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Önsöz 

Çok Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Araştırmacılar, 

Her yıl periyodik olarak düzenlenmesi planlanan Uluslararası Akdeniz 

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

Mersin Akademi Danışmanlık iş birliği ile gerçekleştirildi. 

Özelde Akdeniz Bölgesi illeri (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye dâhil) ile bu illerimizin ilçeleri ve her türlü yerleşim 

birimlerini ele alan, genelde ise aşağıdaki alanlara giren her türlü bilimsel araştırma ve 

akademik çalışmaya sempozyum kapsamında yer verildi. 

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin 

kültürel birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır. 

Mersin Akademi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile bu eşsiz coğrafyaya yönelik olarak 

düzenlenen bu uluslararası sempozyumda, geçmişten geleceğe Akdeniz Bölgesi’ne, 

Çukurova’ya, Doğu Akdeniz Havzası’na ilgi duyan, bu güzide coğrafyaya gönül bağı olan siz 

akademisyen ve araştırmacıları aynı çatı altında, akademik bir ortamda buluşturmaktan onur ve 

mutluluk duyduk.  

Akdeniz Bölgesi’ne dair her türlü bilgi ve belgeyi aynı potada toplayıp kayıt altına 

almak ve güncel bir Akdeniz bilgi platformu oluşturmak temel hedefimizdir. Bu bilgi birikimi, 

müteakip süreçte, ilgi duyan herkes ile dijital, matbu, sözlü, görsel-işitsel ortamlarda 

paylaşılacaktır.  

Akdeniz ve havalisi 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 Akdeniz Bölgesi üzerine çekerek; Yöremize 

dair her türlü konuyu tartışıp, bilimsel çözüm yolları üretmek de etkinliğin, temel somut 

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

toplumsal ve kültürel ortamında gerçekleştirilen bilgi şöleninde bizlerle paylaştığınız için 

teşekkür eder, bundan sonraki sempozyumlarda da sizleri aramızda görmekten mutluluk 

duyarız. 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 

Mersin Üniversitesi Rektörü  
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DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) 
130 

Remzi DEMİR  

YARA TEDAVİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KANTARON YAĞI 

KATKILI DOKU İSKELESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
131 

Didem DEMİR-Ayşenur GÜREL-Tasvir Aslı ZÜNBÜL-Nimet KARAGÜLLE  

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK 

DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ İNCELENMESİ 

(TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

133 

Çilen DEMİR  

ÜÇ FARKLI SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLARIN 

DURUMSAL GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
134 

Abdurrahman DEMİR-Ali İlhan BARUT-Manolya AKIN  
MERSİN AĞACI (MYRTUS COMMUNIS) YAPRAĞI ÖZÜTÜ KULLANILARAK 

GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL BİYOSENTEZİ VE CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE 

PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU 

137 

Didem DEMİR-Şadi HAMDO-Özlem YILMAZ-Nimet KARAGÜLLE  
XVII. AKDENİZ OYUNLARININ MERSİN SPOR TURİZMİNE ETKİLERİ 139 

Nevzat DEMİRCİ-Yunus YILDIRIM-Pervin Toptaş DEMİRCİ  

FİZİKSEL AKTİVİTE MUCİZE TEDAVİMİZ OLABİLİR Mİ? 141 

Nevzat DEMİRCİ-İrfan YILDIRIM-Pervin Toptaş DEMİRCİ-Yasin ERSÖZ  

ZİYARETÇİLERİN EKONOMİK, SOSYAL-KÜLTÜREL ÇEVRESEL 

BAKIŞ AÇISIYLA MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYPAZARI ÖRNEĞ 

142 

Nihat DEMİRTAŞ  

ALATA SARIMSAĞININ MERİSTEM KÜLTÜRÜ İLE ARINDIRILMASI 

VE ÇOĞALTILMASI 
143 

Nihal DENLİ-Ceren ÖZCAN-Atilla ATA  
MERSİN İLİ İKLİM ALT BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI-MUT İLÇESİ İKLİMİ 145 

Hakan DOĞAN-Abdullah ŞAHİN  

MERSİN İLİ MUT İLÇESİNDE ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

ANALİZİ 
147 

Hakan DOĞAN-Abdullah ŞAHİN-Cengiz TÜRKAY  
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ÇUKURHİSAR NEKROPOL ALANINDAKİ ÖLÜ KÜLTÜ VE MEZAR TİPOLOJİSİ 149 

İlbey DÖLEK-Nur İLGÜN  

MEKÂNIN İNŞASINDA MÂNA ESASINDA DÜŞÜNMEK 150 

Süleyman DÖNMEZ  

MERSİN YUMUKTEPE ARKEOLOJİK SİT ALANI KORUMA-

PROJELENDİRME SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
152 

İpek DURUKAN  

KÜLTÜR 154 

İhsan Fatih DURUKAN  

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

BOZUKLUKLARI İLE KİŞİSEL ÖZELLİKLER, KIDEM VE VARDİYALI 

ÇALIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ 

154 

Ali DUYUM-İrem ERSÖZ KAYA   

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VE 

YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI 
156 

İbrahim DÜNDAR-Abdullah SAKAR-Erol UYSAL-Cenk AKAY  
19. YÜZYILDA MERSİN’İN TİCARİ HAYATI VE FİNANSAL KURUMLARI 157 

İlhan EGE  

SENUSİYYE TARİKATI’NIN İSLAM BİRLİĞİ GÖRÜŞÜ VE II. 

ABDÜLHAMİD’İN İTTİHAD-I İSLAM SİYASETİ 
158 

Nagehan ELEMANA  

KOLİKLİ ATLARDA AĞRI SKALALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 160 

Cenk ER  
İŞ HAYATINDAKİ STRESİN ÇALIŞANLARIN ÖZEL HAYATINA ETKİSİ 161 

Sümeyye ER-Nurcan TEMİZ-İrem ERSÖZ KAYA  

NANO TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TASARIMLARININ AKDENİZ 

BÖLGESİNDE KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
163 

Orhan ERDEN-Tuncay ŞİMŞEK  

AKDENİZ BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR FONKSİYONEL DOMATES 

KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE SWOT ANALİZİ 
164 

Orhan ERDEN-Tuncay ŞİMŞEK  

ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON) ÖLÇÜMÜNDE N-

FENİLMALEİMİD'İNHEMOLİZ ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ 
166 

Berrin İmge ERGÜDER-Mustafa DURMAZ  

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL RİSK 

FAKTÖRLERİ (2016-2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI) 
168 

Umut ERGÜN-Funda KAHRAMAN-Uğur EŞME   
LABORATUVAR TEKNİSYENLERİNİN MARUZ KALDIĞI ERGONOMİK 

RİSKLERİN OWAS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
170 

Umut ERGÜN-Funda KAHRAMAN-Uğur EŞME   

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BEYAZ BAŞ LAHANA SARMASININ 

TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 
171 

Evren Çağlar EROĞLU-Rıdvan ARSLAN  

LIPIDOMIC ANALYSIS IN SARI ULAK OLIVE CULTIVARS AND 

CLONES BY USING OPLS-DA 
173 

Evren Çağlar EROĞLU-Cengiz TURKAY-Ali TEKİN  
BAZI MANDARİN, ALTINTOP VE PORTAKAL ÇEŞİTLERİ İLE MANDARİN 

MELEZLERİNİN HS-SPME YÖNTEMİYLE UÇUCU BİLEŞİKLERİNİN TESPİTİ 
174 

Evren Çağlar EROĞLU-Ubeyit SEDAY-Celile Aylin OLUK  
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MERSİN KIYI AKİFERİNDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA: ÖN 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 
176 

Nihan Aydın ERTUĞRUL-Zübeyde Hatipoğlu BAĞCI-Özgür Lütfi ERTUĞRUL  
YERALTI SUYU AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KAZIK GRUPLARININ 

VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 
177 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL-Fatma DÜLGER CANOĞULLARI  

MERSİN İLİ KENTSEL YERLEŞİM ALANI İÇİN ENERJİ KAZIKLARININ 

VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 
178 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL-Fatma DÜLGER CANOĞULLARI  

KAYA DÜŞMELERİNE KARŞI KORUMA GALERİLERİNİN DİNAMİK 

DAVRANIŞ ANALİZİ 
179 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL-Semih AŞICI  

GERİ DÖNÜŞÜM (r-PET) POLİESTER İPLİKLERİN ŞÖNİL İPLİK 

YAPISINDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
180 

Bestem ESİ-Pınar Duru BAYKAL  

NERELİSİN: GÖÇMEN ÖTESİ TOPLUMLAR 181 

Gülşen Ertürk EVGİN  

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE MARKALARIN SAHİP OLMASI GEREKEN 

DİJİTAL PAZARLAMA YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
182 

Sedef Şahin GEÇGEL-Hatice Doğan SÜDAŞ  

TEDAVİ ETKİLİLİĞİ ÇALIŞMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: 

YENİDEN SINIFLANDIRMA İNDEKSİ 
183 

Vedia Bennu GİLAN-Asena Ayça ÖZDEMİR  

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

KADAVRAYA VE KADAVRA BAĞIŞINA YAKLAŞIMLARI 
185 

İsmail Yağmurhan GİLAN-Vedia Bennu GİLAN-Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS  

OFİS KOLTUKLARININ ERGONOMİSİNİN İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 186 

İlker GÖKÇE-İrem ERSÖZ KAYA-Mustafa Kemal KÜLEKÇİ  

TÜRK YARATILIŞ MİTLERİ İLE CERMEN YARATILIŞ MİTLERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKI 
188 

Mustafa GÖKÇE-Halil Can AKGÜN  
FARKLI AMARANT ÇEŞİTLERİNİN ÇUKUROVA BÖLGESİNE ADAPTASYONU 190 

Engin GÖNEN-Yeşim Bozkurt ÇOLAK-Attila YAZAR  

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ BÖLGESİNDE YÜKSEK KATLI KONUTLAR 

İÇİN NET SIFIR ENERJİLİ BİNA TASARIMINA DOĞRU 
191 

Gül Nihal GÜĞÜL  

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN PASİF EV STANDARDI GELİŞTİRİLMESİ 193 

Gül Nihal GÜĞÜL  

BİR HAYIRSEVER HANIM SULTAN: HURREM 194 

Doğan GÜN  

HANEHALKI TASARRUF VE BORÇLULUK DÜZEYLERİNİN AKDENİZ 

BÖLGESİ İLLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 
195 

Fatih GÜNAY-Erdinç KARADENİZ  

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KADINLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMES 
197 

Selen GÜNAYDIN-Hasan Ejder TEMİZ-İrem ERSÖZ KAYA  

GENETIC STRUCTURING OF BLUE JACK MACKEREL (TRACHURUS 

PICTURATUS) POPULATIONS 
198 

Mevlüt GÜRLEK-Funda TURAN-Cemal TURAN  

EGE MUTFAĞINDAN YEMEKLİK BİTKİLER 199 
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Nuray GÜZELER -Çağla ÖZBEK  

ANTALYA YÖRESİNDEKİ EVLİYALARDAN ABDAL MUSA’NIN 

ÖĞÜTLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
200 

Könül HACIYEVA  
COMPARATIVE ANALYSIS IN TERMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

LEVEL OF FOREIGN TRADE STUDENTS: KONYA-MERSIN CASE 
202 

Hasan HAKSES-Mehmet BÜYÜKÇİÇEK-Servet SAY  
BUZAĞILARDA RESPİRATORİK SİNSİTYAL VİRÜS ENFEKSİYONUNDA 

PATOLOJİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
203 

Mehmet HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN  

BİR KEDİDE ALİMENTER LENFOMA OLGUSU 204 

Mehmet HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN  

OREOCHROMİS NİLOTİCUS BALIKLARINDA OLUŞTURULAN 

DENEYSEL BAKIR NANOPARTİKÜL TOKSİKASYONUNDA RENAL 

VE İNTERRENAL DOKULARDA PATOLOJİK BULGULAR 

205 

Mehmet HALIGÜR-AYŞE HALIGÜR-Ahmet AYDOĞAN-Hikmet Yeter 

ÇOĞUN-Gülçin DAĞLIOĞLU 

 

KURUMSAL ÇEVREDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK: YOLSUZLUK VE ZAYIF 

MÜLİKYET HAKLARI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
206 

Duygu HIDIROĞLU  

FREN BALATA MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ÇİNKO PARÇACIKLARIN ETKİSİ 
207 

Beste HOPLAMAZ-İlker SUGÖZÜ-Banu SUGÖZÜ  

AKDENİZİN COĞRAFİSİ 208 

Semra HÜSEYNLİ  
AKTİF VE PASİF MİLİMETRE DALGA GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN 

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
210 

Hakan IŞIKER-Caner ÖZDEMİR  

MERSİN’İN JEOTURİZM POTANSİYELİ 212 

Nurdan İNAN-Selim İNAN  

MERSİN’DE SÖYLENCELER VE YAZILI BELGELER İZİNDEN FOSİL 

YATAKLARINA ULAŞMAK: “Cenupta Türkmen Oymakları” 
213 

Nurdan İNAN-Selim İNAN  

JEOPARK VE JEOTURİZM ÖNERİSİ NEDEN MUT (KB MERSİN) İÇİN? 215 

Nurdan İNAN-Selim İNAN  

TARSUS- MERSİN ARASININ DEPREMSELLİĞİ 217 

Selim İNAN  

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 219 

Fatma İNCE  
İNSAN KAYNAKLARINDA BELİRSİZLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 220 

Fatma İNCE  

EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE ANTALYA MERSİN VE ÇEVRESİNDEKİ 

ZİYARETGÂHLAR (TEKKE, TÜRBE) 
221 

Emrah İSTEK  

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ANTALYA MEDRESELERİ 222 

Gülşen İSTEK  

REŞİDEDDİN VATVAT İLE HARİZMŞAH ATSIZ’IN ARASINDA OLAN 

MİZAHİ LATİFELER 
224 

Kakajan JANBEKOV-Gulshat BABAJANOVA  

İLETKEN ŞEKİLİN DEĞİŞİMİNE GÖRE ENERJİ HASATLAYICILARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
225 
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Mahmut KABAKULAK-Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU-Serdal ARSLAN  

BARA ÜZERİNDEN ENERJİ HASATLAMA 226 

Mahmut KABAKULAK  

TARIMSAL DEĞER ZİNCİRİ 227 

Esra KADANALI-Şekip YAZGAN  

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ 228 

Esra KADANALI-Şekip YAZGAN  

DİJİTAL BASKILI KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİ VE 

PATLAMA MUKAVEMETİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 
229 

Füsun DOBA KADEM-Şehpal ÖZDEMİR  

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDE 

GELİŞTİRİLEN YENİ TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİNİN MEYVE 

ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

230 

Güçer KAFA  

LİMONLARDA GÖRÜLEN RUMPLE (ÇÖKÜNTÜ) ZARARININ 

YÖNEYLERE GÖRE DAĞILIMI 
231 

Güçer KAFA-Turgut YEŞİLOĞLU  

TEPKİ YÜZEYİ METHODOLOJİSİNE DAYANARAK TAŞLAMA 

PARAMETRELERİNİN TASARIMI 
232 

Funda KAHRAMAN-Ganime Tuğba ÖNDER-Gökhan BAŞAR  
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 

233 

N. Mete KALELİ-Mesutcan ŞAHİN-Kaan C. EMREGÜL  
TARSUS KONUT PİYASASININ HEDONİK FİYAT MODELİ İLE BELİRLENMESİ 234 

Zeynep KAPLAN-Sezen BOZYİĞİT  
MERSİN VE ADANA İLLERİNİN İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ 235 

Fatih KAPLAN-M. Sami SÜYGÜN  
KOROZYONDAN KORUNMADA DOĞAL İNHİBİTÖR OLARAK BETA 

VULGARİS L. (KIRMIZI PANCAR)’İN YUMUŞAK ÇELİK ÜZERİNE ETKİSİ 
236 

Sedef KAPLAN-Gülşen AVCI  

YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE TAKİP EDİLEN FEMUR KIRIĞI OLAN 

HASTALARIN ÖZELLİKLERİ 
238 

İskender KARA-Mehmet SARGIN  

AFYONKARAHİSAR’DA SATIŞA SUNULAN BEYAZ PEYNİRLERİN 

MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 
240 

Recep KARA-Ulaş ACARÖZ-Zeki GÜRLER-Zeynab SADIGZADE- Ali SOYLU  
DENİZ KABUĞU TOZU KATKILI POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT 

MALZEMELERİN SÜRTÜNME VE AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 
241 

B. Hakan KARAASLAN-Banu SUGÖZÜ  

AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN İLLERİN TURİZM TEŞVİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
242 

Erdinç KARADENİZ-Cemile ÖCEK  

ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN 

ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ 
243 

İlknur KAVACIK-Ahmet AKBAŞ  

ATÖLYE ORTAMININ ERGONOMİK OLARAK İNCELENMESİ 245 

İrem Ersöz KAYA-İlker SUGÖZÜ  
ELEKTRİKLİ RAYLI SİSTEMLERDE ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ 

VE REJENERATİF FRENLEME ENERJİSİNİN GERİ KAZANIMI 
246 
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Kemal KAYA-Yakup HAMEŞ  
ELEKTRİKLİ RAYLI SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ 247 

Kemal KAYA-Yakup HAMEŞ  

HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇ SİSTEMLERİ İÇİN ENERJİ 

DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ 
249 

Kemal KAYA-Yakup HAMEŞ  

PROTON DEĞİŞİM MEMBRANLI YAKIT HÜCRELERİNİN 

ARAÇLARDA KULLANILMASI 
250 

Kemal KAYA-Yakup HAMEŞ  
SARI KANTARON BİTKİSİNİN MUTFAKTA KULLANILMA POTANSİYELİ 251 

Serpil Yalım KAYA- Onur CAN  
KIZILCIK MEYVESİ, BİLEŞİM ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 252 

Serpil Yalım KAYA  

DOĞU AKDENİZ KIYILARINDA KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: GİRİT VE KIBRIS ADALARI 
254 

Melike KAYAM-Songül ULUTAŞ  

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN 

TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
256 

Yusuf KEPİR-Banu SUGÖZÜ  

DÜNDEN BUGÜNE KERKÜK'TE GÜNLÜK HAYAT 257 

Muhammed KERKÜK'LÜ  

MERSIN İLINDEKI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN RİTMİK 
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DİLİN İÇ DİNAMİKLERİ ESASINDA OLUŞAN SOSYO-POLİTİK TERİMLER 

(FRANSIZ VE AZERBAYCAN DİLİNİN KAYNAKLARI ESASINDA) 

Sevil Vakıf kızı ADIGÜZELOVA 

ÖZET 

Sosyo-politik terminolojinin zenginleştirilmesi yollarından biri dilin iç dinamikleri esasında 

terimlerin oluşturulmasıdır. Nitekim, toplumun, ilmin hızla gelişmesi göz önünde 

bulundurularak, yeni kavramların ifadesi için terimler oluşturulurken ilk önce ana dilinin sözlük 

içeriğine bakılmalıdır. Çünkü, dilin iç dinamiklerini faydalı şekilde kullanmak çok önemlidir. 

