişkilerini nasıl gördüğü ve değerlendirdiği 

ile ilgilenmektedir. Mersin’de Terziler Odasına kayıtlı 20 usta erkek terzi ile yapılan derinlemesine 

görüşmelerden elden edilen verileri tahlil etmektedir. Araştırmanın ilk aşamasında, terzilik kültürü ve 

terziler hakkında çalışmalar yapmanın önemine işaret edilmektedir. İkinci aşamada araştırmanın 

yöntemi ve mekânı tanıtılmaktadır. Üçüncü aşamada erkek terzilerin sosyo-demografik özellikleri 

betimlenmektedir. Onların yetişme koşulları, yaptıkları iş, ustalık, esnaflık ve terzilikte meydana gelen 

değişmeler hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri sunulmaktadır. Terzilik insanlığın çok eski 

dönemlerinden beri var olan bir iş koludur. Terzilik, esnaflık ve sanat yönü olan bir meslektir. El emeği 

göz nuru işlerle bedenleri giydirmekte ve bedenlere hizmet etmektedir. Usta erkek terzilere göre 

çekirdekten yetişme, tüccar ve tadilatçı olmak olmak üzere üç ayrı terzi tipi vardır. Usta erkek terziler 

terziliğin muteber olduğu devrilerde okula gitmek yerine eti senin kemiği benim anlayışı ile çıraklığa 

başlamıştır. Çıraklıktan sonra kalfalık yapmıştır. Mesleğin incelikleri öğrendikten ve askerden geldikten 

sonra dükkân açmıştır. Hem çırak hem kalfa yetiştirmiştir. Son yıllarda dükkânlarında çırak 

yetiştirmemektedir. Tadilat işleri ile geçimlerini sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Terzilik, çıraklık, kalfalık, ustalık, esnaflık 

WORKING LİFE OF THE MALE MASTER TAILORS: SAMPLE OF MERSIN 

ABSTRACT 

This study is intereseted in the fact that how the male tailors see and evaluate both their jobs and master-apprentice 

relationship. It analyses the data collected via in-depth interviews made with 20 male master tailors who are trained 

in master-apprentice relationship and registered to Chamber of Tailors in Mersin. In the first stage of the study, 

the culture of tailoring and the importance of making studies about tailors is pointed out. Research method and 

space are introduced in the second stage. In the third stage of the study, the social-demographic features of the 

male tailors are described. Views and assessments on training conditions of them, the job they do, the changes in 

mastership, craftship and tailoring are presented. Tailoring is a line of work which has been existed since the 

ancient era of humankind. Tailoring is an occupation which has the sense of art and craftship. It is dressing up the 

bodies and serving to the bodies with handicraft works. According to the male master tailors, there are three 

different tailor types as trained from the cradle, merchant and who making retrofit. In the era when the tailoring 

was a respected job, the male master tailors had began to work as an apprentice instead of going to school. 

Following the apprenticeship, they worked as foremen. They have opened their own stores after they have learned 

the details of the occupation and returned from military service. They have trained both apprentices and foremen. 

However they have not trained apprentices in their stores in recent years. They earn money only from retrofitting. 

Keywords: Tailoring, apprenticeship, foremanship, mastership, craftship. 
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MERSİN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ OLAYLARI 

Ahmet OĞUZ 

Alev DURAN 

                    

ÖZET 

Ermeni olayları, Osmanlı Devletinin Berlin Anlaşmasını imzalamasıyla gün yüzüne çıkmıştır. 

Ancak bunun alt yapısı Tanzimat Fermanından sonra atılmaya başlamıştır. Azınlıklara verilen 

ayrıcalıklar Osmanlı birliğinden ayrılmak için fırsat olarak gör 

 

ARMENIAN EVENTS IN MERSİN AND AROUND 

ABSTRACT 

Armenian incidents came to light right after Berlin Treaty but it was firstly triggered by İmperial 

edict of Gulhane. The privileges given to minorities paved the way to depart freom Ottoman 

Empire. Building churces and schools in the name of social aware 
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HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL BİR SORUN: AŞI REDDİ 

Ezgi ÖNEN 

 Emine ÖNCÜ 

ÖZET 

Aşı uygulaması 1700?lü yıllardan günümüze gelişerek devam etmiş, tarih boyunca birçok 

bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemede kilit rol oynamıştır. Öyle ki, Dünya Sağlık Örgütü 

hastalıkların önlenmesinde en çok katkısı olan uygulamalardan birinin suyun dezenfeksiyonu 

diğerinin ise, aşı uygulamaları olduğunu ifade etmektedir. Aşı yalnızca uygulanan kişiyi 

korumakla kalmayıp toplumdaki riskli kişileri de korumaktadır. Aşı uygulamasında temel hedef 

toplum bağışıklamasının oluşturulabilmesidir. Yüksek oranda bağışıklamanın 

oluşturulabilmesi için de toplumda aşılanan kişi sayısının fazla olması gerekmektedir. 

Toplumda yaşanan göçler, savaşlar bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesini, toplum 

bağışıklığının oluşturulmasını etkilemektedir. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri 

eliyle yürütülen bağışıklama hizmetlerinde çocukluk çağındaki 13 hastalığa karşı aşılama 

yapılmaktadır. Geçmişten günümüze yürütülen aşı çalışmalarda çiçek, polio, neonatal tetanoz 

gibi hastalıklar eradike edilmiş, bazı hastalıklar için ise eliminasyon programları başlatılmıştır. 

Fakat son yıllarda Amerika ve Avrupa?da görülen aşı reddi kavramı ülkemizde de etkili olmaya 

başlamıştır. Ülkemizde 2011 yılında bildirilen aşı reddi 183 iken, beş yıl içinde 10.000?in 

üzerine çıkmıştır. Bu durum toplum bağışıklamasına etki edeceği, hastalıkların insidanslarında 

ciddi artışlar olacağı ve eradike edilen hastalıkların yeniden görülebileceği ile ilgili endişeler 

oluşturmaktadır. Özellikle çocukluk çağındaki aşılarda görülen redlerin sayısı dikkat 

çekmektedir. Aşı redlerinin nedenlerinin arasında, dini, mitolojik inanışlar, sosyal medyadaki 

yanlış yönlendirmeler, yerli aşı üretiminin yapılmaması nedeniyle güvensizliklerin yer aldığı 

görülmektedir. Medya ve iletişim araçları kullanılarak aşılamanın bireysel bir karar olmaktan 

ziyade toplumu etkileyen bir durum olduğuna dair alanında uzman kişiler tarafından 

açıklamalar yapılmalı ve yasal mevzuatta da düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılan birçok 

çalışmada sağlık personellerinin doğru ve güvenilir açıklamalar yapabilmesi için 

bilgilendirilmesi gerektiğine, aşıların güvenliğine ilişkin de bilimsel çalışmaların ortaya 

konması gerektiği ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: aşı, red, halk sağlığı. 
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A CURRENT PROBLEM IN PUBLIC HEALTH: VACCINATION REJECTION 

ABSTRACT 

Vaccination continued to develop from the 1700s to the present and has played a key role in 

preventing the spread of many infectious diseases throughout the history. World Health 

Organization stated that one of the most contributing practices in the prevention of diseases is 

disinfection of water and the other is vaccination. The vaccine not only protects the person 

being administered, but also protects people at risk in the community. The main goal of 

vaccination is to create community immunization. In order to create a high rate of 

immunization, the number of people vaccinated in the community should be higher. Migrations 

and wars in society affect the conduct of immunization services and the creation of community 

immunity. In our country, immunization services carried out by primary health care services 

are immunized against 13 childhood diseases. In the vaccine studies carried out from past to 

present, flower, polio, neonatal tetanus have been eradicated and elimination programs have 

been initiated for some diseases. However, in recent years, the concept of vaccine rejection in 

America and Europe has started to be effective in our country. In 2011, the vaccination rejection 

reported in our country was 183, but it was over 10,000 in five years. This creates concerns 

about community immunization, a significant increase in the incidence of diseases, and 

concerns that the eradicated diseases can be seen again. Especially the number of rejections 

seen in childhood vaccines is noteworthy. The reasons for the rejection of vaccines include 

religious, mythological beliefs, misconceptions in social media, insecurity due to lack of 

domestic vaccines. By using media and communication tools, it should be explained by experts 

that there is a situation affecting the society rather than an individual decision and regulations 

should be made in the legislation. In many studies, it is stated that health personnel should be 

informed in order to make accurate and reliable explanations, and scientific studies should be 

put forth on the safety of vaccines. 

Key Words: vaccination, rejection, public health. 
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MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA PANCAR MUHAFAZASI 

Ayşe Tülin ÖZ 

Tülin EKER 

Büşra ERYOL 

ÖZET 

Tüm dünyada üretilen Pancar (Beta vulgaris L.) Askorbik asit (C vitamini), kalsiyum, demir ve vitamin 

A bakımından zengin olduğu gibi iyi bir folik asit, manganez, potasyum ve lif kaynağıdır. Bu nedenle 

pancar üretim ve tüketim talebi olana bir sebzedir. Ancak hasattan sonra kullanılan muhafaza ve 

muhafaza teknikleri pancarın pazarda daha uzun süre kalması üzerinde büyük önem taşımaktadır. 

Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) sebzelerin raf ömrünü uzatmak ve dokusal kalite kaybını 

önlemek, mikrobiyolojik hastalıklara karşı fizyolojik bozuklukları önlemek, olgunlaşmayı geciktirmek 

ve çeşitli taze ürünlerin raf ömrünü geliştirmek için önemlidir. MAP'nin birçok taze ürünün kalitesini 

uzun süre koruduğu ve ürünün raf ömrüne ve kalitesine etkisi belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, MAP 

muhafaza koşullarında 1 ?C?de depolanan kırmızı pancarın 56 günlük muhafazası süresince meydana 

gelen kalite parametreleri ile fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla pancar ağırlık kaybı (%), sertlik (N), suda çözünebilir kuru madde miktarına 

(%) ve kimyasal özelliklerine olan etkisi 7 günlük aralıklarla yapılan analizlerle belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kırmızı pancar, soğuk hava deposu, modifiye atmosfer ambalaj, kalite. 

MODIFIED ATMOSPHERE STORAGE OF BEETROOT 

ABSTRACT 

The Beetroot (Beta vulgaris L.) which is produced all over the world. It is rich in L-ascorbic acid 

(vitamin C), calcium, iron and vitamins A also a good source of folic acid, manganese and potassium, 

dietary fiber. For this reason its production and consumption is required. However, postharvest or 

postharvest tecnhiques has a big importance. However, preservation and preservation techniques have 

great importance after harvest. Use of (MAP) vegetables have an important to extend shelf life and 

prevent textural quality loss, physiological disorders in order to and microbial diseases, delay ripening 

and improve the shelf life of various fresh commodities. The effect of MAP preserving the integrity of 

many fresh commodities has been well documented. The objective of this study was to perform MAP 

on quality insides as weight loss (%), flesh firmness (N), soluble solids (%) and deterioration were 

determined by 7-day intervals during 56 days of storage. The purposes of the present study were to 

determine the quality parameters of red beetroot and to determine the effect of cold storage (1 ?C) 

combined with modified atmosphere packaging on the physical and chemical properties of the red 

beetroot. 

Key words: Red beetroot, cold storage, modified atmosphere, modified atmosphere packaging, quality.  



 

 
255 

ÇİFT ÜRÜN DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÖK - UR NEMATODLARI 

(MELOİDOGYNE SPP.)?NA KARŞI TOPRAK FUMİGASYONU 

Adem ÖZARSLANDAN 

ÖZET 

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) dünya genelinde sebze 

alanlarında önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yılda çift ürün 

domates yetiştirilen seralarda kök ur nematodların mücadelesinde solarizasyon ile birlikte 

fumigant uygulamalarının nematod kontrolüne etkisini belirlemektir. Mersin Erdemli de üretici 

seralarında Haziran-Temmuz aylarında solarizasyon ile birlikte fumigant uygulaması 

yapılmıştır. Plastik örtünün kapatıldıktan 1 hafta sonra fumigant uygulamaları yapılmıştır. 

Ağustos ayı başlarında domates fidelerinin dikimi yapılarak Şubat ayı sonunda sökümü 

yapılmaktadır. Ocak ayı içerisinde ikinci ürün domates fideleri aynı sıralara dikilmektedir. 

Sonuç olarak yazın sırtları hazırladıktan sonra yapılan solarizasyon ile birlikte fumigant 

uygulamalarının her iki ürünü de koruduğu tespit edilmiştir. Sırtları hazırlamadan solarizasyon 

yapıldığında birinci ürün sonunda nematod inokulum kaynağı oluşmaktadır. Fakat bu inokum 

kaynağı ikinci ürün için dikilen domates fidelerinin küçük dönemde köklerine girmektedir. 

Fidelerin küçük dönemde nematoda yakalandığında yaklaşık % 60-80 ürün kayıplarına neden 

olmaktadır. Sadece Solarizasyon uygulaması 0-20 cm, solarizasyon ile fumigant uygulaması 0-

35 cm toprak derinliğindeki nematodları öldürülmektedir. Dikim sırtları hazırlandıktan sonra 

solarizasyon ile fümigant uygulaması daha derindeki nematodları da öldürmektedir. Bundan 

dolayı çift ürün domates yetiştiriciliğinde nematod sorunu yaşanmamaktadır. İkinci ürün 

domates fide köklerinde gal indeksi sıfır veya 0-2 arasında olmaktadır. Üreticilerimize sırtları 

hazırladıktan sonra solarizasyon yapmaları ve plastik örtüden 1 hafta sonra fumigant 

uygulaması yapmaları önerilmektedir. Solarizasyon uygulamasını iyi yapmayan üreticilerin 

ikinci ürün domates dikiminde RN?li çeşitleri dikmeleri önerilmektedir. 
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SOIL FUMIGATION AGAINST ROOT-KNOT NEMATODES (MELOIDOGYNE 

SPP.) IN TOMATO DOUBLE CROPPING 

ABSTRACT 

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) cause significant yield 

losses in vegetable fields throughout the world. The objective of the study was to see the effect 

of fumigant applications combined with solarization to control root-knot nematodes in the 

greenhouses where double tomato cropping were carried out in Erdemli-Mersin. Fumigant 

applications were made one week after the ground was covered with plastic for solarization in 

June-July. The tomato seedlings were planted in early August and season was terminated at the 

end of February. In January, the second crop of tomatoes seedlings was planted in the same 

row. Results showed that fumigant applications combined with solarization protect both fall 

and spring crops when beds were prepared before plastic cover. When solarization was done 

without preparing the beds first, the nematode inoculum source was apparently formed at the 

end of the first crop. But the inoculum source is infects the tomato seedlings early on planted 

for the second crop. Then, early infection cause about 60-80 % crop losses for the second 

(spring) crop. Soil borne nematodes are killed at soil depth of 0-20 cm with the solarization-

alone application, and of 0-35 cm with fumigant application with solarization. When planting 

ridges are prepared before treatments, fumigant application with solarization kills nematodes in 

deeper soil, where the gal index was zero or 0-2 in spring crop, preventing yield loss in double 

cropping. It is recommended that solorization is initiated after preparing the beds followed by 

fumigation one week post-plastic cover. Farmers who do not perform solarization well are 

recommended to plant nematode resistant varieties in the spring tomato planting. 
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TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELERİN UYGULANMA DÜZEYLERİ: 

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Fatih ÖZDEMİR 

Gülfer ÖZER 

 

ÖZET 

Kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan değişimler ile teknolojinin hızlı ve sürekli 

gelişimi ülkeler arasındaki ekonomik sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu durumun bir sonucu 

olarak ; üretim faktörleri,. turizm, eğitim, teknoloji ,toplum ve daha birçok alan sınır ötesi bir 

özellik kazanmıştır. Bununla birlikte, bireyler arası etkileşimin gün geçtikçe arttığı dünyada, 

insan gibi yaşamanın zorunluluğu olan ve bulunduğumuz çağda oldukça önemsenen etik 

kavramı hayatımıza daha çok girmektedir. Dünya Turizm Örgütü, turizmin topluma ve çevreye 

olumsuz etkilerini azaltarak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi 

ilkeye bağlamak amacı ile, 1 Ekim 1999 tarihinde, 10 bölüm 48 madde şeklinde hazırlanmış 

Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi?ni kabul etmiştir. Bu araştırmanın amacı; İskenderun 

Teknik Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Seyahat İşletmeciliği bölümlerinde 

lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin bakış açısı ile, turizm sektöründe global etik 

ilkelerinin ne derece uygulandığını algılamalarını ortaya koymaktır. Ayrıca geleceğin turizm 

yöneticileri olan öğrenciler için, turizmde global etik ilkelerin daha bilinir hale gelmesini 

sağlamaktır. Araştırma amacı doğrultusunda, verilerin elde edilmesinde yüz yüze anket 

yöntemi kullanılmış olup, örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin %58,6’sı turizmde global etik 

ilkelerini daha önce hiç duymamıştır. Öğrencilerin, turizm sektöründe en iyi şekilde 

uygulandığını düşündükleri ilke; “Turizm hareketinde özgürlük” ilkesidir. “Turizm sektöründe 

çalışanların ve girişimcilerin Hakları” ilkesiyle yaş değişkeni arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu görülmüştür. “Ülke ve toplumların refahını arttıran bir faaliyet olarak turizm” ve 

“Turizm sektöründe çalışanların ve girişimcilerin hakları” ilkeleriyle turizmde global etik 

ilkeleri daha önceden duyup duymama değişkeni arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Etik Turizmde Global Etik İlkeler, İskenderun 
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LEVEL OF IMPLEMENTATION OF GLOBAL ETHICAL PRINCIPLES IN 

TOURISM: A SAMPLE OF ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY 

 

ABSTRACT 

Abstract The changes in cultural, economic and social spheres and the rapid and continuous 

development of technology have eliminated the economic boundaries between countries. As a 

result of this situation, production factors tourism education technology society and many other 

areas have acquired a cross-border feature. In addition, the concept of ethics, which has the 

necessity of living like a human in the world where interactions between individuals is 

increasing day by day and which is quite important in our age, enters more in our lives. The 

World Tourism Organization adopted the Global Code of Ethics in Tourism on 1 October 1999, 

10 sections, to reduce the negative impact of tourism on society and the environment, and to 

link the responsible and sustainable development of world tourism to a set of principles. The 

aim of this study is to reveal the perception of the application of global ethical principles in 

tourism sector with the point of view of the undergraduate students in Tourism and Hotel 

Management and Travel Management departments in İskenderun Technical University. In 

addition, it is to make global ethical principles more known in tourism for students who are 

tourism managers of the future. In order to obtain the data, face-to-face survey method was used 

in order to obtain the data, and sampling method was preferred as a sampling method. 

According to the results of the analysis, 58.6% of the students have never heard of global ethical 

principles in tourism. The principle of freedom in the tourism movement is the principle that 

students think best in the tourism sector. It was seen that there were significant differences 

between the rights of employees and entrepreneurs in tourism sector and age variable. As an 

activity that enhances the welfare of countries and societies, it has been found that there are 

significant differences between the principles of the rights of employees and entrepreneurs in 

tourism and tourism sector and the variables of previously heard and not heard of global ethical 

principles in tourism.  

Key Words: Ethics, Global Ethical Principles in Tourism, Iskenderun 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

Soner Mehmet ÖZDEMİR 

 

ÖZET 

Ülkelerin eğitim sistemlerinin kalitesinin önemli ölçütlerinden birisi öğretmen ve buna bağlı 

olarak da öğretmen yetiştirme programlarının niteliğidir. Öğretmen yetiştirme programlarından 

mezun olan nitelikli veya kalifiye öğretmenler, görev yaptıkları okullardaki performansları, 

uygulamaları ve bakış açıları sayesinde hem öğrencilerinin daha iyi öğrenmelerine, hem de 

okulun kalitesinin artmasına katkı sağlayacaklardır (Özdemir, 2016). Öğretmenlerin 

mesleklerini etkili biçimde yapabilmelerinde ve öğrencilerinin öğrenmesine ve başarısına daha 

fazla katkı sağlamalarında öğretmenlik mesleğine yönelik sahip oldukları tutumun, 

öğretmenliği nasıl algıladıklarının oldukça fazla etkisi vardır. Öğretmenlerin mesleklerine karşı 

olumlu veya olumsuz tutuma sahip olmalarında öğretmen adayı oldukları hizmet öncesi eğitim 

süreçlerinde geçirdikleri deneyimler ve yapılan öğrenme-öğretme uygulamalarının yanı sıra, 

dört yıl boyunca ders aldıkları öğretim elemanları ile staj okullarında karşılaştıkları 

öğretmenlerin etkisi yadsınamaz. Bilindiği gibi öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel alan 

yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra tutum ve davranış gibi duyuşsal alan yeterlikleri 

gerektiren bir meslektir. Öğretmen adaylarının meslekle ilgili değer ve tutum kazanmaları en 

az bilgi kadar gereklidir. Çünkü araştırmalar bize öğrencinin, öğretmenin tutum ve davranışları 

ile etkilendiğini göstermektedir. Öğretmenin düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli 

alışkanlıkları ve bunları kapsayan kişiliği öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, 

öğretmenin anlattığı konudan çok, konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama 

biçiminden etkilenmektedir (Varış, 1988). Bu bağlamda, bu çalışmada Mersin Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 

tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada toplanacak verilere dayalı olarak elde 

edilecek bulguların öğretmen adaylarının gelecekte ifa edecekleri mesleğe nasıl baktıkları ve 

hangi hususlarda olumlu tutuma hangilerinde ise olumsuz tutuma sahip olduklarının 

görülmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır. Çalışmada nicel araştırma modeli temelinde 

betimsel tarama yöntemi kullanılacaktır. Betimsel tarama yöntemi; bir konuya ya da olaya 

ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin 

belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 

araştırmalardır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014). Çalışma grubu Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinin altı farklı öğretmenlik programında (sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, 
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matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri öğretmenliği) öğrenim gören toplam 150 öğretmen adayı oluşturacaktır. Veriler 

Çetin (2006) tarafından geliştirilen ve uygulanan ?Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum 

Ölçeği? adlı veri toplama aracı aracılığıyla toplanacaktır. Bu ölçekte 20?si olumlu, 15?i 

olumsuz olmak üzere toplam 35 madde yer almaktadır. Çetin (2006) tarafından yapılan 

analizler sonucunda, ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik düzeyi oldukça yüksek bir veri toplama 

aracı olduğuna karar verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik programı aracılığıyla 

analiz edilecektir. Ayrıca, verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri olan frekans, yüzde, 

standart sapma, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılacaktır.  

 

THE ATTITUDES OF PROSPECTIVE TEACHERS AT FACULTY OF EDUCATION 

OF MERSIN UNIVERSITY TOWARDS TEACHING PROFESSION 

ABSTRACT 

One of the most important criteria of the quality of education systems in the country is the 

quality of teachers and teacher training programs. Qualified teachers who graduate from teacher 

training programs will contribute to the better learning of the students and increase the quality 

of the school by the performances, practices and perspectives of the schools they work in 

(Özdemir, 2016). Teachers have a profound effect on their ability to do their professions 

effectively, and on their attitudes towards teaching as a contribution to their learning and 

success. Teachers have positive or negative attitudes towards their profession that these 

attitudes are effected the experiences they have in the pre-service training process and the 

teaching and learning practices as well as the faculty staff they meet for four years and teachers 

in their internship schools. As is known, teaching is a profession that requires cognitive field 

competences such as knowledge and skills, as well as affective field competences such as 

attitudes and behaviors. It is necessary that the pre-service teachers gain value and attitude about 

the profession. Because research shows us that the students are influenced by the attitudes and 

behaviors of the teachers. The teacher's intellectual attitude, emotional reactions, various habits, 

and the personality of them affect the student. Most of the time, students pay attention to their 

approach to the subject rather than what the teacher tells them, and are influenced by the way 

in which they interpret the events (Varış, 1988). In this context, the aim of this study is to 

determine the attitudes of prospective teachers studying at Mersin University Faculty of 

Education towards teaching profession. It is hoped that the findings of the study will be based 

on how the prospective teachers will look at the profession they will perform in the future and 

contribute to the positive attitude and the negative attitudes. In the study, descriptive method 
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will be used based on quantitative research model. Descriptive method; the opinions or 

interests, skills, abilities, attitudes, etc. of the participants related to a subject or event. These 

are the researches on which the characteristics are determined (Büyüköztürk et al., 2014). The 

study group will consist of 200 teacher candidates studying in six different teaching programs 

of Mersin University Faculty of Education (classroom teacher, preschool teacher, mathematics 

teacher, Turkish teacher, English teacher, computer and instructional technology teacher). The 

data will be collected through the data collection tool named "Attitude Scale towards Teaching 

Profession" developed and implemented by Çetin (2006). There are 35 items in this scale, 20 

of which are positive and 15 of them are negative. As a result of the analysis conducted by Çetin 

(2006), it was decided that the scale was a very high valid and reliable data collection tool. The 

data will be analyzed by SPSS 20.0 statistical program. In addition, descriptive statistical 

techniques such as frequency, percentage, standard deviation, arithmetic mean will be used in 

data analysis.  

Key words: Teaching profession, pre-service teachers, attitude, pre-service teacher education 

 

  



 

 
262 

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK 

ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

Soner Mehmet ÖZDEMİR 

ÖZET 

Öz-yeterlik inancı kavramını ilk ortaya atan Albert Bandura?dır. Bandura (1986) Sosyal 

Öğrenme Kuramı içinde Algılanan öz-yeterlik (Perceived Self-Efficacy) olarak ifade ettiği, öz- 

yeterlik inancını şu şekilde tanımlamaktadır: Öz-yeterlik, insanların belirli alanlardaki 

performanslarını gerçekleştirmek üzere gerekli etkinlikleri organize etmek ve bunları 

yürütmeye yönelik kendi kapasiteleri/yeterlikleri hakkındaki yargılarıdır. Bireylerin bir 

sorunun üstesinden gelmede veya bir işi başarmaya yönelik kişisel değerlendirmeleri olan öz-

yeterlik inancı, eğitim süreçlerinde de belirli yeterliklerin ya da davranışların nasıl algılandığına 

ilişkin önemli ipuçları verebilir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının nitelikli biçimde 

öğretim yapmasında ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmede kendi 

yeteneklerine ve becerilerine ilişkin kişisel yargıları önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2008). 

Öz-yeterliliğin genel formülasyonu ile tutarlı olarak, Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy 

(2001), öğretmen öz-yeterliliğini; ?öğretmenlerin zor veya motivasyonu düşük olan öğrenciler 

dâhil olmak üzere, öğrenci katılımını ve arzulanan öğrenme çıktılarını gerçekleştirme kararı 

veya yeteneği olarak tanımlamıştır. Öğretmen yeterliğinin, olumlu öğretmenlik davranışı ve 

öğrenci çıktıları ile tutarlı biçimde ilişkili önemli değişkenlerden biri olduğu bulunmuştur. 

Öğretmen yeterliliğinin ayrıca, öğretmenin performansıyla, öğretimden aldıkları haz ve öğrenci 

başarısı ile yüksek biçimde ilişkili olduğu düşünülmektedir (Akt. Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya, 

2005). Yapılan araştırmalar, öğretmen adaylarının yeterliklerine ilişkin inançlarının ve mesleğe 

yönelik tutumlarının onların sınıf yönetimi yaklaşımlarını, öğrencileri derse katma çabalarını 

ve tercih edecekleri yöntem ve stratejileri de etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle mesleğe 

yönelik olumlu bir tutuma ve yüksek öz yeterlik inancına sahip olan bir öğretmenin, mesleğinde 

daha başarılı olacağı söylenebilir (Yenice ve Alpak Tunç, 2017). Bu bağlamda, eğitim fakültesi 

dışındaki farklı fakültelerden mezun olup kendi alanlarında veya yakın alanlarda öğretmenlik 

yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin ya da mezunlarının öğretmenlik öz-yeterlik 

inançlarının belirlenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, 2018-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesi Pedagojik Formasyon 

Programında öğrenim gören farklı fakülte mezunlarının öğretmenlik öz-yeterlik inançlarına 

ilişkin veriler Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa, 

Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye adapte edilen Öğretmen Öz-yeterlik İnancı 
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Ölçeği aracılığıyla toplanacaktır. Çalışma grubunu yaklaşık 200 katılımcı oluşturacaktır. 

Verilerin analizi SPSS 20 istatistik programında yapılacaktır. Verilerin çözümlenmesinde 

yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız gruplar t testi uygulanacaktır. ? 

Anahtar kelimeler: Öğretmenlik öz-yeterlik inancı, pedagojik formasyon programı, 

öğretmenlik mesleği. 

EXAMINATION OF THE PEDAGOGICAL FORMATION PROGRAM STUDENTS' 

SELF-EFFICACY BELIEFS: THE CASE OF MERSIN UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Self-efficacy concept was introduced the first by Albert Bandura. Bandura (1986) describes self-efficacy as 

follows: Self-efficacy is the judgments of people about their capacity to organize and carry out the necessary 

activities in order to realize their performance in specific areas?. Self-efficacy beliefs, which are individual 

assessments of individuals to overcome a problem or achieve a job, can provide important clues about how specific 

competences or behaviors are perceived in educational processes. Personal judgments of teachers and pre-service 

teachers regarding their own skills and skills play an important role in teaching in a qualified manner and in 

overcoming the problems they face in the teaching process (Özdemir, 2008). Tschannen-Moran and Woolfolk-

Hoy (2001) defined teacher efficacy as teacher?s judgment of his or her capabilities to bring about desired 

outcomes of student engagement and learning, even among those students who may be difficult or unmotivated. 

Teacher efficacy has been found to be one of the important variables consistently related to positive teaching 

behavior and students outcomes. Teachers efficacy judgments are also highly correlated with teaching 

performance, teachers enjoyment of teaching and student achievement (Cited in Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya, 

2005). The studies showed that the beliefs of pre-service teachers about their efficacy and their attitudes towards 

the profession affect their classroom management approaches, their efforts to participate students to the lesson and 

the methods and strategies they prefer. For this reason, it can be said that a teacher who has a positive attitude 

towards his/her profession and a high self-efficacy belief will be more successful in his/her profession (Yenice & 

Alpak Tunç, 2017). In this context, the main purpose of this study is to determine the teaching self-efficacy beliefs 

of university students or graduates who have graduated from different faculties other than education faculties and 

who want to teach in their own fields or in the near areas. For this purpose, the data related to the teaching self-

efficacy beliefs of different faculty graduates studying in Mersin University Pedagogical Formation Program in 

2018-2018 academic year will be collected through “Teacher Self-Efficacy Scale” developed by Tschannen-Moran 

& Woolfolk-Hoy (2001) and adapted to Turkish by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005). The sample will be 

consisted of approximately 200 participants from different departments. The data will be analyzed by SPSS 20 

statistics program. Percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation and independent groups t test will 

be performed to analyze the collected data.  