Dilin iç dinamikleri sayesinde terimlerin oluşturulması sürecinde dilin sözlük içeriğindeki ortak 

kullanılan kelimelerin terimleşmesi, arkaik sözcüklerin terimleşmesi, eski yazıtlarda 

(kahramanlık destanları, devlet fermanları, emrler, anlaşmalar)la bağlı kavramların 

terimleşmesi, edebi dilde var olan yöntemleri kullanmakla sözcüklerin terimleşmesi esas olarak 

dikkate alınmalıdır. Bu nazariyeden yararlanarak, dilde kullanılan terimler hem sözler, hem söz 

kökleri örnekler esasında oluşturulabilir. Bu sözcükte her iki dilin iç kanunauygunlukları 

kuvvetli bir şekilde kendini gösterir. Umumi leksikada sözcük oluşturma süreci ile terim 

oluşturma yöntem ve biçimleri denge ilkesine dayanır. Yani yeni terimlerin oluşturulmasında 

terim oluşturma yöntemlerinden yararlanmak oldukça önemlidir. 

Terim oluşturma yöntemlerinin birinin diğerine karşı üstünlüğü çok az hissedilir. Çünkü, bu 

yöntemler (semantik yöntem, morfoloji yöntem, statik yöntem, kelimelerin kısaltılması ve 

ihtisar/abriavitura, parasentetik ve sentetik yöntem) her biri ayrı ayrılıkta terim oluşumunda 

önem arz eder. Yukarıda belirttiğimiz yöntemler içinde Fransız dilinin gelişiminde önemli rolü 

olan sentetik ve parasentetik yöntem kulağa bir az değişik gelse de çok verimlidir. Yani bu 

yöntemin içinde yapay olarak alınma, terim ve alınma sözönü olabilir. 

Fransız ve Azerbaycan dillerinin sosyo-politik terminilojisi dillerin sözlük içeriğinde var olan 

terimler ve kelme dağarcığına dayanır. Azerbaycan dilinde de semantik yöntem çok yaygın bir 

yöntemdir. Nitekim, bu yöntem Fransız dilinde olduğu gibi aynı özelliklere sahiptir. Yani 

semantik yöntemle terimlerde yeni anlamın oluşturulması, mevcut anlamın tamamen kaybolup, 

yenisinin kullanım kazanması gibi kriterler vardır. Örneğin; “barış”, “destek”, “boğaz”. Bu 

terimlerin etimolojisi diğer alanlarla ilgili olmasına rağmen, onlara yeni anlamsal yük ekleyerek 

anlamları genişletilebilir. Örneğin; uluslararası barış, maliye desteği, uluslararası boğazlar ve s. 

Anahtar Kelimeler: yöntem, önek, sonek, bileşim, kısaltma, birleşme 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMDAKİ ŞİDDETİN KAYNAĞINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ) 

Sait AKBAŞLI 

Lütfi ÜREDİ 

Gökhan ÖZMEN 

ÖZET 

Günümüz koşullarında her canlının hayatını sürdürebilmesi için aldığı önlemler toplumsal 

düzen açısından önem arz etmektedir. Özellikle şiddetin toplumsal açıdan ele alınması, 

toplumdaki şiddetin kaynağına alınabilecek önlemler günümüz sosyolojisinde büyük önem arz 

etmektedir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin toplumdaki şiddetin kaynağına 

ilişkin görüşlerini incelemeye yöneliktir. Artan şiddet olaylarının eğitim öğretim kurumlarında 

yani okullarda okuyan öğrencilerde toplumdaki şiddetin kaynağına ilişkin görüşlerin neler 

olduğu ve buna getirilebilecek çözüm önerilerinin etkisi araştırılmıştır. Ortaöğretim 

kurumlarında yer alan, öğrencilerden veriler toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve 

gerekli analizler yapılmıştır. Bu çalışma 2016-2017 akademik dönemde Türkiye?nin güneyinde 

bulunan Mersin ilinin merkezine bağlı 4 ilçesinde 600 ortaöğretim öğrencisi üzerinden 

yürütülmüştür. Araştırma için toplanan verileri sağladığımız araç, daha önce kullanılmış ve 

EARGED (2008) tarafından oluşturulmuş ve bir kısmının tarafımızdan revize edilerek 

düzenlenip kullanılan öğrencilerin şiddet algısı ölçeğinde bulunan toplumdaki şiddetin 

kaynağına ilişkin açık uçlu sorudur. Burada nicel olarak elde edilen verilerle birlikte aynı soru 

formunda katılımcılardan nitel veriler de toplanmıştır. Bu çalışmada nitel veriler analiz 

edilmeye karar verilmiştir Verilerin analizinde içerik analizi yapılarak veriler 

kategorilendirilmiştir. Çalışmada öğrencilerin, vermiş oldukları cevaplar neticesinde 

sıralamada toplumdaki en büyük şiddet kaynağının aile içi sorunlar, eğitimsizlik, ilgi ve saygı 

görme olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında toplumdaki şiddet kaynağının en az da madde 

bağımlılığı ve okulda rol model olma olarak belirtmişlerdir. Toplumdaki şiddetin en büyük 

kaynağı yönelik atılacak adımların sorunların en aza indirilmesi ya da bitirilmesi adına çeşitli 

projeler ve etkinliklerle yapılacak çalışmaların toplumda önemli bir sorun olan şiddetin 

kaynağını çözmeye yarımcı olabilir. 

The Views of Secondary School Students on the Origin of Violence in the Community 

(Mersin Province Case) 

ABSTRACT 
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In today's conditions, the measures taken by every living thing to sustain their lives are 

important for the social order. Especially the social aspects of violence, the measures that can 

be taken to the source of violence in the community is of great importance in today's sociology. 

The aim of this study is to examine the views of secondary school students on the source of 

violence in society. The effects of the increasing violence on educational institutions, the 

schools in schools, the effects of violence on the source of violence in the community and the 

effects of the solution suggestions that can be brought to this research were investigated. Data 

were collected from the students in secondary education institutions and transferred to the 

computer environment and the necessary analyzes were made. In this study, in 2016-2017 

academic year, which is connected to the center of Mersin province in southern Turkey it has 

carried out 4 600 secondary school students in the district.The data we gathered for the research 

is an open-ended question about the source of violence in the community, which was previously 

used and created by EARGED (2008) and which was revised and edited by some of us. 

Qualitative data were collected from the participants in the same questionnaire together with 

the quantitative data. In this study, it was decided to analyze the qualitative data. As a result of 

the answers of the students in the study, it was determined that the biggest source of violence 

in the community was domestic problems, lack of education, interest and respect. Besides, they 

stated that the source of violence in the society was at least as a substance dependence and a 

role model in the school. In order to minimize or end the problems of the steps taken in order 

to minimize the problems of the biggest source of violence in the society, it may be worthwhile 

to solve the source of the violence which is an important problem in the society. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SULAK ALANLAR: FAYDALARI, YÖNETİMİ, 

İŞLETİMİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Habibe Elif GÜLŞEN AKBAY 

Ceyhun AKARSU 

Halil KUMBUR 

ÖZET 

Sulak alanlar, doğal çevrenin kritik ve olmazsa olmaz bir ögesidir. Dünyanın en verimli 

çevreleri arasında yer alan sulak alanlarımız sayısız bitki ve hayvan türünün hayatta kalmasını 

sağlayan biyolojik çeşitliliğin beşiğini temsil etmektedir. Günümüzde sulak alanların işletilmesi 

ve yönetilmesi küresel bir mücadele haline gelmiştir. Bu bağlamda, Dünya üzerinde bulunan 

tüm göller ve nehirler, yeraltı akiferleri, bataklıklar, ıslak çayırlar, turbalık, vahalar, haliçler, 

deltalar, gel-git düzlükleri, mangrovlar ve diğer kıyı alanları, mercan kayalıkları, balık göletleri, 

pirinç tarlaları ve rezervuarlar gibi doğal ve yapay her türlü sulak alan inceleme altına 

alınmıştır. Yapılan araştırmalar Dünyanın birçok bölgesinde mevcut sulak alanların ve 

kalitesinin hızla azalmaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle geçmişten günümüze 

dek insanlığa ve ekosisteme birçok fayda sunmuş olan sulak alanlarımızın önemi anlaşılmalıdır. 

Geleceğimizin de sürdürülebilir olarak devam etmesi için yönetiminde karşılaşılan sorunlar 

değerlendirilmeli ve bu sorunlara uygulanabilir çözümler üretilmelidir. Bu çalışmada; Dünyada 

ve Türkiye?de bulunan sulak alanların yönetimi, karşılaşılan sorunlar, alınabilecek önlemler, 

sulak alanların işlevleri ve faydaları konularında güncel bir derleme yapılmıştır. Elde edilen 

bulguların, sulak alanların doğru ve faydalı bir şekilde değerlendirilmesinde mevcut duruma 

alternatif oluşturması amaçlanmıştır. 

Wetlands In The World And In Turkey: The Benefits, Management, Operation, 

Problems And Recommendations 

ABSTRACT 

Wetlands are critical and essential element of the natural environment. They are one of the most 

fertile areas in the world, represent the cradle of biodiversity that ensures the survival of 

numerous plant and animal species. Today, the operation and management of wetlands has 

become a global struggle. In this context, all kinds of natural and artificial wetlands on the Earth 

such as lakes and rivers, underground aquifers, marshes, wet meadows, peatlands, oases, 

estuaries, deltas, tidal flats, mangroves and other coastal areas, coral reefs, fish ponds, rice fields 
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and reservoirs etc. were examined. Research has revealed that the wetlands and quality of water 

in many regions of the world continue to decline rapidly. For this reason, the importance of our 

wetlands which have provided many benefits to humanity and ecosystem from the past to the 

present should be understood. In order for our future to be sustainable, the problems 

encountered in the management of wetlands should be evaluated and applicable solutions 

should be produced for these problems. In this study; a recent review was conducted about the 

management, problems, functions and benefits of wetlands in the world and in Turkey, and 

recommendations were presented. The findings are intended to provide an alternative to the 

current situation in the accurate and useful evaluation of wetlands. 

 

POLİ (VME-g-IA) HİDROJELLERİNİN SENTEZİ 

İsmail Kutlugün AKBAY 

Tonguç ÖZDEMİR 

ÖZET 

Kendi ağırlıklarının 10 ya da daha fazlası kadar su emebilen hidrojellere, süperabsorbent 

polimerler denir. Bir polimeri süperabsorbent yapabilmek için yapısına korboksilik asit ya da 

karboksilat grubu eklemek gereklidir. Bu çalışmada, Poli (VME-ko-IA) hidrojelleri 

sentezlenerek, süperabsorbent Hidrojeller elde edilmiştir. Elde edilen Hidrojeller, su emilim 

testlerine tabi tutulmuş ve 10 kattan fazla şiştiği görülmüştür. Yapı analizi de yapılmış ve yapıya 

Itaconic asidin bağlandığı görülmüştür. İleriki çalışmalarda hidrojellerin mekanik 

dayanımlarının arttırılmasına yönelik çalışılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

ABSTRACT 

Hydrogels, capable of absorbing up to 10 or more of their own weight are called superabsorbent 

polymers. In order to make a polymer superabsorbent, it is necessary to add a carboxylic acid 

or carboxylate group to its structure. In this study, poly (VME-co-IA) hydrogels were 

synthesized and superabsorbent hydrogels were obtained. The obtained hydrogels were 

subjected to water absorption tests and were observed to swell more than 10 times. Structure 

analysis was also done and Itaconic acid was found to be bonded to the structure. It was 

concluded that future studies should be conducted to increase the mechanical strength of 

hydrogels. 
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ATIK SULARDA AĞIR METALLERİN GİDERİLMESİNDE AKILLI 

POLİMERLERİN KULLANIMI 

İsmail Kutlugün AKBAY 

Tonguç ÖZDEMİR 

ÖZET 

Endüstri atık sularında, birçok ağır metal bulunmaktadır ve bu tip atık sular biyolojik ve çevre 

sorunlarına neden olmaktadır. Akıllı polimerler, su arıtma alanında, özellikleri ve yeniden 

kullanılabilirliği nedeni ile kullanılabilmektedir. Akıllı polimerler, içinde bulunduğu ortamın 

fiziksel şartlarına göre özelliklerini ve yapısal özelliklerini değiştirmesi ile bilinmektedir. 

Birçok polimerik malzeme atık sulardan ağır metal giderimi için kullanılmaktadır. Bunlar 

arasında hidrojel, mikrojel, membran gibi birçok farklı türde polimerik sistemler 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında birçok başarılı çalışma vardır ancak genel olarak 

sentetik atık sularla çalışılmaktadır. Bu nedenle, akıllı polimerlerin özelliklerini kullanmak, 

endüstriyel atık sularda da başarılı bir giderim yapmayı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polimer, Ağır Metal, Giderim. 

The Use of Smart Polymers in the Removal of Heavy Metals in Waste Waters 

ABSTRACT 

In industrial wastewater, there are many heavy metals and such wastewater causes biological 

and environmental problems. Smart polymers can be used in the water treatment area due to 

their properties and reusability. Smart polymers are known to change their properties and 

structural properties according to their physical conditions. Many polymeric materials are used 

for heavy metal removal from waste waters. Among these, many different types of polymeric 

systems such as hydrogel, microgel and membrane are used. There are many successful studies 

among the studies, but in general, it works with synthetic wastewater. Therefore, using the 

properties of intelligent polymers will enable successful removal of industrial wastewater. 

Key Words: Polymer, Heavy Metal, Removal. 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

27 

KADIN ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU ALGILAMALARI: EGE 

BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Gürkan AKDAĞ 

Umut Haydar ÜÇYILDIZ 

ÖZET 

Turizm endüstrisinde çalışan kadın oranı tüm dünyada önemli ölçüde artarken kadınların 

oldukça yoğun bir şekilde faaliyet gösterdikleri endüstride kadın çalışanların çok az bir 

bölümü üst düzey yöneticiliklerde ve stratejik öneme sahip pozisyonlarda yer 

alabilmektedirler. Kadınların yetenek ve başarılarının göz ardı edilerek üst düzey yönetim 

kademelerinden alıkonmasına, kadınlara görünmez ve kırılmaz engeller yaratılmasına cam 

tavan sendromu adı verilmektedir. Araştırma, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren seyahat 

acentalarında farklı kademelerde çalışan kadınların demografik özelliklerinin cam tavan 

sendromu algılamalarının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen verilerde, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren seyahat acentalarındaki kadın 

çalışanların cam tavan sendromu algılamalarında; yaş durumuna, işletmedeki pozisyona, 

bireylerin sahip oldukları eğitime, kadınların şirketteki çalışma yılına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cam tavan, kariyer engelleri, kadın yöneticiler. 

ABSTRACT 

While the number of women working in the tourism sector is increasing throughout the 

world, in the sector where women show a lot of activities, only a small group of them could 

manage to moe to high level management jobs or take up strategically important positions. 

The fact that women’s skills and successes are ignored and they are prevented from reaching 

high level management positions by those created unbreakable obtacles is called “glass 

ceiling syndrome”. In the analysis of the data obtained from this research, it was concluded 

that when assessing woman tourism workers’ perception of glass ceiling syndrom, there 

were significant statistical differences found in the results based on their education level, 

their position in the business, their age and the lenght of time they have been working for 

the company 

Key Words: Glass Ceiling, Career Obstacles, Women Directors. 
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TRAVMA NEDENİYLE HORİZONTAL KÖK KIRIĞI BULUNAN GENÇ DAİMİ 

DİŞİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

Seçkin AKSU 

ÖZET 

Dentoalveolar travma, genellikle genç hastalarda meydana gelir ve travmadan en çok 

etkilenen dişler maksillar kesici dişlerdir. Yatay kök kırıkları tüm travmatik yaralanmaların 

%0,5-%7,1'ini oluşturmakta ve sıklıkla üst ön bölge dişleri etkilemektedir. Kırığın prognozu, 

kırık çizgisinin uzandığı noktaya, pulpanın durumuna, oklüzyona, fragmanların birbirinden 

ayrılıp ayrılmamasına göre değişmektedir. 

Travma ve ağız diş sağlığı merkezinde yapılan splint uygulanmasını takiben yaklaşık 2 ay 

sonra kliniğimize başvuran 2009 doğumlu erkek hastanın radyolojik ve klinik 

muayenesinde, 21 numaralı dişin kökünün orta üçlüsünde horizontal kırık  ve labial 

mukozada fistül varlığı tespit edilmiştir. Yapılan canlılık testine göre 21 no’ lu dişin nekroze 

olduğu desteklenmiş ve kanal tedavisine başlanmıştır. İlk seansta ekstirpasyon ile Ca(OH)2 

ile pansuman yapılmış ve splint yenilenmiştir. 4 ay sonra enfeksiyon belirtilerinin tamamen 

ortadan kalktığı görülen asemptomatik diş kökü, Biodentine (Septodont) ile doldurulmuştur. 