Key words: Teaching self-efficacy beliefs, pedagogical formation program, teaching 

profession. 
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TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROFİLLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

  Soner Mehmet ÖZDEMİR 

 Oğuzcan ÇIĞ 

Simge YILMAZ 

ÖZET 

Öğretmenlerin nitelikli biçimde yetişmesi, bir taraftan öğrencilerinin akademik, sosyal ve 

kültürel yönden gelişmesi ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı sağlamada, 

diğer yandan bir ülkenin bilim, teknoloji, ekonomi, sanat ve diğer alanlarda kalkınmasına ve 

gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesine doğrudan katkı sağlamada oldukça önemlidir. Öğretmen 

eğitiminin nitelikli olmasını etkileyen kurumsal veya işlevsel birtakım faktörler vardır. 

Bunlardan biri de söz konusu öğretmenlik programını tercih eden öğrencilerin akademik 

yeterliklerinin yanı sıra demografik, kişisel ve sosyal özellikleridir. Bu bakımdan, Ok ve 

Önkol’un (2007) da vurguladığı gibi, öğretmen yetiştirme kurumları (eğitim fakülteleri) daha 

etkili bir öğretmen eğitimi programı sunmak ve olumlu öğrenme ortamları ve sosyal bir çevre 

oluşturmak için öğrencilerinin profillerini/özelliklerini dikkate almalıdır. Bu bağlamda bu 

çalışmanın amacı, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü bünyesinde 

bulunan Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Eğitimi Öğretmenlik Programlarındaki öğretmen 

adaylarının profillerinin demografik değişkenler bakımından incelemektir. Elde edilecek 

bulguların, temel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarını demografik ve sosyal 

yönden daha iyi tanımaya katkı sunacağı, öğrencilere daha nitelikli eğitim ve öğretim hizmeti 

vermek için bir girdi teşkil edeceği beklenmektedir. Çalışmada nicel araştırma modeli 

kapsamında, betimsel tarama modeli kullanılacaktır. Veriler, ilgili literatürden elde edilecek 

bilgiler çerçevesinde araştırmacılar tarafından geliştirilecek bir veri toplama aracı ile 

toplanacaktır. Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 

bünyesinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Eğitimi Öğretmenliği Programlarında 

öğrenim gören 1, 2, 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayanarak 

oluşturalacaktır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılacaktır ve uygun istatistiksel 

yöntemler kullanılarak analiz edilecektir.  

Anahtar kelimeler: Temel eğitim, profil, okul öncesi öğretmen adayları, sınıf öğretmeni 

adayları. 
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EXAMINATION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS? PROFILES: MERSIN 

UNIVERSITY SAMPLE 

ABSTRACT 

Teacher training programs are very important in making a direct contribution to the 

development of students' academic, social and cultural aspects and to help them to realize 

themselves. There are some institutional, functional and student-related factors that influence 

the quality of teacher training. In this regard, as emphasized by Ok and Önkol (2007), teacher 

training institutions (education faculties) should take profiles/characteristics of their students 

into account to provide a more effective teacher education program and create positive learning 

environment. With this in mind, this study specifically seeks to examine background 

characteristics of the students who prefer teacher training programs. In this context, the aim of 

this study is to examine the background characteristics and profiles of prospective teachers in 

Preschool Teaching and Classroom Education Teaching Programs in primary education 

department at Mersin University. It is hoped that the findings will contribute to the better 

understanding of the prospective teachers and their needs in regards to their demographic and 

social qualities and help inform interested parties such as faculty of education at Mersin 

University and academics all over the country. In this study, a survey will be used to collect 

data on students? background characteristics. The sample will include of freshmen, sophomore, 

junior, and senior years of college. SPSS statistical program will be utilized in the data analysis 

part of the study.  

Key Words: Elementary education, primary school, early childhood education teacher training 

programs profile, prospective pre-school teachers, prospective classroom teachers 
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ORTALAMA SICAKLIKLARIN GİDİŞ ANALİZİ: MERSİN İSTASYONU 

 Mete ÖZFİDANER 

Duygu ŞAPOLYO 

Fatih TOPALOĞLU 

ÖZET 

İklim değişikliği ve küresel ısınma yaygın olarak sıcaklık, yağış, buharlaşma, nem, güneşlenme 

şiddeti, rüzgâr gibi parametreler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilebilmektedir. 

Bu parametrelerden hava sıcaklığı ve yağış, genellikle iklim değişikliği konusunda diğer 

parametrelere göre daha fazla öneme sahiptir. Bu çalışma Mersin’de aylık ortalama 

sıcaklıklardaki olası gidişin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mersinde bulunan 17340 

(Mersin) numaralı istasyonuna ait 43 yıllık (1975?2017) aylık ortalama sıcaklık verilerinin 

gidişini belirlemek için parametrik olmayan Mann-Kendall sıra korelasyon testi uygulanmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar incelendiği zaman, ortalama sıcaklılıklarda Mersin istasyonun 

da genel olarak artma eğilimleri belirlenmiştir. Mersin istasyonunda Ocak ayı hariç ortalama 

sıcaklıklarda önemli artışlar görülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık verilerinde ise Mersin 

istasyonun da önemli artış bulunmuştur. Yılık ortalama sıcaklıklarda 0.057 oC artış 

belirlenmiştir. 

 

TREND ANALYSIS OF AVERAGE TEMPERATURES: MERSIN STATION 

ABSTRACT 

Climate change and global warming, can be identified as a result of studies on parameters such 

as temperature, precipitation, evaporation, humidity, sun intensity,and wind. These parameters 

of the temperature and precipitation, generally have more importance than others about climate 

change. In this study, the monthly avarage temperatures in Mersin aimed at determining the 

possible trend. For this purpose, 17340 (Mersin) of the station 43 years (1975-2017) to 

determine of the trend monthly avarage temperature data was used. nonparametric Mann-

Kendall rank correlation test. When analyzed results obtained in this study, the monthly avarage 

temperatures are generally increasing trend in Mersin station is determined. There was a 

significant increase in average temperatures in Mersin station except January. The annual 

average temperature data of Mersin station has also increased significantly. An increase of 

0.057oC in average temperatures was determined. 
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YÜKSELEN MAHALLESİNDEKİ (KONYA, TÜRKİYE) BOZDAĞ FORMASYONU 

KİREÇTAŞLARININ ELEMENTAL JEOKİMYASI 

Ali Müjdat ÖZKAN 

Engin ÖZDEMİR 

ÖZET 

Özet Bu çalışmada, Bozdağ kireçtaşlarının elementsel jeokimyasal özelliklerini tartışılmıştır. 

Rb/Sr oranları, karbonat fraksiyonu ve terijen girdinin nispi bolluğunu yansıtır. Bozdağ 

kireçtaşı örnekleri çok düşük bir Rb/Sr değerleri (0-0,02; ortalama 0,004) göstermektedir, 

dolayısıyla Bozdağ kireçtaşlarının çökelmesi sırasında az miktarda karasal girdiyi işaret 

etmektedir. Karbonat kökenini araştırmak için en iyi parametrelerden biri Y/Ho oranıdır. 

Kabuksal Y/Ho değerleri 25-36 arasında iken, tipik deniz suyu Y/Ho oranı 60-90 arasındadır. 

Bozdağ kireçtaşı örnekleri Y/Ho oranı 33-66 (ortalama 48) arasındadır. Dolayısıyla, kireçtaşı 

örnekleri denizsuyu özelliğini korumuşlardır. Bozdağ kireçtaşının SiO2 içeriği Al2O3, K2O, 

TiO2, TREE ile kuvvetli pozitif korelasyon ve CaO ile güçlü negatif korelasyon göstermektedir. 

Rb ve K2O arasında, Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc ve Th ile SiO2 ve Al2O3 arasında güçlü bir pozitif 

korelasyon vardır. LaN ve CeN anomalileri (La/La*=0.99-2.61; Ce/Ce*=0.12-0.43; 

Pr/Pr*=1.24-1.83) değerlendirildiğinde, tüm örneklerde pozitif La ve negatif Ce anomalileri 

görülmüştür. İlaveten, örnekler zayıf bir negatif Eu, orta derecede pozitif Y anomalileri 

(Eu/Eu*=0.71-1.17; Yanomaly=1.28-2.54) gösterirler. Terijen girdisinin kaynağı karışık 

olmakla birlikte, daha çok felsik kaynağını belirtmektedir. REE örnekleri genellikle 

diyajenezden önemli ölçüde etkilenmemiştir, çünkü Bozdağ kireçtaşı örneklerinin Mn/Sr 

oranları (0,2 - 1,1) çok düşüktür. Bozdağ kireçtaşları, oksik?anoksik koşullarda çökelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bozdağ, kireçtaşı, redoks, jeokimyasal, alterasyon 
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ELEMENTAL GEOCHEMISTRY OF THE BOZDAĞ FORMATION LIMESTONES 

IN YÜKSELEN DISTRICT (KONYA, TÜRKİYE) 

ABSTRACT 

In this study, elemental geochemical features of the Bozdağ limestones were discussed. Rb/Sr 

ratios externalize the relative abundance of terrigenous content and the carbonate fraction. The 

Bozdağ limestone samples demonstrate a very low Rb/Sr values (0-0.02; average 0.004), ergo, 

during the deposition of the Bozdağ limestones it indicates a little terrestrial input. One of the 

best parameters to research carbonate genesis is the Y/Ho ratio. The typical seawater Y/Ho ratio 

is between 60-90, while the Y/Ho values for crustal between 25-36. The Bozdağ limestone 

samples display Y/Ho ratio between 33-66 (average 48). Therefore, the limestone samples 

retained the seawater characteristics. The SiO2 content of the Bozdağ limestone demonstrates 

a strong positive correlation with Al2O3, K2O, TiO2, TREE, and a strong negative correlation 

with CaO. There is a strong positive correlation between Rb and K2O, between SiO2 and 

Al2O3 with Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc and Th. When LaN and CeN anomalies were assessed all of 

the samples displayed positive La and negative Ce anomalies (La/La*=0.99-2.61; 

Ce/Ce*=0.12-0.43; Pr/Pr*=1.24-1.83). In addition, the samples display a weak negative Eu, a 

moderate positive Y anomalies (Eu/Eu*=0.71-1.17; Yanomaly=1.28-2.54). Although the 

source of the terigen input is mixed, it refers more to the source of felsic. The REE patterns 

were usually not affected significantly by diagenesis, because, the Mn/Sr ratios (0.2-1.1) of the 

Bozdağ limestone samples are very low. Bozdağ limestones were deposited with oxic to anoxic 

conditions.  

Key words: Bozdağ, limestone, redox, geochemical, alteration 
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ELECTRONIC AND CRYSTAL STRUCTURE STUDY OF THE Li5Ca2-

xGaxLa2Zr2O12 SOLID BATTERY CATHODE 

Osman Murat ÖZKENDİR 

ABSTRACT 

Huge progress in electromagnetic devices causes a high demand in mobile energy storage 

devices with better performances. Due to the technological importance of the mobile energy 

storage devices, countries support every effort and studies to improve the storage capacity of 

the devices such as Lithium ion batteries. Main target in the studies on this technology addresses 

lack of portable energy sources with high performance and high durability. In this study, 

influence of gallium doping in the Li5Ca2La2Zr2O12 solid state electrolytes' performances are 

probed on their electronic and crystal properties. Most important advantage of the Li-ion 

batteries among other energy sources has a high energy storage capability with its portable size. 

Crystal and electronic structure properties of the Ga susbtituted Li5Ca1-xGaxLa3Zr2O12 (x; 

0.00, 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20) (LCLZO) samples were studied with the taken x-ray diffraction 

patterns and x-ray absorption fine structure spectroscopy methods. The crystal structure of the 

parent sample without substitution is determined in tetragonal geometry with " I41/acd" space 

group. The lattice parameters for the sample are; a: 14.680Å and c: 18.680Å. . However, the 

characteristic tetragonal peaks in LCLZO sample vanished in Ga substituted samples and new 

peaks appeared emphasizing a different crystal structure formed with the Ga atoms; 

"Li5GaO4".  

Keywords: Crystal Structure; Electronic Structure; Li-ion Battery; Oxides 
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DÜNYANIN EN İYİ 2500 ŞİRKETİNİN AR-GE PERFORMANSINA DAYANAN 

ÜLKELERİN AR-GE ENDEKSİ 

 Volkan Soner ÖZSOY 

 İhsan ALP 

ÖZET 

Artan rekabet ve küreselleşen dünyada Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) yatırımları oldukça 

önemlidir. Dünyanın en iyi 2500 şirketleri de Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 

tarafından belirlenen 24 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ülkelerin AR-GE 

endeksini ise bu şirketlerin performansları ile doğrudan ölçmek mümkündür. Şirketlerin 

performanslarını ölçmek için ise literatürde en çok uygulanan yöntemlerden biri olan Veri 

Zarflama Analizi tercih edilmiştir. Veri Zarflama Analizinde birbirinden homojen olarak 

ayrılan karar verme birimlerini aynı anda değerlendirmek gerekir. Bu yüzden Avrupa 

Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından sağlanan veriler kullanılarak kendi içerisinde 

homojen gruba ayrılan her sektör için analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen performans 

skorları sayesinde her şirketin bulunduğu ülkenin ortalama AR-GE endeksi elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme; Veri Zarflama Analizi; AR-GE endeksi 

R&D INDEX OF COUNTRIES BASED ON THE R&D PERFORMANCE OF THE 

WORLD TOP 2500 COMPANIES 

ABSTRACT 

Research and Development (R&D) investments are very important in increasing competition 

and globalized world. The world's top 2500 companies also operate in 24 different sectors as 

determined by the European Commission Joint Research Center. It is possible to measure the 

R&D index of countries directly with the performances of these companies. In order to measure 

the performance of companies, Data Envelopment Analysis, which is one of the most applied 

methods in the literature, was preferred. It is necessary to evaluate the decision making units 

that separated from each other homogeneously in Data Envelopment Analysis. Therefore, 

analysis was performed for each sector which is divided into homogeneous groups using the 

data provided by the European Commission Joint Research Center. The average R&D index of 

the country where each company is located is obtained thanks to the performance scores 

obtained. 

Key Words: Research and Development; Data Envelopment Analysis, R&D index 
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FARKLI KAYALARIN HIZLANDIRILMIŞ BOZUNMA TESTLERİ SONRASINDA 

AGREGA DARBE DAYANIMI DEĞERİNİN DEĞİŞİMİ 

Ali ÖZVAN 

Elif ERDEVE ÖZVAN 

Mesut BOR 

ÖZET 

Yol, beton vb. yapılarda kullanılan doğal taşlar, donma ve çözülme, tuz kristalizasyonu ve aşınmayı 

hızlandıran ıslatma ve kurutma döngüleri gibi atmosferik etkilere maruz kalmaktadır. Bu nedenle, 

mühendislik projelerinde uygun malzemelerin seçiminde doğal taş malzemelerinin aşınma direnci 

önemlidir. Bu amaçla, farklı on üç kaya örneği seçilmiş ve bu agrega örnekleri üzerinde hızlandırılmış 

hava koşullandırma testleri (donma ve çözme ve tuz kristalleştirme döngüleri) uygulanmış ve böylece 

farklı derecelerde bozunma derecelerine sahip otuz dokuz numune elde edilmiştir. Son aşamada, bu 

bozulmamış ve bozulmuş numunelerin Agrega Darbe Dayanımı Değeri (AIV) belirlenmiştir. Bu doğal 

kaya örneklerinde yapılan aşınma testlerinin bir sonucu olarak, bozulmanın aşınma üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Sonuç olarak, minimum ve maksimum kayıp %19.70 ile %59.10 arasında belirlenmiştir. 

Hemen hemen her durumda, tuz kristalleşmesi testinden sonra bozulmanın daha zararlı olduğu 

bulunmuştur. Bu nedenle, bozulmanın etkisi arttıkça, agrega örneklerinin aşınma direncinin azaldığı 

gözlenmiştir. Bozunmuş ve bozunmamış numunelerin aşınma dirençleri arasındaki fark 

karşılaştırıldığında; killi kireçtaşı, ignimbirit ve travertenlerde yüksek gözeneklilik ve mineral direnci 

gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı farkın daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

THE CHANGE OF THE AGGREGATE IMPACT STRENGTH VALUE AFTER THE 

ACCELERATED WEATHERING TESTS OF DIFFERENT ROCK 

ABSTRACT 

Natural stones used in constructure such as road, concrete etc are subjected to atmospheric effects such as freezing 

and thawing, salt crystalization and wetting and drying cycles which accelerates abrasion. Therefore, wear 

resistance of natural stone materials is important for selection of suitable materials in engineering projects. For 

this purpose, different thirteen rock samples were selected and accelerated weathering tests (freezing and thawing 

and salt crystallization cycles) on these aggregate samples were applied and so thirty-nine samples with different 

degree of decomposition were obtained. In the final stage, aggregate Impact Value (AIV) were determined of these 

undeteriorated and deteriorated samples. As a result of the abrasion tests carried out on these natural rock samples, 

the effect of deterioration on abrasion was investigated. Consequently, the minimum and maximum loss were 

determined to be between 19.70% and 59.10%. In almost all cases, the deterioration after salt crystallization test 

was found to be more detrimental. Therefore, it was observed that as the deterioration affect increases, the abrasion 

wear resistance of aggregate samples were decreased. When the difference between abrasion wear resistance of 

deteriorated and undeteriorated samples are compared; the difference is found to be considerably higher for clayey 

limestone, ignimbrites and travertines because of their physical and chemical properties such as high porosity and 

mineral resistance. 
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FARKLI KAYALARDA BOZUNMANIN SCHMİDT ÇEKİCİ DEĞERLERİNE 

ETKİSİ 

Ali ÖZVAN 

Mesut BOR 

Elif ERDEVE ÖZVAN 

ÖZET 

Schmidt çekici geri sıçrama (SRH) testi, kaya mekaniği uygulamalarında, basınç dayanımını ve yerinde 

kayaçların elastikliğini (E) hem laboratuvar koşullarında hem de yerinde tahmin etmek için bir indeks 

testi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bozunmanın kayalar üzerindeki etkisinin belirlenmesinde SHR 

testi önemli bir yöntemdir. Bu çalışmada, laboratuvarda bozulmaya maruz kalan kayaçlardaki SHR testi 

sonuçlarının değişimi araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı on üç kaya örneği seçilmiş ve bu kaya örnekleri 

üzerinde hızlandırılmış bozunma testleri (donma ve çözme ve tuz kristalleştirme döngüleri) uygulanmış 

ve böylece farklı derecelerde bozunma derecelerine sahip numuneler elde edilmiştir. Sonuç olarak, SHR 

değerleri hızlandırılmış bozunma testlerinden sonra incelendiğinde, bozunmamış örneklere göre bir 

düşüş olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan bozunmuş ve bozunmamış numunelerin SHR 

değerleri arasındaki fark karşılaştırıldığında; andezit, kalkarenit ve bazı kireçtaşlarında fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinden dolayı farkın daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

 

THE EFFECT OF DETERIORATION ON SCHMIDT REBOUND HAMMER VALUES IN 

DIFFERENT ROCKS 

ABSTRACT 

Schmidt rebound hammer (SRH) test has been used rock mechanic applications as an index test for 

estimating the compressive strength and the modulus of elasticity (E) of intact rock both in laboratory 

conditions and in situ. In addition, SHR test is an important method in determining the effect of 

deterioration on rocks. In this study, the changes of SHR test results on the rocks subjected to 

deterioration in the laboratory were investigated. For this purpose, different rock samples were selected 

and accelerated weathering tests (freezing and thawing and salt crystallization cycles) on these rock 

samples were applied and so deteriorated samples with different degree of decomposition were obtained. 

As a result, when the SHR values were examined after accelerated weathering tests, it was determined 

that there was a decrease compared to the undeteriorated samples. When the difference between SHR 

of deteriorated and undeteriorated samples in this study are compared; the difference is found to be 

considerably higher for andesite, calcarenite and some limestone because of their physical and chemical 

properties. 
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SLAYTLAR EŞLİĞİNDE ESKİ MERSİN MANZARALARI 

Mustafa ÖZYURT 

ÖZET 

Mersin'in geçmişi ile ilgili çok sayıda tarihi ve kültürel görüntüler slayt gösterimi ile 

anlatılmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Mersin, tarih, kültür 

THE OLD MERSİN VIEWS BY THE SLIDE SHOW 

ABSTRACT 

Many historical and cultural views as regard with the past of Mersin are being presented by the 

slide show. 

Key words: Mersin, history, culture. 

MERSİN'DE GÜNÜMÜZDEKİ YEŞİL ALANLARIN GEÇMİŞ MERSİN'DEKİ 

YEŞİL ALANLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEVRESEL AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa ÖZYURT 

Firdevs ENDEZ 

T. Nur ANDIÇ 

A. Erdem ÖZTAŞ 

ÖZET 

Geçmişte yeşil bir kent görünümünde iken, zaman içinde betonlaşan günümüz Mersin’i kentin 

dokusal yapısının bozulmasıyla görünüşte modern fakat gerçekte çarpık ve düzensiz imar 

görmüş bir kent haline dönüşmüştür. Bu durum çevre kirliliğini de tetiklemektedir. 321 km.lik 

sahil şeridine ve oldukça zengin bir tarihe sahip kentimiz maalesef Turizm’den hakkettiği payı 

da alamamaktadır. Bu durum kentin bugünü ve geleceği açısından da düşündürücüdür. 2019’da 

açılacağı söylenen Yenice’deki Havalimanı ve Turizme açılacağı ifade edilen yakınındaki yeni 

Turizm alanı umarız kentin geleceğine bir ivme kazandırır. 

Anahtar sözcükler: Mersin, çevre, yeşil alan, Mersin geçmişi 
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THE COMPARISON OF THE GREENLANDS OF MERSIN TODAY WITH THE 

ONES IN THE PAST OF MERSIN AND THE EVALUATION FROM THE 

ENVIRONMENTAL POINT 

ABSTRACT 

While Mersin was a green town in the past, the today’s Mersin has got a concrete appearance 

by the time and by the spoiling of the structural situation now She is such a crooked and 

unordered city. This case is triggering the environmental pollution. Mersin does not have the 

actual value in Tourism in spite of having 321 km shores and a quite rich history. This situaion 

is thought-provoking. The Airport said to be opened in 2019 and the nearby new Tourism land, 

we hope will gain acceleration to the future of the city. 

Key words: Mersin, environment, green land, past of Mersin 

 

CULTIVAR BREEDING OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS IN ALMOND 

Aibibula PAİZİLA 

Salih KAFKAS 

Murat GÜNEY 

ABSTRACT 

Almond (Prunus dulcis) is one of the most important nut tree crops in the World. It is also an important 

nut crop for Turkey. Although, Turkey is one of the most important almond producer country, it is also 

an important importer country. Adaptation capability of almond cultivars in a location is a very 

important issue for commercial production. Selected genotypes or cultivars by growers or breeders were 

used at the beginning of cultivation. In general, almond is an early flowering and a self-incompatible 

species. Early flowering character causes damages in flowers by the spring frosts. Self-incompatibility 

character causes lower yield or needs another cultivar in the orchard that makes the cultivation difficult 

by the growers. Therefore, there was sharp changes in selecting almond cultivars during last several 

decades in the breeding programs. The main goals in the almond breeding programs are mainly to breed 

self-compatible and late flowering cultivars with high yield and nut quality. There are newly released 

almond cultivars from different almond breeding programs, and they may provide additional income for 

the growers. 

Key Words: Almond, breeding, flowering time. 
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SIMPLE SEQUENCE REPEAT MARKERS: ARE THEY STILL USEFUL 

Aibibula PAİZİLA 

Salih KAFKAS 

Harun KARCI 

ABSTRACT 

Microsatellites, Simple Sequence Repeats (SSRs) are found in prokaryotes and eukaryotes. 

They are widely distributed throughout the genome, especially in the euchromatin of 

eukaryotes, and coding and non-coding nuclear and organelles DNA. Microsatellites or Single 

Sequence Repeats (SSRs) are extensively employed in plant genetics studies, using both low 

and high throughput genotyping approaches. SSRs have been the most widely used markers for 

genotyping plants over the past 20 years because they are highly informative, codominant, 

multi-allele genetic markers that are experimentally reproducible and transferable among the 

laboratories and related species. In particular, SSRs are useful for fingerprinting, diversity and 

evolutionary studies, constructing of linkage maps, identification of quantitative trait loci 

(QTLs), and for marker-assisted selection. SSRs have been particularly useful for generating 

integrated genetic linkage, and for combining genetic, physical, and sequence-based maps, 

providing breeders and geneticists with a tool to link phenotypic and genotypic variation. 

 

AZERBAYCAN DASTAN GELENEĞİNİN TARİHİ VE ÇAĞDAŞ DURUMU 

Seyfeddin RZASOY 

Makalede Azerbaycan destançılık geleneği tarihi-diakron bağlamda tetkik edilmiş, 

"Oğuzname", "Kitabi-Dede Gorgud", "kaçak destanları" ve aşk destanları konularının esas 

mesekleleri ele alınmıştır. 

Azerbaycan destançılık geleneğinin çağdaş durumunun inceleenmesi göstermişdir ki, bu 

alandakı durumu dört ana nokta ile nitelendirile biler: 

İlk olarak, aşıklar çağdaş müzik sanatının gelişmesinden dolayı kendi geleneksel 

dinleyicilerinden yoksun kalmışlar. 

İkincisi, aşık senetinin klasik gelenekleri parçalanmış, dağılmıştır. 

Üçüncüsü, aşıklar geleneksel ortamlarından mahrum edildiler. Ermenilerin monoetnik 

temeizleme politikasının sonucları olaraq Göyçe gibi azman aşık ortamı imha edildi.  

Dördüncüsü, aşık sanatı yeni bir seviyeye dönüştürülür. 

Anahtar kelimeler: destan, epope, folklor, çevre, Azerbaycan folkloru, Azerbaycan destanı, 

"Oğuzname ", "Kitabi-Dede Gorgud", kaçak destanları, aşk destanları.  
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GÖÇ, KÜLTÜR VE KİMLİK: MERSİN MUTFAĞINDA KÜLTÜREL 

KARŞILAŞMALAR 

Adem SAĞIR 

Muammer MACİT  

ÖZET 

Toplumların kültürel bir parçası olarak yüzyılların birikimini ve çeşitliliğini taşıyan yemek 

olgusu sadece bir karın doyurmaktan ziyade törenlerin, dinsel merasimlerin, düğünlerin, 

eğlencelerin, ölümlerin, festivallerin ve pek çok toplumsal davranışın vazgeçilmez olgularından 

birisi olmuştur. Bu bağlamdan tebliğimizde temel amaç, mutfakların bir toplumun tarihini 

kültürel, tinsel, ekonomik ve politik boyutlarıyla yansıtan bir ayna olduğu düşüncesinden 

hareketle, yemek kültürünün toplumsal dayanışma ve bütünleşme aracına dönüştüğü törenler, 

eğlenceler ve festivallerdeki yerini tartışmaktır. Çalışmanın kendisini sınırladığı örneklem ise 

Mersin mutfak kültürü ve bu kültür etrafında gelişen ritüeller ve motiflerdir. Ayrıca Mersin 

mutfağının altı çizilesi yönlerinden birisi kültürel karşılaşmaların izlerinin sürüleceği bir alan 

olmasıdır. Mersin mutfağı tarih boyunca pek çok medeniyetin birikimi olarak günümüze kadar 

süregelmiş yemek çeşitleri ile dolu olması, Mersin’in birçok göç süreçleriyle karşı karşıya 

kalmış olması ve daha çok sentez bir mutfak kültürü oluşturmuş olması bakımından dikkat 

çeker. Bu mutfağın oluşmasında Mersin’in bir liman şehri olmasının ve verimli arazilere sahip 

olmasının da önemli bir etkisi vardır. Mutfak kültünün kullandığı yerler ise kız görme, kız 

isteme, söz, nişan, kına, düğün, sünnet, bayram ve ölüm gibi toplumsal ritüeller ve törenlerdi. 

Bu bağlamda mutfak, hem bir araç hem de insanlar arası dayanışmayı sağlayan bir etkinlikler 

toplamıdır. Çalışmada ulaşılacak sonuçlar bakımından, hem yemek kültürünün toplumsal 

kökenlerini inceleyecek olması hem de bu bağlamdan hareketle toplumsal davranışlar ve 

alışkanlıklar üzerindeki etkisini ele alacak olması bakımından bir yemek sosyolojisi denemesi 

olarak tasarlanacaktır. Çalışma, Mersin mutfağını yemek sosyolojisi bağlamında 

değerlendirecek olması bakımından da alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca göç, 

kültür ve kimlik olgusunun mutfak kültüründe birleştirmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yemek Kültürü, Yemek, Toplumsal Törenler, Festivaller, Halk Kültürü. 
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MIGRATION, CULTURE AND IDENTITY: AS A CASE OF SOCIOLOGY OF FOOD 

MERSIN CUISINE 

ABSTRACT 

The food fact which carries centuries of accumulation and diversity as historical part of society 

comes up rather than the act of impregnating with part of cultural pattern too. In this context, 

food is a basic fact in society behaviours, such as ceremonies, religious ceremonies, wedding 

ceremonies, entertainments, festivals, death ceremonies. As well, food appears on society with 

a instrumentalization status of social integration and social solidarity. The social phenomena 

which like entertainments, friend conversations, honour, wedding, engagement, oblation, 

holiday rituals, religious ceremonies can contribute to the creation of a developed in parallel 

food culture developed in parallel social phenomena in society can contribute to the creation of 

a communication network in society. A study of food sociology that movement of food culture 

as well, sociology of rituals, folk beliefs and cousine too. The main purpose of this study is to 

discuss the place of food culture which has changed into social solidarity and integration in the 

ceremonies, entertainments and festivals. The starting point of the study is the idea that cousine 

is a mirror that reflects the history of a society in terms of spiritual, cultural, economic and 

political aspect. The field of the study is limited with cousine of Mersin and the description of 

this culture. With regards to the results, both the social origin of the food culture has been 

examined and from this context its effect on the social behaviours and habits. Therefore, this 

study has been designed as an experimentation of sociology of food. The study aimed at 

contribıuting to this field in respect to evaulate Mersin cousine in context of sociology of food. 