Kompozit ile restorasyonu tamamlanan dişin 2 ay sonraki kontrolünde dişlerin 

vestibülünden geçen splint çıkarılmış ve dişteki fazla mobilite varlığı nedeniyle estetisk 

açıdan palatinalden retansiyon sağlanmıştır. Bir yıllık takip sonunda herhangi bir enfeksiyon 

belirtisi izlenmemiş; kuronda herhangi bir renkleşme, mobilite, perküsyon ve palpasyona 

duyarlılık saptanmamıştır. 

Genç daimi dişlerdeki kök kırıklarında uzun süreli splintin kemik ve kök rezorpsiyonu 

riskine rağmen bu olguda 1 yıllık splint süresi boyunca herhangi bir patoloji gelişmemiştir. 

Tedavi planlamasında hastanın yaşı, kök gelişim seviyesi ve travmanın şiddeti gibi pek çok 

faktör etkili olmaktadır. Bu hastalarda erken diş kayıplarının önlenmesi, estetik ve 

fonksiyonun sağlanması için erken tedavi son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Horizontal kök kırığı, Splint 
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Treatment of a Young Permanent Tooth with Horizontal Root Fracture Due to 

Trauma: A Case Report 

ABSTRACT 

Dentoalveolar trauma usually occurs in young patients and the teeth most affected by trauma 

are maxillary incisors. Horizontal root fractures constitute 0.5% to 7.1% of all traumatic 

injuries and often affect the upper anterior teeth. The prognosis of the fracture varies 

according to the point where the fracture line extends, the condition of the pulp, the 

occlusion, and whether the fragments are separated from each other. 

In case report, in a radiological and clinical examination of a male patient who was born in 

2009, admitted to our clinic approximately 2 months after the application of a splint at the 

center for trauma and oral dental care. According to the vitality test, the necrosis of tooth 

number 21 was supported and canal treatment was started. At the first session she was 

dressed with Ca (OH)2 by extirpation and the splint was renewed. After 4 months, the 

asymptomatic tooth root, which was found to have completely disappeared, was filled with 

Biodentine (Septodont). After the restoration of the tooth was completed, the splint was 

removed through the vestibule of the teeth, and due to the presence of excess mobility in the 

tooth, retention was achieved from the palatinal aspect in esthetics. At the end of one year 

follow-up, no signs of infection were observed; no coloration, mobility, percussion and 

palpation sensitivity was found in the crown. 

Despite the risk of bone and root resorption of the long-term splint in the root of young 

permanent teeth, no pathology developed during the 1-year splint period. Many factors such 

as age of patient, level of root development and severity of trauma are effective in treatment 

planning. In these patients, early treatment is very important to prevent early tooth loss, to 

achieve esthetic and function. 

Key Words: Horizontal root fracture, Splint 
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İÇ TİCARET HADLERİNİN TARIMSAL ARAZİ SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 

ÇUKUROVA ÖRNEĞİ 

Erkan AKTAŞ 

Hakan DOĞAN 

ÖZET 

Türkiye’de arazi satışları ile ilgili konular sıklıkla tartışılan konuların başında gelmektedir. 

Türkiye’de yıllardır tarım arazilerinin temerküz edip etmediği veya küçük meta üreticiliğin 

gelişimin seyri ile ilgili birçok makale olmasına rağmen bu konu ile ilgili model 

çalışmalarına hiç rastlanmamıştır. Bunun en temel nedenlerin başında bu konuya ilişkin veri 

setinin olmamasıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1980’li yılarda yaşanan yapısal dönüşümün 

neticesinde oluşan iç ticaret hadlerinin tarımsal arazi satışları üzerine etkisi Çukurova örneği 

üzerinden incelenmektedir. Çalışmada kullanılan veriler 1980-2013 yıllarını kapsamaktadır. 

Arazi satış verileri yapılan doktora çalışmasından elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan iç 

ticaret hadlerinin oluşturulmasında kullanılan veriler motorin, gübre, su ve tohum fiyatları 

ile mısır, pamuk, buğday ve portakal fiyatlarıdır. Adana’da tarımsal arazi satışlarının genel 

olarak tarımsal girdi ve ürün piyasası arasındaki ilşkiyi anlamada ve ekonomik etkilerini 

tahmin etmede VAR model kullanılarak etkiye-tepki fonksiyonlarından yararlanılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda Çukurova’da arazi satışları ile sektörel ticaret hadleri arasında 

ilişki içerisinde tepki vermede üç yıl gibi bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğu, tarımda 

izlenecek politikaların uzun erimli olarak düşünülmesi gerektiği göze çarpmaktadır. Doğası 

gereği tarımsal üretim kısa sürede ekonomik koşullardaki ani değişimlere tepki veremez. 

Bunlara rağmen, iç ticaret hadlerindeki değişim ile tarımsal arazilerin verimli ölçeklerde 

işletilmesi için uzun dönem politikalarına gerek kalmadan kısa ve orta vade de belirlenecek 

çözümlerle sonuç alınması mümkün gibi görünmektedir. Özellikle son yıllarda artan 

oranlarda olan arazi satışları ile iç ticaret hadlerindeki değişim arasında kuvvetli bir ilişkiden 

söz edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Arazi, İç Ticaret Hadleri, VAR, Çukurova 

ABSTRACT 

Matters related to the sale of land in Turkey is one of the issues often discussed. Although 

many articles over the years about whether the concentration of agricultural land in Turkey 

or small commodity productivity growth was not observed in the course of their model 
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studies on this subject. The most basic reason for this is that there is no data set related to 

this topic. In this study, in the 1980's experienced structural transformation occurring as a 

result of domestic terms of trade in Turkey is examined through the example of Cukurova 

impact on agricultural land sales. The data used in the study covers years 1980-2013. Land 

sales data were obtained from Ph.d study. The data used to establish the terms of trade used 

in this study are oil, fertilizer, water and seed prices and corn, cotton, wheat and orange 

prices. In Adana, the VAR model was used to estimate the impact of agricultural land sales 

on the relationship between agricultural input and product market in terms of meaning and 

economic effects. 

As a result of the analysis made, it is necessary to spend three years in Cukurova to respond 

to the relations between the land sales and the sectoral terms of trade, and the policies to be 

followed in agriculture should be considered as long term. Agricultural production by nature 

can not react to sudden changes in economic conditions in a short time. Nevertheless, it 

seems possible to obtain results with the solutions to be determined in the short and medium 

term without having to have long-term policies in order for the change in the internal terms 

of trade and the operation of agricultural land on efficient scales. There can be a strong 

correlation between land sales, which are increasingly in recent years, and changes in the 

internal terms of trade. 

Keywords: agricultural land, VAR, çukurova, domestic trade rates 
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TÜRKİYE’DE AKDENİZ BÖLGESİ LİMON ÜRETİCİ FİYATLARI İLE BAŞLICA 

TÜKETİM MERKEZLERİ TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEK 

FİYAT KANUNU- VAR MODEL ANALİZİ 

Erkan AKTAŞ 

Aynur KARAÇOBAN 

Kübra MAKCA 

ÖZET 

Türkiye’de bilenen en ekşi narenciyemiz olan limonda önemli üretici iller olan Adana, Mersin, 

Antalya ve önemli tüketici iller olan İstanbul ve Ankara illerinde limon fiyatları arasındaki 

ilişkiler incelenmiş, söz konusu fiyatlar arasındaki etki-tepki olup olmadığı Vektör Oto 

Regresyon (VAR) analiziyle test edilmiştir. Ek olarak kriz bağımsız değişkenin ve ihracat 

bağımsız değişkenin bu illerde hangisi için anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Bu çalışmada 

kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)?ten sağlanan 2005-2016 dönemine ait 

limon üretici illeri olan Adana, Mersin, Antalya ve tüketici illeri olan İstanbul ve Ankara limon 

fiyat serilerinden oluşmaktadır. Analizde 4?er aylık reel fiyatları (Kasım, Aralık, Ocak, Şubat) 

baz aldındı. Modele aynı şekilde 4’er aylık reel kuru da eklendi. Reel kur Merkez Bankası’ndan, 

Türkiye limon ihracatı miktarı ise TUİK’ten sağlanmıştır. Sonuç olarak, limon piyasasında 

VAR model üretici il olan Mersin’in lider market durumunda olduğunu ve tüketici illerden de 

İstanbul ilinin fiyatlarda belirleyici olduğu belirlenmiştir. Tüketici il olan Ankara’nın sadece 

Adana fiyatları üzerindeki etkisi bulunmuştur. Diğer illerin fiyatlardaki etkisi bulunmamıştır. 

Ek olarak incelenen kriz bağımsız değişkeni İstanbul ili için anlamlı, ihracat bağımsız değişkeni 

ise Adana için anlamlı bulundu.  

Anahtar Kelimeler: VAR model, Limon, Tek fiyat kanunu, Türkiye Keywords: VAR model, 

Lemon, Test of Market İntegration, Turkey. 

Relationships Between Producer Prices of Lemon Mediterranean Region and Retail 

Price of Important Consumer Centers in Turkey: Test of Market İntegration-Analysing 

of Var Model 

ABSTRACT 

Price relationships for lemon which is the most sour citrus in Turkey, among five cities of 

Turkey, namely Adana, Mersin, Antalya, significant producer cities, and İstanbul, Ankara, 

significant consumer cities in Turkey, were examined. The relations among prices of different 
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cities were analyzed using Vector Auto Regression (VAR) models. In addition, it has been 

examined whether the crisis independent variable and the export independent variable are 

meaningful for these cities. Four month data (November, December, January, February) used 

are the real price series from 2005 to 2016, obtained from Turkey Statistical Institute (TUIK) 

for each cities. The model was added a 4 month real rate in the same way. The real exchange 

from the Central Bank and the amount of Turkey lemon exports from TUİK, was obtained. As 

a result, it has been determined that Mersin, which is the producer city of VAR model in lemon 

market, is a leading market and that consumer prices are determinative of prices of İstanbul. As 

a result, this study was determined leader cities who determine the lemon price which was 

Mersin in terms of producer cities and İstanbul in terms of consumer cities. Ankara has only 

influenced on prices of Adana. There has been no effect on the price of other cities. In addition, 

the independent variable examined in the crisis has been significant for the city of Istanbul, the 

export independent variable has found meaningful for Adana. 
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TÜKETİM VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ 

Erkan AKTAŞ 

Şahin NAS 

Eren Can 

ÖZET 

Davranışsal iktisadın bir alt disiplini olan mutluluk ekonomisi son dönemlerde yoğun bir 

çalışma alanı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da mutluluk ve tüketim arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu nedenle Adana ve Mersin merkez ilçelerinde Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) 

anketi yardımıyla 847 kişiyle görüşme yapılmıştır. Bu çalışmada mutluluk ve tüketim 

arasındaki ilişki sıralı probit (ordered probit) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz 

sonuçlarına göre ortalama tüketim ile mutluluk arasında negatif ilişki vardır. Ayrıca Adana 

hariç kişisel tüketim ile mutluluk arasında bir ilişki saptanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Davranışsal İktisat, Mutluluk, Tüketim, Sıralı Probit. 

The Relationship between Consumption and Happiness: The Case of Çukurova 

ABSTRACT 

           The economy of happiness which is a sub-discipline of behavioral economics has 

recently become an intensive field of study. The purpose of this study is to examine relationship 

between consumption and happiness. For this reason, 847 people were interviewed by the 

means of Oxford Happiness Scale (OHS) questionnaire in the central districts of Adana and 

Mersin. In the present study, the relationship between consumption and happiness was analyzed 

using ordered probit method. According to results of this analysis, there is a negative 

relationship between consumption and happiness. Also, there isn’t determine a relationship 

between average consumption and happiness except Adana. 

Key Words: Behavioral Economics, Happiness, Consumption, Ordered Probit. 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK VE TÜKETİM 

İLİŞKİSİ 

Erkan AKTAŞ  

Şahin NAS 

Eren Can GÜRBÜZ  

ÖZET 

İktisat biliminde tüketim ve mutluluk arasındaki ilişki önemli bir ilgi çalışma alanı olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı da Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine 

yönelik tüketim kalıpları ve mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu nedenle Oxford 

Mutluluk Ölçeği (OMÖ) anketi yardımıyla 289 öğrenciyle görüşme yapılmıştır. Anketlerden 

elde edilen veriler ile regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen 

bulgulara göre öğrenci harcamaları artıkça mutluluğun artığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Tüketim, Regresyon, Mersin Üniversitesi. 

The Relationship Consumption and Happiness of Mersin University F.E.A.S Students 

ABSTRACT 

The relationship between consumption and happiness has become an important field of study 

in the economics science. The purpose of this study is to examine the relationship between 

consumption patterns and happiness for Mersin University, Faculty of Economics and 

Administrative Science. For this reason, 289 students were interviewed by means of Oxford 

Happiness Scale (OHS) questionnaire. The acquired data from questionnaires were analyzed 

by regression method. According to the findings as result of analysis, it has been seen that 

happiness increases as consumption increases. 

Key Words: Happiness, Consumption, Regression, Mersin University. 
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MIA PaCa-2 İNSAN PANKREATİK KARSİNOMA HÜCRELERİNDE YARA AÇMA 

DENEYİ İLE MİGRASYON ANALİZİ 

Erkan ALABAŞ 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

ÖZET 

Pankreatik kanser, pankreasın hem ekzokrin hem de endokrin tümörlerini kapsamaktadır. 

Pankreatik tümörlerin %90?ından fazlası duktal epitelyumdan kaynaklanır. Amerika Birleşik 

Devletleri?nde, pankreatik kanser erkeklerde teşhis edilen ve yaygın olarak görülen hastalık 

olarak üst sırada yer alırken kadınlarda dokuzuncu sırada yer almaktadır. Pankreas kanseri tüm 

kanser ölümlerinin yaklaşık %7?sini oluşturmaktadır. Erkekler de pankreatik kanser 

kadınlardan %30 daha yaygındır. Metastaz, kanser hastaları için tedavi başarısızlığının temel 

nedenidir. Metastatik hastalarda sağkalım 3-6 ay civarındadır. Pankreas kanseri hastalarda 

tümör, pankreas dışına doğru lenf nodlarına, komşu dokulara ve uzak organlara metastaz 

yapmaktadır. Kanser, aynı zamanda birçok sinyal iletim yollarının düzensizliğini içeren bir 

hastalıktır. Bu sinyaller arasında mitotik bölünmeleri tetikleyen Aurora Kinaz sinyalleri 

bulunmaktadır. Aurora kinazlar, hücre döngüsü düzenleyicileri olarak rol oynarlar. Danusertib, 

Aurora kinaz ve güçlü antikanser etkiye sahip olan üçüncü nesil bir Bcr-Abl tirozin kinaz 

inhibitörüdür. MIA Paca-2, tüm pankreatik tümörlerin yaklaşık %90?ını temsil eden bir insan 

metastaik pankreatik adenokarsinoma hücre hattıdır. Bu bilgiler doğrultusunda, MIA PaCa-2 

hücrelerinde Danusertib?in 318nM derişimindeki IC50 değeri kullanılarak Yara Açma (Wound 

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

çekilerek etkisi incelendi. Primer tümör olan MIA PaCa-2 hücrelerinde hem kontrol grubunda 

hem de Danusertib IC50 ilaç dozajı grubunda 96. saate (ileri saatlere) kadar kapanma 

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

grupta migrasyon gözlenmediği varsa da düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Analysis Of Migration In Danusertib Treated Human Pancreatic Carcinoma Cells By 

Using Wound Healing Experiment 

ABSTRACT 

Pancreatic cancer includes both exocrine and endocrine tumors of the pancreas. More than 90% 

of pancreatic tumors are caused by ductal epithelium. In the United States, pancreatic cancer is 

the most common disease in males and is ranked ninth in women. Pancreatic cancer accounts 

for approximately 7% of all cancer deaths. Men are also 30% more common than women with 
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pancreatic cancer. Metastasis is the main cause of treatment failure for cancer patients. The 

survival in patients with metastatic tumor is about 3-6 months. In patients with pancreatic 

cancer, the tumor metastasis to the lymph nodes, adjacent tissues, and distant organs towards 

the outside of the pancreas. Cancer is also a disease that involves the disorder of many signal 

transduction pathways. These signals include Aurora Kinase signals that trigger mitotic 

divisions. Aurora kinases act as cell cycle regulators. Danusertib is a third generation Bcr-Abl 

tyrosine kinase inhibitor with Aurora kinase and strong anticancer effect. MIA Paca-2 is a 

human methastatic pancreatic adenocarcinoma cell line representing approximately 90% of all 

pancreatic tumors. In accordance with this information, the effect of Danusertib's IC50 value at 

318nM concentration in MIA PaCa-2 cells was investigated at certain times (0, 18, 24, 48, 72 

and 96h) using the microscope. The migration has not been observed in botth control and 

time/dose dependent MIA PaCa-2 cells treated with danusertib until 96 hours. In conclusion; It 

is observed that there is no migration in the group of Danusertib drug which is a Pan Aurora 

kinase inhibitor and it is seen to be low level. 
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İNSAN PANKREATİK KANSER HÜCRELERİNDE DAPI-A YÖNTEMİ İLE 

OTOFAJİK HÜCRELERİN BELİRLENMESİ 

Erkan ALABAŞ 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

ÖZET 

Kanser ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe daha da artarken, kanser daha anlaşılır hale 

gelmektedir. Kanser kontrol edilemeyen hücre çoğalması olarak adlandırılmaktadır. Kanserli 

hücrelerin metastaz yapma özelliği, hücrelerin bölünüp çoğalması ve farklı sinyal yolları 

aracılığıyla bulunduğu dokudan ayrılması ile ilişkilidir. Tümörün çoğalması kontrol edilemez 

ve kütle artışı sağlandığı sürece hücre büyümeye devam eder. Hücrede, düzensizlik tümör ile 

artar. Bununla beraber hücre membranında bazı sinyal yolaklarının harekete geçmesi hücrenin 

sağkalımı ve ölümü ile sonuçlanmaktadır. Hücre içi bazı gereksinimi kalmayan organellerin 

yıkımı lizozom ile birlikte sonlandırılır. Bu durum otofaji olarak adlandırılır. Otofaji, 

intraselüler membran ile otofajik veziküllerin bağlanmasına ve birleşimine yol açan taşınma 

olaylarını içerir. Bu kompleks, düşük hücresel besin seviyeleri, düşük ATP seviyeleri, hasarlı 

proteinlerin birikmesi sonucu ve diğer stres durumları ile aktive edilir. Otofaji, hücrelerde farklı 

yöntemler ile belirlenmektedir. Bu yöntemlerden birisi DAPI (çekirdek boyama) boyamadır. 