Key Words: Society, Culture, Identiy, Food, Mersin. 
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TAKIM SPORLARINDA SPORCU KİMLİĞİ VE OBEZ BİREYLERE YÖNELİK 

TUTUM İLİŞKİSİ 

 Leyla SARAÇ 

Burhan PARSAK 

ÖZET 

Amaç Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek takım sporcularının sporcu kimliği düzeyleri ve 

obez bireylere yönelik tutumları arasında fark olup olmadığını incelemek ve sporcuların sporcu 

kimliği düzeyleri, obez bireylere yönelik tutumları ve sporculuk deneyimleri arasında ilişki 

olup olmadığını belirlemektir. Yöntem Araştırmaya yaşları 18-33 arasında değişen (Kadın= 

20.72±1.41, Erkek= 21.82±2.47), 65 kadın 68 erkek olmak üzere toplam 133 takım sporcusu 

katılmıştır. Katılımcılar çalışmayı gönüllülük esasına dayalı olarak katılmışlardır. Araştırmada 

veri toplamak amacı cinsiyet, yaş, spor branşı ve sporculuk deneyimlerine yönelik soruların yer 

aldığı Kişisel Bilgi Formu ile Sporcu Kimliği Ölçeği ve Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. 7 maddelik Sporcu Kimliği Ölçeği, sporcuların sporcu rolleri ile kendilerini ne 

derece özdeşleştirdiklerini belirlemek amacı ile 7?li Likert tipinde hazırlanmıştır (?= .85). 

Bireylerin obez bireylere yönelik tutumlarını ortaya koymak amacı ile geliştirilmiş olan Obez 

Bireylere Yönelik Tutum Ölçeği 6?lı Likert tipinde hazırlanmıştır (?= .72). Verilerin analizinde 

Mann Whitney U ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular Araştırma bulguları 

kadın (Ort= 5.83, SS= .86) ve erkek (Ort= 5.84, SS= 1.10) takım sporcularının sporcu kimliği 

düzeylerinin cinsiyete göre değişmediğini ortaya koymuştur, U= .52, p>.05. Kadın (Ort= 3.70, 

SS= .65) ve erkek (Ort= 3.63, SS= .50) takım sporcularının obez bireylere yönelik tutumlarının 

da cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur, U= .42, p>.05. Kadın ve erkek takım 

sporcularının sporcu kimliği ve obez bireylere yönelik tutum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığını (rs= .10, p>.05), ancak sporcu kimliği düzeyi ile sporculuk deneyimi arasında pozitif 

yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (rs= .25, p>.01). Sporcuların 

obez bireylere yönelik tutumları ve sporculuk deneyimleri arasında ise ilişki bulunamamıştır 

(rs= -.07, p>.05). 

Anahtar Kelimeler: Sporcu kimliği, tutum, obezite, takım sporları 
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RELATIONSHIP BETWEEN ATHLETIC IDENTITY AND ATTITUDES TOWARD 

OBESE INDIVIDUALS IN TEAM SPORTS 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine whether there is a difference between female and male 

team athletes? athletic identity level and their attitudes toward obese individuals; also to 

determine relationships among team athletes? athletic identity, their attitudes toward obese 

individuals and athletic experience. A total of 133 team athletes (65 females and 68 males), 

ages ranging from 18-33 years (Female= 20.72±1.41, Male= 21.82±2.47) participated in the 

study. Participants participated in the study on a voluntary basis. In order to collect data, the 

Demographic Informatrion Form, which include questions related to gender, age, sports, and 

sports experience, Athletic Identity Scale and Attitudes Toward Obese Individuals Scale were 

used. The 7-item Sports Identity Scale was prepared in a 7-point Likert type in order to 

determine the extent to which athletes identified themselves with athlete roles (?= .85). The 

Attitudes toward Obese Individuals Scale, developed in order to identify the attitudes of 

individuals towards obese individuals, was prepared in 6-point Likert type (?= .72). The Mann 

Whitney U and Spearman Correlation Analysis were used to analyze the data. Research findings 

revealed that the female (M= 5.83, SD= .86) and male (M= 5.84, SD= 1.10) athletes' level of 

the athletic identity did not change according to gender, U = .52, p> .05. The female (M= 3.70, 

SD= .65) and male (M= 3.63, SD= .50) team athletes' attitudes towards obese individuals were 

not differentiated according to gender, U = .42, p> .05. There was no significant relationship 

between the athletes' identity level and the level of attitude towards obese individuals (rs = .10, 

p> .05), but there was a positive and low relationship between the level of athletic identity and 

the athletic experience (rs= .25, p> .01). 

Key Words: Athletic identity, attitude, obesity, team sports 

  



 

 
280 

OTOMİKOZ ETKENİ CANDİDA TÜRLERİ VE ANTİFUNGAL DUYARLILIĞI 

 Hafize SAV 

ÖZET 

Otomikozlar, sıklıkla dış kulak yolunu da kapsayan fungal enfeksiyonlardır. En sık etken Aspergillus 

ve Candida türleridir. Amacımız hastanemizde izole edilen otomikoz etkeni Candida spp türlerinin 

epidemiyolojisini ve antifungal duyarlılığını belirlemektir. Method: Mikrobiyoloi ve mikoloji 

laboratuvarına gelen 467 kulak kültürü değerlendirildi. Kulaktan alınan örneklerden direkt bakının yanı 

sıra Saboroud dextroz ağara ekim yapıldı. Üreme saptanan mayaların germ tüp ve klamidospor 

oluşturması, 45 °C?de üremesi, SDA besiyerindeki koloni özelliklerine göre değerlendirilmiştir. 

Posakonazol, klotrimazol, bifanazol antifungal duyarlılığı için Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI)?, M27-A3 mikrodilüsyon yöntemi uygulandı. Bulgular: Toplamda 27 Candida türü 

izole edildi. İzole edilen türler 7(%26 )C glabrata,12( %44.4) C albicans, 7(%26) C 

parapsilosis,1(%3.6)C tropicals olarak tanımlanmıştır. Posakonazol için , klotrimazol, bifanazol 

antifungallerinin geometrik ortalamaları sırasıyla 0,22 ?g/mL,1.98 ?g/mL,0.7 ?g/mL olarak bulundu. 

Sonuç: En sık izole edilen tür C albicans olup en potent ilaç posakonazol olarak tespit edilmiştir. 

 

IDENTIFICATION OF CANDIDA SPP İN OTOMYCOSIS AND ANTIFUNGAL 

SUSCEPTIBİLITY 

ABSTRACT 

Introduction: Otomycosis is a fungal infection that frequently involves the external auditory canal. 

Candida spp., and Aspergillus spp., are the most common fungal pathogens .The aim of this study was 

to determine the etiologic agents and antifungal susceptibility pattern of Candida otomycosis in our 

hospital. Method: In total 467 ear cultures were examined. .After removal of ear infectious samples, 

some of them were placed on the slides for direct examination and also a portion of them was plated on 

the Sabouraud dextrose agar. The yeasts were evaluated according to germ tube, and chlamydospore 

formation, reproduction at 45°C, colony characteristics on SDA medium. The commercial method 

Phoenix (Becton Dickinson, USA) was also used for identification. Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI), M27-A3 microdilution method was applied for posaconazole, clotrimazole, bifanazole 

antifungal susceptibility. Findings: A total of 27 Candida species were isolated. Isolated species were 

identified as, 12 (44.4%) C albicans, 7 (26%) C parapsilosis, 7 (26%) C glabrata, 1 (3.6%) C tropicals. 

The geometric mean (GM) of the minimum inhibitory concentration (MIC) for posaconazole, 

clotrimazole, bifanazole was 0,22 ??g/mL, 1.98 ??g/mL, 0.7 ??g/mL, respectively. Results: C albicans 

was the predominant aetiological agent . On the basis of the GM values, the most effective antifungal is 

posaconazole. 
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YUGOSLAV BASININDA SAKARYA SAVAŞI 

Redžep (Recep) ŠKRIJELJ (ŞKRIYEL) 

ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli’den ayrılması ve Birinci Dünya Savaşı’nın sona 

ermesiyle birlikte büyük çaplı Müslüman topluluğunu içeren Güney Slav halkları birliği adı 

altında Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1929 yılından sonra Yugoslavya Krallığı) 

kurulmuştur (1 Aralık 1918) ki bu devlet 1941 yılına kadar var olmaya devam edecektir. 

Yeni devlet içerisinde uluslararası siyasetle ilgilenen büyük sayıda günlük ve haftalık dergi 

yayınlanmıştır. En çok okunan ve tirajı en yüksek olanlar Belgrad merkezli Politika ve 

Vreme, Zagreb merkezli Yutarnyi List ve Agramer Tagblatt, Saraybosna merkezli Pravda, 

Slovenya gazeteleri Edinost ve Slovenets ve Üsküp merkezli, Yugoslav ve Türk dilinde 

yayınlanan ‘Hak’tır. İlgilendikleri konular uluslararası siyaset durumunu, özellikle askeri-

siyasi sorularını kapsamıştır. Buradaki basında ‘Küçük Asya Savaşı’ olarak adlandırılan 

Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) da büyük ilgi çekmiştir. Yugoslavya’da önderliği alan 

Politika gazetesi içeriğinde, şiddetli çatışmalar ve cephedeki durum ile Osmanlı 

İmparatorluğun çöküşünü kullanmaya çalışan Yunan kampanyasının boşuna oluşu objektif 

şekilde tanımlanmıştır. 

Yugoslavya basını, Ankara’ya doğru ilerleyen Yunan hücumu esnasında Mustafa Kemal 

Paşa önderliği altındaki Türk birlikleri tarafından Sakarya Savaşı (Ağustos-Eylül 1921) 

esnasında püskürtülmesi ve ‘Yunan kardeşlerimizi İzmir ve Ege Denizine doğru bastıran 

saldırı’ hakkında raporlar yayınlamıştır. Yerli gazeteler Ankara’dan yetişen resmi raporları 

da bildirmiştir: ‘ilerlememiz devam ediyor, binlerce ölülerini toprağa defnetmeyi 

yetişemeyen düşman karışıklık içinde geri çekiliyor’. 

Ekim 1921 esnasında Yugoslav gazeteleri, Kütahya-Eskişehir hisselerinde olagelen 

çatışmalar ve Sakarya (Sangrios) nehri kıyılarındaki Türk zaferi hakkında Britanya, Fransa 

ve Almanya ajansların raporlarını gecikmeyle aktarmıştır. Belgrad dergilerinin gazeteci 

raporlarında ‘Yunan Ortodoks kardeşlere’ destek tanımlaması yanısıra Paris’ten gelen rapor 

içinde Eskişehir yakınlarında ‘Türk piyadelerin’ hücumu esnasında 25 bin asker kaybeden 

Yunan ordusu mağlubiyeti de bildirilmiştir.  

Türk kuvvetleri için en büyük destek Yugoslav Müslüman dergileri tarafından gösterilmiştir 

(Saraybosna merkezli ‘Pravda’ ve Üsküp merkezli ‘Hak’). Yugoslav basının daha sonraki 

raporlarında 660 bin Küçük Asya Rumların Yunan Makedonyası’na göçü bilgilendirilmiştir. 

Bunun sebebi de Yunanistan’ın büyük bir yenilgiye uğramış olduğu 1921-1922 dönemi 

içinde devam eden Türk Kurtuluş Savaşıdır. Bunun sonucu ‘Türkiye tarafından Lozan 
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Antlaşması (1923) bölümü olarak Küçük Asya Yunanların Yunanistan’a ve Güney 

Makedonya Türklerin Küçük Asya’ya yerleştirilmesini imzalamak zorunda kalmasıdır’. 

Anahtar Kelimeler: Yugoslavya basını, Türk Kurtuluş Savaşı, Sakarya Savaşı, Mustafa Kemal 

Paşa, Ankara, Küçük Asya. 

THE SACARIA WAR IN THE YUGOSLAVIAN PRESS 

Key Words: The Yugoslavian press, The Turk liberatıon war, The Battle of Sakariya, Mustafa 

Kemal Pasha, Ankara, Asia Minor 

 

ERDEMLİDE MEYVECİLİK POTANSİYELİ 

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Yüzölçümü 2.078 km2 olan Mersin’in Erdemli ilçesi; Doğusunda Mersin, batısında Silifke, 

kuzeyinde Karaman ve Mut, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. Erdemli ilçesi, coğrafi olarak 

36°30’13” ve 37°08’18” Kuzey enlemleri ile 32°54’57”- 34°23’43” Doğu boylamları arasında 

bulunmaktadır. İlçenin denizden yüksekliği 3-5 metre arasındadır. Erdemli ilçesi sahip olduğu 

uygun iklim ve toprak koşullarından dolayı, ılıman iklim, subtropik iklim ve tropik iklim meyve 

türlerinin yetiştiriciliğinin yapılabildiği istisnai yörelerden birisidir. Turunçgil yetiştiriciliği 

özellikle ilçenin sahil şeridini oluşturan Çeşmeli Kasabası’ndan başlayıp Kızkalesi Kasabası’na 

kadar devam eden bölgede yapılmakta olup, bunun içinde ilk sırayı limon yetiştiriciliği 

almaktadır. 401.214 ton’luk toplam limon üretimiyle Erdemli Mersin ili’nin %65.35’lik kısmını 

çıkartırken; Türkiye toplam limon üretimin ise yaklaşık olarak %40’lık kısmını çıkartmaktadır. 

Erdemli’de 5 tarımsal kalkınma kooperatifi, 36 tarımsal sulama kooperatifi, 3 üretici birliği ve 

22 adet yaş meyve-sebze paketleme tesisi bulunmaktadır.  

Erdemli ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Limon, elma, şeftali, muz, 

kiraz ve üzüm’dür. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim 

özellikle sert ve yumuşak çekirdekli erkenci meyve çeşitlerinin yanı sıra; mango, ananas ve 

papaya gibi tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği de yörede gelişmeye başlamıştır. 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; kooperatifçilik ve üretici birliklerinin daha etkin hale 

getirilmesi, pazarlama ve depolama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern 

yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir şekilde geçilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Erdemli, Meyvecilik, Limon, Tropik meyve 
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HORTICULTURE IN ERDEMLİ 

Erdemli town of Mersin, is 2.078 square kilometers area, of the Mediterrenean Region. Erdemli’s neighbors is 

Mersin in easterly; Silifke in west; Mut and Karaman in North; and Mediterrenean in South of.  For geographical 

36°30’13” and 37°08’18”  northern latitudes; and 32°54’57”- 34°23’43” east longitudes. The height from the sea 

of the center of the Erdemli town is araound 3-5 meters. Erdemli district is an exeptional area of Turkey. Temperate 

zone fruits, subtropical fruit species and tropical fruit species can be grown in Erdemli, because of the suitable 

climate and soil conditions. There is an intensive citrus farming from the district of çeşmeli to Kızkalesi. Lemon 

is the most in this area. Lemon production of the Erdemli has 401.214 tonnes. So Erdemli has the 65.35% total 

lemon production of the Mersin city, also Erdemli has the 40% total lemon production of Turkey. There are 5 

agricultural development cooperative, 36 agricultural irrigating cooperative, 3 producer association and 22 fresh 

fruit and vegetables packaging plant. Lemon, Apple, peach, banana, cherry and grape are the most products, 

produced in Erdemli district. Horticulture has developed in recent years in Erdemli district. Thus, besides to 

temperate zone fruits, mango, pineapple and papaya species were grown in the area. The generel problems of the 

horticulture in Erdemli 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 Erdemli. 

Key words: Erdemli, Horticulture, Lemon, Tropic fruit 

GÜLNARDA BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Levent SON 

Aşkın BAHAR 

ÖZET 

Türkiye sert kabuklu meyve türlerinden olan bademin anavatanı ve doğal yayılma 

alanlarındandır. Dünyada badem üretimi 3.214.303 ton olup, Türkiye bunun 85.000 ton’luk 

kısmını çıkartmakta olup; ABD, İspanya, İran, Fas ve Suriye’den sonra 6. sırada yer almaktadır. 

Gülnar ilçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 950 m dolayındadır. Rakımın uygun 

olduğu kesimlerde kuru tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. İlçede tipik Akdeniz iklimi 

görülmekle birlikte, yüksek kesimlerde kışları soğuk ve karlı, yazları serin ve nispeten yağışlı 

geçer. Gülnar’da yıllık yağışın büyük kısmı kış ve ilkbahar aylarında düşer. Bazı yıllar ilkbahar 

aylarında görülen dolu yağışları tarım ürünlerine büyük zarar verebilmektedir. Tarımsal faaliyet 

daha ziyade, yayla düzlükleri, ovalık alanlar ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Kıyı kesiminde 

turunçgiller, yer fıstığı ve seracılık ön plandadır. İç kısımlara ve yükseklere doğru sulu tarım 

yapılan alanlar azalır. Yayla alanlarında elma ve üzüm yetiştiriciliği ön plandadır.  

Gülnar ilçesi ve köylerinde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler; Üzüm, elma, zeytin ve 

badem’dir. Meyvecilik son yıllarda ilçe ve köylerinde gelişme içerisindedir. Nitekim özellikle 

el ve diş bademi üretimi 2017 yılı itibariyle 2.087 ton olarak gerçekleşirken; Mersin ili toplam 

badem üretiminin %21.17’lik kısmı Gülnar ve köylerinden elde edilmiştir. Gülnar yöresinde 
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yetiştiriciliği yapılan başlıca badem çeşitleri; “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”, “Texas” 

ve “Tuano”, İlçe ve çevresinde badem yetiştiriciliğinin esas sorunları; anaç ve çeşit seçimi, arazi 

seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve pazarlama 

konularında yapılan bilinçsiz uygulamalardır. Bunun yanı sıra yörede badem yetiştiriciliğinin 

geliştirilmesi için; üretici birlikleri ve kooperatiflerin daha etkin hale getirilmesi, pazarlama ve 

depolama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi modern yetiştiricilik tekniklerine hızlı bir 

şekilde geçilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Badem,  Gülnar,  Anaç, Çeşit,  Budama, Sulama 

ALMOND GROWING IN GULNAR  

ABSTRACT 

Turkey is one of the important natual-spread area of hard-shelled, of almond. The world almond 

production 3.214.303 tonnes which Turkey has 85.000 tonnes of total amount of almond. After 

USA, Spain, Iraniani, Morocco and Syria, Turkey is the sixth almond producer country in the 

world. The height from the sea of the center of the Gulnar town is araound 950 meters. Dry 

farming and horticulture activities are advanced in suitable areas. The Gulnar town has 

Mediterrenean climate. In some years hail can be damaged to agricultural products. Agricultural 

activities are being done in especially in plateau plains, plains and valleys. In the coastal region 

of the town; citrus, peanut and greenhouses favorites. As progressively internal parts of the 

town; irrigated agriculture decreases. Apple and grape growing are more in plateau areas.  

 Grape, apple, olive and almond are the most products, produced in Gulnar district. 

Horticulture has developed in recent years. Thus, in 2017, almond production of the Gulnar has 

2.087 tonnes. So Gulnar has the 21.17% total almond production of the Mersin city. The most 

cultivated almond cultivars are “Ferragnes”, “Ferraduel”, “Nonpareil”, “Texas” and “Tuano”. 

The generel problems of the almond growing in Gulnar, are rootstock and variety selection, 

land selection, pruning, irrigating, fertilization, control of pests and diseases, harvesting and 

marketing. Also, Cooperatives and producer clusters should be more effective, marketing and 

storage activities must be better end effective, for the development of the almond growing in 

Gulnar district. 

Key words: Almond,  Gülnar, Rootstock,  Cultivar,  Pruning, Irrigating   
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SİLİFKE KALESİ KAZILARINDA 2018 YILINDA BULUNAN PİPOLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Halil SÖZLÜ 

ÖZET 

Silifke Kalesi, Mersin-Konya yolu üzerinde ve Göksu nehri kenarında konumlanmıştır. Konumu 

itibariyle İç Anadolu Bölgesini Akdeniz’e bağlayan önemli bir yol üzerindedir. Bir orta çağ yapısı olan 

kale, 7. yüzyılda Bizanslıların, Müslüman Arap saldırılarına karşı Kilikya kıyılarını korumak amacıyla 

yaptıkları kalelerden biridir. Kale bir süre Ermeniler tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Haçlılar 

döneminde Rodos şövalyeleri ele geçirmiştir. Yaklaşık 20 yıl Rodos şövalyelerinin elinde kalmıştır. 

Karamanoğulları ve Osmanlılar arasında uzun süre anlaşmazlık konusu olan kale, 1471 yılında Gedik 

Ahmet Paşa’nın yöreyi almasıyla Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 2011 yılında başlayan Silifke Kalesi 

Kazı çalışmaları halen devam etmektedir. 2018 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkan çok sayıda pipo 

bulunmaktadır. Bunların çoğu kırık formda olup tüm ve tüme yakın olanları da vardır. Bildiri 

kapsamında bu lülelerden farklı özelliklere sahip olan pipolar seçilmiş ve genel bir değerlendirme 

yapılmaya çalışılmıştır. Bu küçük buluntular bizlere o dönemin yaşam biçimi hakkında bilgiler 

vermektedir. Pipolar kendi içinde değerlendirme yapıldıktan sonra Anadolu’daki diğer benzer 

örnekleriyle karşılaştırması yapılacaktır. Daha sonra bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında çalışmamız 

bir sonuca bağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Silifke, Kilikya, Kale, Lüle, Mersin. 

THE EVALUATION OF PIPES FOUND IN 2018 PERIOD SILIFKE CASTLE 

EXCAVATIONS 

ABSTRACT 

Silifke Castle is located on Mersin - Konya road and nearby Göksu River. It is located on a very 

important road connecting Middle Anatolia and Mediterranean in respect of its location. The castle from 

the middle age is one of the castles built by byzantians to protect the coast of Cilicia against to Muslim 

attacks. The castle was used by Armenians for a short time. After that, it was captured by Rhodes 

Knights. It was used by Rhodes Knights over twenty years. The castle causing conflicts between 

Karamanogulları and Ottomans was captured by Ottomans through the conquest of region by Gedik 

Ahmet Pasha. The excavations of Silifke Castle started in 2011 and have been continuing. There are a 

lot of pipes found in excavations in 2018. Most of them are broken but there are also unbroken and 

nearly unbroken pipes. In the respect of the report, the pipes having different features were selected 

among these Lüles and it was tried to make a general evaluation. These little historical artifacts give us 

a lot of information about the lifestyle in that time. These pipes will be compared with the other similar 

examples in Anatolia after they are compared among themselves. Then our report is going to be finished 

in the respect of these evaluation and information. 

Key Words: Silifke, Cilicia, Castle, Pipe, Mersin. 
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ABDOMİNAL CERRAHİ GEÇİREN GERİATRİK HASTALARDA DÜŞÜK DOZ 

KETAMİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Osman ŞAHİN 

Hale BORAZAN 

Yasin TİRE 

ÖZET 

Bu çalışmada indüksiyon öncesi subanestezik dozda uygulanan ketaminin, BİS rehberliğinde, 

genel anestezi altında elektif abdominal cerrahi operasyonu planlanan geriatrik olgularda 

kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Elektif alt abdominal 

cerrahi girişim planlanan, 65 yaş ve üzeri 40 hasta, rastgele iki gruba ayrılarak kontrol ve 

ketamin grupları oluşturuldu. İndüksiyondan 5 dk önce Kontrol grubu hastalara iv 5 ml SF, 

Ketamin grubu hastalara iv 0.5 mg/kg (SF ile sulandırarak 5 ml) ketamin verildi. İndüksiyon 

öncesi, sonrası ve operasyon sonlanana kadar her 15 dk?da bir, KAH, SAB, DAB, OAB, BİS, 

SpO2, ETCO2 ve ET Sevo ölçüldü. Ekstübasyon zamanı, spontan göz açma zamanı, 2. ve 5. 

dklardaki Aldrete Derlenme Skorları kaydedildi. Operasyondan bir gün önce SMMT, TDT, 

SÇT yapılan hastaların postoperatif 1. ve 6. saatlerde testleri tekrarlanarak kognitif 

fonksiyonları değerlendirildi. Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Kontrol grubunda total remifentanil tüketimi 

ketamin grubundan anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p<0.001). Her iki grubun ekstübasyon 

süresi, göz açma süresi, 2. ve 5. dk.?lardaki Aldrete Derlenme Skorları arasında anlamlı farklılık 

bulunamadı (p>0.05). Kontrol ve ketamin grubu hastaların preoperatif dönemdeki SMMT, TDT 

ve SÇT ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmazken (p>0.05) 1. saat ve 6. saatteki 

sonuçların, ketamin grubunda kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.01). 

Kontrol ve ketamin grubu ayrı olarak, Friedman analizi ile karşılaştırıldığında; her iki grupta 

da sonuçlarda farklılık belirlenmiştir (p<0.001). Farkın hangi ölçümler arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon analizinde; Kontrol grubundaki 

hastaların postop. 1. saatte puanın düştüğü, 6. saatte puanının yükselmeye başlamasına karşın 

preoperatif dönemdeki düzeye ulaşamadığı saptanmıştır. Ketamin grubunda ise anlamlı farkın 

1.saatten kaynaklandığı, postoperatif 1. saatteki değerlerin hem preoperatif hem de postoperatif 

dönemdekine göre anlamlı düzeyde düşük olduğu (p<0.001), 6. saatte yükselerek preoperatif 

dönemdeki düzeye ulaştığı saptanmıştır. Sonuç: Genel anestezi altında elektif abdominal 

cerrahi operasyonu planlanan geriatrik olgularda subanestezik dozda (0,5 mg. kg-1) uygulanan 

ketaminin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ketamin, kognitif fonksiyon, geriatrik hasta, abdominal cerrahi 
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EFFECT OF LOW DOSE KETAMINE ON POSTOPERATIVE COGNITIVE 

DYSFUNCTION IN GERIATRIC PATIENTS UNDERGOING ABDOMINAL 

SURGERY 

ABSTRACT 

We aimed to investigate the effect of low dose ketamine on cognitive functions in geriatric 

patients undergoing elective abdominal surgery under general anesthesia. Methods: Forty 

patients aged 65 and older planned for elective abdominal surgery were randomly divided into 

two groups. While 5 ml- physiological serum was administered to the control group, ketamine 

group received 0,5 mg/kg ketamine in IV form 5 minutes before induction. Hemodynamic 

variables, BIS, etCO2 and ET-Sevo were measured every 15 min until the end of the operation. 

Furthermore, extubation time, time to spontaneous eye opening and Aldrete Scores were 

measured. Standardized Mini Mental Test (SMMT), Triger Dot Test (TDT) and Clock Drawing 

Test (CDT) were performed 24 hours prior to the operation and repeated 1 hour and 6 hours 

after the operation. Results: There were not statistical differences in terms of demographic 

characteristics (p>0.05). Total remifentanil consumption in the control group was significantly 

higher than in the ketamin group (p<0.001).There were no differences between two groups with 

respect to the extubation time, time to eye opening and Aldrete Scores at 2nd and 5th minutes. 

(p>0.05). SMMT, TDT, CDT values measured preoperatively didn’t vary statistically (p>0.05) 

between the groups but results at the postoperative 1st and 6th hours were higher in the ketamine 

group (p<0.01). Results at the postoperative 1st hour were lower in the control group, whereas 

results at the 6th hour increased although they didn?t return to the preoperative values. The 

difference in the ketamine group was lower than both preoperatively and postoperatively 

(p<0.001). Conclusion: We concluded that low dose ketamine had positive effects on cognitive 

functions in geriatric patients undergoing elective abdominal surgery under general anesthesia.  

Key words: Ketamine, cognitive function, geriatric patient, abdominal surgery 
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MERSİN/TARSUS KIYI BÖLGESİ GELİŞİMİNİN TURİZM AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 1998-2018 

 Şükran ŞAHİN 

Gözde OK 

ÖZET 

Kıyısal alanların korunması, yönetimi ve iyileştirilmesi üzerine birçok araçlar geliştirilmiş 

olmasına karşın; kaynaklar, zayıf kıyı yönetimi uygulamaları nedeniyle giderek daha fazla zarar 

görmektedir. Bu nedenle kaynakların kullanımında daha akılcı kararların üretilebilmesi ve 

yönetilmesi için yeni bir yaklaşıma olan gereksinim dolayısıyla, Ankara Üniversitesi araştırma 

fonu destekli 98-11-04-001 No.lu proje 2001 yılında tamamlanmıştır. Proje ile sürdürülebilir 

peyzaj planlama kapsamında kıyısal alanların planlanmasında ve kapasite geliştirmede 

kullanılabilecek bir model önerilmiştir. Model, Tarsus kıyı bölgesine uygulanmıştır. Araştırma 

alanının sınırlarını doğuda Berdan Nehri, batıda Kazanlı yerleşimi, kuzeyde Adana-Mersin 

karayolu ve güneyde Akdeniz oluşturmaktadır. Projenin sonucunda insan kaynakları açısından 

kapasite geliştirme hedeflerini de mekânsal olarak ortaya koyacak bir biçimde peyzaj gelişim 

stratejileri ortaya konulmuştur. Çalışma sırasında sosyo-kültürel yapının analizi için 1998 

yılında 30 yerleşimde 704 haneye yüz yüze anket uygulanmıştır. Bu bildiri ile 1998 yılı anket 

sonuçlarına ve alan doğal özelliklerine göre 20 yıl önce ortaya konulan kırsal tarımsal arazi 

yapısı, kıyı özellikleri ve turizm gelişim stratejileri; günümüz arazi kullanımı/arazi örtüsü ile 

karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Sonuç olarak, doğal ve kültürel peyzaj özelliklerine ilişkin 

gelişim, eleştirel yaklaşımla tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: turizm, doğal ve kültürel peyzaj, sosyo-kültürel yapı, sürdürülebilir peyzaj 

planlama. 
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VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ 

 Fazıl ŞEN 

 Ataman Altuğ ATICI 

ÖZET 

Kapalı bir havza özelliğinde olan Van Gölü Havzası?nda göl, gölet, baraj gölü ve akarsu olmak 

üzere çok sayıda ve çeşitte su kaynağı bulunmaktadır. Bu su kaynaklardan en önemlileri 

Karasu, Bendimahi, Deliçay, Zilan, Karmuç, Sapur, Güzelkonak, Engil, Memedik ve Akköprü 

dereleridir. Bunların dışında mevsimlik olmak üzere Van Gölü?ne dökülen çok sayıda küçük 

akarsu yer almaktadır. Van Gölü dışında havzada doğal olarak Erçek, Arin, Aygır, Süphan 

(Sultan), Nazik, Nemrut ve Turna (Keşiş) gölleri bulunmaktadır. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü 

(VAN) tarafından yapılan Koçköprü, Sarımehmet, Morgedik ve Zernek baraj gölleri ile Sıhke, 

Dereüstü, Kurubaş, Gölalan, Şahgeldi, Dolçimen (Dolutaş), Yumruklu, Altınboğa, Ağartı, 

Gövelek, Dönerdere, Çubuklu, Gölegen, Morçiçek ve Aşağı Tulgalı göletleri de diğer yapay su 

kaynaklarını oluşturmaktadır. Boncuklu, Baklatepe, Sırımlı, Ortanca, Göllü, Yeni Emek ve 

Beyaztaş Göletleri ise yapımına devam edilen göletlerdir. Bu çalışmada Van Gölü Havzası?nda 

yer alan doğal ve yapay su kaynaklarının özellikleri ve mevcut durumu hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

WATER SOURCES AND PROPERTIES IN VAN LAKE BASIN 

ABSTRACT 

There are many and varied water sources in Van Lake Basin which is a closed basin including 

lakes, ponds, reservoirs and streams. The most important streams are Karasu, Bendimahi, 

Deliçay, Zilan, Karmuç, Sapur, Güzelkonak, Engil, Memedik and Akköprü. However, there are 

many seasonal streams are poured into Van Lake. There are naturally Erçek, Arin, Aygır, 

Süphan (Sultan), Nazik, Nemrut and Turna (Keşiş) lakes in the basin except Van Lake. 