Bu bilgiler ile pan-Aurora kinaz inhibitörü olan Danusertib?in MIA PaCa-2 hücrelerinde 

otofajik etkisi incelendi. Akım sitometri cihazı ile yapılan DAPI-A test sonucunda; MIA PaCa-

2 hücrelerinde Danusertib IC50 derişimi (318 nM) doz/zaman bağımlı olarak 24. saat için %4,1; 

48. saat için %4,7 oranında otofaji tespit edilmiştir. Otofaji?nin yüksek oranda görülmesi için 

doz ve zamanın arttırılmasının ya da Danusertib ilacının yerine başka bir ajanın kullanılması 

otofajik ölümün araştırılmasına katkı olabileceği düşünülmektedir. 

Determination Of Autophagic Cells By Dapi-A Method In Human Pancreatic Cancer 

Cells 

ABSTRACT 

While cancer studies are increasing day by day, cancer is becoming more understandable. 

Cancer is an not controllable cell proliferation. The metastasis of cancerous cells is related to 

the division and proliferation of cells and their separation from the tissue through different 

signaling pathways. The proliferation of the tumor cannot be controlled and the cell continues 

to grow as long as the mass is increased. In the cell, irregularity increases with the tumor. 

However, activation of certain signaling pathways in the cell membrane results in cell survival 
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and death. The demolition of the organelles that do not have some intracellular requirements is 

terminated with the lysosome. This is called autophagy. Autophagy includes transport events 

leading to the binding and association of the intracellular membrane and autophagic vesicles. 

This complex is activated by low cellular nutrient levels, low ATP levels, accumulation of 

damaged proteins, and other stress states. Autophagy is determined by different methods in the 

cells. One of these methods is DAPI (nucleus staining) dyeing. With this information, the 

autophagic effect of Danusertib, a pan-Aurora kinase inhibitor, in MIA PaCa-2 cells was 

investigated. As a result of DAPI-A test with flow cytometry; Danusertib IC50 concentration 

(318nM) dependent of dose/time in MIA PaCa-2 cells was observed autophagy 4.1% for 24 

hours and 4.7% for 48 hours respectively. It is thought that increasing the dose and time or 

using another agent instead of Danusertib may contribute to the investigation of autophagic 

death. 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

40 

TARSUS’UN TARIMDAKİ MİMARI: MUZAFFER ALAP 

Mustafa Sarper ALAP 

ÖZET 

Mersin ilinin mütevazi ilçesi Tarsus, hem geçmişte hem de günümüzde önemli zenginliklere 

sahiptir. Tarsus ilçesinde, Roma İmparatorluğu’ndan kalma birçok tarihi eser bulunmaktadır. 

Bunun yanında Tarsus, zengin tarım ürünlerine sahiptir.  

Tarsus ilinde özellikle tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, yeni tarım tekniklerinin kullanılmasında 

öncülük eden önemli bir isim Muzaffer Alap’tır. Alap, 1916 yılında Trabzon’da doğmuştur. 

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’da yapmıştır.  

Muzaffer Alap, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı üniversitede 

yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Muzaffer 

Alap 1946 yılında şu an Tarsus Ali Fakı köyünde yer alan ve o zamanki adıyla Topraksu Sulu 

Ziraat’te görevine başlamıştır. 1960 yılında da Topraksu Genel Müdürü olarak 

görevlendirilmiştir. Muzaffer Alap, bu tesiste tarıma yönelik bilimsel çalışmalar yapmıştır. 

Tesis içerisine bir laboratuvar da kurdurmuştur. Kendisi de ailesiyle birlikte tesis içerisinde yer 

alan lojmanlarda ikamet etmiş ve 24 saat bu tesiste mesaisini yapmıştır. Muzaffer Alap, işine 

ve devletine olan bağlılığından dolayı çalışmalarını bir disiplin içinde ve yoğun bir şekilde 

sürdürmüştür. Alap, yurt içi ve yurt dışına çeşitli seyahatler düzenleyerek her fırsatta yanında 

çeşitli tohumlar ve tarım malzemeleri getirmiştir. Alap, tarımla ilgili birçok makale ve kitap 

yazmıştır. Bu kitaplardan bazıları şunlardır: “Güney Bölgesinde Sulanır Çayır Rehberi”, 

“Narenciye Sulaması”, “Yağmurlama Metodu İle Sulama Esasları”, “Zirai Sulamada Esaslar”.  

O, tarımla uğraşırken ailesiyle dahi beraber olmaya fırsat bulamamış bir memurdu. Muzaffer 

Alap, 1962 yılında 46 yaşındayken Tarsus’ta görevi başındayken vefat etmiştir. Tarsus Sulu 

Ziraat Enstitüsü içerisinde kendisine ait hükümet tarafından yaptırılan bir büstü bulunmaktadır. 

Muzaffer Alap’ın ismi 2014 yılında Tarsus’ta belediye meclisi kararıyla bir sokağa verilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Muzaffer, Alap, Tarsus, Ziraat. 

Architecture Of Agriculture In Tarsus: Muzaffer Alap 

ABSTRACT 
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The county of Mersin province, Tarsus, has significant wealth both in the past and today. There 

are many historical monuments dating from the Roman Empire in the province of Tarsus. 

Besides, Tarsus has rich agricultural products. 

Especially in the province of Tarsus, agricultural products are grown and Muzaffer Alap is an 

important name leading the use of new agricultural techniques. Alap was born in Trabzon in 

1916. Primary, secondary and high school education in Trabzon. 

Muzaffer Alap graduated from the Faculty of Agriculture of Ankara University and graduated 

from the same university as Master of Agriculture. Muzaffer Alap started his career in Topraksu 

Sulu Ziraat which was village of Tarsus Ali Fakı in 1946. In 1960 he was appointed General 

Manager of “Toprak Su”. Alap has done scientific studies on this subject. We also built a 

laboratory. He also resides with the family in the residences located on the premises and has 

done this work for 24 hours. Muzaffer Alap has organized various travels abroad, bringing 

various seeds and agricultural materials at everytime. Alap has written many articles and books 

on agriculture 

He was an officer who did not have the opportunity to be with family even when he was engaged 

in agriculture. Alap died at the age of 46, in 1962 while he was on duty. There is a bust in the 

Tarsus Sulu Agricultural Institute built by his government. Muzaffer Alap's name was given to 

a street in Tarsus in 2014 with the decision of the city council. 

Keywords: Muzaffer, Alap, Tarsus, Agriculture 
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ÜÇÜZ GEBELİKLERİN PERİNATAL SONUÇLARININ VE ÖZELLİKLERİNİN 

TEK MERKEZLİ ANALİZİ 

Songül ALEMDAROĞLU 

Hakan KALAYCI 

ÖZET 

Çalışmamızın amacı Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 2010-

2018 yılları arasında üçüz gebelik ile takip edilen hastalıkların demografik özellikleri ve 

perinatal sonuçlarının analizidir. 

Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada hastane kayıtlarından faydalanarak 

üçüz gebelik tanısı ile takip edilen hastaların yaş, gravide, parite, gebeliğin oluş şekli 

(spontan, tedavi gebeliği, ivf ), koryonisite, üçüzden ikize redüksiyon uygulanması, 

preeklampsi, gestasyonel diabet (GDM) varlığı, doğum haftaları ve bebeklerin doğum 

kiloları değerlendirildi.  

Bulgular: 43 hastayı içeren çalışmamızda ortalama yaş 30.5 (20-40) olarak tespit edilmiştir. 

Bilgisine ulaşılabilen 40 hastadan 9’unda (%22,5) spontan, 13’ünde (%32,5) iui yada 

klomen ile tedavi gebeliği, 18’inde (%45) ivf gebelik tespit edilmiştir. 20 hafta üstü canlı 

doğumu olan 28 hastanın ortalama doğum haftası 32,1’dir. Bilgisine ulaşılabilen 41 hastadan 

6’sında üçüzden ikize redüksiyon uygulanmıştır. Hastaların koryonisiteleri 28  (%73,7) 

trikoryonik triamniotik, 1 monokoryonik triamniotik (%2,6), 3 dikoryonik diamniotik  

(%3,9) , 6 dikoryonik triamniotik  (% 15,8) olarak tespit edilmiştir. 20 hafta üstü en az 1 

canlı doğumu olan 27 hastadan 5’inde preeklampsi (%18,5), 2’sinde GDM (%7,4), 1’inde 

(%3,7) gebelik kolestazı tanısı konmuştur. Preeklampsi ve GDM görülen hastaların tamamı 

ivf ve tedavi ile ÖZET 

Çalışmamızın amacı Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 2010-

2018 yılları arasında üçüz gebelik ile takip edilen hastalıkların demografik özellikleri ve 

perinatal sonuçlarının analizidir. 

Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada hastane kayıtlarından faydalanarak 

üçüz gebelik tanısı ile takip edilen hastaların yaş, gravide, parite, gebeliğin oluş şekli 

(spontan, tedavi gebeliği, ivf ), koryonisite, üçüzden ikize redüksiyon uygulanması, 

preeklampsi, gestasyonel diabet (GDM) varlığı, doğum haftaları ve bebeklerin doğum 

kiloları değerlendirildi.  
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Bulgular: 43 hastayı içeren çalışmamızda ortalama yaş 30.5 (20-40) olarak tespit edilmiştir. 

Bilgisine ulaşılabilen 40 hastadan 9’unda (%22,5) spontan, 13’ünde (%32,5) iui yada 

klomen ile tedavi gebeliği, 18’inde (%45) ivf gebelik tespit edilmiştir. 20 hafta üstü canlı 

doğumu olan 28 hastanın ortalama doğum haftası 32,1’dir. Bilgisine ulaşılabilen 41 hastadan 

6’sında üçüzden ikize redüksiyon uygulanmıştır. Hastaların koryonisiteleri 28  (%73,7) 

trikoryonik triamniotik, 1 monokoryonik triamniotik (%2,6), 3 dikoryonik diamniotik  

(%3,9) , 6 dikoryonik triamniotik  (% 15,8) olarak tespit edilmiştir. 20 hafta üstü en az 1 

canlı doğumu olan 27 hastadan 5’inde preeklampsi (%18,5), 2’sinde GDM (%7,4), 1’inde 

(%3,7) gebelik kolestazı tanısı konmuştur. Preeklampsi ve GDM görülen hastaların tamamı 

ivf ve tedavi ile gebe kalan hastalardı. Bilgisine ulaşılabilen 25 hastadan 13’ünde (% 52) en 

az 1 kez doğum dışı nedenlerle hastaneye yatış olmuştur.   

Sonuç: Gestasyonel diyabet, hipertansiyon, preterm eylem, gebelik sırasında hastaneye yatış 

gibi tıbbi komplikasyonlar çoğul gebeliği olan kadınlarda daha sık görülür. Merkezimiz üçüz 

gebelikler analizi preeklampsi, gdm, preterm eylem oranları literatürle uyumlu olarak tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: üçüz gebelik, perinatal sonuçlar. 

Single-center Analysis of Perinatal Results and Characteristics of Triplets 

ABSTRACT 

The aim of our study is to analyze the demographic features and perinatal outcomes of the 

patients followed with triplet pregnancy between 2010-2018 to Baskent University Adana 

Research Center. 

Method: In this retrospective study, the age, gravida, parity, form of pregnancy (spontaneous, 

pregnancy, ivf), chorionicity, twin-reduction application, preeclampsia, presence of gestational 

diabetes (GDM), weeks and birth weight of babies were evaluated. 

Results: In our study including 43 patients, the mean age was 30.5 (20-40). Of the 40 patients 

who had access to information, 9 (22.5%) had spontaneous, 13 (32.5%) had iui or clomen 

treatment pregnancy and 18 (45%) had ivf pregnancy. The mean gestational age of 28 patients 

with a live birth over 20 weeks is 32.1.  

Of the 41 patients whose knowledge could be reached, 6 of them had undergone twin reduction.  

The chorionicity of the patients was determined as 28 (73.7%), tricorionic triamniotic, 1 

monochorionic triamniotic (2.6%), 3 dichorionic diamniotic (3.9%), and 6 dichorionic 
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triamniotic (15.8%). Of 27 patients with at least 1 live birth over 20 weeks, 5 were diagnosed 

with preeclampsia (18.5%), GDM (7.4%) in 2, and pregnancy cholestasis in 1 (3.7%).  

All patients with preeclampsia and GDM were pregnant with ivf and treatment. Of the 25 

patients whose information could be accessed, 13 (52%) had at least one hospitalization due to 

non-delivery reasons. 

Conclusion: Medical complications such as gestational diabetes, hypertension, preterm labor, 

hospitalization during pregnancy are more common in women with multiple pregnancies. In 

our center triple pregnancy analysis preeclampsia, gdm, preterm labor rates were determined in 

accordance with the literature. 

Key Words:  triplets, perinatal outcomes. 

 

MİKRO BOYUTTA HAVUZ KAYNAMADA BUHAR KABARCIĞI HAREKETİNİN 

DİNAMİK MODELLEMESİ 

Erdem ALIÇ 

Mehmet DAŞ 

ÖZET 

Kaynama ısı transferi akışkanın doyma sıcaklığından daha yüksek sıcaklıktaki bir yüzeye 

temasının sonucu olarak gerçekleşir (Tdoy<Ty) ve sıvı fazından buhar fazına geçişini ifade 

eder. Buhar kabarcığının serbest yüzeye doğru hareketi ve serbest yüzey ile temas etmesi veya 

serbest yüzeye ulaşmadan yoğuşup tekar sıvı halini alması buhar kabarcığının yaşam 

döngüsünü oluşturmaktadır. Bu yaşam döngüsü ısı transferi, kütle transferi, momentum ve 

deformasyon içermektedir. Bu çalışma kapsamında mikro boyutta bir kaynama modeli 

oluşturulmuş ve farklı yüzey sıcaklıklarında meydana gelen buhar kabarcığının hareketi analiz 

edilmek istenmiştir. Yüzey sıcaklığına bağlı olarak buhar kabarcığı kopma çapı, kopma açısı 

ve frekansı incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler:  Kaynama, Buhar Kopma çapı, Buhar kabarcığı, Isı Transferi 

Dynamic Modeling of Steam Bubble Movement in Microstructural Pool Boiling 

ABSTRACT 

The boiling heat transfer takes place as a result of the contact of the fluid to a surface at a 

temperature higher than the saturation temperature (Tsat <Tsurface) and refers to the transition 
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from the liquid phase to the vapor phase. The vapor bubble formation is the life cycle of the 

steam bubble when the steam bubble moves towards the free surface and comes into contact 

with the free surface or the liquid gets into the water without reaching the free surface. This life 

cycle includes heat transfer, mass transfer, momentum, and deformation. In this study, a boiling 

model was created in micro-dimension and it was wanted to analyze the motion of steam bubble 

at different surface temperatures. Depending on the surface temperature, vapor bubble breaking 

diameter, breaking angle and frequency were examined. 

Key Words: Boiling, Departure angle, Bubble, Heat transfer 

 

YERLİ MUZUN GELECEĞİ AÇISINDAN ANAMUR MUZU ÜRETİMİ, 

SORUNLARI VE AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ LİDERLİK ROLÜ 

Mehmet Akif ALTINBIÇAK 

ÖZET 

Muz sahip olduğu aroma ve lezzet ile tüketicilerin en çok tercih ettikleri meyve durumundadır. 