Koçköprü, Sarımehmet, Morgedik and Zernek Dam Lake and Sıhke, Dereüstü, Kurubaş, 

Gölalan, Şahgeldi, Dolçimen (Dolutaş), Yumruklu, Altınboğa, Ağartı, Gövelek, Dönerdere, 

Çubuklu, Gölegen, Morçiçek and Aşağı Tulgalı ponds made by the 17th DSI (VAN) are the 

other artificial water sources. Boncuklu, Baklatepe, Sırımlı, Ortanca, Göllü, Yeni Emek and 

Beyaztaş Ponds are not completed ponds. This study, it is aimed to give information about the 

properties and current status of natural and artificial water sources in Van Lake Basin. 
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X VE Y KUŞAKLARININ ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN 

İNCELENMESİ ÜZERİNE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA 

 Şenay ŞENER 

Murat KOÇ 

Yonca BİR 

ÖZET 

Bireyler veya gruplar arasında çıkan çatışmaların yönetilmesinin uygun çatışma yönetimi 

stratejisinin uygulanmasına bağlı olduğu belirtilmektedir. Günümüzde X ve Y Kuşaklarının 

aynı örgüt içinde ve aynı birimlerde çalıştığı, kuşakların çalışma tarzları ile işe yönelik tutum 

ve değerlerindeki farklılıkların bulunması nedeniyle, bu çalışmada X ve Y Kuşağı çalışanlarının 

çatışma yönetim stratejilerinde farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bilgiler 

ışığında kuşakların psikolojik koşullarını geliştirmek, örgütlerin farklı kuşaklarla bir arada daha 

verimli ve etkin çalışabilmelerine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve örgüt psikolojisine katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma; Mersin ilinde büyük ölçekli kurumsal yapıdaki bir 

firmanın lojistik sektöründe faaliyet gösteren X ve Y kuşağı çalışanları üzerinde yapılmıştır. 

Kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 156 çalışan ile gerçekleştirilen araştırmada veri 

toplama aracı olarak 2 bölüm ve 33 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Çatışma yönetim 

stratejilerinin işbirliği, uzlaşma, uyma, kaçınma ve hükmetme olarak beş alt boyutu ele alınmış 

olup IBM SPSS Statistics 20.00 ile yapılan analizler sonucunda X ve Y kuşağı çalışanlarının 

çatışma yönetimi stratejilerinin uyma ve kaçınma alt boyutlarında farklılaşma gösterdiği 

görülmüş, Y kuşağı çalışanlarının uyma ve kaçınma alt boyutu puan ortalamalarının X kuşağı 

çalışanlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. X ve Y kuşağı çalışanlarının çatışma 

yönetimi stratejilerinin işbirliği, uzlaşma ve hükmetme boyutlarında ise farklılaşma 

bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kuşak Kavramı, X Kuşağı, Y Kuşağı, Çatışma, Çatışma Yönetimi, Çatışma 

Yönetimi Stratejileri. 
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A STUDY ON CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF X AND Y GENERATIONS 

IN LOGISTIC SECTOR 

ABSTRACT 

It is mentioned that the management of conflicts between individuals or groups in a way that 

contributes to the realization of organizational goals depends on the implementation of the 

appropriate conflict management model. By studying the differences between the working 

styles of the generations and the attitudes and values of the work in the present generation where 

the X and Y generations are working in the same organization and in the same units within the 

organization it is examined whether there is a difference in the conflict management strategies 

of the X and Y employees in the study to gain a different perspective on their ability to work. 

It is aimed to improve the psychological conditions of generations in the light of the information 

obtained, to give different perspective to the organizations to work together more effectively 

and effectively with different generations and to contribute to the psychology of the 

organization. The study was conducted on the X and Y generations working in a company in a 

large scale institutional structure in Mersin province in the logistics sector. In the survey 

conducted with 156 employees using the sampling method easily, 2 part and 33 questionnaire 

forms were used as data collection tool. Questionnaires were conducted on X and Y employees 

to examine differences in the subdimensions of cooperation, reconciliation, compliance, 

avoidance and superiority among the strategies that generations used in conflict management. 

Analysis with IBM SPSS Statistics 20.00 reveals that the conflict management strategies of X 

and Y employees differ in terms of compliance and avoidance, and that Y generation employees 

have a higher average than X generation employees. The conflict management strategies of X 

and Y generation workers did not differ in terms of cooperation, compromise and domination. 

Key Words: Generation, Gen X, Gen Y, Conflict, Conflict Management, Conflict Management 

Styles. 
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DİKEY BİNALARDA FOTOVOLTAİK PANELLERİN İLKELERİNİN KULLANIMI 

 Riyad ŞİHAB 

ÖZET 

1970'lerin enerji krizi, alternatif enerji kaynaklarının önemini anlamada yardımcı oldu ve sanayi 

devriminden sonra yaygın olarak kullanılan fosil yakıt kaynaklarının çevre dostu ve 

yenilenebilir olmadığını söyledi. Doğal kaynakların önemli bir bölümünü kullanarak çevre 

kirliliğine neden olan inşaat sektörü, ham maddeyi çıkarma aşamasından başlayarak inşaat, 

kullanım ve yıkım aşamalarında enerji kullanmaktadır. Hem enerji hem de ekoloji politikası 

açısından bakıldığında, binaların enerji tasarrufunun geliştirilmesine, enerji kullanımını 

azaltmaya yönelik uygun maliyetli yollara, çevresel olarak güvenli tesislere ve sürdürülebilir 

mimariye doğru bir eğilimi teşvik etmesi gerekmektedir. Son yirmi yılda, binaların enerji 

verimliliğinde büyük gelişmeler olmuştur. Ancak, şimdiye kadar yapılmış olan pasif ve aktif 

yaklaşımlardaki kazanımlar sürece sadece bir başlangıç gibi görünüyor. Binalara entegre edilen 

fotovoltaikler, verimliliği artırırken elektrik üreterek bir sonraki adıma bina teknolojisini 

kazandırmaya yardımcı olabilir.Dikey yapı zarfı, yapının işlevi ve dış çevresi ile tutarlı bir 

şekilde mimari formun ve ambiyansın yaratılmasında önemli bir role sahiptir. Doğal olarak, 

isteğe bağlı zarf biçimlerinin tasarımları, doğrudan PV panellerin etkili kullanımı ile ilgilidir. 

Bu bağlamda, makale size PV panelleri ile bina kabuğu temel tasarım prensiplerini tanıtacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, PV sistemlerinin kısa bir özetini, dikey bina zarfında etkin kullanım 

seçenek ve fırsatlarını ve yapısal gereklilikleri ortaya koymaktır. 
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USING PRINCIPLES OF PHOTOVOLTAIC PANELS ON VERTICAL BUILDINGS 

ABSTRACT 

The energy crisis of the 1970s helped to understand the importance of alternative energy sources 

and that the fossil fuel resources which used extensively after the industrial revolution were not 

environmentally friendly and renewable. The construction sector, which causes environmental 

pollution by using a significant portion of natural resources, uses energy in construction, 

utilization and demolition stages starting from the step of removing the raw material. From both 

energy, and ecology policy points of view, buildings need to promote a trend toward the 

development of energy conservation, cost-effective way to reduce energy use, environmentally 

safe facilities, and sustainable architecture. In the last twenty years, great improvements have 

been made in the energy efficiency of buildings. However, the gains, in passive and active 

approaches, already made are seemed to be just a start to the process. Photovoltaics integrated 

into buildings can help to take building technology to the next step, by generating electricity 

while enhancing efficiency. The vertical building envelope has an important role in creation of 

the architectural form and the ambiance in consistency with the function and external 

environment of the building. Naturally, the designs of optional forms of envelope are directly 

related to the effective using of PV panels. Within this context, the article will introduce you to 

the basic design principles of building envelope with PV panels. The aim of this study is to give 

a brief summary of PV systems, options and opportunities of effective using in vertical building 

envelope, and constructional necessities. 
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KATALAN VAKİTLERİNİ KULLANARAK ESKİ YAPILARIN RESTORASYONU 

Riyad ŞİHAB 

ÖZET 

Mimarlık tarihi çerçevesinde üç ana yapı türü, mimari evrimi karakterleri etmiştir: Masif, çerçeve ve 

kabuk. Bu alt bölüm, harika uygulamaların (örümcek ağı veya çiçek camı gibi) bulunabileceği yerlerde 

hemen keşfedilebilir. Özellikle yumurta kabuğu, arı kovanı, deniz kabuğu veya böcek dermal iskeleti 

gibi doğal kabuk yapılarının insanın şaşkınlığını her zaman heyecanlandırdığını ve insan yapılarında 

kopyalanabilecek temel bir model oluşturduğunu vurgulamak önemlidir. Kabuk yapılarının bir diğer 

önemli yönü, mimaride temel bir rol oynayan estetiktir. Bu çalışmanın amacı, tabicada tekniğiyle 

gerçekleştirilen unsurların yapısal yönleri üzerine yoğunlaşarak, geleneği modernite ile birleştiren 

çerçeveyi tanımlamaktır. Temel olarak bu teknik, bóve databicada, Katalan tonozları olarak da bilinen 

özel bir tonozlu yapı tipi oluşturmak için kullanılmıştır. Bu teknik, esas olarak alçıtaşı esas alan harç 

tabakası ile uzunlamasına sıralı tuğlalar yerleştirerek ince kalınlığın gerçekleştirilmesine 

dayanmaktadır. Karakteristik düşük toplam kalınlık ve tuğla ve harç tabakası kalınlığı arasındaki oranın 

ikiden fazla olmaması nedeniyle, genel malzeme, inşaat tarihinde kabul edilen bir birinci tip kompozit 

malzeme olarak kabul edilebilir. Sonuçlar, bu tür tonozların kendine has özelliklerinin, antik yapıların 

restorasyonunun yapısal yönlerinde ve yeni tasarımların tasarımında önemli bir yol açtığını doğruladı. 

 

THE RESTORATION OF ANCIENT STRUCTURES BY USING CATALAN VAULTS 

ABSTRACT 

In the framework of history of architecture three main different construction typologies characterized 

the architectural evolution: the massive, the frame and the shell. This subdivision can be immediately 

discovered in nature where wonderful applications ? such spider?s web or flower glass ? can be found. 

In particular it is important to emphasize that natural shell constructions such eggshell, beehive, seashell 

or bug dermal skeleton always excite human astonishment and constitute a fundamental model to be 

copied in human constructions. Another important aspect of the shell constructions is the aesthetical one 

which plays a fundamental role in architecture. The aim of this study is to describe the framework 

focusing the attention on the structural aspects of elements realized with the tabicada technique, 

combines the tradition together with the modernity. Mainly this technique has been used for building a 

particular type of vaulted structures also known as bóve databicada, Catalan vaults. This technique rests 

on realizing thin thickness by laying bricks lengthwise alternated with layer of mortar mainly based on 

gypsum. Due to the characteristic low overall thickness and to the fact that the ratio between the brick 

and mortar layer thickness is no more than two, the overall material can be regarded as a first type of 

composite material adopted in the history of construction. The results confirmed the peculiar features of 

such vaults opening an important way in the structural aspects of the restoration of ancient structures as 

well as in the design of new ones. 
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THE ROLE OF THE DESIGN OF ENGINEERING IN THE DEVELOPMENTS OF 

EUROPE IN THE PAST 

Riyad ŞİHAB 

ABSTRACT 

The construction engineering is the most popular which offers a particular challenge because 

almost every structure or system that designed and built by structural engineers is unique. One 

structure so rarely duplicate as another exactly. Even when structure seems to be identical, site 

requirement or other factors generally result in modifications. Large structures like dams, 

bridges, or tunnels may differ substantially from previous structures. The structural engineers 

must, therefore, always be really and willing to meet new challenges. Nobody can ignore the 

role of the feat in engineering. For instance, if we look up the incident history of human beings 

we can find uncountable samples. So the greatest feat of engineering since Roman times was 

the French achievement between 1666 and 1681 of the Languedoc canal to link the 

Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. The reinforced concrete has been used even if it is 

not resistant as much as natural rocks for a long time. Reinforced concrete, which has steel bars 

embedded in it. In this study the historical constructions have been investigated in Europe in 

past and compared with new methods in design. It is necessary to get the lessons from these 

huge projects which comprise a lot of the experience for new engineers and utilize them for 

carrying out resistant constructions against the natural disasters like Earthquakes. Finally many 

suggestions are given. 
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MİMARİ TASARIMDA İLHAMIN ROLÜ 

Riyad ŞİHAB 

 

ABSTRACT 

The architectural perception has the aim to get the specific relationship between the forms and meanings. 

The causal relationship between the meaning of each other `s perception, and the perception of the form 

with the designer. This relation has been resulted at which the students` suffer from the most throughout 

their architectural teaching process which might be the difficulty of clarifying the relations during the 

design process. For instance, the difficult issue in clarifying the relation during the architectural design 

process as intellectual ability `to generate the ideas of design; represented by producing the highest 

number of possible ideas of forms related to the certain designing problem. The method that has been 

employed the study of the form and meaning and their perceptions, associating from imagination with 

its meaning and use nature to achieve association results. Disparity among architectural students has 

been distinguished through their tested performance on theoretical architectural design activities. The 

phenomenon of associating the form with a certain meaning has been linked to achieving figurative 

usage by demonstrating the placement of form and meaning and their architectural relationship. Versus 

the actual usage of the meaning which fulfills its role of leading receiver?s mind to imagine the meaning 

unconditionally because of causal language relationship between the form and its meaning which may 

be capable of achieving this purpose. The most may feel like the architect but is not easy to carry out 

the most purposes which should be taken in a count to satisfy two important targets. First of all the 

problem should be obtained in property way. Second thing is, clarifying the solution of this issue. In this 

study, the perception of architects would be related to education and the background of general facts of 

science, because the design needs all the knowledge about the environment and the culture of the region 

which we need to serve in. The role of perception has been investigated and some suggestions are given 

to realize the perception especially for new architects who may get huge and wide experience from very 

famous architects such as ZAHA HADID. The lack of wide view to the life and the lack of experience 

would lead to awful result for the architects who have narrow mind and cannot get significant perception 

for this career. As a conclusion, the perception has a very important role in design in architecture to be 

able to build ecstatic and strong construction. So the experience would play a very important role in 

design and perception. Here the essential steps to get innovation in design and how we may fıgure out 

the facing problems are discussed in detail. 

Keywords:  Architect, design, environment, perception. 
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COMPARISON OF RESULTS OF DUAL MESH HERNIOPLASTY AND OMENTAL 

INTERPOSITION POLYPROPYLENE MESH HERNIOPLASTY IN INCISIONAL 

HERNIAS 

Gürcan ŞİMŞEK 

Ahmet TEKİN 

Adil KARTAL 

Barış SEVİNÇ 

ABSTRACT 

Introduction: Recently, with the improvement of dual meshes, that has no harm when in touch 

with the intraabdominal organs, intraperitoneal mesh hernioplasty techniques became more 

popular. Intraperitoneal repair can also be done by polypropylene mesh with interpositioning 

of the omentum. The aim of this study is to compare the results of omental interposition mesh 

hernioplasty and intraperitoneal mesh hernioplasty.  

Material and Methods: The study was conducted as a prospective observational study. In 

between January 2008 and January 2012 patients with incisional hernia were divided into two 

groups according to suitability of the greater omentum as omental interposition mesh 

hernioplasty and intraperitoneal dual mesh hernioplasty.  

Findings: The median follow up period of all 49 patients were 17 (4-48) months. Operation 

time was significantly longer in omental interposition mesh hernioplasty group (p<0.05). 

Length of hospital stay, drain take off time and the complication rates were similar in between 

the groups. The recurrence rates were also similar, however, in omental interposition mesh 

hernioplasty group the cost was significantly lower (p<0.05). 

Conclusion: Although omental interposition mesh hernioplasty technique takes more time, in 

cases that great omentum is suitable; this technique can be used safely with lower cost.  
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EKO TASARIM YAKLAŞIMI İLE İNOVATİF LAZER SİSTEMLERİN MERSİN 

SANAYİİNDE KULLANIM 

Tuncay ŞİMŞEK 

 Orhan ERDEN 

ÖZET 

Lazer sistemleri günümüzde gelişimi hızla devam eden teknolojik inovasyonların başında 

gelmektedir. Birçok alanda uygulaması bulunan lazer teknolojilerinin Mersinde kullanımı son 

yıllarda önemli derecede artmaktadır. Bu çalışmada, eko tasarım yaklaşımı ile inovatif lazer 

sistemlerin üç ana aşamadan oluşan süreçte analizi yapılmıştır. Ekonomik yönden analizde; 

Mersin sanayiinde kullanılan klasik yöntemlere göre inovatif lazer sistemlerin ekonomik açıdan 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çevresel yönden yapılan analizde; inovatif lazer sistemlerin 

Mersin sanayiinde çevre üzerindeki etkileri incelemesi yapılmıştır. Sosyal yönden ise; inovatif 

lazer sistemlerinden Mersin sanayiinde toplumsal beklentileri, ihtiyaçları ve sosyal etkileri 

incelenmiştir. Bu çalışmada eko tasarım yaklaşımı ile inovatif lazer sistemlerin Mersin 

sanayiinde kullanımı ve projeksiyonları araştırılarak literatüre katkı sağlanması da 

hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eko tasarım, Lazer, İnovasyon 

THE USAGE OF INNOVATIVE LASER SYSTEMS IN MERSIN INDUSTRY WITH 

ECO DESIGN APPROACH 

ABSTRACT 

Laser systems are one of the leading technological innovations that are developing rapidly. The 

usage of laser technologies, which have applications in the various field, has increased 

significantly in recent years. In this study, innovative laser systems are analyzed in three main 

stages with eco design approach. In economic analysis; economic effects of innovative laser 

systems are tried to be determined according to classical methods used in Mersin industry. In 

environmental analysis; the effects of innovative laser systems on the environment in Mersin 

industry were investigated. In socially analysis; social expectations, needs and social impacts 

of innovative laser systems in Mersin industry were investigated. In this study, it is aimed to 

contribute to the literature by using eco design approach and the projection of innovative laser 

systems in Mersin industry. 

Key Words: Eco design, Laser, Innovation 
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BİYOMİMETİK TASARIM YAKLAŞIMI İLE İNOVATİF KAVRAMSAL 

ALTERNATİF AYDINLATMA SİSTEM TASARIMI: LİGHT FOR MERSİN 

Tuncay ŞİMŞEK 

 Orhan ERDEN 

ÖZET 

İnsanların doğa ve içindeki canlılardan esinlenerek nitelikli ve fonksiyonel tasarım ürünleri oluşturma 

süreci biyomimetri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Biyomimetik Tasarım yaklaşımı ile 

alternatif bir aydınlatma sistemi ?Light for Mersin? tasarımı yapılmıştır. Tasarım süreci beş farklı 

aşamadan oluşmaktadır. İhtiyacın saptanması aşamasında kullanıcıların farkında olmadıkları bir ihtiyaç 

olarak eko aydınlatma sistemi tasarımcı bakışıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Seçme ve örnekleme 

aşamasında eko aydınlatma sistemi için kullanıcılardan edinilen bilgiler incelenip ihtiyaçlar belirlenmiş 

ve paydaş analizi yapılmıştır. Böylece tasarımı yapılacak ürün ve sistem için kullanıcıların beklenti ve 

talepleri belirlenmiştir. Örneğin gözlemlenmesi aşamasında; kullanıcının beklentileri, ihtiyaçları dikkate 

alınarak farklı kavramsal tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Teknik ve ekonomik değerlendirme sonucunda 

beyin fırtınası yapılarak en uygun tasarıma karar verilmiştir. Ürün ve doğadaki sistemin analojisi 

aşamasında; seçilen tasarım detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Detay tasarım, gerekli hesaplamalar, 

deneysel doğrulamalar ve en uygun malzeme seçimini içermektedir. Tasarım uygulaması, aşamasında 

da tasarlanan prototipler yardımı ile kullanıcının bu yeni ürünü denemesi istenir. Böylece elde edilen 

kullanıcı yorum ve görüşlerine göre ürün tasarımında değişiklikler yapılmakta ve ürün geliştirilme 

sürecine katkı sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Biyomimetik Tasarım, aydınlatma sistemleri, alternatif enerji sistemleri 

 

INNOVATIVE CONCEPTUAL ALTERNATIVE LIGHTING SYSTEM DESIGN WITH 

BIOMIMETIC DESIGN APPROACH: LIGHT FOR MERSIN 

ABSTRACT 

The process of creating qualified and functional design products inspired by nature and living creatures 

is defined as biomimetry. In this study, an alternative lighting system ?Light for Mersin? was designed 

with the Biomimetic Design approach. The design process consists of five different stages. In the 

determination phase of the need, the eco-lighting system has been tried to be determined with a view of 

the designer as a need that the users are not aware of. At the selection and sampling stage, the information 

obtained from the users for the eco lighting system were examined and the needs were determined and 

the stakeholder analysis was performed. Thus, the expectations and demands of the users are determined 

for the product and system to be designed. During the observation phase of the sample; different 

conceptual designs have been realized considering the expectations and needs of the user. After the 

technical and economic evaluation, the most appropriate design was decided by brainstorming In 

analogy of product and system of nature system; selected design is discussed in detail. The detail design 
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includes the necessary calculations, experimental verifications and the selection of the most suitable 

materials. In the design application stage, the user is asked to try this new product with the help of the 

designed prototypes. Thus, product design changes are made according to user comments and opinions 

and the product development process is contributed. 

Key Words: Biomimetic Design, Lighting Systems, Alternative Energy Systems 

 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU  

(AHENK KANUNU) 

Server Ali Oğlu ŞİRİNOV 

ÖZET 

Makalede Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde büyük ünlü uyumu (ahenk kanununu) 

araştırılmıştır. Her iki dilde kalınlık-incelik uyumu karşılaştırılmış ve yeni sonuçlar elde 

edilmiştir. Türk kökenli ve alıntı sözler çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Azerbaycan Türkçesinde büyük ünlü uyumu olmayan Türk kökenli bazı sözler var ki, aynı 

sözlerin Türkiye Türkçesinde büyük ünlü uyumu var. Aynı zamanda Türkiye Türkçesinde 

büyük ünlü uyumu olmayan Türk kökenli bazı sözler var ki, aynı sözlerin Azerbaycan 

Türkçesinde büyük ünlü uyumu var. 

Makalede büyük ünlü uyumu ve ekler (şekilçiler) de incelenmiştir. Azerbaycan Türkçesinde 

milli kökenli ekler kelimelere eklendiğinde büyük ünlü uyumuna uyar. Fakat bu, kendini 

Türkiye Türkçesinde tam olarak doğrultmaz. 

Araştırma gösteriyor ki, Azerbaycan Türkçesinde bazı alıntı sözler büyük ünlü uyumuna 

uyuyor. Lakin bu sözler Türkiye Türkçesinde büyük ünlü uyumuna uymuyor. Öyle alıntı sözler 

de var ki, Türkiye Türkçesinde büyük ünlü uyumuna uyuyor, ama Azerbaycan Türkçesinde 

uymuyor. Bu mesele de yazıda açıklık bulup. 

Yazıda bazı görüş ve düşünceler de ireli sürülmüştür. Türk dillerinde uzun ünlü veya vurgusu 

ilk hecede olan bazı alıntı sözler var. Bu sözlerde tesadüfen kalın veya ince ünlüler olsa bile, 

büyük ünlü uyumu aktarılamaz. Çünkü bu sözlerde ünlü seslerin telaffuz uyumu bozulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Azerbaycan, Türkiye, Türkçe, ahenk, büyük, ünlü, uyum, ekler, kanun. 
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THE VOWEL HARMONY (THE LAW OF HARMONY) IN AZERBAIJAN AND 

TURKEY TURKISH 

ABSTRACT 

The article investigated the vowel harmony (the law of harmony) in Azerbaijani and Turkey 

Turkish. Both languages has compared front and back vowel harmony and obtained new results. 

Turkish origin and borrowed word (loanwords) included in the work. There are some Turkish 

origin words in Azerbaijani language without the vowel harmony. But the same words in 

Turkey Turkish have the vowel harmony. There are also some Turkish origin words in Turkey 

language without the vowel harmony. But the same words in Azerbaijani Turkish have the 

vowel harmony. 

The article investigated the vowel harmony and suffixes. When the national suffixes in 

Azerbaijan Turkish add to the words, it is compatible with the vowel harmony. But this is not 

exactly true in Turkey Turkish. 

At the same time, vowel harmony of borrowed words in both languages was examined in the 

article. There are some borrowed words in Azerbaijani language compatible with the vowel 

harmony. But these words don`t compatible with the vowel harmony in Turkey Turkish. There 

are also some borrowed words in Turkey Turkish compatible with the vowel harmony. But 

these words don’t compatible with the vowel harmony in Azerbaijani Turkish. This issue is also 

clarified in the article. 

Some ideas and thoughts also reported in the paper. There are long vowels or accents in the first 

syllable of borrowed words in Turkish languages.  Even if there are front or back vowel in these 

words, don’t searching for vowel harmony. Because vowel voices harmony is disrupted in these 

words. 

Key words: Azerbaijan, Turkey, Turkish, harmony, great, vowel, suffixes, law. 
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OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA HİKÂYE RESİMLEME 

YÖNTEMİNİN ETKİSİ 

 Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Esin DÖNMEZLER 

ÖZET 

Okul öncesi dönemde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlıkta önemli bir yer 

tutmaktadır. Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemde geliştirilen okuma kavramlarına 

ilişkin becerilerin, ileriki yıllarda okuma başarısını olumlu yönde etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca okul öncesi dönemde el kaslarını çalıştıracakları birçok etkinlik ve çizgi 

çalışmaları yapılmasına rağmen ilkokula başladıkları zaman çocuklar yine zorlanmakta ve 

çalışmaları büyük bir zorlukla yapmaktadırlar. Bundan dolayı çocukları ilkokula hazırlayacak 

şekilde çizgi çalışmalarını hikâye resimleme yöntemini kullanarak dinleme, konuşma, okuma, 

yazma, dinlediğini, mekânda konuma uygun olarak resim yoluyla çizebilme, okuma yazma 

farkındalığını çocuklarda oluşturma ve el kaslarını güçlendirme çalışmalarında etkili olacaktır. 

Okul öncesinde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında hikâye resimleme yönteminin etkisinin 

ne düzeyde olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma tek gruplu yarı deneysel 

desende planlanmıştır. Çalışma Mersin ilinde bir devlet okulunda 27 okul öncesi öğrencisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Çizgi çalışmalarına göre basitten zora doğru sıralama yapılarak hikâye 

oluşturulmuş ve anlatılan hikâyeyi resimlemeleri istenmiştir. Çalışmanın son aşamasında kendi 

hikâyelerini kendileri çizerek oluşturmalarını, ailelerine yazdırarak arkadaşlarına anlatma 

çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonunda ilkokula hazırlık çizgi çalışmasında gelişme 

kaydedildiği ve aynı zamanda kitapları tanıma, inceleme, dikkatli dinleme, düşünme, konuşma, 

ifade etme, görsel algı ve çeşitli kavramları geliştirmelerine sebep olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 
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THE EFFECT OF STORY IMAGE METHOD IN READING AND PREPARING 

READING 

ABSTRACT 

In pre-school period, readiness to read and write plays an important role in the preparation of 

primary school. In the researches, it has been revealed that the skills related to reading concepts 

developed in pre-school period have a positive effect on reading success in future years. In 

addition, although many activities and line studies are carried out in the pre-school period, hand 

muscles are hard to do and they work hard when they start primary school. For this reason, it 

will be effective in drawing, speaking, reading, writing, listening, drawing in accordance with 

the position in the space, creating literacy awareness in children and strengthening hand 

muscles. It was aimed to determine the effect of the story drawing method on pre-school 

reading. The study was planned in a single group quasi-experimental design. The study was 

carried out with 27 preschool students at a public school in Mersin. According to the line studies 

from simple to difficult, the story was created and the story was asked to illustrate the story. In 

the final stage of the study, their own stories were drawn by themselves and their families were 

told to print and tell their friends. At the end of the study, it has been concluded that there has 

been progress in primary school preparatory line study and at the same time, it has led to the 

recognition of books, examination, careful listening, thinking, speaking, expressing, visual 

perception and various concepts. 
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PRESENTEEİSM YA DA İŞTE VAR OLMAMA HALİ: BİR FENOMENİ ANLAMA 

Derya TOKSÖZ 

Gizem ÇAPAR 

ÖZET 

İş hayatına yönelik yeni gelişmeler, çalışanlardan istenen yeni nitelikler ve onlardan beklenen 

daha iyi performans çalışanlar üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Zamanlarının büyük 

bir çoğunluğunu ev ile iş yerleri arasında geçiren kişiler hayattaki farklı rollerini aynı anda 

gerçekleştirmeye çalışmakta, bu durum ise kişilerde bedensel ve psikolojik rahatsızlıklara 

neden olmaktadır. Bu tür olumsuz durumlardan dolayı çalışanlar iş yerinde fiziksel anlamda 

bulunmasına rağmen zihinsel anlamda orada olmama/olamama durumunu yaşamaktadırlar. 

Alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde çalışan verimliliğini etkileyen birçok unsur olduğu 

ifade edilebilir. Bu unsurlardan önemli birisi de işte varolmama olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışan verimliliğinin artırılması konusunda işte varolmama halinin anlaşılması önemli 

görülmektedir. 2000?li yıllarda uluslar arası literatürde epey araştırılan bir konu olan işte 

varolmama, ulusal literatürde özellikle 2010?dan sonra akademisyenler tarafından araştırılmaya 

başlanmıştır. Kavramsal bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışma ile işte varolmama halinin 

içeriği, nedenleri, literatürde ne tür değişkenlerle ilişkilendirildiği ve sonuç olarak bu olumsuz 

halden kurtulabilmek için çözüm önerileri geliştirilmek amaçlanmıştır. 

 

PRESENTEEISM OR PRESENCE IN WORK: UNDERSTANDING A 

PHENOMENON 

ABSTRACT 

New developments in business life, new qualifications required from employees and better performance 

expected from them put significant pressure on employees. People who spend most of their time between 

home and workplace, try to perform different roles in life at the same time, this situation causes physical 

and psychological disorders to people. Due to such adverse situations, employees are physically but not 

mentally present at work. When researches in the field are examined, it can be stated that there are many 

factors that affect employee productivity. One of these factors is presenteeism. Hereby, for increasing 

the employee productivity, it is important to understand the presenteeism of employee. As a concept 

that has been researched in international literature since 2000s, presenteeism has only been started to be 

studied by national academicians after 2010. Designed as a conceptually, this study aims to examine the 

phenomenon of presenteeism, its antecedents and consequents and the variables associated with it. And 

consequently offer solutions about how to avoid from this negative situation. 
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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MANEVİ PSİKOLOJİK YARDIM (SEELSORGE) 

Ali TOPCUK 

 

ÖZET 

Dini danışma ve rehberlik, manevi rehberlik, moral hizmetleri, dini rehberlik, pastoral bakım 

gibi dilimize tercüme edilen, Manevi Bakım (İng.: Spiritual Care, Alm. Seelsorge) tıbbi ve 

sosyal bakım, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Bakıma muhtaç 

kişilerin maneviyatını (kişisel gelişimlerini, morallerini) güçlendirmeyi, hayata bağlılıklarını 

artırmayı, iç (manevi) dünyalarıyla barışık olmalarını, sağlamayı amaçlayan bakım 

hizmetleridir. Hastahanelerde, Hapishanelerde, Okullarda, Askeriyede, Toplumun en küçük 

birimi olan Ailede, kısacası insanın yaşadığı her yerde, manevi destek hizmetleri artık bugün 

bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu durum farklı 

değildir. Rehberlik süreci süreklidir ve bireyin yaşadığı her yerde vardır. Her geçen gün 

Türkiye’de manevi bakım ve danışmanlığa karşı artan bir akademik ve kurumsal ilgi dikkati 

çekmektedir Din ve maneviyat kaynaklarından yararlanılarak gerçekleştirilen manevî 

danışmanlık ve rehberlik, psikolojik danışma ve rehberlik yaklaşımları, yöntem ve tekniklerinin 

kullanıldığı profesyonel, psikolojik yardım ilişkisidir. 15 Kasım 1993 tarihinde Ankara’da 

toplanan I. Din Şurası’na Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Dini Konularda Toplumu Aydınlatma 

ile İlgili Başkanlık Görüşü” başlığıyla sunduğu tebliğde din hizmetlerinin alanları, camiler, 

eğitim merkezleri ve Kur’an Kursları, hastaneler, cezaevleri ve çocuk ıslahevleri, işyerleri ve 

aileler olarak belirlenmiştir (DİB, 1995: 63, 64). 1488?de Edirne Sultan Bayezit 

Dârüşşifası’nda akıl hastalarının tedavi edilmesi, 16. Yüzyıl başlarında Hürrem Haseki-

Sultan’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı Haseki Dârüşşifa’sında o dönemin en önemli bölümü 

Bimarhane (halk ağzında Tımarhane) bulunmasına rağmen manevi rehberlik hizmetleri 

kurumsal olarak gelişmemiştir. Son yıllarda üniversitelerimizde bilimsel bir alt yapının 

hazırlanmaya çalışıldığı, birçok hastanemizde manevi rehberlik hizmetlerinin verilmeye 

başlandığı görülmektedir. Batı devletlerinde ve hiristiyan dünyasında köklü bir geçmişe, 

profesyonel uygulamalara sahip olan manevi bakım ve rehberlik hizmetlerinin aynı şekilde 

aktarılması söz konusu olamaz. Ancak bilim dallarındaki gelişme ve buluşların evrensel olduğu 

düşünüldüğünde, ülkemizdeki teorik çalışmalara ve pratik uygulamaya ışık tutacağı kesindir. 

Bu sunumda, ben Almanyadaki tecrübelerimle ülkemizdeki manevi rehberlik faaliyetlerinin 

nasıl yapılanması, hangi bilimsel temellere oturması gerektiği konusundaki düşüncelerimi ve 

uyuşturucudan dolayı ceza almış insanların kaldığı terapi merkezindeki çalışmalarım hakkında 

bilgi vereceğim. 
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MERSİNDE METEOROLOJİK KURAKLIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Muhammet TOPUZ 

Murat KARABULUT 

İlhami DOĞAN  

ÖZET 

İklim değişiminin önemli sonuçlarından biri olan kuraklık, dünyanın birçok bölgesinde 

üzerinde önemle durulan çevresel sorunlardan biridir. Bu açıdan kuraklık konusunda farklı 

disiplinler çeşitli teknikler kullanarak kuraklığın izlenmesi noktasında önemli çalışmalar 

yapmaktadır. İnsan hayatını doğrudan veya dolaylı etkileyen iklim ve değişimini anlama 

çabaları, günümüzde artan bilgi birikimi ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile farklı bir boyuta 

taşınmıştır. Ülkemiz, kısa ve uzun vadede iklim değişikliğinin yaşanabileceği hassas bir 

konumdadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine bölgelerin vereceği tepkiler, bu hassasiyet 

oranlarına göre şekillenir. Küresel iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden birisi yağışlar 

üzerinde meydana gelip; bu durum bazı bölgelerde yağış azlığı nedeniyle kuraklığa neden 

olurken; bazı bölgelerde ise ekstrem yağışlar sonucu sel ve taşkınlar şeklinde kendini 

göstermektedir. Akdeniz iklim tipinin en belirgin özelliği; yaz ile kış mevsimleri arasında iklim 

koşulları bakımından görülen önemli farklılıklar ile başta yağış miktarı olmak üzere iklim 

elemanlarında izlenen yıllar arası yüksek değişkenliktir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM) 

ait Mersin istasyonun uzun yıllık (1970-2017) verilerine uygulanan Standardize Yağış İndeksi 

(SPI) analizine göre Mersin’de en kurak yıl 1973 olup; yıllık toplam yağış miktarı 278,8 

mm?dir. Bu değer uzun yıllık ortalama yağış ile karşılaştırıldığında 1973 yılı için yıllık toplam 

yağışta % 51.8 azalma söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kuraklık, Standardize Yağış İndeksi. 
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AN EVALUATION METEOROLOGICAL DROUGHTS IN MERSIN 

ABSTRACT 

Drought is one of the important results of climate change. People elaborate about this 

environmental issue in the many regions of the World. When viewed from this aspect, different 

disciplines are doing important studies by using various techniques about drought issue in the 

point of the drought tracing. The efforts for understanding climate and its trend which affect 

human life directly or indirectly, has been moved to a different dimension depend on advances 

and increasing in knowledge and technology. Turkey has a delicate position of climate change 

could occur in the short and long term. Therefore, the responses of the regions to climate change 

are formed by the ratio of this sensitivity. Therefore, the responses of the regions to climate 

change are formed by the ratio of this sensitivity. One of the greatest influences of global 

climatic variances occurs on rainfalls, while this climatic variances leads to drought in some 

areas due to the lack of rainfall, on the other hand flood and spates can occur as a result of 

excessive precipitation in some areas as well. The most prominent features of the Mediterranean 

climate type are the significant differences between summer and winter seasons in terms of 

climatic conditions and the high relative variability of the climatic elements, particularly 

rainfalls in the years that followed. According to the Standardized Precipitation Index (SPI) 

analysis applied to the long-term (1970-2017) data of Mersin station belonging to the General 

Directorate of Meteorology (MGM); The driest year in Mersin is 1973; the total annual 

precipitation is 278.8 mm. When this value is compared with the average annual precipitation 

there is a 51.8% reduction in the annual total precipitation for 1973. 

Key Words: Mersin, Drought, Standardized Precipitation Index. 
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HEMŞİRELİKTE İNOVASYON 

Fadime TORU 

ÖZET 

İnovasyon, ?bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde 

yenilenmesi, buluş yaratmak, farklı olmak? şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm dünyada 

yükseköğretim programları, gelecekteki işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için inovatif 

stratejiler uygulayarak eğitim kapasitelerini genişletmeye çalışmaktadırlar. Hemşirelik 

eğitimcileri de, inovasyon için mevcut müfredatlarda köklü değişikliklerin gerekli olduğunu 

bildirmektedir. Globalleşen dünyanın beklentilerini karşılayabilecek nitelikte hemşireler 

yetiştirebilmek için hemşirelik eğitimine inovatif stratejiler uygulamak zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak mevcut müfredatların içeriğinin fazla yüklü olması, farklı derslerde içeriğin 

tekrarlanması, öğrencilerin öğrenmek istedikleri konuları eğitimcilerin dikkate almaması, 

inovatif yaklaşımların ve elektronik öğrenme araçlarının kullanımının yeteri kadar 

desteklenmemesi gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, ortak bir gelecek vizyonu sağlamanın 

önemine ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesini destekleyen inovatif 

stratejiler çerçevesinde entegrasyon yöntemlerine dikkat çekmektir. Günümüzde bilimsel 

bilginin önemi giderek artmakta ve sağlık bakım uygulamaları hızla değişmektedir. Nüfusun 

giderek yaşlanması, akut hastalıkların kronikleşmesi ve bunlara bağlı olarak tedavi 

modellerinin hızla değişmesi, hasta bakımına ve bakımın niteliğine olan bakış açısını da 

değiştirmiştir. Ayrıca teknolojideki gelişimler ile yükseköğrenime gelen öğrenci profilindeki 

ve beklentilerindeki değişimler de eğitimde inovasyon gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Tüm 

dünyada yükseköğretim programları gelecekteki işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için inovatif 

stratejileri uygulayarak eğitim kapasitelerini genişletmektedir. Hemşirelik eğitiminde de son 

yıllarda uygulamaların kanıta dayalı olması, bilginin beceriye dönüştürülebilmesi amaçlı 

öğrencilerin simülasyon sistematiği ile eğitilmesi, hasta bakımında standardizasyon ve 

akreditasyon çalışmalarında artış gibi gelişmeler olmaktadır. Bu çalışmaların her biri 

hemşirelerin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini arttırarak, hemşirelikte inovasyon 

çalışmalarını kolaylaştırıcı olabilmektedir. Bununla birlikte hemşirelik eğitimcilerinin 

inovasyonu başlatabilmek ve sürdürebilmek için temel iki noktayı sürekli göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. Bu temel noktalardan birincisi; hemşirelik eğitimi veren 

kurumların ortak bir vizyon çerçevesinde stratejik planlar geliştirmeleri, ikincisi ise hemşirelik 

öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesini destekleyen inovatif stratejilerin 

Mersin'de hemşirelik müfredatlarına entegrasyonu olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İnovasyon, Değişim. 
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INNOVATION IN NURSING 

ABSTRACT 

Innovation is defined as ya renewal of science and technology in a way that provides economic 

and social benefit, creating an invention and being different İn. Higher education programs all 

over the world are trying to expand their educational capacities by implementing innovative 

strategies to meet the needs of future labor force. Nursing educators also report that fundamental 

changes in existing curricula are necessary for innovation. In order to train nurses capable of 

meeting the expectations of the globalizing world, it has become imperative to apply innovative 

strategies to nursing education. However, the content of existing curricula is overloaded, 

repetition of content in different courses, failure of educators to take into consideration the 

subjects they want to learn, not being adequately supported by innovative approaches and the 

use of electronic learning tools. The aim of this study is to draw attention to the importance of 

providing a common vision of the future and to highlight the integration methods within the 

framework of innovative strategies that support the development of students' professional 

knowledge and skills. Today, the importance of scientific knowledge is increasing and health 

care practices are changing rapidly. The aging of the population, the chronicity of acute diseases 

and the rapid change of the treatment models depending on them also changed the perspective 

of patient care and the quality of care. In addition, developments in technology and changes in 

student profile and expectations for higher education have created the need for innovation in 

education. Higher education programs all over the world are expanding their educational 

capacities by implementing innovative strategies to meet the needs of future labor force. In 

recent years, there have been developments in nursing education, such as evidence-based 

practices, training of students with simulation systematics in order to transform knowledge into 

skills, standardization in patient care and increase in accreditation studies. Each of these studies 

can facilitate nursing innovation studies by enhancing the critical thinking and decision making 

skills of nurses. However, nursing educators should take two basic points into consideration in 

order to be able to initiate and sustain innovation. The first of these basic points; the institutions 

providing nursing education should develop strategic plans within the framework of a common 

vision; the second one should be the integration of the innovative strategies supporting the 

development of the professional knowledge and skills of nursing students Mersin into the 

nursing curricula. 

Key Words: Nursing, Innovation, Change. 
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SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN TAMAMLAYICI TERAPİDE 

KULLANILMASI 

Fadime TORU 

Diğdem LAFCI 

Ebru YILDIZ 

ÖZET 

Sanal gerçeklik, bireylerin görsel görüntüye eşlik eden sesleri ve karşılık gelen uyaranları 

kulaklık ile duymalarını ve hissetmelerini sağlayan bir bilgisayar simülasyon tekniği olup 

bilgisayar ortamında oluşturulmuş bir dünyanın parçası olmasına imkan veren, kullanıcılara 

gerçekmiş hissi veren ve bilgisayarda oluşturulmuş bu ortamla kullanıcı arasında karşılıklı 

iletişim olanağı tanıyan insan-bilgisayar etkileşiminin gelişmiş bir formudur. Sanal gerçeklik 

gözlüğünün tıbbi durumlarda terapötik ortam yaratma imkanı sunarak semptomları gidermesi 

açısından klinik bakım uygulamalarında kullanımının önemine değinilmesi amaçlanmıştır. 

Birey, cihaza bağlı gözlükle ve kulaklıktan gelen seslerle gerçek hayattan uzaklaşarak dikkatini 

görüntüde yoğunlaştırmakta ve bu üç boyutlu gözlük sayesinde kendini farklı bir dünyadaymış 

gibi hissetmektedir. Sanal gerçeklik gözlüğünü benzer uygulamalardan ayıran en temel özelliği 

ise kişilere gerçekmiş hissi vermesidir. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda sanal gerçeklik 

gözlüğü, ortopedi ameliyatı sonrası ve yanığı olan hastalarda pansuman değişimi sırasında, 

ağrılı medikal prosedür olarak bilinen invaziv girişimlerde, lomber ponksiyon, endoskopi, 

meme biyopsisi, sistoskopi ve kemoterapi uygulaması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Ayrıca 

sanal gerçeklik gözlüğünün kemoterapi tedavisi sırasında; semptomları ve kaygıyı yönetmek, 

meydana gelen psikolojik sorunları gidermek için kullanıldığı çalışmalarada rastlanılmıştır. 

Uygulanması ve kullanılması pahalı olmayan, yan etki oluşturmayan, fiziksel, psikolojik, 

sosyal, emosyonel ve manevi iyileşmede etkin bir role sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü bu 

özellikleri nedeniyle, hemşirelik uygulamalarında tercih edilebilecek bir girişimdir. Sanal 

gerçeklik gözlüğü, aynı anda birden fazla duyuya yönelme ve çevre uyarılarından gelen 

duyuları engelleyebilme potansiyeline sahip bir araç olduğu için bireylerin uzun tedavi 

sürelerini kısa olarak hissetmelerini, anksiyete, yorgunluk, ağrı gibi semptomlarla başetme 

yöntemi olarak kullanılması ile de bireyin bulunduğu hastane ortamından uzaklaşmasını, 

kendini başka bir dünyada hissetmesini sağlayarak son yıllarda yurt dışında hemşirelik 

bakımında sıklıkla tercih edilebilir hale gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sanal gerçeklik gözlüğü, tamamlayıcı terapi, hemşirelik. 
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USE OF VIRTUAL REALITY GLASSES IN COMPLEMENTARY THERAPY 

ABSTRACT 

Virtual reality is a computer simulation technique that enables individuals to hear and feel the 

sounds and corresponding stimuli that accompany the visual image, allowing them to be part 

of a world created in a computer environment, giving a real feeling to the users, and allowing 

the user to communicate with the user through this environment created in the computer is an 

advanced form of computer interaction. It is aimed to emphasize the importance of the use of 

virtual reality glasses in clinical care applications in order to relieve symptoms by providing a 

therapeutic environment in medical conditions. Individual, distracting from the real life with 

the glasses attached to the device and the sounds coming from the headphone, concentrates her 

attention on the image and feels like she is in a different world with these three dimensional 

glasses. What distinguishes virtual reality glasses from similar applications is that they give a 

real feeling to people. In some studies conducted in the literature, virtual reality glasses are used 

in procedures such as lumbar puncture, endoscopy, breast biopsy, cystoscopy and 

chemotherapy in invasive procedures known as painful medical procedure during the dressing 

change in patients with orthopedic surgery and after burns. Also during the treatment of virtual 

reality glasses chemotherapy; symptoms and anxiety management, psychological problems are 

used to resolve the work has been found. Because of these features, virtual reality glasses, which 

are inexpensive, do not have any side effects, have an effective role in physical, psychological, 

social, emotional and spiritual recovery, is an initiative that can be preferred in nursing 

practices. Virtual reality glasses are a tool that has the potential to move towards multiple senses 

at the same time and prevent the senses from environmental warnings, so that individuals feel 

short periods of treatment as a short method and use it as a method of coping with symptoms 

such as anxiety, fatigue and pain. In recent years, it has become preferable in nursing care 

abroad. 

Key Words: Virtual reality glasses, complementary therapy, nursing.   
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INSTAGRAM’DA #MERSİNÜNİVERSİTESİ PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 Onur UCA 

Gunnur Ertong ATTAR 

ÖZET 

Bu çalışma bireylerin ve kurumların etkileşim içerisinde deneyim paylaşımı yapmasına olanak 

tanıyan sosyal medya platformlarında üniversite hashtaglariyle yapılan paylaşımların betimsel 

bir analizini ortaya koymayı hedeflemektedir. Etkileşim ve deneyim paylaşımını hızlı ve kolay 

biçimde hayata geçirmeyi mümkün kılan bu platformların üniversiteler açısından önemli birer 

araç olduğu varsayımına sahip bu çalışmada, #mersinüniversitesi etiketi ile belirli bir dönemde 

kamuya açık olarak yapılan paylaşımlar incelenmiş ve paylaşımlar belirli temalar çerçevesinde 

kategorize edilmiştir. Çalışma kapsamında dört temel tema bulunmaktadır. Bunlar mekan, 

eğitim, yemek ve genel görünüm olarak belirlenmiştir. Araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. 

Kavramsal çerçevede; maddi olmayan, dijital, bilişsel emek üzerinden bir okuma yapılarak 

meta üretimi için zorunlu bir zaman ve mekana ihtiyaç olmadığı, her zaman her yerde onun 

üretimini görmenin mümkün olduğu kabul edilmektedir. Buradan hareketle kullanıcıların dijital 

emekleriyle oluşan değerin üzerinde denetimin hareket kabiliyetinin daha fazla olması gerektiği 

temel kabul olarak ele alınmıştır. Değer, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda boyutlarıyla 

incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda bu etiketin daha çok ticari amaçla kullanıldığı, kampüs 

hayatını yansıtan, bilgilendirici paylaşımlara oldukça az yer verildiği görülmüştür. Özellikle 

gençlerin yoğun kullanımı düşünüldüğünde üniversitelerin resmi, onaylanmış bir hesap ile bu 

amaçlara hizmet eden bir Instagram hesabına sahip olması önerilmektedir. 
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AN ANALYSIS OF POSTS WITH #MERSINUNIVERSITY ON INSTAGRAM 

ABSTRACT 

This research conduct a descriptive analysis of the posts made with university hashtags on social 

media which allows individuals and institutions to share experiences in interaction. Social 

media makes it possible to implement interaction and experience sharing quickly and easily. 

The research acknowledge that social media is an important device for universities so 

#mersinüniversitesi was examined on public posts in a certain period and the posts were 

categorized within the framework of certain themes. There are four basic themes which are 

determined as place, education, food and general appearance. Content analysis is used in the 

research. In the conceptual framework it is accepted that there is no need for a time and space 

for the production of commodities, it is always possible to see its production everywhere by 

making a reading on immaterial, digital and cognitive labor. It is considered that the ability of 

mobility of control should be more on the value produced by digital labor. Besides economic, 

cultural and social dimensions of value are examined. As a result of the analysis, it is observed 

that this hashtag was used for commercial purposes and informative posts reflecting the campus 

life are very few. When we think about that social media is intensive used by young people it 

is recommended that universities have an Instagram account that serves these purposes with an 

official, approved account. 
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BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTALARDA ORGAN DONÖRLÜĞÜ 

KARARINDA YAKINLIK DERECESİ VE DEMOGRAFİK VERİLERİN ETKİSİ 

Mehmet Selçuk ULUER 

Yasin TİRE 

Mehmet SARGIN 

ÖZET 

Günümüzde organ naklinin sayısı ve toplum açısından kabullenirliği gitgide artmaktadır. (1) Toplum ve 

ülke açısından hem bireysel yaşam kalitesi, hem de topum psikolojisi ve ülke ekonomisine katkıları 

düşünüldüğünde organ nakillerinin faydalarını görmekteyiz. (2) Özellikle beyin ölümü gelişen 

hastalarda, hasta yakınları tarafından organ nakli kararı verme sürecinde bu kararı etkileyen bir çok 

faktör söz konusudur. Özellikle hasta yakınlarının özelliklerinin bu kararı etkilemesi ile ilgili 

araştırmalar yapılmaktadır. (3) Biz yaptığımız retrospektif araştırmada beyin ölümü gelişen hastalarda 

kararı verenlerin hastalara yakınlığı ve olumlu karar verme durumlarına göre karşılaştırtırdık.  

Yöntem: S.B. Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu 

tarafından verilecek izin sonrasında veri kaynağı olarak hastane otomasyon sistemi üzerinden 2009-

2017 yılları arasında yoğun bakım ünitesinde yatmış ve beyin ölümü tanısı konmuş hastalar taranacaktır. 

Söz konusu bu hastaların kayıtlı epikrizleri ve hasta tabelası üzerinden; yaş, yatış tanısı, yoğun bakımda 

kaldığı süre, ölüm nedeni, organ donörlüğü kararı ve bu kararı verenlerin yakınlık dereceleri gibi 

bilgileri kaydedilecektir. 

Bulgular: Olgular yaş, demografik özellikler, yatış tanısı durumu ile karakterize edildi. Hastaların yaş 

ortalaması 39.5,organ donörlğü açısından anlamlı fark yoktu(p=0.499). Hastalar yakınlık dereceleri 

yönünden alt, üst, yan ve diğer olarak gruplanmış, organ donörlğü açısından anlamlı fark 

yoktu(p=0.085).Bein ölümü tanısı konanların % 87.9 u intrakranial hadise ön tanısı almıştır. Organ 

bağışı oranı % 81.8 di. Donörlerden % 17 oranla en çok Böbrek alınmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmanın özellikle donör kararı verme sürecinin incelendiği çalışmalara ve beyin ölümü 

takip eden meslektaşlarımıza yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Beyin Ölümü, Organ Dönorlüğü, Yakınlık Derecesi, Demografik Veriler. 

THE DEGREE OF CLOSENESS AND THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC DATA IN ORGAN 

DONOR DECISION IN PATIENTS WITH BRAIN DEATH 

Key Words: Brain Death, Organ Donation, Degree of Proximity, Demographic Data.  
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OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE MERSİN-ALATA KIYILARINDA 

KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ 

Songül ULUTAŞ 

Melike KAYAM 

ÖZET 

Mersin 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yeni gelişmeye başlayan bir şehirdir. 

Uzun kıyı şeridine sahip olması bir kent olarak Mersin’in  ortaya çıkış ve gelişmesinin en temel 

tetikleyicilerinden biri olmuştur. Mersin Limanı sahip olduğu iskeleleriyle henüz teknik 

donanım ve alt yapı açısından yeterli olmasa da konum itibarıyla anılan dönemde de Doğu 

Akdeniz?in en önemli limanlarından biridir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları Osmanlı 

Devleti?nin bir dizi isyan ve savaşlar sürecinde topraklarının küçüldüğü siyasi, askeri, 

ekonomik birçok sorunla uğraştığı bir dönemi ifade etmektedir. II. Abdülhamit?in tahtta olduğu 

süreçte farklı alanlarda birçok sorunla aynı anda uğraşıldığı bilinmektedir. Bu noktada merkez 

taşra ilişkileri söz konusu dönemde yeni ve farklı tedbirlerle ne kadar sıkı tutulup taşra kontrol 

altına alınmaya çalışılsa da anılan sorunlar çerçevesinde çok mümkün olmamıştır. Bu 

çalışmanın temel problemi söz konusu bu süreçte Mersin’in  kıyı şeridinde yer alan özellikle de 

akarsuların denize döküldükleri ağızlardan ve denetimden uzak iskelelerinden biri olan 

Erdemli?ye bağlı Alata İskelesi ve hinterlandında yürütülen kaçakçılık faaliyetleri ve merkezin 

aldığı tüm tedbirlere rağmen bölge halkını da zarara uğratacak şekilde yürütülen ticari 

faaliyetlerdir. Merkezin tüm bu faaliyetlerden haberdar olma şekli dönemin ruhunu belgelere 

yansıtırken bölgenin gerek sahil gerek dağlık alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler devleti 

ciddi şekilde zarara uğratmaktadır. Mersin’in  sadece kent merkezinde bulunan iskeleleri değil 

dönem koşullarında merkezden yaklaşık sekiz-on saatlik mesafede ve doğru düzgün bir iskele 

ya da deniz aracına dahi sahip olmayan Alata iskelesi ve geniş ormanlık arazileriyle son derece 

önemli hale gelirken birçok yasaklı faaliyetin yürütüldüğü bir nokta haline dönüşmüştür. 
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THE SMUGGLING ACTIVITIES IN MERSIN-ALATA COASTS IN THE LATE 

PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE 

ABSTRACT 

Mersin is a city that has just started to develop in the late of 19th century and in the early of 

20th century. The fact that Mersin has a long coastline has been one of the most basic triggers 

of the emergence and development of Mersin as a city. Although Mersin Port is not enough 

with its scaffoldings in terms of technical equipment and infrastructure, it is one of the most 

important ports of the Eastern Mediterranean in aforementioned period in terms of location. 

The end of the 19th century and the beginning of the 20th century refers to a period in which 

the Ottoman Empire had been dealing with many political, military and economic problems 

that its lands shrunk during a series of riots and wars. It is known that it had been dealt with 

many problems in different areas at the same time in the period in which Abdulhamid II was 

on the throne. At this point, although the central provincial relations were tried to be taken under 

the control firmly with the new and different precautions in the mentioned period, this had not 

been possible in the framework of the problems received. In mentioned this process, the main 

problems of this study are smuggling activities which are carried out in Atala pier that is located 

on the coastline of Mersin, that is away from dams where rivers pour into the sea and that is 

one of the scaffoldings which are unsupervised and in its hinterland, and commercial activities 

that are carried out in a way that harms the people of the region although all the measures taken 

by the centre. While the way that the centre is aware of all these activities reflects the spirit of 

the period to the documents, the activities carried out in the coastal and mountainous areas of 

the region damages the state. Not only the piers in the city centre of Mersin, but also the Alata 

pier which is about eight to ten hours from the centre in the period conditions and without a 

proper scaffold or sea vessel, and the vast forest areas became very important. And this also 

revealed a place where many banned activities were carried out. 
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MERSİN İLİ DAĞ VE OVA KÖYLERİNDE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SOSYO-

EKONOMİK ÖNEMİ 

F. İlknur UNUVAR 

İlkay DELLAL 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Mersin ilinde keçi yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik önemini 

belirlemektir. Koyun ve keçi yetiştiriciliği Türkiye’de geçmişten bugüne sürdürülen bir tarımsal 

faaliyettir ve genellikle küçük ölçekli aile işletmeleri tarafından yapılmak 

 

THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF MOUNTAIN AND PLAIN VILLAGES 

GOAT BREEDINGS IN MERSIN PROVINCE 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the socio-economic importance of goat breeding in Mersin 

province. Sheep and goat breeding is an agricultural activity carried on from past to present in 

Turkey and is usually carried out by small-scale family busines 

 

SURİYE’DEN GÖÇLE GELEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK SINIF 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Mutlu UYGUR 

ÖZET 

Mersin, Suriye’den göç alan şehirlerin başında gelmektedir. Mersin İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mersin’de devlet okullarında 

2017 yılında 20 bin 480 Suriyeli öğrenci eğitime devam etmektedir. 2017 yılı başında, Suriyeli 

öğrencilerin Türkiye’ye uyum sağlamaları ve Türkçeyi öğrenmeleri için açılan geçici eğitim 

merkezleri kapatılmıştır. Ardından, Suriyeli öğrencilerin tamamı resmi okullara kaydedilmiştir. 

Bu durum, bazı okullarda, % 20?lere ulaşan oranlarda Suriyeli öğrenci bulunmasına neden 

olmuştur. Suriyeli öğrencilerin resmi okullarda eğitime başlamalarının ardından bu okullarda 

bazı sorunların yaşandığı görülmüştür. Bu doğrultuda çalışmada, Suriyeli öğrencilerin 

eğitiminde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunların belirlenmesi ve öğretmenlerin sorunların 

çözümüne yönelik önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Suriyeli öğrencilerin 

eğitim gördüğü, Mersin ili Akdeniz İlçesinde bulunan 2 ilkokulda yürütülmüştür. Araştırmada, 

çalışma grubunu, bu okullarda görev yapan 36 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Yarı 

yapılandırılmış görüş formuyla toplanan verilere içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgular frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Çalışmada, sınıf öğretmenlerinin, iletişim 
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kopukluğunu ve uyumsuzluğu en önemli sorun olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

öğretmenlerin, Suriyeli öğrencilerin özel (farklı) okullarda eğitim görmeleri görüşünde 

oldukları görülmüştür. 