Bu nedenle dünyada ticareti yapılan en önemli tarımsal ürün muzdur. Muza giderek artan talep, 

üreticileri muz üretmeye veya muz üretim alanlarını genişletmeye yöneltmektedir. Dünyada 

Asya ve Latin Amerika ülkelerinde önemli miktarlarda muz üretimi söz konusudur. Ülkemizde 

ise muz, Mersin İlinde Anamur ve Bozyazı İlçelerinde, Antalya İlinde Gazipaşa ve Alanya 

İlçelerinde yoğun olarak yetiştirilmektedir. Yerli muz, en fazla Anamur ilçesinde yetiştirildiği 

için ülke genelinde Anamur muzu olarak bilinmektedir. Anamur muzu, ülke tüketiminin 

yarısından fazlasını karşılamaktadır. Gerekli koşullar sağlandığında ise tüm ülke ihtiyacını 

karşılayacak önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Son zamanlarda Akdeniz kıyı 

şeridinde muz üretimi batıda Antalya Serik ilçesine ve doğuda Hatay Arsuz ilçesine kadar 

genişleme göstermiştir. Anamur muzu, üretimde kullandığı modern tarım teknikleri ve 

karlılığıyla buna liderlik etmektedir. Ancak muz üretimindeki bu olumlu gelişmeye rağmen, 

üretimde karşılaşılan kaçak giriş ve raf ömrü gibi temel sorunlar ve girdi maliyetleri, fiyat 

istikrarsızlığı, karlılığın giderek azalması gibi diğer sorunlar, muz üretimini giderek cazip 

olmaktan çıkarmaktadır. Mevcut sorunlar çözüldüğünde ve gerekli destek verildiğinde 

Akdeniz kıyı şeridinde üretilen muz, iç tüketimi karşılayacak düzeye gelecek ve ithalata gerek 

kalmayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Muz, Muz Üretimi, Anamur Muzu, Muz Üretimi Sorunları 
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In Terms Of The Future Of Turkish Banana, The Production, Problems And Role Of 

The Leadership Of The Anamur Banana In  Mediterranean Region In The Turkey 

ABSTRACT 

Its aroma and flavour make banana fruit the most preferred among consumers. For this 

reason, bananas are the most popular fruit in the world trade. Increasing demand for bananas, 

directs banana growers to produce more or expand their banana production areas. Asian and 

Latin American countries have the most important banana producing areas of the world. In 

our country, banana,is growing in the Districts of the Province of Mersin, Bozyazı and 

Anamur with the Districts of the Province of Antalya, Gazipasa and Alanya. Since native 

banana is mostly grown in Anamur, it is usually called “Anamur banana”.  Anamur banana 

supplies more than half of the consumption of the our country. If the appropriate conditions 

are provided Turkey's domestic banana has the potential to supply all the needs. Recently, 

the production of bananas in the Mediterranean coastal strip has extended to Antalya Serik 

district in the west and Hatay Arsuz district to the east. Anamur banana leads the way with 

its modern agricultural techniques and profitability. However, despite this positive 

development in banana production, the main problems such as unofficial border trade and 

shelf-life in production and other problems such as input costs, price instability, and the 

gradual decrease in profitability, make banana production increasingly no profiability. When 

the current problems are solved and the necessary support is given, the banana produced on 

the Mediterranean coastline will meet the domestic consumption and will not need to be 

imported. 

Key Words: Banana, Banana Production, Anamur Banana, Banana Production Problems 
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XIII-XIV YÜZYILLARININ YAZILI ABİELERİNDE BAZI KELİMELERİN 

GELİŞİM TARİHİ 

Gülare AMİROVA 

ÖZET 

Azerbaycan dilinde yazılmış XIII-XIV yüzyıllarının Türk kökenli eski sözcükleri doğaldır 

ve özel bir bilimsel ilgiye sahiptir. Anıtta tarihsel olarak yansıtılmış olan kelimelerin büyük 

çoğunluğu, günümüze biçim veya anlam bakımından ciddi değişikliklere maruz kalmadan 

gelmiştir. Aynı zamanda, kelimelerin daha sonraki gelişim aşamalarında bazı değişikliklere 

maruz kaldığını görüyoruz. Daha açık bir ifadeyle, genel olarak, Azerice dilindeki 

işlevselliğini yitirmiş, bazıları edebiyat dilinin tam anlamıyla dışına çıkmış, lehçeleri ve 

konuşmaları içinde varlıklarını koruyabilmiş, diğerleri ise biçim ve anlama maruz kalmıştı. 

Bu nedenle, anıtlardaki bu gözlemlenebilir kelimeler aşağıdaki gibi koşullu olarak 

gruplanabilir: 1) Tamamen eklemlenmiş kelimeler. 2) Lehçede kalan sözcükler ve işaret dili 

edebi dilden çıkar. 3) Değişime tabi formlar ve içerik. 

Anahtar Sözcükler: Arkaik olgular: erürmek, eymenmek, sağımmak, yazılı abideler. 

The Development History Of Some Words In The Written Monuments Of The XIII-

XIV Centuries 
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HATAY’DA HARBİYELİ HEYKELTIRAŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Melih APA 

ÖZET 

Türkiye’de heykel sanatı genellikle akademik ortamlarda, çok az sayıda da özel atölyelerde 

yürütülmektedir. Özerk bir faaliyet olarak heykelin bu kısıtlı ortamında, Antakya gibi çevre bir 

yerleşim yerinde, Harbiye gibi merkezden uzak bir bölgede 15 civarı heykeltıraşın bulunması, 

yaptıkların çalışmaların niteliği her ne olursa olsun, incelenmeyi hak etmektedir. 

Bu bildiride Harbiyeli heykeltıraşların bazılarıyla yapılan görüşmeler ve yapıtlarından örnekler 

üzerinden hareket edilerek, merkez-çevre, elit sanatı-kitle sanatı, eğitimli-alaylı, güzel sanatlar-

halk sanatı, vb. gibi karşıtlıklarla kurulan kültürel hiyerarşiler karşısındaki tavırları ele 

alınacaktır. 

 

Canlı bir deneyim olarak sanat ve herhangi bir deneyimin yaşanmayacağının peşinen kabulü 

olarak turizm arasındaki ilişki, bu bildiride ele alınacak bir diğer konudur. 

Transitle Haziran’da gelip Karyel mahallesinden fil ve kaplumbağa toplayan İsa; Harbiye’ye 

gelerek dere yataklarından serpantin taşı toplayan Mehmet Aksoy da odaklandığımız konuya 

teğet geçen diğer figürler olacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: merkez, çevre, elit sanatı, kitle sanatı, turizm 

Review On Sculptors From Harbiye, Hatay 

ABSTRACT 

Sculpture in Turkey are usually carried out in an academic environment and in e few private 

workshops. In this limited environment of the statue as an autonomous activity, the presence of 

around 15 sculptors in an environment such as Antakya and in a remote area like Harbiye 

deserves to be examined regardless of the nature of the works. 

In this paper, the interviews with some of the sculptors of the Harbiye and their works are based 

on examples, the center-environment, the art of elite-mass art, educated-alien, fine arts-folk art, 

etc. such as cultural hierarchies established in contrast with the opposition will be discussed. 

The relationship between tourism as a living experience and the prior acceptance that no 

experience will ever be experienced is another issue to be addressed in this paper. 

Coming to Harbiye by a Transit in June İsa gathered elephants and turtles from the Karyel 

neighborhood; Mehmet Aksoy, who came to Harbiye and collected serpentine stones from the 

stream beds, would be the other figures tangent to the subject. 

Key Words: center, environment, the art of elite, mass art, tourism 
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OLGU SUNUMU: TOTAL KORNEAL ERİME İLE SONLANAN ASPERGİLLUS 

TERREUS KERATİTİ 

Çiğdem ARABACI 

Rabiye ALTINBAŞ 

Serap Ocak YURTTASER 

ÖZET 

56 yaşında erkek hastada katarakt ameliyatından 2 ay sonra Aspergillus terreus’un neden 

olduğu keratit vakası sunuldu. Hasta sol gözde ağrı, sulanma, fotofobi ve görme azalması 

şikâyetleri ile hastaneye başvurdu. İlk muayenesinde sağ gözde özellik saptanmadı. Sol 

gözde görme keskinliği el hareketi düzeyinde idi. Biyomikroskobik muayenede üst kadranda 

korneal abse saptandı. Kültür için kazıntı örneği alındıktan sonra laboratuvar sonuçları 

beklenmeden ampirik topikal güçlendirilmiş vankomisin (%1) ve seftazidim damla başlandı. 

Ancak tedaviye yanıt alınamadı. Bu sırada etken Aspergillus terreus complex olarak 

tanımlandı. Tedavi protokolü intravenöz vorikonazol (400 mg/gün) ve topikal güçlendirilmiş 

vorikonazol (%1) damla günde 5 kez olarak değiştirildi. Kornea iyileşmesini desteklemek 

için desantralize keratoplasti ve erime olan bölgeye kornea skleral greft yapıldı. Ameliyat 

sırasında ön kamaraya intrastromal vorikonazol (50 µg/0,1 cc) uygulandı. Bir ay sonra 

vorikonazol (%1) damla günde 3 kez olarak azaltıldı. İlk 2 ay greft saydam ve enfeksiyon 

yoktu. 2 ay sonra sol gözde keratitin tekrarladığı tesbit edildi. Antifungal damla dozu günde 

5 kez olarak arttırıldı ve intrastromal vorikonazol 3 günde bir 3 kez olarak uygulandı (50 

µg/0,1 cc). Korneada hızlı ilerleyen stromal erime olduğu gözlendi. Tektonik ve terapötik 

amaçla penetran rekeratoplasti uygulandı. Hastaya topikal güçlendirilmiş vorikonazol (%1) 

damla 1 yıl sonunda kesilecek şekilde verildi. En son muayenede korneal greft saydam 

bulundu, enfeksiyon odağına rastlanmadı. Olgunun takipleri devam etmektedir. Fungal 

keratitlerde görme azalması, görme kaybı gibi komplikasyonları önlemek için erken ve 

doğru tedavinin önemi olduğu kadar, olguların uzun dönem takip edilmesinin, 

rekkürenslerin tespit ve tedavi edilmesinde önemi büyüktür. Fungal keratitlerde uzun süre 

sonra da rekurrens olabileceğinden olguların uzun dönem takibine dikkat çekmek için bu 

olgu sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aspergillus terreus, katarakt, keratit, antifungal, rekürrens, 

keratoplasti. 
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Case Report: Aspergillus terreus Keratitis with Result Total Corneal Melting 

ABSTRACT 

In our case,  we presented case of keratitis caused by Aspergillus terreus which developed 

two months after the cataract surgery of a 56 year old male patient without 

immunodeficiency. The patient came to the hospital with complaints of pain, tearing, 

photophobia and decreased vision in the left eye. In the first examination, visual acuity of 

his left eye was in the level of hand movement. There wasn't any feature in his right eye 

examination. Biomicroscopic examination revealed a corneal abscess in the right upper 

quadrant. Before the laboratory results, the patient was started to the treatment with ampiric 

topical vancomiycine (%1) and seftazidim gout. However, there was no response to this 

treatment. In the meantime, Aspergillus terreus complex was defined by the conventional 

methods. The treatment protocol was changed to intraverous voriconazole  (400 mg/day) 

and topical voriconazole 5 times a day (%1). To support corneal healing, corneal scleral graft 

was applied to the corneal melting region together with decentralized keratoplasty. During 

surgery intrastromal voriconazole (50 µg/0.1 cc) was applied to the anterior chamber. 

Topical voriconazole was changed 3 times a day (%1) after one month. No excavation in 

scrap samples were obtained after keratoplasty. However, 2 months after the operation, it 

was detected that keratitis was repeated. A rapid progressive total melt was observed in the 

cornea.  

The antifungal drop dose was increased 5 times a day and intrastromal voriconazole was 

administered 3 times per 3 days (50 µg /0.1 cc). Penetrating rekeratoplasty was performed 

for tectonic and therapastic purposes. Medical treatment was continued. In his latest 

examination, visual acuity of his left eye was in the level of hand movement. No infection 

was observed in the corneal graft and anterior chamber. Since there may be a reccurence in 

fungal keratitis, long-term follow-up of the cases is necessary. As a result, early and correct 

treatment is very important to prevent complications such as decreased vision or loss of 

vision in fungal keratitis. Also long-term follow-up of the patients has great importance in 

the detection and treatment of reccurence.  

Key Words: Aspergillus terreus, cataract, keratitis, antifungal, recurrence, keratoplasty. 
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MERSİNDE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ 

Ezgi Bezirhan ARIKAN 

H. Duygu BİLGEN  

ÖZET 

Türkiye?de bulunan organize sanayi bölgelerinin yaklaşık %9?u Akdeniz Bölgesinde yer 

almaktadır. Akdeniz Bölgesinin endüstriyel anlamda önemli şehirlerinden biri olan Mersin?de 

Cam, Krom Bileşikleri, Mermer, Çimento, Gübre, MDF, Metal ve Bakliyat, Hububat, 

Zeytinyağı, Meşrubat, Un gibi Gıda ürünleri üretimi gibi birçok endüstri bulunmaktadır. 

Günümüzde küresel ısınma gibi çeşitli çevresel problemler nedeni ile endüstrilerin ve halkın 

çevre bilinci artmakta ve kirlilik kontrolü konusunda yapılan çalışmalarda artışlar 

görülmektedir. Çevre bilincinin artmasının yanı sıra yasal zorunluluklar ile birlikte endüstriyel 

atık yönetimi birçok endüstride uygulanmaya başlanmıştır. Atık yönetimi, atıkların toplanması, 

taşınması, imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi ve izlenmesi için geliştirilmiş bir süreçtir. 

Literatürün bütünleştirici incelemesine ve teknik tecrübelere dayanan bu çalışma, Mersin ilinde 

bulunan endüstrilerin atık yönetimi çabalarını kolaylaştırma ve kendi bünyelerinde sıfır atık 

kavramını geliştirebilmeleri hakkında bilgi sunmaktadır. Çalışmada ayrıca, sıfır atık kapsamı 

ile birlikte, endüstrilerin atıklarını değerlendirerek yeni bir ürün üretimi yoluna gitmesi 

gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Industrial Waste Management in Mersin 

ABSTRACT 

About 9% of the organized industrial zones in Turkey are located in the Mediterranean Region. Mersin 

is one of the most important industrial cities of the Mediterranean Region and there have been many 

industries such as Glass, Chromium Compounds, Marble, Cement, Fertilizer, Metal and Food 

production such as Pulses, Grain, Olive Oil, Soft Drinks, and Flour. Today, due to various environmental 

problems such as global warming, environmental awareness of industries and the public is increasing 

and there is an increase in the studies on pollution control. In addition to increasing environmental 

awareness, industrial waste management has started to be implemented in many industries along with 

legal requirements. Waste management is a process developed for the collection, transportation, and 

disposal or recycling of waste. This study, based on the integrative review of the literature and technical 

experience, provides information on the industries in Mersin to facilitate waste management efforts and 

to develop the concept of zero waste in their own. In the study, it is also emphasized that, with the zero 

waste scope, it is necessary to evaluate the wastes of industries and to produce a valuable new product. 
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE MUT’UN SİYASİ YAPISININ 

SOSYOLOJİK ANALİZİ 

D. Ali ARSLAN   

Fatma DOĞAN   

Gülten ARSLAN    

ÖZET  

Siyaset, hayatımızın bir parçası olarak toplumun kurumlarından birisi olmaya devam 

etmektedir. Siyaset, insanoğlunu kuşatan önemli kurumlardan biridir. Bireylerin toplumsal 

hayatta fikirlerini beyan edebilmesi ve siyaset yapabilmesi için o ülkede demokrasinin olması 

gerekir. Sosyal, kültürel ve ekonomik yapı, seçmenin siyasi kararlarını büyük ölçüde etkiler. 

Bütün bunlar da, bir yerleşim biriminde siyasi hayatın şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Bu 

yüzden araştırmacılar seçmen davranışlarını incelerken, seçmenlerin bağlı bulundukları 

toplumun sosyo-ekonomik, kültürel, siyasal yapıları arasında ilişkiler kurarak farklı yaklaşımlar 

geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımlar siyasi yapı ile ilgili araştırmalarda, araştırmacılar için yol 

gösterici niteliktedir.  

Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir 

bakış açısıyla, Mut’un siyasi yapısı ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin 

incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla, son 57 yılın yerel ve genel seçim sonuçları 

incelenerek Mut’ta siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenliliklerinin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Siyaset, Demokrasi, Mut, Mut’un Siyasi Yapısı, Yerel Seçimler, Siyasal 

Katılma. 

Sociolocical Analysis Of The Political Structure Of Mut At The Basis Ofthe Local 

Elections 

ABSTRACT 

Politics continues to be one of the institution of society as part of our life. Politics is an important 

institution that surrounds human beings. In order for individuals to be able to declare their ideas 

and make politics in social life, democracy must be in that country. 

The social, cultural and economic structure greatly influences the political decisions of the 

electorate. All of these play a decisive role in shaping political life in a settlement. Therefore, 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

53 

when examining voter behavior, researchers have developed different approaches by 

establishing relations between the socio-economic, cultural and political structures of the 

societies they are affiliated with. These approaches are a guide for researchers in research on 

the political structure. 

It was aimed to analyse the political structure of Mut and its place in the general political 

structure of Turkey by using methods and techniques of political sociology. The structural – 

functionalist approach was used. In other words, the formation, shaping, functioning and the 

regularities of political change in Mut was examined by using the results of the local and general 

elections of the last 57 years. 

Key Words: Politics, Democracy, Mut, Political Structure of Mut, Local Elections, Political 

Participation. 
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KIRSAL KALKINMADA TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME 

KURUMU (TKDK)’NUN ROLÜ VE İŞLEVLERİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ 

D. Ali ARSLAN   

Gülten ARSLAN   

İbrahim ALBAYRAK   

Ahmet ÇAĞRICI   

ÖZET  

Akdeniz Bölgesi, sahip olduğu zengin tarihsel miras, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin kültürel 

birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli yaşam alanlarındandır. Akdeniz 

Bölgesi’nin başlıca yerleşim yerleri arasında Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 

Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye illeri ile bu illerimizin ilçeleri sayılabilir. 

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş, oldukça zengin bir tarihi ve kültürel birikime 

sahiptir. 2018 yılı TÜİK-ADNKS verilerine göre, 2017 yılı itibariyle Kahramanmaraş’ta 

toplam 1.127.623 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 555.512’si kadınlardan, 572.111’i de 

erkeklerden müteşekkildir. İlin nüfus piramidi içinde en büyük nüfus dilimini 110.922 kişi ile 

5-9 yaş grubundan bireyler oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Havzası’nın en önemli illerinden biri olan Kahramanmaraş’ın 

kalkınma sürecinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun rolü ve 

işlevi üzerinde durulacak. Betimleyici sosyolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilen araştırmada, 

temel veri toplama tekniği olarak doküman araştırması ve arşiv taraması teknikleri kullanıldı.       

Anahtar Sözcükler: Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz Havzası, Nüfus, 

TKDK, Toplum Kalkınması, Kırsal Kalkınma. 