 

INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF THE PRIMARY TEACHERS ABOUT 

THE EDUCATION OF THE STUDENTS COMING FROM SYRIA 

ABSTRACT 

Mersin is one of the cities that have been migrated from Syria. According to the official website 

of Mersin Provincial Directorate of National Education, 20.480 Syrian students are continuing 

their education in 2017 in Mersin. At the beginning of 2017, Syrian students was closed 

temporarily opened training centers for learning Turkish and adapt to Turkey. Then, all Syrian 

students were enrolled in public schools. This has led to the presence of Syrian students in some 

schools with rates reaching 20%. After Syrian students started their education in official 

schools, some problems occurred in these schools. In this study, it was aimed to determine the 

problems experienced by the primary teachers in the education of Syrian students and to 

examine the suggestions of the teachers about the problems. The study was conducted in 2 

primary schools in the Mediterranean district of Mersin province, where Syrian students were 

educated. The study group consisted of 36 primary teachers working in these schools. Content 

analysis was applied to the data collected in semi-structured form. The results are given as 

frequency and percentage. In this study, it was concluded that primary teachers perceived the 

communication disruption and incompatibility as the most important problem. In addition, it 

was observed that teachers thought that Syrian students should be educated in special (different) 

schools. 
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EĞİTİMDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI (OLUMLU VE 

OLUMSUZ YÖNLER-ÖNERİLER): SINIF ÖĞRETMENLERİYLE BİR ODAK 

GRUP GÖRÜŞMESİ 

Mutlu UYGUR 

ÖZET 

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, sağladığı olumlu çıktılar nedeniyle eskiden 

beri eğitimcilerin vazgeçilmezi olmuştur. Günümüzde, artırılmış gerçeklik uygulamaları, 

kodlama etkinlikleri, robotik çalışmalar ve STEM etkinlikleri gibi eğitim teknolojilerine 

dayanan yeni uygulamalar eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını daha da önemli 

hale getirmiştir. Diğer taraftan, günümüz çocuklarının ve gençliğinin teknoloji bağımlısı 

olduğu, bu nedenle teknolojinin birçok olumsuz etkilerine maruz kaldıkları da belirtilmektedir. 

Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, 

bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının 

öğrenciler üzerindeki etkilerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Çalışma tarama modelli 

betimsel bir çalışma şeklinde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden odak-grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Mersin ili Akdeniz 

ilçesinde, çoğunlukla göçle gelen ailelerin oluşturduğu bir semtte bulunan bir devlet okulunda 

6 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, öğretmenlerin eğitimde bilgi 

iletişim teknolojilerinin kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerine yönelik görüşleri ve 

önerileri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, zaman ve enerji tasarrufu, bilgiye hızlı ulaşma, 

öğrenci aktifliğini ve motivasyonunu sağlamasının bilgi iletişim teknolojilerinin olumlu yönleri 

olarak görüldüğünü göstermiştir. Buna karşın, bilgi iletişim teknolojilerinin, teknoloji 

bağımlılığına sebep olması ve öğrencileri anti-sosyal hale getirmesinin olumsuz yönler olarak 

görüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

 

  



 

 
320 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 

EDUCATION (POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS, RECOMMENDATIONS): A 

FOCUS GROUP INTERVIEW WITH PRIMARY TEACHERS 

ABSTRACT 

The use of information and communication technologies in education has been an indispensable 

element of educators since it has provided positive outcomes. Nowadays, new applications 

based on educational technologies such as augmented reality applications, coding activities, 

robotics studies and STEM activities have made the use of information communication 

technologies in education even more important. On the other hand, it is stated that today's 

children and youth are addicted to technology and therefore they are exposed to many negative 

effects of technology.In this respect, it is thought that the opinions of the primary teachers are 

important. For this purpose, in this study, the opinions of the primary teachers about the effects 

of the use of information and communication technologies in education on the students were 

examined. The study was designed as a descriptive study. In this respect, the focus-group 

interview method was used in the research. The study was carried out with the participation of 

6 primary teachers at a public school in a district of Mersin, which is mostly composed of 

families who migrated. The opinions and suggestions of the teachers regarding the positive and 

negative aspects of the use of information and communication technologies in education were 

determined. Findings have shown that saving time and energy, quick access to information, 

ensuring student mobility and motivation are seen as positive aspects of information 

communication technologies. On the other hand, it was found that information communication 

technologies caused to technology addiction and anti-socialization of students were seen as 

negative aspects. 
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TURUNÇGİL ANTRAKNOZ ETMENİ COLLETOTRİCHUM TÜRLERİNİN 

MALDI-TOF MS TEKNİĞİ İLE TANISI 

Aysun UYSAL 

Şener KURT 

ÖZET 

Turunçgillerde ntraknoz hastalığına neden olan Colletotrichum cinsine bağlı farklı türler 

bulunmaktadır. Bu türleri belirlemek için farklı tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan 

birisi ise son zamanlarda tüm hücre analizini esas alarak mikroorganizmaların protein parmak 

izine dayanarak hızlı tanımlanması, tiplendirilmesi ve sınıflandırılması alanında kullanılan 

Matriks Yardımlı Lazer Desorpsiyon / İyonizasyon Uçuş Zamanı Kütle Spektrometresi 

(MALDI-TOF MS) tekniğidir. Mersin il ve ilçelerinde turunçgil bahçelerinde Antraknoza 

neden olan Colletotrichum türlerini MALDI-TOF MS tekniğini kullanarak tanılamak için 

hastalıklı bitkiler örneklenmiştir. Hastalıklı doku parçaları, % 75’lik Etanol’de 2 dakika 

yüzeyden steril edilmiş ve streptomisin sülfat (250mg/l) içeren PDA besi yerine aktarıldıktan 

sonra, karanlıkta 25°C’de 5 gün inkübe edilmiştir. PDA’da 5 gün boyunca geliştirilmiş 

Colletotrichum spp. izolatlarından alınan miselyal diskler, PDB sıvı besi yerine alınarak 2 gün 

rotatörde gelişmeye bırakılmıştır. Gelişen kültürlerden formik asit-etanol ekstraksiyonu 

yapıldıktan sonra örnek, MALDI-TOF MS plakasının kuyucuklarına yüklenmiş ve Flex control 

software ile fungal izolatlara ait spektrumlar alınmıştır. Sonra bu spektrumlar, Maldı Biotyper 

V 2,0 yazılımı ile karşılaştırılarak tanı işlemi yapılmıştır. Sonuç olarak, 2.300-3.000 (yeşil renk) 

arası skor değeri, yüksek olası tür teşhisi; 2.000-2.299 (yeşil renk) arası skor, güvenilir cins 

düzeyinde teşhis ve muhtemel tür düzeyinde teşhis; 1.700-1.999 (sarı renk) arası skor muhtemel 

cins düzeyinde teşhis; 0.000-1699 (kırmızı renk) arası skor güvenilmez teşhis olarak 

değerlendirilmiştir. Buna göre C. Gloeosporioides’in 25 ve C. Karstii’nin 15 izolatı, yüksek 

skor aralığında olacak şekilde tanılanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antraknoz, turunçgil, MALDI-TOF MS, Colletotrichum 
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IDENTIFICATION OF COLLETOTRICHUM SPECIES CAUSING ANTHRACNOSE 

ON CITRUS BY MALDI-TOF MS TECHNIQUE 

ABSTRACT 

There are different species of the genus Colletotrichum that cause anthracnose disease on 

Citrus. Different diagnostic methods are used to identify these species. One of them is the 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Flight Time Mass Spectrometry (MALDI-TOF 

MS) technique which has been recently used in the field of rapid identification, typing and 

classification of microorganisms based on protein fingerprint based on whole cell analysis. In 

the cities and districts of Mersin, diseased plants were sampled for identification of 

Colletotrichum species which cause Anthracnose in citrus orchards by using MALDI-TOF MS 

technique. The diseased tissue fragments were sterilized from the surface for 2 minutes in 75% 

Ethanol and transferred to PDA medium containing streptomycin sulfate (250 mg / l) and 

incubated for 5 days at 25 ° C in the dark.The mycelial discs obtained from the Colletotrichum 

species developed for 5 days in the PDA medium were taken to the PDB fluid media and 

allowed to develop on the rotator for 2 days. After formic acid-ethanol extraction from 

developing cultures, the sample was loaded into wells of MALDI-TOF MS plate and spectra of 

fungal isolates were taken with Flex control software. These spectra were compared with Maldi 

Biotyper V 2.0 software for indentification. As a result, score value between 2,300-3,000 (green 

color), high possible species identification; score between 2,000-2,299 (green color), reliable 

genetic identification and probable species-level identification; identification of a possible 

grade level score of 1.700-1.999 (yellow color); A score of 0.000-1699 (red color) was 

considered as an unreliable identification. According to this, 15 isolates of C. gloeosporioides 

and 25 of C. karstii were identified to be in the high scoring range. 

Key Words: Anthracnose, Citrus, MALDI-TOF MS, Colletotrichum   
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BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN 

"TELEKONSÜLTASYON, SEVK VE GERİBİLDİRİM YAZILIMI" 

KULLANILARAK OBEZ HASTALARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PİLOT ÇALIŞMA 

Yücel UYSAL 

 İbrahim BAŞHAN 

 Ertan MERT 

ÖZET 

Amaç Bu çalışmada; yaklaşık 3 yıl önce geliştirme çalışmalarına başlanmış olan "Birinci 

Basamak Hekimlerine Yönelik Telekonsültasyon Sevk ve Geribildirim Yazılımı"nın bir pilot 

çalışmada kullanılması, sonuçların analizi ve değerlendirilmesi ile yazılımın ve yönetim 

sisteminin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Metod Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 

Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından geliştirilen yazılım ile birinci basamak 

hekimlerinin yönetimde zorlandıkları obez vakaları üçüncü basamak hekimlerine 

danışmaları(konsülte etmeleri), yazılım üzerinden tıbbi bilgi ve yönetim desteği almaları, 

gereken durumlarda vakaları sevk etmeleri ve tüm süreçlere ilişkin geribildirimler almaları 

sağlanmıştır. Bulgular Toplam 198 obez vaka sistem üzerinden yönetilmiştir. Vakaların 127'si 

(%64) konsülte edilmiş, 22'si (%11) sevk edilmiştir. 49 vaka (%24) ise öncelikle konsülte 

edilmiş, birinci ve üçüncü basamak hekimlerin sistem üzerinden tıbbi verileri değerlendirilmesi 

ve vakaların bir süre takip edilmesi sonrasında sevkine karar verilmiştir. Telekonsültasyon ve 

sevk için yönlendirilen vakaların tamamına sistem üzerinden en az bir defa geribildirimde 

bulunulmuştur. Sonuç Birinci basamak sağlık bakımında vakaların yönetimi sırasında birinci 

basamak hekimlerinin tıbbi bilgi desteğine ve danışmanlığa ihtiyacı olmaktadır. Geliştirilen bu 

sistem sayesinde her vakanın üst merkeze sevk edilmesine gerek kalmadan birinci basamak 

hekimlerine hasta yönetim desteği imkanı sunulması ve gereksiz sevklerin önlenmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu çalışmada, geliştirilen bu telekonsültasyon, sevk ve geribildirim sistemi 

pilot çalışma olarak sadece obez vakaların yönetiminde kullanılmıştır. Yazılımın geliştirilmesi 

ve farklı hastalıklara özel alt modüllerin yapılandırılması ile bu sistemin hem hastalık yönetimi 

hem de sürekli mesleki gelişim açısından hekimler için faydalı ve verimli bir sistem olacağı 

düşünülmektedir. Çalışma sonrası vakalar ve hekimlerle yapılan görüşmelerde; sistemin sağlık 

bakım süreçlerini kolaylaştırdığı, hasta ve hekim memnuniyetini artırdığı, iş ve zaman 

açısından oldukça maliyet-etkin sonuçlar ortaya çıkardığı belirlenmiştir. 
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BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN MORFOLOJİK VE 

AGRONOMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Yılmaz UZAR 

Ertan Sait KURTAR 

Önder TÜRKMEN 

ÖZET 

Bu çalışma, ümit var olarak belirlenmiş 51 adet oturak ve 45 adet sırık fasulye genotipinin (Phaseolus 

vulgaris L.) morfolojik ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Morfolojik 

tanımlamada UPOV parametreleri kullanılarak hazırlanmış bitki özellikleri (hipokotilde antosiyanin 

renklenmesi, hipokotilde antosiyanin renklenmesinin yoğunluğu, büyüme şekli, bitki gelişim şekli, bitki 

tipi, bitki boyu, bitki tırmanma hızı), yaprak özellikleri (yeşil renk yoğunluğu, buruşukluluk, uç 

yaprakçık büyüklüğü, uç yaprakçık şekli, uç yaprakçık uç uzunluğu), çiçek özellikleri (çiçeklerin yeri, 

taç yaprağın büyüklüğü, bayrak yaprak rengi, kanat rengi), meyve özelliklerinin (baklada genişlik, 

kalınlık, enine kesitin şekli, zemin rengi, zemin rengin yoğunluğu, ikinci rengin varlığı, ikinci rengi, 

ikinci renk beneklerinin yoğunluğu, kılçıklılık, eğrilik derecesi, eğrilme şekli, uç kısmının şekli 

(gagasız), gaga uzunluğu, gagada kıvrılma, yüzey yapısı) gözlem ve ölçümleri yapılarak temel bileşenler 

analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu elde edilen dendogramda oturak genotiplerin iki ana grup ve 

sekiz alt gruba; sırık genotiplerin ise iki ana guruba ve on alt gruba ayrıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fasulye (Phaseolus vulgaris L.), Karakterizasyon, Dendogram 

DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL AND AGRONOMIC PROPERTIES OF 

SOME BEANS (Phaseolus vulgaris L.) GENOTYPES 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the morphological and agronomic characteristics of designated as 

promising 51 bush bean and 45 pole bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes. Plant characteristics (anthocyanin 

coloration of hypocotyl, intensity of anthocyanin coloration of hypocotyl, growth type, plant architecture, plant 

type, plant height, plant speed of climbing), properties of leaves (intensity of green colour, rugosity, terminal leaflet 

size, terminal leaflet shape, terminal leaflet lengt of tip), flower properties (inflorescences position, size of bracts, 

colour of flag leaf, colour of wing), fruit properties (pod length (excluding beak), width, thickness, shape in cross 

section, ground colour, intensity of ground colour, presence of secondary colour, secondary colour, density of 

flecks of secondary colour, stringiness of ventral suture, degree of curvature, shape of curvature, shape of distal 

part (excluding beak), length of beak, curley of beak, texture of surface) were determined and measured by using 

UPOV parameters and subjected to principal components analysis in morphological identification. In the 

dendogram obtained from the analysis, bush bean genotypes were divided into two main and eight subgroups, and 

pole bean genotypes were also divided into two main groups and ten subgroups. 

Key Words: Bean (Phaseolus vulgaris L.), Characterization, Dendogram. 
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MESLEK MENSUBUNUN BAKIŞ AÇISIYLA MUHASEBE MESLEĞİ: MERSİN İLİ 

ÖRNEĞİ 

Fazlı UZUN 

 İlhan EGE 

ÖZET 

Çalışma da meslek mensuplarının muhasebe mesleğinin hakkındaki görüşleri değerlendirilip, 

öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Mersin ilinde Yeminli Mali Müşavir ve Serbest 

Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak serbest veya özel çalışan meslek mensupları hedef kitle 

olarak seçilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; uygulamaya 

katılanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 6 sorudan, ikinci bölüm ise muhasebe 

mesleğinin hakkındaki görüşleri, 5?li Likert ölçek aracılığıyla ölçülmesine yöneliktir. 

Çalışmaya Mersin ilindeki 11 ilçeden meslek mensubu katılmıştır. Çalışmada bölgesel olarak 

yakın olan ilçeler 3 grup oluşturacak şekilde toplanmıştır. Akdeniz ilçesi 1. Grubu oluşturmuş, 

Tarsus, Yenişehir, Toroslar, Mezitli ilçeleri 2. Grubu oluşturmuştur. Erdemli, Silifke, Anamur, 

Mut, Gülnar, Bozyazı ilçeleri 3. Grup altında toplanmıştır. Toplam 300 anket geçerli olarak 

analizde kullanılmıştır. Analizde, Mann-Whitney ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır. 

 

ACCOUNTING PROFESSIONALS WITH THE OVERVIEW OF ACCOUNTING 

JOBS: CASE OF MERSIN 

ABSTRACT 

In the study, it is aimed to evaluate the opinions of the professionals about the accounting jobs 

and make recommendations. As a Certified Public Accountant and Freelance Accountant and 

Financial Advisor in Mersin province, free or private professionals were selected as target 

groups. The questionnaire consists of two parts. First part is about demografic factors ot the 

participants, the second part is aimed at measuring the opinions of the participants on the 

accounting profession, and the second part is about measuring the opinions of the accounting 

profession through the 5-point Likert scale. A member of the profession from 11 districts in 

Mersin participated in the study. In the study, the districts which are close to the region were 

collected as 3 groups. The first group was formed in the Akdeniz district, and Tarsus, Yenişehir, 

Toroslar and Mezitli districts formed the 2nd group. Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, 

Bozyazı districts are grouped under the 3rd group. A total of 300 questionnaires were used in 

the analysis. Mann-Whitney and Kruskal Wallis Tests were used in the analysis. 
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SULTAN 2. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE HAZIRLANAN CEZA HUKUKU 

İSTATİSTİKLERİNDE MERSİN 

İbrahim ÜLKER 

ÖZET 

Sultan II. Abdülhamid, Batı’da yer alan ve ülkesinde faydalı olacağını düşündüğü yeniliklerden 

yararlanmayı ihmal etmemiş bir padişahtır. Sultanın Osmanlıda uygulamaya koyduğu batı 

kaynaklı bilimlerden biri de istatistiktir. Osmanlı her ne kadar köklü ve yaygın bir kayıt 

geleneğine sahip olsa da batılı anlamda istatistik biliminden faydalanmaya Sultan 2. 

Abdülhamid döneminde başlamıştır. İlk istatistik yayınları 1878 yılında ticaret istatistikleri 

olarak yapılmıştır. 1897 yılında Osmanlının istatistik yıllığı yayınlanmıştır.  

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın isteği ile hazırlanan bir diğer istatistik çalışması ise 1295-1300 

yıllarını içeren, ülkedeki hukuksal verilerin işlendiği istatistik çalışmasıdır. Çalışma, Adliye 

Nezareti tarafından hazırlanmış ve Matba-i Amire tarafından 1312 yılında basılmıştır. Hukuk 

alanına özgü bu çalışma toplam 330 sayfadan oluşmaktadır. Ancak tarafımızca yapılan literatür 

taramasında günümüze gelinceye dek bu eşsiz eserle ilgili herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

İstatistik çalışması 1858 Ceza Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın başında 

ülkedeki genel hukuksal verilere yer verilmiş daha sonra vilayetlere göre tablolar ile detaylı 

veriler paylaşılmıştır. Dersaadet(İstanbul), Edirne, Selanik, Manastır, Yanya, Kosova, Cezayir, 

Hüdavendigar, Aydın, Ankara, Konya, Kastamonu, Sivas, Trabzon, Erzurum, Van, Adana, 

Diyarbekir, Suriye, Cebel-i Lübnan, Halep, Bağdat, Trablusgarp vilayetlerinin her birinde 

çalışan ceza mahkemeleri ayrı ayrı belirtilmiş, bu vilayetlere bağlı olan liva ve kazalar ayrı ayrı 

zikredilerek bu yerlere ait sayısal bilgilere yer verilmiştir. Hazırlanan tablolarda hangi suç hangi 

ilde ne kadar işlenmiş, yapılan tahkikatların sonuçları ne olmuş, suçluların yaş, eğitim, meslek, 

cinsiyet bilgileri gibi çok detaylı veriler paylaşılmıştır. 

Tebliğde bu eserden yola çıkarak 1879 yılından 1885 yılına kadar Bugünkü Mersin sınırları 

içerisinde yer alan Liva ve kazalardaki ceza yargılamasına ilişkin bazı veriler paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İstatistik, suç, ceza, mahkeme, millet. 
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MERSIN IN CRIMINAL LAW STATISTICS PREPARED IN THE PERIOD OF 2. 

ABDULHAMID 

 

ABSTRACT 

2. Abdulhamid was a sultan who has not neglected to take advantage of the innovations that the 

West believes to be beneficial to the country. One of the western sciences that the Sultan put 

into practice in the Ottoman Empire was statistics. Although Ottoman has a long and 

widespread record tradition, it started to take advantage of statistical science in the western 

sense in the period of Sultan Abdülhamid II. The first statistical publications were made in 1878 

as trade statistics. The statistical yearbook of the Ottoman Empire was published in 1897. 

Another statistical study prepared with the request of 2. Abdülhamid Khan is a statistical study 

involving 1295-1300 years of legal data in the country. The work was prepared by the Ministry 

of Justice and published by Matba-i Amire in 1312. This study, which is specific to the field of 

law, consists of 330 pages in total. However, until the day it arrived, there was no study of this 

unique work. 

The statistical study was prepared based on the 1858 Criminal Code. General legal remarks 

were given at the beginning of the work. Later, the tables and the detailed data of the provinces 

are shared. Dersaadet(İstanbul), Edirne, Selanik, Manastır, Yanya, Kosova, Cezayir, 

Hüdavendigar, Aydın, Ankara, Konya, Kastamonu, Sivas, Trabzon, Erzurum, Van, Adana, 

Diyarbekir, Suriye, Cebel-i Lübnan, Halep, Bağdat, Trablusgarp, the criminal courts operating 

in each of the provinces are mentioned separately in the provinces and accidents connected to 

these provinces and numerical data belonging to these places are given separately. The prepared 

tables share very detailed data such as which crime has been committed, how much has been 

committed, what the results of the investigations have been, and the age, education, profession, 

gender information of the offenders. 

Based on this work, some data will be shared on the criminal proceedings in the provinces and 

districts located within the borders of today's Mersin from 1879 to 1885. 

Keywords: Statistics, crime, punishment, court, nation. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ” 

DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 Kerim ÜNAL 

Serdarhan Musa TAŞKAYA 

ÖZET 

Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim reformu sonucunda, 2013-2014 eğitim öğretim yılından 

itibaren yabancı dil eğitimi ilkokul 2. sınıfta verilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda, gerek 

şehirlerde gerek se kırsal kesimlerde daha fazla yabancı dil öğretmenine ihtiyaç duyulmuştur. 

Ancak, özellikle kırsal kesimlerde bulunan okullarda hala yabancı dil öğretmeni sıkıntısı 

çekildiği bilinmektedir. Bundan dolayı da, yabancı dil öğretmenlerinin bulunmadığı okullarda 

ilkokul 2.,3. ve 4. sınıflarda yabancı dil dersini sınıf öğretmenlerinin vermesi gerekmektedir. 

2018 yılında yenilenen sınıf öğretmenliği lisans programında da “İlkokulda Yabancı Dil 

Öğretimi” konusunda 4. sınıfta bir ders yer almaktadır ve 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 

dördüncü sınıf öğrencileri bu dersi almaya başlayacaklardır. Bu çalışmayla, sınıf öğretmeni 

adaylarının ilkokulda yabancı dil öğretimi dersine ilişkin ne düşündükleri, yabancı dil dersini 

verme konusunda yeterli olup olmadıkları ve bu dersi kendilerinin vermesi konusunda ne 

düşündükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2018-2019 güz döneminde seçmeli ders 

olarak açılan “ilkokulda yabancı dil öğretimi” dersine kayıt yaptıran 77’si kadın, 21’i erkek 

toplam 98 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Çalışmanın verileri, üç sorudan oluşan kişisel 

bilgiler formu ve 11 sorudan oluşan açık uçlu görüşme formu kullanılarak, eğitim süreci 

başlamadan toplanmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde, nicel veriler için sayı, frekans, 

yüzde, nitel veriler için ise içerik analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adayları, gerek 

ilköğretim ve ortaöğretim gerekse üniversitede almış oldukları yabancı dil dersinin etkili 

olmadığını ve yabancı dili öğretecek kadar öğrenemediklerinin altını çizerken yabancı dil 

öğretimi konusunda eğitim almadıklarından dolayı gerekli durumlarda yabancı dil derslerine 

sınıf öğretmenlerinin girmesinin uygun olmadığını vurgulamışlardır. 
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THE OPINIONS OF CLASS TEACHER CANDIDATES ABOUT “FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING IN PRIMARY SCHOOL” CLASS 

ABSTRACT 

Because of the educational reform in Turkey, foreign language education started to be given at 

the second class in primary schools since 2013- 2014 academic year. Thus, more foreign 

language teachers were need in both urban and rural regions. However, it is known that there 

still is a shortage of foreign language teachers in the schools in rural districts. Therefore, class 

teachers are expected to instruct foreign language lessons at the 2nd, 3rd, and 4th classes in 

primary schools. There is a new lesson named “Foreign Language Teaching in Primary 

Schools” at 4th grade in primary school teaching undergraduate program renewed in 2018 and 

4th-year students will start to enroll in this class in 2021-2022 academic year. In this study, it 

was aimed to find out what the class teacher candidates think about “foreign language teaching 

in primary schools” class, whether they have enough foreign language knowledge to teach and 

what they think about their instructing foreign language classes. 98 class teacher candidates, 77 

of whom are women; 21, men, enrolled in the selective course named “foreign language 

teaching in primary schools” in fall semester in 2018-2019 academic year, were participated in 

the study. The data of the study were collected before the instruction started with three-

question-personal information form and 11-question-open ended interview form. For the data 

analysis, numbers, frequency, percentage for the quantitative data, content analysis for the 

qualitative data were employed. Class teacher candidates shed light on the fact that the foreign 

language classes they took either in primary and secondary education or in the university were 

not effective and that they could not learn the foreign language well enough to teach. They also 

underlined that since they haven’t taken any education related to foreign language teaching, it 

is not appropriate for the class teachers to instruct foreign language classes. 

 

  



 

 
330 

MUTEZİLE VE KÖTÜLÜK PROBLEMİ 

Mustafa ÜNVERDİ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, kelam ve felsefenin tartışma konuları arasında yer alan kötülük problemine 

Mutezilî yaklışım biçimini ortaya koymaktır. Kötülük problemi temelde kötülükler ile Tanrı’nın en 

yüksek sıfatları arasında bir çelişki olup olmadığına ilişkin bir tartışmadır. Eğer Tanrı şefkat, merhamet 

ve iyiliksever olmasına rağmen yeryüzündeki kötülükleri engellemeye kadir değilse, o, aciz demektir. 

Yok eğer Tanrı’nın kudret sıfatı tüm olup biten kötülükleri engellemeye yetkin ise O?nun merhametli 

ve şefkatli oluşundan söz edilemez. Söz konusu problem, klasik kelam kaynaklarında “Allah’ın acı ve 

elemleri yaratması”, “musibetlerin hikmetleri” vs. başlıklarla yer almaktadır. Kâdî Abdülcebbar, 

Mu’tezilî bir düşünür olarak bu soruna genişçe yer vermiş ve canlıların başına gelen musibetlerin anlam 

ve hikmeti üzerinde durmuştur. Onun söz konusu fikirleri, bağlı bulunduğu ekole ait diğer düşünürlerde 

de görmek mümkündür. Tebliğde Mu’tezile’nin elem ve ızdırapları ilahi hikmet ve adalet çerçevesinde 

değerlendirdiği ve Tanrı’nın hiçbir şekilde kötü fiilleri yaratmayacağı görüşü ele alınacaktır. Tebliğimiz, 

kötülük probleminde Mutezilî görüş ile sınırlıdır. Kelam ilminin diğer iki mezhebi Mâtüridi ve Eşarîlerin 

bu konudaki görüşleri hakkında mevcut çalışmalar olduğundan, söz konusu ekoller dışarıda tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Mutezile, Adalet, Hikmet, Musibet. 

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Mutezile, Adalet, Hikmet, Musibet. 

MUTAZILAH AND THE PROBLEM OF EVIL 

ABSTRACT 

Mutazilah and the Problem of Evil 

 

İLAHİ SIFATLARIN TEVİLİ SORUNU -CÜVEYNÎ ÖRNEĞİ- 

Mustafa ÜNVERDİ 

ÖZET 

Bu tebliğin amacı kelam ilminde "haberi sıfatlar" olarak bilinen ilahi sıfatların Eş'arî kelamcısı Ebü'l-

Meâlî el-Cüveynî tarafından nasıl tevil edildiğini ortaya koymaktır. İslam kelamında ilahi sıfatlar 

arasında yer alan Haberi Sıfatlar, ancak ayet veya hadisler aracılığıyla bilgi edindiğimiz niteliklerdir. 

Söz konusu sıfatlar Arapça aslıyla "yedeyn", "ayn", "vech" gibi somut isimler olup, bunların Allah'a 

nispeti tartışmaya konu olmuştur. Selef alimleri olarak bilinen erken dönem ulema, ayet ve hadislerde 

geçen ilgili kelimeleri yorumlamaktan kaçınmış ve bunları olduğu gibi kabul etmiştir. Kendilerine 

"Müşebbihe" ve "Mücessime" adı verilen grup ise haberi sıfatları antropomorfik bir anlayışla kabul 

etmiş ve Allah'ı cisimleştiren bir nitelikle tavsif etmiştir. Ancak kelam ilminde Eşari ekole mensup 

Cüveynî ise söz konusu sıfatlara aklî yorumlar getirmiş ve bunları te'vil etmiştir. Şüphesiz onun 

yorumları Ehl-i sünnet olarak bilinen çevrelerde ilahi sıfatlar konusunda ilk aklî teşebbüs olması yönüyle 

dikkat çekicidir. Tebliğimizde Cüveynî'nin Kitabü'l-İrşad adlı eserine dayalı olarak onun tevil yöntemini 
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benimsediğini ve sıfatları ayrı ayrı yorumlamış olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Böylece İslam 

akaidine kelamın dili ve yönteminin nasıl dahil olduğunu ve aklın gücünün Tanrıyı anlama çabasının bir 

örneğini incelemiş olacağız. 

 

THE PROBLEM OF INTERPRETING GOD'S ATTRIBUTES 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to reveal how interpreted the God's attributes that known as "Khabari 

Attributes" by Ebü'l-Meâlî al-Juvaynî in the science of kalam. 

 

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖZ-YETERLİK 

ALGILARI İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Lütfi ÜREDİ 

 Pelin AYDINOL 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin çalışma alanlarında 

kendilerinde gördükleri öz-yeterlik algıları ile meslekten aldıkları doyum düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma verilerini elde etmede öğretmenlerin öz-yeterlik algı durumlarını 

belirlemek için “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” ve öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerini 

belirlemek için ise “Minnesota Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Ek olarak Hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” ile de öğretmenlerin demografik bilgileri elde edilmiştir. Araştırmanın evreni 

oransız küme örneklemi kullanılarak Mersin ili Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz 

ilçelerindeki, özel eğitim uygulama, özel eğitim iş okulu ve rehabilitasyon merkezlerinde görev 

yapmakta olan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise yine bu 4 ilçede görev 

yapmakta olan 201 bayan 133 erkek toplamda 334 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin 

analizinde Windows SPSS 24.00 programı kullanılmıştır. Veriler yüzde frekans analizleri 

yapıldıktan sonra t-testi, Anaova, Manova analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

özyeterlik düzeyleri bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir fark göstermemektedir. Mesleki 

doyum düzeyleri kıdem yılı, öğrenim durumu, en son mezun olunan okul değişkenlerine göre 

anlamlı bir fark göstermektedir. Özyeterlik algıları ile mesleki doyum düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öneri olarak ise mesleki doyum çalışmalarına ağırlık 

verilerek alan öğretmenlerine destek sağlanması sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öz-yeterlik, mesleki doyum, özel eğitim. 
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EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY 

PERCEPTION AND SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS WORKING IN 

SPECIAL EDUCATION SCHOOLS 

ABSTRACT 

Examination of the Relationship Between Self-Efficacy Perception and Satisfaction Levels of 

Teachers Working in Special Education Schools Absract The aim of this research is to examine 

the relationship between the self-efficacy perceptions of the educators working in special 

education schools and the satisfaction levels they receive from the profession. Minnesota 

Satisfaction Scale was used. The university of the study is the Merssin province, specials 

education applications, special education works, school and rehabilitaion centers. SPSS 24 

program was used in the analysis of the data. In addition to the ?Personal Information Form?, 

teachers's demographic information was obtained. The population of the study was consisted 

of the disproportionate cluster sample and the teachers who work in special education, special 

education business schools and rehabilitation centers in Yenişehir, Mezitli, Toroslar and 

Akdeniz districts of Mersin. The sample of the study consisted of 334 teachers in total of 133 

women who were working in these 4 districts. Windows SPSS 24.00 was used for data analysis. 

After the frequency test made, T-Test, Anaova and Manoya analysis were performed. As a 

result of the study, self-efficacy levels do not show a significant difference according to the 

independent variables. Occupational satisfaction levels show a significant difference according 

to the seniority year, education level and the most recently graduated school variables. There is 

a significant difference between self-efficacy perceptions and occupational satisfaction levels. 

Suggestion is given to support the branch teachers by focusing on vocational satisfaction 

studies. 

Key Words: Self-Efficacy Perception, Satisfaction Levels of Teachers, special education. 
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PANKREATİTTE PULMONER KOMPLİKASYONLAR 

Hülya VATANSEV 

ÖZET 

Akut pankreatit, pankreasın akut enflamatuar bir prosesidir,% 15-20'lik bir mortalite ile multi 

organ yetmezliği sendromunun gelişmesi ile komplike hale gelir. Sistemik komplikasyonlar 

arasında pulmoner komplikasyonlar en sık ve en ciddi olanlardır. Bu çalışmanın amacı akut 

pankreatitin akciğer komplikasyonlarını değerlendirmek ve hastalarımızın klinik ve radyolojik 

bulgularını sunmaktır. Gereç ve yöntemler: Pankreatitte pulmoner komplikasyonlar hipoksi, 

atelektazi, akut respiratuar distres sendromu, plevral efüzyondur. Pulmoner komplikasyon üç 

aşamaya ayrılır. Evre 1: Radyolojik bulguların izlenmediği hipoksemi Evre 2: Radyolojik 

bulguların izlendiği hipoksemi Evre 3: ARDS Evre 1: Takipne, hafif solunumsal alkaloz ve 

hipoksemi hastaların üçte ikisinde görülür. Göğüs radyografileri nadiren anormallikler 

göstermektedir. Evre 2: Plevral efüzyon (% 4 -% 17), atelaktazi veya pulmoner infiltrat (% 15-

20), pulmoner ödem (% 10 -% 50) Evre 3: Akut pankreatit gelişen hastaların% 15-20'sinde 

ARDS gelişir ve % 50-60 mortaliteye sahiptir. ARDS genellikle akut pankreatitin 

başlamasından birkaç gün sonra kendini gösterir, çok hızlı ilerleyebilir. ARDS pankreatitten 

tüm ölümlerin% 50-% 90'ını oluşturur. Sonuç: Akut pankreatite bağlı pulmoner 

komplikasyonlar ölüme neden olabilir ve erken tanı ve tedavi ile mortalite azaltılabilir. 
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PULMONER COMPLICATIONS IN PANCREATITIS 

ABSTRACT 

Pulmoner complications in pancreatitis Hülya Vatansev Necmettin Erbakan University Meram 

Faculty of Medicine, Chest Disease Department. Objective: Acute pancreatitis is an acute 

inflammatory process of the pancreas, is complicated by the development of multi-organ 

dysfunction syndrome with a mortality of 15%-20%. Amongst the systemic complications, 

pulmonary complications are the most frequent and potentially the most serious. The aim of 

this study is to evaluate lung complications of acute pancreatitis and to present the clinical and 

radiological findings of our patients. Materials and Methods: Pulmoner complications in 

pancreatitis are hypoxia, atelectasis, acute respiratory distress syndrome, pleural effusion. 

Pulmonary complication are divided into three stages Stage 1: Hypoxemia with no radiological 

abnormalities Stage 2: Hypoxemia with radiological abnormalities Stage 3: ARDS STAGE 1: 

Tachypnea, mild respiratory alkalosis, and hypoxemia are seen in almost two thirds of patients. 

Chest radiographs rarely demonstrate abnormalities. STAGE 2: Pleural effusion (4%-17%), 

atelactasis or pulmonary infiltrates (15-20%), pulmonary edema(10%-50%) STAGE 3: Of the 

patients who develop Acute pancreatitis, 15% to 20% develop ARDS with an associated 

mortality of 50-60 %. ARDS usually manifests itself between a few days following the onset 

of Acute pancreatitis, can progress very fast. ARDS accounts for 50%-90% of all deaths from 

pancreatitis. Conclusion: Pulmonary complications due to acute pancreatitis can cause death, 

and mortality can be reduced by early diagnosis and treatment. 
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SİLİFKE YÖRESİ KAŞIK OYUNLARINDA RİTMİK YAPILAR ÜZERİNE BİR 

İNCELEME  

Betül YARAR 

Hale Birgül AKÇAKMAK 

Duygu Deniz DEMİREL 

ÖZET 

Mersin iline bağlı olan Silifke ilçesi coğrafi konumu ve zengin kültürüyle önemli ve özel bir 

noktada yer almaktadır. Silifke yöresine ait türkü ve oyun havalarına Anadolu göçer kültürü 

kaynaklık etmektedir. Silifke yöresinde yaşamış Bozdoğan yörükleri, Boynuinceli yörükleri, 

Sarıkeçililer, Keşlitürkmenli, Döneli ve Tekeli yörüklerine ait bu oyunların dikkat çekici bir 

çeşitliliğe sahip olduğu görülmektedir. 1940’lı yıllardan itibaren halkevleri tarafından büyük 

şehirlerde düzenlenen festival ve kutlamalarda farklı yörelere ait oyunların sergilenmesiyle 

başlayan dönem ile  birlikte, Silifke yöresi oyunlarının Silifke kültürünün tanıtımında önemli 

bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür.  

Türk Halk Müziği’nin önemli bir unsuru olan kaşık havaları, halkın eğlence aracı olarak 

günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Silifke Halk Oyunları açık ve kapalı mekânlarda 

kadın-erkek birlikte oynanan (alacalı) aşk ve sevgi temalı oyunlardır. Ezginin nakarat 

bölümlerinde ortak hareketler, türkü bölümlerinde ise serbest hareketler yapılır. Keklik, 

Silifke’nin Yoğurdu, Yayla Yolları, Türkmen Kızı ve Ger Ali gibi oyunlar bu yöreye ait kaşık 

oyunları olarak kategorize edilirler. Genelde çift olarak oynanan oyunlarda kaşık temel oyun 

aracıdır. Silifke yöresi Güney Anadolu’nun Akdeniz’e açılan kesimleri çerçevesinde kaşık 

bölgesi olarak tanımlanır. Kaşık oyunları üzerine yapılan araştırmalarda kaşık oyununun 

sınıflandırma yapılırken karşılaşılan en karmaşık tür olarak nitelendirildiği göze çarpmaktadır. 

Geniş bir coğrafyaya yayılan bu türün, Silifke yöresine ait örnekleri üzerine yapılacak 

araştırmalar ile yöreye ait kaşık oyunlarının ritmik yapısı karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. 

Bu çalışmada; betimsel araştırma yöntemlerinden literatür tarama, içerik analizi ve müziksel 

analiz yöntemi ile verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. TRT repertuvarından ve kayıtlardan 

elde edilen bilgiler ışığında, Silifke yöresi genel müzik kültürü içerisinde önemli bir yeri olan 

kaşık oyunları incelenecek, kaşık oyunlarının ritmik analizleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: 1. Kaşık Oyunları 2. Silifke Türküleri, 3. Ritmik Analiz   
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KARMAŞIKLIK BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN RIS MERSİN PLUS PROJESİ 

Pınar YARDIMCI 

ÖZET 

Bilgi temelli ekonomide bilgi bölgesel kalkınma ve inovasyon arasındaki ilişkileri 

belirlemektedir. RIS Mersin Plus Projesi, Avrupa Birliği?nin akıllı uzmanlaşma olarak 

adlandırılan bölgesel inovasyon stratejisini temel almaktadır. Bu yaklaşım, bilginin üretilmesi 

ve inovasyon süreçleri açısından bölgesel kalkınma paradigmasındaki değişimin ve dönüşümün 

bir göstergesidir. Bu gelişmeler aynı zamanda 21. yüzyıl bilim anlayışı ve felsefesinde 

karmaşıklığın etkisini de yansıtmaktadır. Karmaşıklık bilimi ve iktisadı giderek küresel 

ekonomik düzen içinde kurumsal yapılar ve politikaların oluşumunda belirleyici olmaya 

başlamıştır. Küresel kurumların yönetişim yapıları ve üretilen politikalar karmaşıklığın neden 

olduğu tehditlere uyum sağlayacak şekilde organize olmaktadır. Bu çalışmada karmaşıklık 

bilimi çerçevesinde RIS Mersin Plus Projesinin temel özelliklerinin bir değerlendirmesinin 

yapılması hedeflenmektedir. Projenin 2006 yılında başlayan ilk aşaması ile birlikte akıllı 

uzmanlaşma stratejisinin getirdiği yenilikler büyük ölçüde karmaşıklık bilimine göre 

açıklanabilmektedir. Çalışmada Projenin bilimsel ve teorik temeline uygun olarak Mersin ve 

TR62 bölgesinin kalkınma potansiyeli ele alınmakta ve politika önerileri ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: RIS Mersin, Bölgesel Kalkınma, Karmaşıklık bilimi, bilgi temelli ekonomi 

 

RIS MERSİN PLUS PROJECT FROM PERSPECTIVE OF COMPLEXITY SCIENCE 

ABSTRACT 

Knowledge determines relationships between regional development and inovation in the knowledge-

based economy. RIS Mersin Plus Project is based on regional innovation strategy of European Union 

called smart specialization. This approach indicates that regional development paradigm changes and 

transforms in terms of knowledge production and innovation process. These advances reflect also effects 

of complexity in the 21. Century science views and philosophy Complexity science and economics has 

began increasingly on the emergence of institutional structures and policies in the global economic 

order. Governance frameworks and policies making organize in such a way that they adapt challenges 

caused by complexity. In this paper, it is aimed to assses fundamental issues of RIS Mersin Plus Project. 

Novelties of smart specialization strategy are able to explain according to complexity science with the 

implementing initial stage of Project at the 2006. In the study in accordance with scientific and 

theoretical basis of Project, development potential of Mersin and TR62 region is discussed and made 

some recommendations about policy making.  

Key Words: RIS Mersin, Regional Development, Complexity Science, Knowledge-based 

Economy. 
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MERSİN İLİNDE 40 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE LİPİT PROFİLİNİN 

BELİRLENMESİ 

Hatice Yıldırım YAROĞLU 

ÖZET 

Serum lipit profili bireylerin kardiyovasküler risk faktörünün tahmini için ölçülür ve neredeyse 

rutin bir test haline gelmiştir. Lipit profil testi; total kolesterol (TK), HDL kolesterol (HDL-K), 

LDL kolesterol (LDL-K) ve trigliseritler (TG) olmak üzere dört temel parametreyi içerir. Serum 

lipit düzeyleri bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Bölgeler arasındaki lipit 

dağılımlarında, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır. 

Koroner arter hastalığı (KAH) risk faktörü 40 yaşın üzerinde arttığı için, çalışmamızda Mersin 

ilinde yaşayan 40 yaş ve üzeri bireylerin (95 Erkek, 105 Kadın) lipit profilini belirlemeyi 

amaçladık. Çalışma grubumuzu 40 yaş ve üzeri 200 birey oluşturmaktadır. Serum Lipit 

düzeyleri Cobas Integra 800 biyokimya otoanalizörü (Roche Diagnostics GmbH, Manheim, 

Almanya) ile analiz edildi. Çalışmamız sonucunda lipit profil değerleri ortalama olarak verildi. 

TK düzeyi 179 mg/dl, HDL-K düzeyi 42 mg/dl, LDL-K düzeyi 106 mg/dl, TG düzeyi 152 

mg/dl olarak bulundu. Erkek ve kadın bireyler arasında lipit profili bakımından fark bulunmadı. 

Anahtar Kelimeler: Lipit, Profil, 40 yaş, Mersin 

DETERMINATION OF LIPID PROFILE WITH INDIVIDUALS OVER 40 YEARS 

OLD IN MERSIN 

ABSTRACT 

The serum lipid profile is measured for the prediction of cardiovascular risk factors of 

individuals and has almost become a routine test. The lipid profile test includes four basic 

parameters: total cholesterol (TK), HDL cholesterol (HDL-K), LDL cholesterol (LDL-K) and 

triglycerides (TG). Serum lipid levels vary between regions. Various factors such as 

environmental factors and dietary habits are effective in lipid distribution between regions. 

Since the risk factor for coronary artery disease (CAD) increased over 40 years, we aimed to 

determine the lipid profile of individuals aged 40 years and over (95 male, 105 female) living 

in Mersin. The study group consisted of 200 individuals aged 40 and over. Serum lipid levels 

were analyzed by Cobas Integra 800 biochemistry autoanalyser (Roche Diagnostics GmbH, 

Manheim, Germany). As a result of our study, lipid profile values were given on average. TK 

level was found to be 179 mg / dl, HDL-C level was 42 mg / dl, LDL-C level was 106 mg / dl 

and TG level was 152 mg / dl. There was no significant difference in lipid profile between male 

and female individuals. 

Key Words: Lipid, Profile, 40 years old, Mersin 
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KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI SOLİD ORGAN YARALANMALARINDA 

NONOPERATİF TEDAVİ 

Mehmet Aykut YILDIRIM 

ÖZET 

Travmaların %10?u karın travmaları oluşturur. Karın travmasına bağlı ölümlerin önlenebilir 

olması bu travmalardaki yaklaşımlarımızın öneminin gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. 

Hemodinamik olarak stabil ve periton irritasyon bulguları olmayan künt karın travmasına bağlı 

solid organ yaralanması olan hastalarda nonoperatif tedavi (NOT) uygulaması güncel 

yaklaşımdır. Çalışmamızda literatürde NOT uygulama aşamasında bazı aydınlatılmayan 

alanlara ışık tutmayı amaçladık. Metod: Çalışmamızda 2008-2012 yılları arasında künt karın 

travmasına bağlı solid organ yaralanması tespit edilen ve NOT uygulanan 166 vaka prospektif 

olarak değerlendirildi. Bunlardan 72’si dalak travması ve 94’ü karaciğer travmasıydı. 20 

hastada NOT uygulanırken başarısızlıkla sonuçlandı ve laparatomi uygulandı. Laparotomiye 

dönüş kriterlerimiz ise yeterli resusitasyona rağmen hemodinaminin instabil olması ve 

peritoneal irritasyon bulgularının varlığıydı. Bulgular: NOT başarılı grup ve NOT başarısız 

grupta yaralanan organlar tasnif edildi. Ayrıca bu gruplar yaralanma derecesine göre alt 

gruplara ayrıldı. Gruplar karşılaşılaştırılırken demografik bilgiler, travmanın oluş şekli, ek 

travma varlığı, girişteki hemodinamik durum, BT’de yaralanmanın derecesi, yatış süresi 

boyunca kan ve kan ürünleri transfüzyonu gereksinimi, laparatomi gereksinimi, hastanede kalış 

süreleri, yoğun bakım ihtiyacı, ilk başvurudaki ve tedavi sonundaki 

hemoglobin/hematokrit/lökosit sayısı değişimi ve oral beslenme zamanının tayini parametreleri 

kullanıldı. ilk tanı aşamasında tüm hastalar BT ile değerlendirildi. Hastalarımız hastanede kalış 

süresi boyunca günlük hemogram ve fizik muayene ile takip edildiler. Takipler sırasında 

anormal bulguları olan hastalara kontrol USG ve BT yapıldı. Taburculuk sonrası 1. , 3. ve 6. 

aylarda rutin kontroller yapıldı. Şikayeti olanlar yeniden tetkik edildi. Bulgular kayıt altına 

alınarak istatistiksel olarak analiz edildi. Sonuç: Grade 3 ve üzeri travmalarda hasta takibinde 

görüntüleme tekniklerinden faydalanmak gereklidir. Düşük dereceli dalak ve karaciğer 

travmalarında başarı oranı daha yüksektir. Yaralanma derecesi arttıkça maliyet ve hastanede 

kalış süresi uzamaktadır. Günümüzde endoskopik işlemlerin ve girişimsel radyolojinin 

gelişmesi NOT’un başarısını artırmaktadır. Yaralanma derecesi yüksek travmalarda NOT’un 

başarısızlık oranı artmaktadır. NOT’un başarısızlığındaki diğer bir neden de içi boş organ 

perforasyonudur. NOT uygulanan hastalara hastaneye girişten itibaren yakın hemodinamik 

izlem, sık tekrarlayan fizik muayene ve etkin sıvı resusitasyonu yapılmalıdır.  



 

 
339 

NONOPERATIVE MANAGEMENT OF SOLID ORGAN INJURIES CAUSED BY 

BLUNT ABDOMINAL TRAUMA 

ABSTRACT 

Abdominal traumas represent %10 of all traumas. Deaths by abdominal traumas being preventable 

makes our approach to this kind of traumas gain more importance with each passing day. Non- operative 

management (NOM) application is the current approach for patients who have solid organ injury due to 

blunt abdominal trauma but not experiencing peritoneum irritation symptoms and who are 

hemodynamically stabile. We intended to shed some light on some unexplained aspects of NOM 

application in the literature by the study we conducted. Materyal and Method: In our study we assessed 

166 solid organ injuries due to blunt abdominal trauma cases between 2008 and 2013 prospectively. 72 

of them were spleen traumas and 94 of them were liver traumas. NOM application was unsuccessful for 

20 patients and on those patients laparotomy was performed. Our laparotomy criteria were existence of 

peritoneum irritation symptoms and hemodynamical instability despite sufficient resuscitation Injured 

organs were classified from groups that NOM application was successful and unsuccessful. Results: 

Also groups were assembled according to the injury level. During the comparison of groups; parameters 

such as demographic data, trauma type, presence of additional traumas, hemodynamical state during 

admission to the hospital, grade of the injury according to CT, need for blood and blood products during 

hospitalization time, laparotomy need, need for intensive care, hemoglobin/haematocrit/white blood 

count changes from admission through hospitalization and determination of oral feeding time were used. 

All patients were assessed with CT during the initial diagnosis period. Patients were followed up with 

daily hemogram tests and physical examinations during hospitalization. Through the fallow-ups patients 

with abnormal findings were assessed with USG and CT imaging techniques. Routine checks were 

applied in 1st, 3rd and 6th months after discharge. Patients with complaints were reinvestigated. 

Acquired data was recorded and statistically analyzed. Conclusion For patients with grade 3 or greater 

traumas imaging methods are necessary for patient fallow-up. Success rates are greater for low degree 

spleen and liver traumas. Length of hospitalization and patient cost increase as the level of the injury 

increases. Advancements on endoscopic procedures and interventional radiology help making NOM 

application success rates higher. High injury levels affect NOM success negatively. Another reason for 

NOM application to be unsuccessful is hollow organ perforations. Patients who were treated with NOM 

application should be followed up closely hemodynamically, treated with frequent physical 

examinations and an effective fluid resuscitation should be done.  

Key Words: Non-operative treatment, blunt abdominal trauma, solid organ 
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ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KARDEŞ YASI 

 

Hatice YILDIZ 

Sultan Guner BAŞARA 

 

ÖZET 

Kardeş ilişkisinin farklı ve güçlü doğası nedeniyle bir çocuğun ölümü kardeşlerini benzersiz 

şekilde etkileyebilir. Çocuk ölümü sonrası dikkat daha çok ebeveynler üzerinde toplandığı ve 

kardeşlerin kayba karşı gösterdikleri yas tepkileri genellikle göz ardı edildiği için yaşayan 

kardeşler “unutulmuş yas tutanlar” olarak bilinir. Çocukların yas sürecinde yaşadıkları duygular 

erişkinlerle benzerlik gösterir. Ancak yetişkinlerin aksine çocuklar ne hissettiklerini 

tanımlamakta genellikle deneyimsiz veya yetersizdir. Kardeşini kaybeden çocuklar 

ebeveynlerini üzmemek için çoğunlukla kederiyle kendi başlarına başa çıkmaya çalışırlar bu 

durum komplike yas için risk oluşturabilir. Bir çocuğun ölümünün hayatta kalan kardeşler 

üzerinde direk etkisi (depresyon, öfke ve saldırganlık vb.) olabileceği gibi aile yapısı içerisinde 

sahip olduğu özel rol nedeniyle dolaylı etkileri de olabilir. Kardeş yasının dolaylı etkileri 

hayatta kalan çocuk üzerinde daha derin bir etkiye sahip olabilir. Aile içinde çocuğun rolleri 

değişebilir, ebeveynler hayatta kalan çocuklarına karşı koruyucu davranabilir ve bu durum 

çocuğun bağımsızlığı ve benlik saygısını olumsuz etkileyebilir. Bir çocuk ölümü sonrası 

kardeşlerin psikolojik ihtiyaçlarını inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Mevcut bulgular 

kardeş kaybı sonrası çocukların yüksek kaygı, depresyon gibi çeşitli psikolojik ve davranışsal 

sağlık sorunları için artan risk altında olduğunu göstermektedir. Hayatta kalan kardeşleri yasın 

olumsuz etkilerine karşı koruyabilecek en önemli kaynak ailedir. Kardeş kaybı yaşayan 

çocuklarla ailelerin açık ve dürüst bir iletişim kurmaları önerilmesine rağmen ailelerin çoğu bu 

bilgiden habersizdir. Çocuk ölümü sonrası ebeveynler kendi yaslarıyla meşgul oldukları için 

hayatta kalan kardeşleri yeterince destekleyemeyebilirler. Sağlık profesyonellerinin, ailelerin 

çocuklarının yasla başa çıkmasına yardımcı olmalarını kolaylaştırmakta ve çocuklarıyla devam 

eden bağların korunmasında önemli rolleri vardır. 
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SIBLING GRIEF IN CHILDHOOD 

ABSTRACT 

Due to the different and powerful nature of relationships between siblings, death of children 

can deeply impact their siblings. Since attention is attracted to parents and since sibling grief is 

disregarded, living siblings are considered as ?forgotten grieving siblings?. Feelings of grieving 

children and adults are similar. However, children are usually inexperienced and unable to 

express their feelings. Children whose siblings die mostly try to cope with their grief alone not 

to make their parents upset. This can create risk for complex grief. Death of a child can have 

both direct effects on living siblings (depression, anger and aggressiveness etc.) and indirect 

effects due to children’s special roles in their families. The latter can be more severe. Children’s 

roles in their families may vary. Parents can be protective against their living children, which 

can affect independence and self-respect of these children. There have been only few studies 

on psychological needs of children after death of their siblings. Available evidence shows that 

children have high risk of behavioral and psychological problems like severe anxiety and 

depression. Families are the most important sources likely to protect children against negative 

impacts of death of their siblings. Although it is recommended that families should have clear 

and honest communication with children, they are unaware of this information. Since parents 

focus on their grief, they cannot provide sufficient support for their living children. Health 

professionals could facilitate families? attempts to help their children overcome their grief and 

maintenance of families? bonds with their children. 
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MERSİN İLİNDEKİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN RİTMİK 

CİMNASTİKÇİLERDE HİPERMOBİLİTE İLE DİNAMİK DENGE YETENEĞİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Rabia YILDIZ 

İnci KESİLMİŞ 

Manolya AKIN 

ÖZET 

Hipermobilite sendromu kalıtsal olabilir ya da cimnastikçilerde uzun süreli antrenmanlar 

sonucu oluşabilir. Hipermobilitesi yüksek olanlar genel popülasyondan önemli derecede eklem 

laksitesinde daha iyi performans sergileyebilirler ve bundan dolayı hipermobilite cimnastik ve 

bale için pozitif seçici faktör oluşturabilmektedir. Benzer şekilde dinamik denge yeteneği de 

birçok branşta olduğu gibi cimnastik branşında da performans belirleyici becerilerden bir 

tanesidir. Hipermobilite sendromunun ritmik cimnastik sporcularında dinamik denge yeteneği 

üzerinde belirleyici bir faktör olup olmadığı önem arz etmektedir. Buradan hareketle; bu 

araştırmanın amacı Türkiye şampiyonasına katılan ritmik cimnastik sporcularında 

hipermobiliteye göre dinamik dengenin değerlendirilmesidir. Araştırma öncesinde etik kurul 

onayı alınmış ve katılımcılar Helsinki kriterlerine göre hazırlanmış bilgilendirilmiş onam 

formunu imzalamışlardır. Araştırmaya yaş ortalaması 8.43±.72 yıl, boy uzunluğu ortalaması 

124.94±6.9 cm, vücut ağırlığı ortalaması 23.84±3.97 kg olan toplam 37 ritmik cimnastikçi 

gönüllü olarak katılmıştır. Hipermobilite Beighton kriterlerine göre belirlenmiş olup kesim 

noktası 4 olarak alınmıştır. Dinamik denge yeteneği prokin tecnobody cihazı kullanılarak sağ 

ve sol bacaklar için ölçülmüştür. İstatistiksel analizler için Spearman Korelasyon katsayısı 

kullanılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre Hipermobilite ile sağ ve sol ayak dinamik 

denge yeteneği arasında ilişki gözlenmemiştir (p>.05). Bu sonuçların ritmik cimnastik 

sporcularının denge ve esneklik çalışmalarına antrenmanlarında etkin bir şekilde yer 

verilmesinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ritmik cimnastik, dinamik denge, hipermobilite. 
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DETERMINING THE RELATION BETWEEN DYNAMIC BALANCE ABILITY 

WITH HYPERMOBILITY ON RHYTMIC GYMANSTS WHO PARTICIPATE 

TURKEY CHAMPIONSHIPS IN MERSIN 

ABSTRACT 

Hypermobility syndrome may be inherited or may result from long-term training in gymnasts. 

Those with high hypermobility may perform significantly better in the joint laxity than the 

general population, and hence hypermobility may constitute a positive selective factor for 

gymnastics and ballet. Similarly, dynamic balance ability is one of the performance-

determining skills in gymnastics as in many other branches. It is important that hypermobility 

syndrome is a determining factor on the dynamic balance ability in rhythmic gymnastics 

athletes. Thus; The aim of this study was to assess the dynamic balance by hypermobility in 

rhythmic gymnastics athletes participating in the Turkey championship. Ethics committee 

approval was obtained before the study and participants signed informed consent form which 

was prepared according to Helsinki criteria. A total of 37 rhythmic gymnasts voluntarily 

participated in the study with a mean age of 8.43 ± .72 years, a mean height of 124.94 ± 6.9 cm, 

and a mean body weight of 23.84 ± 3.97 kg. Hypermobility was determined according to 

Beighton criteria and cut point was taken as 4. The dynamic balance ability was measured for 

the right and left foot using the prokin tecnobody device. Spearman's correlation coefficient 

was used for statistical analysis. According to the results of statistical analysis, there was no 

correlation between hypermobility and dynamic balance ability of right and left foot (p> .05). 

It is thought that these results can be caused by the effective participation in balance and 

flexibility trainings of rhythmic gymnastics athletes. 

Key Words: Rhythmic Gymnastics, dynamic balance ability, Hypermobility 
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DOĞAL VE İŞLEME TABİ TUTULMUŞ ADSORBANLAR KULLANILARAK ATIK 

SULARDAN NİKEL GİDERİMİ 

Hatice YILMAZ 

 İrfan AR 

ÖZET 

Su kaynaklarımızda bulunan toksik kirleticilerden birisi olan nikel elementinin sulardan 

giderimi çevremiz ve canlıların yaşamı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada sulu 

çözeltilerden nikel giderimi kesikli adsorpsiyon yöntemi ile araştırılmıştır. Adsorban olarak, 

bitkisel atıklardan ceviz kabuğu ve Ankara ? Bala?dan temin edilmiş olan yerel ve ucuz doğal 

zeolit türlerinden biri olan şabazit seçilmiştir. Şabazit (% 99 şabazit + % 1 eriyonit), ceviz 

kabuğu (CVZ), HCI ile muamele edilmiş ceviz kabuğu (CHCI), NaOH ile muamele edilmiş 

ceviz kabuğu (CNaOH) ve H2SO4 ile muamele edilmiş ceviz kabuğunun (CH2SO4) sulu 

çözeltilerden nikel metalini adsorplayabilme kapasiteleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar 

boyunca pH, temas süresi, sıcaklık, başlangıç derişimi gibi parametrelerin nikel giderimine 

etkisi incelenmiş ve Gibbs serbest enerjisi (?G), entalpi değişimi (?H) ve entropi değişimi (?S) 

termodinamik parametreleri hesaplanmıştır. Adsorpsiyon kinetiğinin incelenmesi için, yalancı 

birinci derece hız modeli, yalancı ikinci derece hız modeli, partikül içi difüzyon modeli 

denenmiştir. Bu işlem için en uygun kinetik modelin, en yüksek korelasyon değerine (R2= 1) 

sahip model olan, yalancı ikinci derece hız modeli olduğu görülmüştür. Giderim verimi CNaOH 

için % 96,37; şabazit, CHCI ve CH2SO4 için ise sırasıyla % 67,48, % 31,17 ve % 1,29 olarak 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, nikel, şabazit, ceviz kabuğu 
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NICKEL REMOVAL FROM WASTEWATER BY USING NATURAL AND 

TREATED ADSORBENTS 

ABSTRACT 

Removal of nickel as a toxic pollutant from wastewater is important for environment and the 

lives of living things. In this study, nickel removal was investigated using batch adsorption 

method from aqueous solutions. Agricultural waste walnut shell and chabazite which is one of 

locally available, low cost natural zeolite, obtained from Bala-Ankara, were used as adsorbents. 