The Role And Function Of The Agriculture And Rural Development Support Institution 

(ARDSI): Kahramanmaraş Example 

ABSTRACT 

Mediterranean Coast, with its rich historical heritage, unique natural beauty and rich cultural 

heritage not only of Turkey, one of the world's most important habitats. The main settlements 

of the Mediterranean Region are Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, 

Mersin, Osmaniye and the counties of these provinces. 
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Kahramanmaraş, located in the Mediterranean Region, has a rich historical and cultural 

background. As of 2017, a total of 1,127,623 people live in Kahramanmaraş according to 

Turkstat-ABPRS data. Of this population, 555,512 consisted of women and 572,111 were men. 

Among the population pyramid of the province, the largest groupe of the population is 110.922 

people and 5-9 age group. 

In this study, in the development process of Kahramanmaraş, one of the most important cities 

of the Eastern Mediterranean Basin, the role and function of the Agriculture and Rural 

Development Support Institution (ARDSI) will be emphasized. In the research conducted with 

a descriptive sociological point of view, document research and archive scanning techniques 

were used as basic data collection technique. 

Key Words: Kahramanmaraş, Mediterranean Region, Eastern Mediterranean Basin, 

Population, ARDSI, Community Development, Rural Development. 
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İNSANİ İLİŞKİLER TEMELİNDE ADANA’DA YAŞAM KALİTESİ 

D. Ali ARSLAN 

Tuğba KAN 

ÖZET 

Toplum denilen soyut olgu, insanlar arasında gerçekleşen bilinçli, amaçlı, kasıtlı ve karşılıklı 

etkileşime dayalı ilişkilerden hayat bulur. Toplumsal hayat, normal koşullar altında kadın ve 

erkeğin birlikteliğinden vücut bulur. İnsan, toplumsal hayatta yaşamını sürdürebilmek için öteki 

insanlara muhtaçtır. İnsanın hayatında mutlu ve huzurlu olabilmesi, ancak ve ancak 

çevresindeki diğer öteki insanlarla etkin ve sağlıklı bireysel ilişkiler kurabilmesi ile 

mümkündür. 

Bu ilişkiler, bireylerin hayattan memnuiyet düzeyini ve yaşam kalitesini de büyük ölçüde 

etkiler. En genel manasıyla yaşam kalitesi bireylerin, öteki bireyler ile olan iletişim ve 

ilişkilerindeki memnuniyet durumu, toplumun kendisine sunduğu imkânların ve kamu 

hizmetlerinin yeterlilik düzeyi, ihtiyaç ve isteklerinin beklentilere paralel doğrultuda 

karşılanması gibi konular ile yakından ilişkilidir. Bu saptamaların ışığında araştırmada, insani 

ilişkiler temelinde yaşam kalitesi konusu ele alındı. Yaşam kalitesi olgusu incelenirken de 

özellikle cinsiyet ve yaşanılan yerleşim yeri değişkenleri dikkate alındı. 

Bu bağlamda toplumun, iki farklı cinsiyetten fertlerin bir arada mevcudiyetiyle vücut bulduğu 

düsturundan hareketle, seçilen değişkenler temelinde, kadınların yanı sıra erkeklerin içinde 

bulunduğu durum da incelendi. Bu sayede, kadınların ve erkeklerin durumlarında, cinsiyet 

temelli bir farklılaşmanın olup olmadığının da tespit edilmesi hedeflendi. 

Araştırmada örneklem grubu olarak Adana ili seçildi. Çalışmada ağırlıklı olarak ikincil veri 

analiz tekniği kullanıldı. Tasviri (betimleyici) bir sosyolojik çalışma türünden tasarlanan 

araştırmada, temel veri seti olarak TÜİK başta olmak üzere öteki kurum ve kuruluşlar ile diğer 

araştırmacıların ortaya koyduğu veriler, sosyolojik olarak analiz edildi. 

Anahtar Sözcükler: Adana, Beşeri İlişkiler, Yaşam Kalitesi, Akraba İlişkileri, Komşuluk 

İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileri. 
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The Life Quality In Adana At The Bases Of Human Relations 

ABSTRACT 

The abstract phenomenon, called a society, comes to life through conscious, purposeful, 

intentional and interrelated relationships between people. Social life is the result of the union 

of men and women under normal circumstances. Human beings need other people to survive in 

social life. Human beings can be happy and peaceful, and only with effective and healthy 

individual relationships with other people around them. 

These relationships also greatly affect the level of satisfaction and quality of life of individuals. 

In general, the quality of life is closely related to the satisfaction level of the individuals and 

their communication and relations with the other individuals, the opportunities offered by the 

society and the level of competence of the public services, their needs and desires in parallel 

with the expectations. In the light of these findings, the study focused on quality of life on the 

basis of human relations. When examining the case of quality of life, especially gender and 

place of residence variables were taken into consideration. 

In this context, based on the assumption that the society was formed by the coexistence of 

members of two different sexes, the situation of men as well as women was examined on the 

basis of the chosen variables. In this way, it was aimed to determine whether there is a gender-

based differentiation in the situation of women and men. 

Adana province was selected as the sample group. A structural sociological perspective was 

used to realise the aim. Mostly secondary data analysis techniques were used. Especially, 

official data of TSI, other institutions and the other researchers’ were used as the main data 

source.  

Key Words: Adana, Life Quality, Social Relation, Relatives Relations, Neighbourhood 

Relations, Friendship Relationship. 
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MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

AFET BİLİNCİ DÜZEYİ 

Evrim ARSLAN 

Nesrullah AZBOY 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Bireylerin, afetlerle başa çıkabilme konusundaki davranışları,afetlere hazırlıklı 

olma ve bu konudaki bilgi ve bilinç düzeyleri ile belirlenmektedir. Bu araştırmanın amacı, 

öğrencilerinin temel afet bilinci düzeylerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmamızda 350 kişilik evrenden 263(%75,1)  son 

sınıf öğrencisine 2-4 Mayıs 2017’de yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulandı. Verilerin 

analizi SPSS 22.0 ile yapıldı. Veriler sayı, yüzde ve ki-kare ile değerlendirildi ve p<0.05 önemli 

kabul edildi. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 23,0±2,08 olup %57,0’ı kadın,%38,4’ü 

yurtta,%38,0’ıapartta yaşamaktadır. Öğrencilerin %92,8’i akla gelen ilk afet türüne deprem 

yanıtını vermiş,%86,5’i deprem yaşamıştır. Bir afete hazırlıklı olduğunu düşünmeyenlerin 

oranı %88,5 idi. Öğrencilerin %72,6’ü temel afet bilinci eğitimi almamış,%85,9’unun aynı evde 

yaşadığı kişilerle afet planı yoktu. Yaşadığı bölgenin afet açısından risk durumunu bilenlerin 

oranı %80,6 idi. Okullarının depreme dayanıklı olmadığını düşünenlerin oranı %76,4,binanın 

güvenli çıkış yerlerini bilmeyenlerin oranı %63,5 olarak saptanmıştır. Yaşadıkları evin depreme 

dayanıklı olmadığını düşünenlerin oranı %74,9, eşyalarını sabitleyenlerin oranı %12,9,afet 

çantası bulunduranların oranı %8,0,binasında yangın merdiveni olanların oranı %51,7 olarak 

saptanmıştır. Afet tatbikatına katılanların oranı %69,3,yangın tüpünü kullanmayı bilenlerin 

oranı %37,3 olarak saptandı. Deprem anında %62,1’i kapı altında dururum,%89,7’si balkondan 

inmeye çalışırım,%96,7’si asansörle aşağı inerim cevaplarını vermiştir. 

Sonuç: Afet denildiğinde deprem algısı ön planda olup afet bilinci düzeyimiz ve afete hazırlık 

çalışmalarımız yeterli düzeyde değildir. Afet bilincinin gelişmesine yönelik eğitimlerin 

ilköğretimden başlayarak, eğitim programları içine alınması ve yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Afet bilinci, Eğitim fakültesi, Öğrenci  
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The Level Of Disaster Awareness Of The Students Of The Faculty Of Education At 

Mustafa Kemal University 

ABSTRACT 

Introduction: The behaviors of indivi duals about coping with disasters are determined by 

being prepared for disasters and their level of knowledge and consciousness. Theaim of this 

study is to determine the basic disasterawareness levels of thestudents. 

Materials and Methods: Inourdescriptivestudy, 263(75.1%) seniorstudentsfromtheuniverse of 

350 peoplewereinterviewed on 2-4 May 2017 withface-to-faceinterviewtechnique. Data 

wereanalyzedwith SPSS 22.0. Data wereevaluatedwithnumber, percentandchi-squareand p 

<0.05 was consideredsignificant. 

Results: The meanage of the participants was 23.0 ± 2.08. 92.8 % of the students gave an earth 

quake response to the first type of disaster that came to mind, 86.5% had an earthquake. The 

rate of those who did not think that they were prepared for a disaster was88.5%. 72.6% of the 

students did not receive basic disastera warenesstrainingand85.9% of themdid not have a 

disaster plan. The percent age of thosewhoknewthe risk of disaster in theregiontheylive in 

was80.6%. The rate of thosewhothinkthattheirschoolsare not earthquakeresistant is 76.4% 

andthe rate of thosewho do not knowthesafeexit of thebuilding is 63.5%. The rate of those who 

think that the housetheylive in is not earthquake resistant is 74,9%, the percentage of those who 

keep their belongings 12,9%, the rate of thosewhohavedisasterbag is 8,0%, andthe rate of those 

who have fire stairs is 51,7%. The rate of those who participated in the disasters was69.3% and 

the ratio of those who knew to use the fire tube was 37.3 %. At the time of the earthquake, 

62.1 % stand under the door, 89.7% try to get down from the balcony, 96.7% of the people go 

down by theelevator. 

Conclusion: When a disaster is mentioned, theearth quakeperception is at the forefrontandour 

disasterawarenesslevelanddisasterpreparednessstudiesare not sufficient. Training  for the 

development of disastera warenessshould be providedandexpanded. 

KeyWords: Disasterawareness, Faculty of Education, Student 
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MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ARAŞTIRMA 

GÖREVLİSİ HEKİMLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ 

Evrim ARSLAN 

Cansu KARABİBER 

Mehtap ELTAŞ 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Tükenmişlik yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları, işe ve insanlara 

karşı gösterdiği olumsuz tutumları kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu sendromdur. 

Araştırmamızda asistan hekimlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmamızda 168 kişilik evrenden 136(%80,9)  kişiye 

Maslach Tükenmişlik Ölçeğini de içeren anket 14-16 Kasım 2017’de yüz yüze görüşme 

tekniğiyle uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, Student-t, tek yönlü ANOVA yapılmıştır. 

p<0.05 önemli kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 28,4(min:24 max:38) olup %59,6’sı erkek, %39,0’ı 

evliydi. Katılımcıların %58,8’i meslekte üç yıldan az çalışmakta, aylık ortalama nöbet sayısı 

8,23’tü. Katılımcıların %91,9’u iş, %79,4’ü maddi, %91,2’si eğitim, %65,4’ ü ücret, %59,6’sı 

fiziki şartlar, %47,1’i ağır çalışma koşulları ile ilgili zorluk yaşamaktaydı. Katılımcıların 

ölçekteki duygusal tükenme(DT) ortalaması 16.40±6.54, duyarsızlaşma(DY) ortalaması 

7.02±𝟑. 𝟕𝟔ve kişisel başarı(KB) ortalaması 17.90±𝟑. 𝟖𝟕’ydi. DY açısından erkek ve bekârlar, 

DT ve DY açısından cerrahlar, bir-üç yıldır çalışanlar, hayal kırıklığı yaşayanlar, istifa ve 

intiharı düşünenler daha tükenmiş bulundu(p<0.05). DT ve KB açısından hobisi olmayanlar, 

doktorluktan memnun olmayanlar ve alan değiştirmek isteyenler daha tükenmiş 

bulundu(p<0.05). DT, DY ve KB açısından kendilerine zaman ayırmayanlar daha tükenmiş 

bulundu(p<0.05).  

Sonuç: Tükenmişlik insanlarla ilişkilerin yoğun olduğu mesleklerde mesleki hastalık haline 

gelmiştir. Çalışma, eğitim ve ekonomik koşullar iyileştirilmeli, hekimlere psikolojik destek 

verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Tükenmişlik, Araştırma görevlisi 
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Burnout Level Of Research Assistant Doctors In Mustafa Kemal University Faculty 

Of Medicine Hospital 

ABSTRACT 

Introduction and Aim: Burnout is a physicalandmentalsyndromewithfatigue, helplessness and 

hopelessness, negative attitudes towards work and people. In our study, weaimed to determine 

burnout levels of research assistant doctors. 

Materials and Methods: Inourcross-sectionalstudy, questionnaireincludingMaslachBurnout 

Inventory wasadministeredto 136(80.9%) peoplefromthe 168-person population in 14-16 

November 2017 byface-to-faceinterviewtechnique. Descriptivestatistics, Student-t, one-way 

ANOVA wereperformed. p<0.05 wasconsideredimportant. 

Results: The meanage of the participants was 28.4 (min: 24 max: 38) and 59.6% were male and 

39.0% were married. 58.8% of the participants were workingless than threeyearsand the 

average number of monthlyseizures was 8.23.The difficulty of the participants 91,9% 

werework, were79,4% pecuniary, were91,2% education, were65,4% payment, were59,6% 

physicalconditions, were47,1% hard working constituted. 91.9% of the participants had 

difficulty with work, 79.4% with economic, 91.2% with education, 65.4% with payment, 59.6% 

with physical conditions and 47.1% with heavy working conditions. The mean of 

emotionalexhaustionsubscale (EE) of participants was 16.40±6.54, the mean of 

depersonalization subscale (DP) was 7.02±3.76 and the mean of 

personalaccomplishmentsubscale (PA) was 17.90±3.87. Men andsingles in terms of EE; 

surgeons, thosewhoworkedforoneorthreeyears, thosewhoweredisappointed, thosewhothought 

of resignationandsuicide in terms of EE and DP  were more exhausted(p<0.05). Those who did 

not have a hobby, dissatisfied with the medicine and those who want to change the specialty 

more exhausted in terms of EE and PA(p<0.05). Those who have not self time were more 

exhausted in terms of EE,DPand PA(p<0.05). 

Conclusion: Burnout has become an occupationaldisease in occupations where relationships 

with people are intense. Work, education and economic conditions should be improved and 

psychological support should be given to physicians. 

KeyWords: MaslachBurnout Inventory, Burnout, Researchassistant 
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MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU 

BOZUKLUKLARI VE UYKULULUK HALLERİNİN EPWORTH UYKULULUK 

ÖLÇEĞİ VE UYKU HİJYEN İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evrim ARSLAN 

Cansu KARABİBER 

Mehtap ELTAŞ 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Uyku bozuklukları sağlığı, sosyal yaşamı, akademik başarıyı ve iş verimliliğini 

olumsuz etkileyen ve sık görülen sağlık sorunudur. Çalışmamızda öğrencilerde uyku durumunu 

incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmamızda 463 kişilik evrenden 332(%71,7) Dönem 4-

5-6 öğrencisine Epworth Uyku Ölçeği(EUO) ve Uyku Hijyen İndeksini(UHI) de içeren anket 

2-4 Mayıs 2017’de gözetim altında uygulanmıştır. Analizlerde SPSS 22.0 kullanılmış, student-

t testi ve tek yönlü ANOVA yapılmıştır. p<0.05 önemli kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 23,77±1,78(min:20-max:31) olup, %51,5’i kadın, 

%81,3’ü öğrenci evinde kalmakta, %11,1’inin kronik hastalığı var, %70,5’i düzenli fiziksel 

aktivite yapmamaktaydı. Katılımcıların %20,8’i uykuya dalmayı kolaylaştırıcı aktivite 

yapmakta, %24,4’ü horlamakta, %21,7’si uykuda diş gıcırdatmakta, %7,5’i uyurgezerdi. 

Katılımcıların %16,9’u paylaşımlı yatak odasında kalmaktaydı, %42,8’i uykusunun 

bölündüğünü, %71,7’si sosyal medyanın uyku kalitesini etkilediğini düşünüyordu. Sık uyunan 

saatler 00.00-03.00(%46,1) ve 03.00-06.00(%29,2)’dı. Uykuya dalma süresi ≥30 dk olanların 

oranı %20,2 ve yedi saatten az uyuyanların oranı %50,9’du. EUO ortalama puanı 7.80 

±4,35(min:0-max:29), UHI ortalama puanı 18.73±7,0(min:0-max:40)’dı. EUO’ya göre artmış 

gündüz uykululuk oranı %21,7’ydi. Uyku öncesi sigara, alkol, kafein tüketimi uyku hijyenini 

olumsuz etkilemekteydi(p<0,05).EUO ile UHI puanı arasında zayıf korelasyon 

saptanmıştır(r=0,14). 

Sonuç: Uyku bozuklukları öğrencilerde yaygın görülmektedir. Uyku bozukluklarının 

önlenmesi ve uyku hijyeninin sağlanması için eğitim verilmeli, yaşam tarzı değişiklikleri 

desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Uyku bozukluğu, Epworth Uykululuk Ölçeği, Uyku Hijyen İndeksi 
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Evaluation Of Sleep Disorders And Sleepiness Conditions Of The Mustafa Kemal 

University Medical Faculty Students By Epworth Sleepiness Scale And Sleep Hygiene 

Index 

ABSTRACT 

Introduction and aim: Sleep disorders are common health problem that negatively affects 

health, social life, academic achievement and work efficiency. In our study, we aimed to 

investigate the sleep status of the students. 

Materials and Methods: In our cross-sectional study,questionnaire including Epworth Sleep 

Scale(EUO) and Sleep Hygiene Index(UHI) was applied to 332 of 463 students(71.7%) in 4,5 

and 6 grades with face-to-face interview technique on 2-4 May 2017.  SPSS 22.0 was used in 

the analyzes,student-t test and one-way ANOVA were used. p<0.05 was considered important. 