Nickel adsorption properties of chabazite (99 % chabazite + 1 % erionite), walnut shells (cvz), 

and walnut shells modified with one of the following chemicals; HCl (CHCl), NaOH (CNaOH), 

or H2SO4 (CH2SO4) were investigated. During the experimental part of this study, the effect 

of parameters such as pH, contact time, temperature, and initial concentration on nickel removal 

were investigated. Also thermodynamic parameters such as Gibb's free energy (?G), enthalpy 

(?H) and entropy change (?S) of the adsorption process have been calculated. In order to 

investigate adsorption kinetics, the pseudo first order rate model, pseudo-second-order rate 

model and intra-particle diffusion model were applied. Pseudo-second-order reaction rate 

model, which has the highest correlation value (R2= 1) was found as the most appropriate 

kinetic model. Langmuir and Freundlich isotherm models have been applied to the data 

obtained for the equilibrium experiments. It was seen that both isotherm models confirm very 

well with the experimental data obtained for CNaOH. The removal efficiency for CNaOH was 

96.37 % where as it was found as 67.48 %, 31.17 % and 1.29 % for chabazite, CHCI and for 

CH2SO4 respectively. 

Key Words: Adsorption, nickel, chabazite, walnut shell 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ 

SEÇME MOTİVASYONLARININ ARAŞTIRILMASI 

Simge YILMAZ 

Oğuzcan ÇIĞ 

 Vuslat OĞUZ 

ÖZET 

Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmeni Olmayı Tercih Etme Motivasyonları, The Factors 

Influencing Teaching Choice (FIT Choice) teorisi kullanılarak incelenmiştir. Bu tür bir 

kuramsal model, bireylerin okul öncesi eğitimini öğretmenlik kariyeri olarak tercih etmelerinin 

nedenlerini ve bu nedenlerin motivasyonlarını nasıl etkilediğini anlamada yararlı olabilir. FIT 

Choice modeli, bir ölçme aracı geliştirmek için teorik bir kılavuz olarak kullanılmıştır. 

Beklenti-değer teorisine dayanan bu model, bireylerin beklenti ve değerleri de dahil olmak 

üzere gelecekteki hedeflerinin seçimleri ve davranışları üzerinde motive edici bir rol oynadığını 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimde öğretmen adaylarının 

motivasyonlarını özel olarak Watt ve Richardson (2007) tarafından geliştirilen FIT Choice 

modeli kullanılarak ölçülen bir ölçme aracı geliştirmektir. İlk olarak, erken çocukluk eğitiminde 

alan uzmanlarının görüşlerine dayanarak FIT Choice modelinde belirtilen her bir yapı için ölçek 

maddeleri geliştirmektir. Daha sonra, erken çocukluk eğitiminde uzmanlaşmış Türk öğretmen 

adaylarının temel motivasyonlarını incelemek için bir pilot çalışma yapılacaktır. Bu çalışmanın 

katılımcıları, Mersin Üniversitesi'nden yaklaşık 200 okul öncesi öğretmen adayıdır. Çalışma 

grubumuz Mersin Üniversitesi öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulguların, motivasyon faktörlerini ölçmek ve bu faktörler 

arasındaki ilişkileri incelemek için doğru ve geçerli bir ölçme aracı sağlayacağı umulmaktadır. 
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EXPLORING MOTIVES FOR CHOOSING TEACHING AS A PROFESSION IN 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

ABSTRACT 

Motivations for preferring to become an early childhood education teacher were investigated 

using The Factors Influencing Teaching Choice (The FIT Choice) theory. Such theoretical 

model can be useful in understanding the reasons why individuals prefer teaching in an early 

childhood level as a career, and how those reasons might have affected their motivations. The 

FIT Choice Theory was used as a theoretical guideline for developing a survey. Grounded in 

the expectancy-value theory, this model indicates that individuals? future goals, including their 

expectancies and values, play a motivational role on their choices and behaviors. The purpose 

of this study is to develop a survey that specifically measures motivations of pre-service 

teachers in early childhood education major using the FIT Choice, originally developed by Watt 

and Richardson (2007). Our first step will be to develop survey items for each constructs 

specified in the FIT choice model based on the opinions of field experts in early childhood 

education. And then, conduct a pilot study to examine the main motivations of Turkish pre-

service teachers who specialize in early childhood education. The participants of this study were 

approximately about 200 pre-service preschool teachers from Mersin University, Turkey. Our 

sample will consist of pre-service teachers in Mersin University, Turkey. It is hoped that the 

findings from this study will provide a realible and valid measurement tool for gauging the 

motivational factors and examining the relationships among these factors. 
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BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI 

Serpil YÜKSEL 

Gülay Altun UĞRAŞ 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Yaşam kalitesini ve yaşam süresini etkileyen obezite dünya çapında en yaygın 

görülen hastalıklardandır. Bariatrik ve metabolik cerrahi, obezite tedavisinde etkili 

yöntemlerinden biridir. Obezitenin tedavisinde bariatrik ve metabolik cerrahinin giderek 

yaygınlaşması, cerrahi tedavi sonrası bu hastaların bakımına dikkati çekmiştir. Bariatrik cerrahi 

sonrası hasta bakımı multidisipliner ekip yaklaşımı gerektirir. Morbidite ve mortalite oranlarını 

artıran postoperatif komplikasyonları önlemek için perioperatif dönemde hastanın kapsamlı 

değerlendirmesi yapılmalı ve nitelikli hemşirelik bakımı verilmelidir. Hemşirelik bakımında 

kritik noktalar, hasta güvenliği, kapsamlı perioperatif değerlendirme, hasta eğitimi, nitelikli 

perioperatif bakım ve taburculuk planlamasıdır. Yöntem: Bu çalışmada 2008-2018 tarihleri 

arasında tam metni basılmış Türkçe ve İngilizce araştırma, derleme ve rehberler incelendi. 

Bulgular: Bariatrik ve metabolik cerrahi, obezite ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin 

tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak, istendik hasta sonuçlarına ulaşmada nitelikli hemşirelik 

bakımı ve hasta eğitimi elzemdir. Komplikasyonların erken tanılanması, beslenme, yara bakımı 

ve ambulasyon gibi konular hakkında hastaya eğitim verilmesi morbidite ve mortaliteyi 

azaltabilir. Sonuç: Bariatrik ve metabolik cerrahi sonrası istendik sonuçlara ulaşmak için 

hemşireler bu hastaların bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda 

bilgilendirilmelidir. 
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NURSING CARE AFTER BARIATRIC AND METABOLIC SURGERY 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity is one of the most common diseases worldwide and affects the life quality 

and life expectancy. Bariatric and metabolic surgery is one of the effective methods in the 

treatment of obesity. The increasing prevalence of bariatric and metabolic surgery in the 

treatment of obesity has drawn attention to the care of these patients after surgical treatment. 

Patient care following bariatric surgery requires multidisciplinary team approach.In order to 

prevent postoperative complications that increase morbidity and mortality rates, a 

comprehensive evaluation of the patient should be performed in the perioperative period, and 

qualified nursing care should be given. Critical points in nursing care that are patient safety, 

comprehensive perioperative assessment, patient education, quality perioperative care and 

discharge planning. Aim: The aim of this review was to discuss the effect of nursing care to the 

healing process of bariatric and metabolic surgery patients Method: In this study, full text 

Turkish and English researches, reviews and guidelines published between 2008 and 2018. 

Results: Bariatric and metabolic surgery is an effective procedure in the treatment of obesity 

and obesity-related comorbidities. However, quality nursing care and patient teaching are 

essential to achieve positive patient outcomes. Early recognition of complications and 

education of the patient about topics such as nutrition, wound care and ambulation can decrease 

morbidity and mortality. Conclusion: In order to achieve the desired results after bariatric and 

metabolic surgery, nurses should be informed about the points to be considered in the care of 

these patients. 
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POMOLOGICAL CHARACTERISTICS AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF 

GULDER ROSE (VIBURNUM OPULUS L.) FRUITS GROWING AT DIFFERENT 

LOCATIONS IN TURKEY 

Mozhgan ZARIFIKHOSROSHAHI 

Zehra Tuğba MURATHAN 

Ebru KAFKAS 

ABSTRACT 

Due to increasing population, the need for fruits which are horticulturally unknown is 

considering as important issue. On the other hand, the fruits containing high antioxidant activity 

and high phenolic compounds are important for healthy diet. Among these wild fruits, 

researchers reported that Viburnum opulus L. fruits are used in traditional medicine due to 

antimicrobial, anti-inflammatory and high antioxidant activity. In this study, some pomological 

characteristics [fruit weight, fruit length, fruit widths, external color, TSS (Total Soluble Solids) 

and biochemical contents (sugar, organic acid and vitamin C) of gulder rose fruits grown at 

various locations at different altitudues of Turkey (Ardahan/Center, Sivas/Gemerk, 

Kayseri/Develi, Gumushane/Kelkit) were determinded. The highest values of fruit weight (g), 

height and width (cm) were obtained from the highest altitudes (Ardahan). In addition, the 

highest results of TSS, total sugar, and organic acid contents were also obtained from Ardahan 

location. Glucose was the predominant sugar in guelder-rose and its highest amount was 

obtained from the highest altitude Ardahan/ Center followed by Gumushane/Kelkit. The most 

abundant organic acid in guelder-rose fruits was detected as malic acid. However, 

Sivas/Gemerk had the highest content of vitamin C which was located in the lowest altitude. 
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DETERMINATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS OF GUELDER-ROSE FRUITS 

Mozhgan ZARIFIKHOSROSHAHI 

Zehra Tuğba MURATHAN 

Ebru KAFKAS 

ABSTRACT 

Gulder rose fruits have long been consumed in Turkey and have also been applied in folk medicine. The 

fruits are used for a wide range of illnesses, including heart disease, coughs and colds, digestive troubles, 

neurosis and especially in kidney stone treatments. Guelder-rose as a less known berry fruit is a good 

source of healthy food about which there are limited studies. In this study, bioactive contents (total 

phenol, total anthocyanin, total flavonoid) of guelder-rose fruits grown at various locations at different 

altitudues of Turkey (Ardahan/Center, Sivas/Gemerk, Kayseri/Develi, Gumushane/Kelkit) were 

determinded. The highest values of total phenolic (1234.89 mgGAE/100g) and total flavonoid content 

(336.6 mgrut/100g) were identified at Sivas location whereas the highest values on total anthocyanin 

content (188.5 mg/L) were obtained from Ardahan location. However, it was found that gulder rose 

fruits are a good source of total phenolic and antociyanin contents which may affected by cultivation 

height. 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN 

PROGRAMA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

Ertan ZEREYAK 

Hürol ASLAN 

ÖZET 

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS) Bölümleri ağırlıklı olarak özel sektöre bilişim 

desteği sağlayacak mezunlar yetiştirdikleri için, bu bölümlerin öğretim programlarının da bilişim 

teknolojilerindeki hızlı değişime ayak uydurması son derece önemlidir. Öğrencilerin bölüm ve öğretim 

programına ilişkin görüşlerinin düzenli olarak izlenerek, ders içeriklerinin sektör gereksinimleri 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve öğrencilerin istihdam alanlarının çeşitliliğini sağlama 

gerekliliği bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Araştırma 2017-2018 akademik yılı bahar 

döneminde bir devlet üniversitesine bağlı Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünde 

öğrenim gören elli öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin öğretim programına ilişkin görüş ve 

beklentilerinin belirlenmesi amacıyla toplam 29 maddeden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Ankette 

öğrencilerin mesleki beklentilerinin yanı sıra kariyer kaygılarının da belirlenmesine özen göserilmiştir. 

Yanıtları elektronik ortamda toplanan çevrimiçi anketin veri analizi SPSS programında yapılmıştır. 

Araştırma bulguları öğrencilerin; görece yeni gelişmekte olan ve çağın mesleği olarak da görülen bilişim 

teknolojilerine ilişkin olumlu, öğretim programı ve idari konulara ilişkin olarak ise daha eleştirel 

görüşlere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS), Bilkent, Burdur Mehmet 

Akif Ersoy, Mersin, Trakya, Program Değerlendirme. 
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THE OPINIONS OF COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEMS 

DEPARTMENT STUDENTS ABOUT THE CURRICULUM 

ABSTRACT  

Since Computer Technology and Information Systems (CTIS) Departments train students who 

will provide information systems support to private sector, it is especially important that the 

curricula of these departments adapt to the fast paced changes in information technologies. The 

starting point of this study is the necessity of rearranging the course contents according to the 

sectors needs and extending the employment diversity of the graduates by regularly tracking 

the students? opinions on the curriculum and the department. The study has been done on a 

sample of fifty students from the CTIS department of a state university in the 2017-2018 

academic year. In order to determine the students’ opinions and personal expectations on the 

curriculum, a questionnaire of 29 items was prepared. In this questionnaire, care has been taken 

to determine the career concerns of the students, as well as their professional expectations. The 

data from this online questionnaire whose responses were collected electronically were 

analyzed on the SPSS software package. The results of the study indicates that the students take 

an affirmative view of the information systems technologies which is relatively new and seen 

as the contemporary career choice, but their view of the department and the curriculum are more 

critical. 

Key Words: Computer Technology and Information Systems (CTIS), Bilkent University, 

Burdur Mehmet Akif University, Mersin University, Trakya University, Curricular Evaluation 
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58.  Cihan GEÇGEL Mersin Üniversitesi 

59.  Çağdaş GÖNEN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

60.  Çetin KOTAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

61.  
Çiğdem ARABACI 

S.B.Ü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi 

62.  Çiğdem KALEGERİ Mersin Üniversitesi 

63.  D. Ali ARSLAN Mersin Üniversitesi 

64.  Derya ERDAŞ Mersin Üniversitesi 

65.  Derya TOKSÖZ Mersin Üniversitesi 

66.  Diğdem LAFCI Mersin Üniversitesi 

67.  Dilek TUNEY BEBEK Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

68.  Durhasan KOCA Türk Boyları Konfederasyonu 

69.  Duygu Deniz DEMİREL Mersin Üniversitesi 

70.  Duygu HIDIROĞLU Mersin Üniversitesi 

71.  Duygu ŞAPOLYO Çukurova Üniversitesi 

72.  Duygu Vefikuluçay YILMAZ Mersin Üniversitesi 

73.  E. Mine SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

74.  Ebru KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

75.  Ebru YILDIZ Mersin Üniversitesi 

76.  Ece KALAY Mersin Üniversitesi 

77.  Ece Ümmü DEVECİ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

78.  Eda ÇAK Mersin Üniversitesi 

79.  Elçin ESENLİK Akdeniz Üniversitesi 

80.  Eldar HACIYEV Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

81.  Elif ERDEVE ÖZVAN Çukurova Üniversitesi 

82.  EMİNE ÖNCÜ Mersin Üniversitesi 

83.  Emine Yılmaz BOLAT Mersin Üniversitesi 

84.  Emre ESER Berta Ar-Ge 

85.  Engin ÖZDEMİR  

86.  Engin ZABUN MEB 

87.  Erdinç NAYIR Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

88.  Erdinç TİMOÇİN Mersin Üniversitesi 

89.  Ergül ŞAHİN MEB 
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90.  Erhan ARSLAN Mersin Üniversitesi 

91.  Ertan MERT Mersin Üniversitesi 

92.  Ertan Sait KURTAR Selçuk Üniversitesi 

93.  Ertan ZEREYAK Mersin Üniversitesi 

94.  ESİN DÖNMEZLER Mersin Üniversitesi 

95.  ESRA ÇAVUŞOĞLU Mersin Üniversitesi 

96.  Esra Yüksel COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi 

97.  Etem AKBAŞ Mersin Üniversitesi 

98.  EZGİ ÖNEN Mersin Üniversitesi 

99.  F. İlknur UNUVAR Ankara Üniversitesi 

100.  Fadime TORU Mersin Üniversitesi 

101.  Fahmin NURİYEV Gazi Üniversitesi 

102.  Fatih NACAR  

103.  Fatih ÖZDEMİR İskenderun Teknik Üniversitesi 

104.  FATİH TOPALOĞLU Çukurova Üniversitesi 

105.  Fatma DOĞAN Mersin Üniversitesi 

106.  Fatma Yelda GEZİCİOĞLU Mersin Üniversitesi 

107.  Fazıl ŞEN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

108.  Fazlı UZUN Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü 

109.  Ferda GÖNEN Mersin Üniversitesi 

110.  Feyyaz BAY Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

111.  Firdevs ENDEZ  

112.  Ghalib SAYİLOV Academy Of Sciences Of Azerbaijan 

113.  Gizem ÇAPAR  

114.  Gökhan ALTAN İskenderun Teknik Üniversite 

115.  Gökhan ARSLAN  Mersin Üniversitesi 

116.  Gökhan TEKİNERDOĞAN Mersin Üniversitesi 

117.  Gözde OK Ankara Üniversitesi 

118.  Gunnur Ertong ATTAR Mersin Üniversitesi 

119.  Guzaliya KHAZİYEVA Tataristan Bilimler Akademisi 

120.  Gül BAYRAM ABİHA Mersin Üniversitesi 

121.  Gül İLHAN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

122.  Gülay Altun UĞRAŞ Mersin Üniversitesi 

123.  Gülay KORUKLUOĞLU Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

124.  Gülfer ÖZER İskenderun Teknik Üniversitesi 

125.  Gülnur ÖNDER BALAM Mersin Üniversitesi 

126.  Gülsen KASIRGA Mersin Üniversitesi 

127.  Gülten ARSLAN Mersin Akademi 

128.  Günay ATALAYER Marmara Üniversitesi 

129.  Günel MEMMEDOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

130.  Güneş KURTBOĞAN Mersin Üniversitesi 

131.  Hafize SAV Kayseri Şehir Hastanesi 

132.  Hakan KELES Yozgat Bozok Üniversitesi  

133.  Hale Birgül AKÇAKMAK Mersin Üniversitesi 

134.  Hale BORAZAN Çağın Special Eyes Hospital 

135.  Halil ÇAKIR Mersin Üniversitesi 

136.  Halil ELEMANA Gazi Üniversitesi 

137.  Halil KUMBUR Mersin Üniversitesi 
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138.  Halil SÖZLÜ Mersin Üniversitesi 

139.  Hamza MENKEN Mersin Üniversitesi 

140.  Handan DEMİR Mersin Üniversitesi 

141.  Harun KARCI Çukurova Üniversitesi 

142.  Hasan ASİL Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

143.  Hasan BAHAR Selçuk Üniversitesi 

144.  Hatice KÖRSULU Karamanaoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

145.  Hatice Yıldırım YAROĞLU Mersin Üniversitesi 

146.  Hatice YILDIZ Adnan Menderes Üniversitesi 

147.  Hatice YILMAZ Türk Standart. En. 

148.  Hilal Akay ÇİZMECİOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi 

149.  Hülya VATANSEV Necmettin Erbakan Üniversitesi 

150.  Hürol ASLAN Mersin Üniversitesi 

151.  Hürriyet GÖKDAYI Mersin Üniversitesi 

152.  Hüsamettin KIZMAZ Mersin Üniversitesi 

153.  Hüseyin DURUKAN Mersin Üniversitesi 

154.  Hüseyin ERGEN Mersin Üniversitesi 

155.  
Hüseyin Fırat KAYIRAN 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekl. 

Kurumu  

156.  İbrahim AKKOYUN Konya Education And Research Hospital 

157.  İbrahim ALBAYRAK  

158.  İbrahim BAŞHAN Mersin Üniversitesi 

159.  İbrahim BOZKURT Mersin Üniversitesi 

160.  İhsan ALP Gazi University 

161.  İlhami DOĞAN  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

162.  İlhan EGE Mersin Üniversitesi 

163.  İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi 

164.  İlknur KAVACIK MEB 

165.  İnci Kesilmiş Mersin Üniversitesi 

166.  İpek DURUKAN Mersin Üniversitesi 

167.  İrfan AR Gazi Üniversitesi 

168.  İskan ÇALLI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

169.  İskender ÖZKUL Mersin Üniversitesi 

170.  İsmail Ayberk KIRBIYIK Mersin Üniversitesi 

171.  
İsmail HASIRCI 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim 

Ve Araştırma Hastanesi 

172.  İsmail İŞÇEN Mersin Üniversitesi 

173.  İsmail REİSLİ Necmettin Erbakan Üniversitesi 

174.  Kamil Hayati AYDIN  

175.  Kerim ÜNAL Mersin Üniversitesi 

176.  Khanlar R. MAMEDOV Mersin Üniversitesi 

177.  Kübra Cihangir ÇAMUR Gazi Üniversitesi 

178.  Levent SON Mersin Üniversitesi 

179.  Leyla SARAÇ Mersin Üniversitesi 

180.  Lütfi ÜREDİ Mersin Üniversitesi 

181.  Mahmut DOGAN  

182.  Mahmut KESKİN Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

183.  Manolya AKIN Mersin Üniversitesi 
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184.  Maryam GALIULLINA 
Naberejnye Chelny State Teachers Training 

University 

185.  Mehmet Akif ALTINBIÇAK Mersin Üniversitesi 

186.  Mehmet Ali KURGUN Mersin Üniversitesi 

187.  Mehmet Aykut YILDIRIM Necmettin Erbakan Üniversitesi 

188.  Mehmet KARATAŞ TOGÜ 

189.  Mehmet Nasih TAĞ Mersin Üniversitesi 

190.  Mehmet SARGIN Selçuk University 

191.  Mehmet Selçuk ULUER Konya Training And Research Hospital 

192.  Mehmet Ufuk ASLAN Mersin Üniversitesi 

193.  Melike KAYAM Mersin Üniversitesi 

194.  Meltem AKYÜREK Toros Üniversitesi 

195.  Meltem GÜRBÜZ Mersin Üniversitesi 

196.  Meral ALTIOK Mersin Üniversitesi 

197.  Merve KARA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

198.  Meryem Türkan IŞIK Mersin Üniversitesi 

199.  Mesut BOR Van Yüzüncü Yıl Ü. 

200.  Mete ÖZFİDANER Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü  

201.  Mine Beşen YALÇIN Marmara Üniversitesi 

202.  Mozhgan 

ZARIFIKHOSROSHAHI 
Çukurova Üniversitesi 

203.  Muammer MACİT Balıkesir Üniversitesi 

204.  Muhammet Mevlüt AKMAZ Konya Teknik Üniversitesi 

205.  Muhammet TOPUZ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

206.  Murat GÜNEY Yozgat Bozok University 

207.  Murat KARABULUT Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

208.  Murat KOÇ Çağ Üniversitesi 

209.  Mustafa KARAGÜLLE Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

210.  Mustafa ÖZTÜRK İzmir Demokrasi Üniversitesi 

211.  Mustafa ÖZTÜRK İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

212.  Mustafa ÖZYURT  

213.  Mustafa ÜNVERDİ Gaziantep Üniversitesi 

214.  Mutlu UYGUR Milli Eğitim 

215.  Mürşide ÇEVİKOĞLU KILLI Nevşehir Devlet Hastanesi 

216.  Nagehan ELEMANA Mersin Üniversitesi 

217.  Nazan ERAS Mersin Üniversitesi 

218.  Necat ALMALI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

219.  Necat KEVSEROĞLU  

220.  Neslihan DOYGUN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

221.  Nilgün ELAM Anadolu Üniversitesi 

222.  Nisa SEMİZ İstanbul Kultur University 

223.  Oğuz İLBİLGE Çukurova Üniversitesi 

224.  Oğuzcan ÇIĞ Mersin Üniversitesi 

225.  Onur UCA Mersin Üniversitesi 

226.  Orhan ERDEN  Gazi Üniversitesi 

227.  Osman Murat ÖZKENDİR Tarsus Üniversitesi 

228.  Osman Nuri ÇELİK Konya Teknik Üniversitesi 

229.  Osman ŞAHİN Konya Training And Research Hospital 

230.  Ozan GÜLER Mersin Üniversitesi 
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231.  Önder TÜRKMEN Selçuk Üniversitesi 

232.  Özge ÇOLAKOĞLU HAVARE Mersin Üniversitesi 

233.  Özge USLUCA ERİM Mersin Üniversitesi 

234.  Özkan YILMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

235.  Özlem KAYA Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

236.  Öznur DAĞCI BULUT Mersin Toros Devlet Hastanesi 

237.  PELİN AYDINOL MEB 

238.  Pınar YARDIMCI Selçuk Üniversitesi 

239.  Rabia YILDIZ Mersin Üniversitesi 

240.  Rabiye ALTINBAŞ Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 

241.  Radik GALIULLIN 
Naberejnye Chelny State Teachers 
Training University 

242.  Ramazan KEÇECİ Beyhekim State Hospital Konya 

243.  Rana YİĞİT Mersin Üniversitesi 

244.  Recep DİKİCİ Selçuk Üniversitesi 

245.  Redžep (Recep)  ŠKRIJELJ 

(Şkriyel) 
Yeni Pazar Devlet Üniversitesi (Novi Pazar) 

246.  Remzi KIZILTAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

247.  Riyad ŞİHAB Afyon Kocatepe University 

248.  Sabahat Ceylin ŞANLI Mersin Üniversitesi 

249.  Salih KAFKAS Çukurova Üniversitesi 

250.  Samed ÇETİNKAYA Mersin Üniversitesi 

251.  
Sarbast MOSLEM 

Budapest University Of Technology And 

Economics 

252.  Selçuk ÖZTÜRK Tarsus Devlet Hastanesi 

253.  Selim BEZERAJ University Of Prishtina 

254.  Selma BYÜKKILIÇ BEYZİ Erciyes Üniversitesi 

255.  Selminaz ADIGÜZEL Harran Üniversitesi 

256.  Selya AÇIKEL İskenderun Teknik Üniversitesi 

257.  Sema ÖZKADİF Çukurova Üniversitesi 

258.  Sercan BENLİ Mersin Üniversitesi 

259.  Serdarhan Musa TAŞKAYA Mersin Üniversitesi 

260.  Serpil YÜKSEL Necmettin Erbakan Üniversitesi 

261.  Sertan ÇEVİK Mersin Üniversitesi 

262.  SERTAN ÇEVİK Mersin University 

263.  Sevda İLDAN ÖZMEN Mersin Üniversitesi 

264.  Sevim ODABAŞ Mersin Üniversitesi 

265.  Seyfeddin RZASOY Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

266.  Seymur MESHAIK Ganja State Unıversıty 

267.  Sibel ÇOŞKUN Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Kayseri 

268.  Sibel Gazi TABEL Ankara Üniversitesi 

269.  Simge YILMAZ Mersin Üniversitesi 

270.  Sinan DÖLEK Mersin Üniversitesi 

271.  Sinan GÜZEL Mersin Üniversitesi 

272.  Soner Mehmet ÖZDEMİR Mersin Üniversitesi 

273.  SONER SOYLU Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

274.  Songül ULUTAŞ Mersin Üniversitesi 

275.  Sultan Guner BAŞARA Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 

276.  Süleyman Çınar ÇAĞAN Mersin Üniversitesi 
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277.  Sümeyye KAYA Mersin Üniversitesi 

278.  Svetlana Petrovna ANZOROVA Moscow State Institute 

279.  Şenay ŞENER Çağ Üniversitesi 

280.  Şener KURT Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

281.  Şeref OTELCİOĞLU Necmeddin Erbakan Üniversitesi 

282.  Şeyda KAYMAZ Mersin Üniversitesi 

283.  Şule Hilal ATTAR Çukurova Üniversitesi 

284.  Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi 

285.  T. Nur ANDIÇ  

286.  Tahseen Fatima MİANO Kayseri Erciyes Üniversitesi 

287.  Tolga ALTINER Mersin Üniversitesi 

288.  Tuba AKAR Mersin Üniversitesi 

289.  Tuğba AÇIL İskenderun Teknik Üniversite 

290.  Tuğçe SEVİL YAMAN Mersin Üniversitesi 

291.  Tuncay ŞİMŞEK Mersin Üniversitesi 

292.  Tülin EKER Çukurova Üniversitesi 

293.  Uğurcan METİN Mersin Üniversitesi 

294.  Ulviye DEMİRBİLEK Mersin Üniversitesi 

295.  Umut ALMAÇ İstanbul Technical University 

296.  Ünal BOZYER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

297.  Volkan ALA Mersin Üniversitesi 

298.  Volkan EFECAN Mersin Üniversitesi 

299.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

300.  Volkan Soner ÖZSOY Gazi University 

301.  Volkan YAMAÇLI Mersin Üniversitesi 

302.  Vuslat OĞUZ Mersin Üniversitesi 

303.  Yakup KIZILELMA Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

304.  Yakup KUTLU İskenderun Teknik Üniversite 

305.  Yasemin COŞGUN Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

306.  Yasin TİRE Konya Education And Research Hospital 

307.  Yavuz FINDIK Süleyman Demirel Üniversitesi 

308.  Yılmaz AKGÜNDÜZ Dokuz Eylül Üniversitesi 

309.  Yılmaz UZAR Selçuk Üniversitesi 

310.  Yonca BİR Çağ Üniversitesi 

311.  Yusuf KONCA Erciyes Üniversitesi 

312.  Yücel UYSAL Mersin Üniversitesi 

313.  Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi 

314.  Zehra Alakoç BURMA Mersin Üniversitesi 

315.  Zehra Tuğba MURATHAN Ardahan Üniversitesi 

316.  Zeynep AKGÜN Mersin Üniversitesi 

317.  Zümrüd İbrahim  Kızı 

MENSIMOVA 
AMEA-Nın Sosyal Bilimler Bölümü 

 

 

 

 