Results: The mean age of the participants was 23.77±1.78, 51.5% were female,81.3% were 

living with friends,11.1% had chronic disease,%70.5 had no regular physical activity. 20.8% of 

the participants were doing falling asleep activity,24.4% were snoring,21.7% were grinded in 

sleep,7.5% were sleepwalking. 16.9% of the participants stayed in shared bedroom, 42.8% 

thought their sleep was divided and 71.7% thought the social media affected sleep quality. 

Frequent sleeping hours were 00.00-03.00(46.1%) and 03.00-06.00(29.2%). The percentage of 

participants with asleep time≤30 minutes was 20.2% and the percentage of sleeping less than 

seven hours was 50.9%. EUO mean score was 7.80±4,35,and UHI mean score was 18.73±7,0. 

According to EUO, the rate of daytime sleepiness was 21.7%. Pre-sleep smoking, alcohol, 

caffeine consumption had negative impact on sleep hygiene (p <0.05). A weak correlation was 

found between EUO and UHI score (r = 0.14). 

Conclusion: Sleep disorders are common in students. Training should be provided to prevent 

sleep disorders and to ensure sleep hygiene, lifestyle changes should be supported. 

Key Words: Sleeping disorder, Epworth Sleepı̇ness Scale, Sleep Hygiene Index 
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TAŞIT SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ İÇİN TÜP TİPİ DOĞRUSAL JENERATÖR 

TASARIMI 

Serdal ARSLAN 

ÖZET 

Günümüzde fosil yakıtlı araçların yerini hibrit ve elektrikli araçların alması beklenmektedir. 

Ancak bu araçların menzil problemleri ve enerji harcamları önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Araç içine ek enerji üreten üniteler veya kendi enerjisini kullanan üniteler yerleştirildiğinde  bu 

problem önemli oranda çözülebilmektedir. Bu üniteler  süspansiyon sistemlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Süspansiyon sistemleri (pasif, yarı-aktif, aktif) sürüş konforu ve 

güvenliğinden ödün vermeden yol kaynaklı titreşimleri azatmak için kullanılan sistemlerdir. 

Literatürde bu sistemler için kullanılan doğrusal makina uygulamaları elektromanyetik 

süspansiyon olarak değerlendirilmiştir. Bu açıdan bu çalışma; elektromanyetik süspansiyon 

sistemi ile doğrudan ilgilidir. 

Bu çalışmada; araç süspansiyon sistemi için bir doğrusal makina önerilmiştir. Makinanın 

nümerik analizleri Ansys-Maxwell yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Bu program, jeneratör 

durumunu analiz etmek için kullanılmıştır. Sargılarda indüklenen gerilim değişimi araştırılmış 

ve gerilim sabiti sayısal analiz ile belirlenmiştir. Jeneratörün boşta ve yükteki durumları 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak tasarlanan jeneratörün enerji kazancı tatmin edici niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: doğrusal jeneratör, süspansiyon, şok emici 

Design of a Tubular Linear Generator for Vehicle Suspension Systems 

ABSTRACT 

Today, fossil-fuel-powered vehicles are expected to be replaced by hybrids and electric 

vehicles. However, the range problems and energy consumptions of these vehicles are a major 

problem. This problem can be solved in a significant way when units that generate additional 

energy into the vehicle or use their own energy are installed. These units are widely used in 

suspension systems. Suspension systems (passive, semi-active, active) are systems used to 

reduce road-induced vibrations without compromising driving comfort and safety.  In the 

literature, the linear machine applications used for these systems are considered as 

electromagnetic suspension. In this respect, this work is directly related to the electromagnetic 

suspension system.  
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In this study; a linear machine for the vehicle suspension system is proposed. Numerical 

analysis of the machine was performed by the finite element method. Numerical analysis of the 

machine was performed with Ansys-Maxwell software. This software has been used to analyze 

the generator condition. Induced voltage in windings has been investigated and the back EMF 

constant has been determined by numerical analysis. The generator has been evaluated under 

no load and loaded operation. As a result, the energy gain of the designed generator is 

satisfactory. 

Key Words: linear generator, suspension, shock absorber 
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DİKEY EKSENLİ ZIT DEVİNİMLİ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN EKSENEL AKILI 

JENERATÖR TASARIMLARI 

Serdal ARSLAN 

ÖZET 

Son yıllarda eksenel akılı makinaların sağladıkları avantajlardan dolayı dikey eksenli rüzgar 

türbinlerinde kullanımları yaygınlaşmıştır. Türbin verimliliğini arttırmak için zıt hareketli 

rotorlara sahip (zıt devinimli)  türbinler kullanılabilir. Bu çalışmada; zıt devinimli dikey eksenli 

türbinler için jeneratör tasarımları önerilmiştir. Aynı geometrik boyutlara sahip farklı 

konfügürasyona önerilen yapılar sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çıkış gerilimi, çıkış gücü 

ve verim bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca toplam kütle ve maliyet açısındanda 

karşılaştırma yapılmıştır. Mıknatıs malzemesi NdFeB 35, çelik malzemesi Steel 1010 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan güç başına düşük üretim maliyetinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca zıt devinimli olarak çalışması ile sistem verimi önemlioranda 

artmaktadır. Bu nedenle tasarlanan jeneratörler düşük maliyeti ile birlikte enerji ihtiyacının 

karşılanması noktasında önemli bir adaydır.  

Anahtar Kelimeler: eksenel akılı, jeneratör, alternatör, rüzgar 

Axial Flux Generator Designs for Counter-Rotating Vertical Axis Wind Turbine 

ABSTRACT 

In recent years, due to the advantages of axial flux machines, their use in vertical axis wind 

turbines has become widespread. Turbines with counter-rotating rotors can be used to increase 

turbine efficiency. In this study; generator designs are proposed for vertical-axis turbines with 

counter-rotating rotors. The structures proposed for different configurations with the same 

geometrical dimensions were compared in terms of output voltage, output power and efficiency 

by using the finite element method. In addition, the total weight and total cost were compared. 

Magnet material NdFeB 35, steel material Steel 1010 was used. The results show that there is 

a low production cost per power. In addition, the efficiency of the system increases with the 

fact that it works in  in contra rotating motion. Therefore, the designed generators are an 

important candidate for meeting the energy needs with low cost.  

Key Words: axial flux, generator, alternator, wind 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

67 

HETEROJEN KATALİZÖR VARLIĞINDA SOYA YAĞINDAN BİYODİZEL 

ÜRETİMİ 

Utku ARSLAN 

Özgür SÖNMEZ 

ÖZET 

Biyodizel, heterojen katalizör, kalsiyum oksit, soya yağı Biyodizel üretiminde katalizörler önemli rol 

oynamaktadırlar. Heterojen katalizörler ticari homojen katalizörler ile karşılaştırıldığında, ayırmada 

kolaylık ve tekrar kullanılabilirlik gibi avantajları vardır. Bu nedenle son yıllarda heterojen katalizör 

kullanarak biyodizel üretimine yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada soya yağından 

biyodizel üretmek için heterojen katalizörler olarak CaO ve grafen oksit kullanılmıştır. Satın alınan CaO 

çeşitli sıcaklıklarda aktifleştirildikten sonra kullanılmıştır. Grafen oksit, grafit tozundan Hummers 

yöntemi ile hazırlanmıştır. CaO?in sentezlenen grafen oksitten daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

Katalizör miktarının, aktifleştirme sıcaklığının ve reaksiyon süresinin artması ile biyodizel veriminin 

artığı bulunmuştur. En yüksek biyodizel verimi, 900 °C de aktifleştirilmiş CaO?den %15 oranında 

kullanıldığında ve 6 saat reaksiyon süresi sonucunda elde edilmiştir. Bu koşullarda elde edilen biyodizel 

verimi %99,4 olmuştur. Elde edilen biyodizellerin ester içerikleri incelenmiş ve en yüksek verim ile elde 

edilen biyodizeller için TS EN 14214:2012+A1:2014?e göre analizleri yapılarak mevcut standart ile 

limit değerleri karşılaştırılmıştır. 

The Production Of Biodiesel From Soybean Oil In The Presence Of Heteregenous 

Catalytic 

ABSTRACT 

Biodiesel, heterogeneous catalyst, calcium oxide, graphene oxide, soybean oil Catalysts play an 

important role in the production of biodiesel. Heterogeneous catalysts have advantages in terms of 

separation and reusability compared to the traditionally used homogeneous catalysts. For this reason, 

there have been many studies on the production of biodiesel using heterogeneous catalysts in recent 

years. In this work, CaO and graphene oxide were used as heterogeneous catalysts to produce biodiesel 

from soybean oil. The purchased CaO was used after being activated at various temperatures. Graphene 

oxide was prepared from graphite powder by Hummers method. It has been observed that CaO is more 

effective than the synthesized graphene oxide. Increase in the amount of catalyst, the activation 

temperature and the increase of the reaction time, the biodiesel yield was found to be increased. The 

highest biodiesel yield was obtained when 15% of CaO activated at 900 ° C was used in 6 h of reaction 

time. The biodiesel yield obtained under these conditions was 99.4%. The ester content of the obtained 

biodiesel was examined and the biodiesel obtained with the highest yield was analyzed according to TS 

EN 14214: 2012 + A1: 2014 and the limit value was compared with the standards. 
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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 

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 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

69 

AMERİKAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGELERİNE GÖRE 1943 ADANA 

KONFERANSI VE SONRASI 

Kaan Kutlu ATAÇ 

ÖZET 

İkinci Dünya Savaşı süresince gerek müttefikler gerekse de Almanya Türkiye’yi kendi 

yanlarında savaşa girmesi için yoğun çaba sarf etmişlerdi. Bu çabalar içerisinde İngiltere ile 

Türkiye arasında Ocak 1943’te Adana’da gerçekleşen görüşmeler ve sonrasındaki gelişmeler 

bir kilometre taşıdır.  Sovyetlerin Türkiye üzerindeki baskıları tüm savaş boyunca devam etmiş 

ve Türk siyasî tarihinde Batı eksininde bir güvenlik arayışı temelinin oluşmasına neden 

olmuştur. İkinci gelişme ise, Batı eksenindeki güvenlik arayışı, önce İngiliz ardından da ABD 

merkezine doğru kayışa sebep olmuştur. Batı merkezli güvenlik arayışında İngiltere’nin 

genelde Ortadoğu özelde de Türkiye politikalarında ABD’yi bölgeye dâhil etme çabası dikkat 

çekicidir. Bu ikinci süreç ise 1943 Kazablanka Konferansı’nda ABD-İngiltere görüşmelerinde 

İngiltere tarafından net bir şekilde ortaya konmuştur. Kazablanka Konferansı’nda Almanya’nın 

“kayıtsız şartsız teslim olması şartı” esas alınınca, güçlerinden arındırılmış Almanya’nın 

bulunduğu kıt’a Avrupa’sında, güç dengelerinin bütünüyle Sovyetlerin eline geçeceği 

endişesini duyan Türkiye, tarihsel sürecin büyük bölümünde sorunlu bir ilişki seyri izlemiş olan 

kuzey komşusu lehine kuvvetler dengesinin oluşacağını görmüştür. Türkiye, Savaşın Almanya 

aleyhine geliştiği 1943 Stalingrad Savaşı’ndan sonrasında izlemiş olduğu tarafsızlık 

politikasından uzaklaşmaya başlamış ve müttefiklerle daha yakın işbirliğine yönelmiştir. Bu 

durum savaşın son döneminde Türkiye’yi hızla Batı’nın etki sahasına sürüklemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adana Konferansı, 2.Dünya Savaşı, Türkiye, İngiltere, Amerika 

A Perspective of Turkish-British-American Relations During Second World War 

ABSTRACT 

During the Second War, especially Turkey declared its neutrality in 1943, both the Axis and 

Allied camps made effortsto push Turkey to their respective sides. From the beginning, the 

U.K. leaded the Allied effort to get Turkey’s loyalty. The US as early as  the late of 1941, U.S.  

let the British that they would be allowed to take the lead in negotiating with Ankara.  In January 

1943, the British Prime Minister and the US President at Casablanca and outlined the future of 

Allied grand strategy that the British Turkey strategy by more aggressive attempts to draw 

Turkey into the frontline. Hence teh Brisitsh Prime Minister realized a face-to-face meeting 

with Turkish President in Adana. The Adana Conference took place in January 1943 and 
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following the Cairo Conference between the Turkish, British and American leaders pointed a 

milestone in Turkish stance in the Second World War.  

The Adana Conference pointed out the fact that Turkey strategecially shifted its foreign security 

policy attitude towards the trans Atlantic instead of its traditional European oriented one. Along 

with this shift in Turkish position, the British also at the same time tired to reposition American 

power into the Middle East. This British policy cearly indicated to their American counterparts 

during the Casablanca Conference in 1943. After Germany’s defeat in Stalingrad Turkey 

worried that the European power balance shifted favourably to Soviets side and oriented its 

policy to great extent toward the US. Having said that Turkey from this point left its neutrality 

policy fort he sake of Allied side. In 1944 Turkey swiftly found itself in the Western orbit. 

Key Words: Adana Conference, Second World War, Turkey, The U.K., The USA 
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MERSİN KÖRFEZİ’NDEN AVLANAN TRYPAUCHEN VAGİNA’NIN MERİSTİK 

VE MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ 

Deniz AYAS 

Nuray ÇİFTÇİ 

ABSTRACT 

Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)?nın iki bireyi 18 Eylül 2018 de 30 m derinlikten 

Kuzey Doğu Akdeniz (Mersin Körfezi)?den (koordinat: 36°37'54.4" N 34°50'27.4" E) 

yakalandı. Bu bireyler %4 formalin de korundu ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

Sistematik Müzesi?nde depolandı (Katalog Numarası: MEUFC-18-11-080). Bireylerin 

metristik ve morfometrik ölçümleri yapıldı ve diğer çalışmalarda verilen ölçümler ile 

karşılaştırıldı. Önceki çalışmalarda Mersin Körfezi?nden 1 kayıt toplamda Kuzey Doğu 

Akdeniz?den 3 kayıt yapılmıştır. Bu çalışma ile T. vagina nın Mersin Körfezi?nden ikinci kaydı 

verilmiştir. 

Meristic and Morphometric Measurements of Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 

1801) from Mersin Bay, Turkey 

ABSTRACT 

Two individuals of T. vagina (Bloch & Schneider, 1801) were caught by a trawler boat at a 

depth of 30 m on 18 September 2018 in the Northeastern Mediterranean Sea (Mersin Bay) 

(coordinate: 36°37'54.4" N 34°50'27.4" E). These individuals were preserved in 4% formalin 

and were deposited in the Museum of the Systematic, Faculty of Fisheries, Mersin University, 

(catalogue number: MEUFC-18-11-080). Meristic and morphometric measurements of the 

individuals were done and compared with the measurements given in other studies. In previous 

studies; 1 record from Mersin Bay and in totally 3 records of T. vagina in the Northeastern 

Mediterranean Sea were reported. In this study, the second record of T. vagina was reported 

from Mersin Bay. 
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OCCURRENCE OF THE RUDDERFISH, CENTROLOPHUS NIGER (GMELIN, 

1789), FROM THE NORTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA (BÜYÜKECELI 

COAST) 

Deniz AYAS 

Deniz ERGÜDEN 

Nuray ÇİFTÇİ 

Mısra BAKAN 

ABSTRACT 

A female rudderfish, Centrolophus niger (Gmelin, 1789) was caught by a trawler boat at a depth 

of 400 m on 24 February 2018 in the Northeastern Mediterranean Sea (on the shores of the 

Büyükeceli) (coordinate: 36°06′050″N, 33°26′100″E). Its total length was 53 cm. This 

specimen was preserved in 4% formalin and was deposited in the Museum of the Systematic, 

Faculty of Fisheries, Mersin University, (catalogue number: MEUFC-18-11-057). 

Morphometric and meristic characters of the individual was measured and some remarks about 

the geographical distribution of the species in all around the Turkish Mediterranean waters was 

determined. This paper reports the fifth location along the Mediterranean and Aegean Sea coast 

of Turkey and the presence of the species in the Büyükeceli coast, Mediterranean coast of 

Turkey has also been reported for the first time here. 

Keywords: Centrolophidae, Rudderfish, Centrolophus niger, rare fish, North-Eastern 

Mediterranean Sea, Turkey. 
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ADDITIONAL RECORD OF BLUNTNOSE SIXGILL SHARK HEXANCHUS 

GRISEUS (BONNATERRE, 1788) IN YEŞILOVACIK BAY (NORTHEASTERN 

MEDITERRANEAN SEA, TURKEY) 

Deniz AYAS 

Deniz ERGÜDEN 

Nuray ÇIFTÇI 

Mısra BAKAN 

ABSTRACT 

On 19 March 2018, a female specimen of Hexanchus griseus with a total length (TL) of 350 

cm (400 kg) was captured by a commercial trawl at a depth around of 280 m off the 

Yeşilovacık Bay (Northeastern Mediterranean Sea), Turkey. This ichthyologic note presents 

a new female record of H. griseus for Mersin Bay, Mediterranean coast of Turkey. 

Measurements of the specimen was done and the previous records geographical distribution 

of the specimen of H. grisesus in the Turkish Mediterranean waters was documented. The 

head and fins of specimen was deposited in the Museum of the Systematic, Faculty of 

Fisheries, Mersin University, (MEUFC-18-11-058). With the present report, the number of 

specimen of bluntnose sixgill shark species recorded in the Mediterranean coast of Turkey 

has reached seventeen. 

Keywords: Hexanchidae, Shark, Mersin Bay, Northeastern Mediterranean Sea. 
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REPORT OF STRANDING OF BOTTLENOSE DOLPHIN TURSIOPS 

TRUNCATUS IN MERSIN BAY (NORTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA, 

TURKEY) 

Deniz AYAS 

Deniz ERGÜDEN 

Nuray ÇIFTÇI 

Mustafa DOĞANGÜN 

Mert Ateş 

Mısra BAKAN 

ABSTRACT 

On 10 November 2017, a young male bottlenose dolphin Tursiops truncatus (Montagu, 

1821), 185 cm in total length (TL), was found dead on the harbor of Marina/Mersin 

(36°46'06.5"N 34°34'21.2"E) in Northeastern Mediterranean coast of Turkey. The specimen of 

the bottlenose dolphin was buried with the intention of obtaining the skeleton of the individual. 

The specimen will be deposited in the Museum of the Systematic, Faculty of Fisheries, Mersin 

University, (Catalogue no: MEUMC-17- 11-001). Measurements of the sample were performed 

and documented. The morphometric measurements can contribute ongoing fisheries biology 

and taxonomic studies of the bottlenose dolphin from Mediterranean Sea waters. Bottlenose 

dolphin may be taken incidentally in a fishing nets. As a result, human interactions can be as a 

cause or contributing factor in the deaths of bottlenose dolphins in Mediterranean Sea. Thus, 

conservation measures should be enforced at local and national level more intensively for this 

species. 

Keywords: Bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, human effect, Northeastern Mediterranean 

Sea, Turkey 
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SOME BRACHYURAN CRAB RECORDS FROM COASTAL WATERS OF THE 

MERSIN BAY (NORTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA, TURKEY) 

Deniz AYAS 

Moez SHAIEK 

Nuray ÇIFTÇI 

Mert ATEŞ 

Mısra BAKAN 

ABSTRACT 

Eight species of crabs (Eriphia verrucosa, Maja squinado, Calappa granulata, Charybdis 

(Goniohellenus) longicollis, Callinectes sapidus, Atergatis integerrimus, Portunus 

(Portunus) segnis, Maja crispata) were sampled from the Mersin Bay (Northeastern 

Mediterranean Sea) between September 2017 and November 2018. Three crab species 

belong to the family of Portunidae while two Maja species belong to Majidae the family. 

The others are a member of Calappidae, Xanthidae, and Eriphidae families. Morphometric 

measurements of each species were measured and all specimens were preserved in ethyl 

alcohol and was deposited in the Museum of the Systematic, Faculty of Fisheries, Mersin 

University, (catalogue number: MEUDC-17-12-002 - MEUDC-18-12-009). The previous 

records of these crab species in the Mediterranean Sea were determined and their 

distributions were compared.  

Keywords: Brachyuran Crabs, Coastal Waters, Mersin Bay, North Levant, Turkey. 
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RESPIRATORY DISTRESS AND AGITATION AFTER POSTOPERATIVE 

ANALGESIA MIXTURE 

Eyüp AYDOĞAN 

Yasin TİRE 

ABSTRACT 

Systemic toxic reactions to local anesthetics occur with progressive neurological symptoms 

and symptoms increase as blood levels increase. Initial symptoms include ringing in the ears, 

metallic taste in the mouth, or tingling sensation around the mouth. Muscle seizures and 

seizure activity can be seen with increased blood levels. At higher blood levels, cardiac 

arrhythmia, hypotension, cardiac collapse, coma and respiratory arrest may occur. The cause 

of high blood levels may be unwanted intraarterial or intravenous injections and local 

anesthetic injection into peripheral tissue. Signs may be delayed until 20-30 minutes 

following peripheral tissue injection (1). 

Meperidine hydrochloride is a synthetic opioid used in acute and diffuse pain, which can 

cause exite condition, generalized seizures, neuropsychiatric toxicity. Central nervous 

system toxicity may cause trembling, twitching, hallucinations, and concomitant state. 

Electroencephalogram (EEG) findings are common, broad amplitude slow waves (2). 

Several studies have shown that the use of tranexamic acid in total knee arthroplasty (TDA) 

cases without thromboembolic trauma reduces the need for postoperative bleeding and 

transfusion (3). Theoretically, however, it may increase the frequency of thromboembolic 

events (3) and seizure activity (4). 

In our study, it was aimed to discuss the respiratory distress and agitation developed after 

TDA drug application. 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

77 

BİR PANGASİUS KÖPEK BALIĞINDA (PANGASİUS PANGASİUS) YÜZME 

KESESİ GRANÜLOMU 

Ahmet AYDOĞAN 

Hamdi AVCI 

Erkmen Tuğrul EPİKMEN 

ÖZET 

Bu olguda, 5 cm. uzunluğunda bir Pangasius köpek balığının (Pangasius pangasius) yüzme 

kesesinde bulunan idiyopatik granülomlar patolojik olarak incelendi ve olası sebepleri tartışıldı. 

Akvaryum ortamında yaşayan balık öldükten sonra patoloji laboratuvarına inceleme amacıyla 

getirildi. Yapılan nekropsi sonucu makroskobik olarak balığın yüzme kesesinde dışa doğru 

üremeler gösteren, çok sayıda, değişik büyüklüklerde, gri-siyah renkli, sert kıvamlı nodüler 

yapılar dikkati çekti. Bu nodüllerin mikroskobik muayenesinde, tipik granülom yapısında 

oldukları ve yabancı cisim dev hücrelerinin de bulunduğu görüldü. Yapılan Ziehl-Neelsen ve 

PAS boyamalardan negatif sonuç alındı. Olası teşhisler olarak tümör, mikobakteriyozis, mantar 

enfeksiyonu ve diğerlerinden daha ağırlıklı olarak da su kaynaklı yabancı cisim granülomu 

değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: Granülom, yüzme kesesi, pangasius köpek balığı, patoloji. 

Granuloma of swim bladder in a Pangasius shark (Pangasius pangasius) 

ABSTRACT 

In this case report, the granulomas of swimming bladder with unknown aetiology in a Pangasius 

catfish shark (5 cm in length) (Pangasius pangasius) were pathologically examined and their 

possible causes were discussed. The pangasius shark living in the aquarium environment was 

brought to the pathology laboratory for examination after death. Macroscopically, grayish-

black in color, hard to touch and different sizes of numerous nodules were observed in the 

swimming bladder. Microscopic examination of these nodules revealed typical granuloma 

structure together with foreign body giant cells. Negative results were obtained from Ziehl-

Neelsen and PAS stainings. Tumor, mycobacteriosis, fungal infection and predominantly 

water-borne foreign body granuloma were evaluated as possible diagnoses. 

Key Words: Granuloma, swim bladder, pangasius shark, pathology. 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN YABANCI (INVASİVE) BÖCEK TÜRLERİ 

Fatih AYTAR 

ÖZET  

Doğu Akdeniz Bölgesi, Türkiye?nin güneyinde yer alan, Orta Doğu ile karasal bağı olan, 

kuzey Afrika ile havasal iletişimi bulunan ve içerisinde önemli hava, deniz ve karayolları 

transfer merkezlerinin bulunduğu önemli bir bölgedir. Diğer yandan, bölge birçok böcek 

türüne uygun önemli bitki türlerine sahiptir. Bu bildiride, farklı ekolojik zon ve de aynı 

ekolojik zonun farklı ülkelerinin böcek faunasında yer alan ancak Doğu Akdeniz bölgesine 

ulaşan yabancı (invasive) böcek türlerinin listesi verilmiştir. 

Invasive Insect Species of Eastern Mediterranean Region in Turkey 

ABSTRACT  

Invasive Insect Species of Eastern Mediterranean Region in Turkey Eastern Mediterranean 

Region, located in south of Turkey, has territorial extension with the Middle East and contact 

with air via north Africa. Besides, there are important air, sea and highways transfer centers. 

On the other hand, the region has important plant species suitable for many insect species. 

In this paper, the list of alien insects the eastern Mediterranean region of Turkey is given. 
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2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE KADAR MERSİN ORMANLARININ DÜNYA 

BÖCEK FAUNASINA KATKILARI 

Fatih AYTAR 

ÖZET  

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğunun biyolojik çeşitliliğe sahip en zengin ülkelerinden birisidir. 

Türkiye, Avrupa kıtasında biyolojik çeşitlilik açısından dokuzuncu sırada yer alır. 

Türkiye?nin büyük bir bölümünün de yer aldığı Akdeniz havzası biyoçeşitliliğin (sıcak 

noktaların-hotspot) yüksek düzeyde bulunduğu özel bölgelerden birisi olarak işaret edilir. 

Bölgenin bu özelliği yıllardan beri flora ve fauna çalışan birçok bilim adamı için 

ziyaret/çekim merkezi olmuştur. Bölgede çalışan uzmanlar çok sayıda bitki ve hayvan 

türünün ilk tanımını bu bölgeden yaptığı, dünya flora ve faunasına katkıda bulunduğu 

görülür. Bu bildiride, Akdeniz havzası biyoçeşitliliğin yüksek düzeyde bulunduğu, 

bünyesinde çok sayıda endemik bitki ve hayvan türünü barındıran Mersin ilinin 2000 

yılından günümüze kadar ki zaman aralığında, bölgenin bitki örtüsünden dünya böcek 

faunasına katılan yeni böcek türlerinin listesi verilecektir. 

Contributions Of Mersin Forests To The World Insect Fauna From 2000 To Until 

Today 

ABSTRACT  

Turkey is one of the countries with the richest biodiversity in Europe and the Middle East. 

Turkey takes ninth row among European countries in terms of biodiversity. Mediterranean 

basin that also includes Turkey, where a large part of the biodiversity found in high levels is 

indicated as one of the special areas. This feature of the region has been a visit / attraction 

center for many scientists working on flora and fauna for years. Up to today, many new plant 

and animal species have identified from this region by experts working in the region. In this 

paper, a list of new insect species added to the world insect fauna from the forests of Mersin 

will be given. 
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SİLİFKE’DE ÖRTÜ ALTI MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ÖNEMİ 

Aşkın BAHAR  

 Levent SON 

ÖZET  

Muz Türkiye’de en fazla tüketilen ve bilinen meyveler arasında yer alır. Dünya üzerinde 

tropik ülkelerde yetiştirilen muz Türkiye’de Akdeniz Bölgesinde subtropik iklim özelliği 

gösteren kuzeyi dağlarla korunmuş olan sahil yörelerinde yetiştirilmektedir. Bu alanlarda 

başlangıçta açık alanlarda başlayan muz yetiştiriciliği, gerek iklim koşullarının uygun 

olmaması, gerekse yeni verimli ve kaliteli klonların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 

daha çok yüksek boylu seralarda yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de muzun ithalat 

vergisinden kaynaklanan yüksek fiyatı ve yurt içi talebinin fazla olmasından dolayı örtü 

altında muz üretimi özellikle Anamur, Bozyazı, Gazipaşa, Alanya ve Erdemli ilçelerinde çok 

hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu ilçelerde muz üretimi için uygun alanların azalması ve 

arazi fiyatlarının artması nedeni ile üreticiler Silifke’de üretime başlamışlardır. Bundan 

dolayı ilçede 2014 yılında 15 dekar olan muz serası 2018 yılında 3050 dekara ulaşmış, verim 

ise dekar başına 3 tondan 9 tona çıkmıştır. Ayrıca Silifke’de imal edilen bu seralar yerel 

imalatçı firmalar tarafından yapıldığı için başta yerel rüzgarlar olmak üzere yöre iklim 

şartlarına daha uygun, daha sağlam ve ucuz olmaktadır.   Muz üretimindeki artışın devam 

etmesi durumunda birkaç yıl içerisinde Türkiye muz üretimi kendi kendine yeter duruma 

gelecektir. Maliyetinin fazla olması ve dışarda çok ucuz olmasından dolayı muzun dış satım 

şansı bulunmamaktadır. Gelecekte birkaç yıl içerisinde arz fazlalığı durumunda muz 

meyvesi için modern muhafaza teknikleri, modern paketleme evleri, soğuk hava depolarının 

önemi artacaktır. Bu çalışma ile Silifke’de yeni fakat çok hızlı gelişen örtü altı muz 

yetiştiriciliğinin durumu ve gelecekteki meydana gelebilecek gelişmeler ve başta rüzgar 

zararı olmak üzere yerel koşullar için alınması gereken önlemler araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Silifke, muz, sera, konstrüksiyon, örtü altı yetiştiricilik 

The Banana Greenhouses Cultivation and Importance in Silifke 

ABSTRACT  

Bananas are one of the most consumed fruits and known in Turkey. Bananas are grown in 

tropical countries around the World and they are cultivated in subtropical climate on 

Mediterranean coastal regions, which are protected by mountains from the north. Banana 
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cultivation, which had started in open fields in these areas at the beginning, also started to 

be cultivated in high greenhouses due to not suitable climatic conditions of this region and 

with the use of high yield and quality clones. Banana production in greenhouse has increased 

rapidly especially in Anamur, Bozyazı, Gazipaşa, Alanya and Erdemli due to high price and 

high rate of import tax and the excess of domestic demand in Turkey. The farmers started 

cultivation in Silifke due to the decrease in the appropriate areas for the banana production 

and the increase in the land prices in these districts. Therefore, the banana greenhouse, which 

is 15 decares in 2014, reached 3050 decares in 2018 and the yield increased from 3 tons to 

9 tons per decare. In addition, these greenhouses are more robust, inexpensive and more 

suitable especially for local winds and climate conditions, which are constructed made by 

local manufacturers in Silifke. Banana production in Turkey  will  be self-sufficient due to 

increased cultivation in a few years. Banana has no chance to export because of the high cost 

domestic market and very cheap price in outdoors countries. The importance of modern 

storage techniques, modern packaging houses and cold storage in banana fruits will increase 

due to excess production over the next few years. The aim of this study was to investigate 

the situation of banana cultivation in greenhouses and the future developments in Silifke and 

the preventions to be taken for local conditions, especially wind damage. 

Key words: Silifke, banana, greenhouse, construction, protected cultivation 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

82 

TOROSLARDAKİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ 

Hasan BAHAR 

ÖZET 

Tarihöncesinin Eskitaş Çağı olarak bilinen iki milyon yılı aşan ilk aşamasında avcı-

toplayıcılıkla geçinen, avının peşinde ve yaban bitkilerinin arayışında olan insanın göçebe 

bir yaşam tarzı vardı.  13 bin yıl kadar önce, dünyada buzul çağının sonlarında iklim 

koşullarında ılımanlaşmanın başlaması ile tohumlu bitkilerin ortaya çıkması, ziraat ve 

hayvancılığa bağlı bir yaşam tarzının başlangıcına işaret ediyordu.   

Ziraat ve hayvancılığa bağlı yerleşik kültürlerin 10 bin yıllık zaman içinde tarıma bağlı 

yerleşikler ile hayvancılığa bağlı çobanların ayrışmaya başladığı görülür. Bu nedenle 

kimilerine göre tarih ‘yerleşiklerle göçebelerin mücadelesi” şeklinde geçmektedir. Bu 

durumla ilk Sümer belgelerinden itibaren yazılı kaynaklarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Kültürü, sosyal bilimciler tarafından genellikle 

“Göçebe” bir kültürün parçası olarak sunulur.  

Ancak  “Yaylak”, “Kışlak” ve bazen de “Güzlek” denilen hayvancılık ve ziraatın 

yapılabileceği yerleşim birimlerinde gelişen Türk Kültürü kendine özgü karma bir modeldir. 

Boylar ve aşiretlerin oluşturduğu bu sistemin günümüz Toroslarında izlerini bulmak 

mümkündür. 

 Adını Oğuz geleneğinden alan İçel ve Taşeli coğrafyasında yapılacak kapsamlı araştırmalar, 

sadece günümüze değil geçmişteki kültür tarihine de ışık tutması yönünden son derece 

yararlı olacaktır. Burada, rahmetli Ali Rıza Yalman (Yalkın)’dan itibaren yapılan çalışmalar 

ışığında Toroslar’da yaşayan Yörük kültürü üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toros, Türk, Kültür, Yayla, Kışlak, Yörük, Akdeniz 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

83 

ALFA LİPOİK ASİT VERİLEN DİYABETLİ RATLARIN AORT ARTER 

DUVARINDA ADRENOMEDULLİN EKSPRESYONU 

Leyla BAHAR 

Nehir SUCU 

Nazan ERAS 

Özlen TUBAY BAĞDATOĞLU 

ÖZET 

Amaç: Diabetes Mellitusun (DM), Kardiyo-vasküler sistem (KVS) üzerine olumsuz etkisi 

bilinmektedir ve kardiyo-vasküler hastalıkların etiyolojisinde en önemli risk faktörlerindendir. 

Bu çalışmada, antioksidan olarak Alfa Lipoik Asit’in (ALA) diyabetli ratların arter duvarına 

etkilerinin mikroskobik olarak incelenmesi ve adrenomedullin (ADM) ekspresyonu üzerine 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 24 adet Wistar Albino rat alınarak, 3 gruba bölündü. DM modeli 

için, tek doz 40 mg/kg streptozotocin, uygulandı. Antioksidan olarak, 100 mg/kg/gün/3 hafta 

ALA verilmesi sağlandı. Deney sonunda, aort arteriyel dokuları çıkarılarak histolojik 

değerlendirilmeye başlandı. Rutin doku takip işlemleri uygulanarak, Hematoxylin–Eosin 

boyama ve immunhistokimyasal yöntemle vascular endothelial growth factor (VEGF) 

immünreaktivitesi belirlendi. Damar duvarı hasar skoru ve immünreaktivite pozitifliği (H 

skoru) hesaplandı. Adrenomedullin geninin ekspresyonu kantitatif real time PCR ile ölçüldü. 

Gruplar Student t testi kullanılarak karşılaştırıldı.  

Bulgular: Işık mikroskobik incelemelerde; DM grubunun; arter kesitlerinde endotel hücre 

hasarı, media düz kas hücrelerinde intrasitoplazmik ödem ve şişme, elastik laminalarda 

deformasyon saptandı. İmmunhistokimyasal olarak VEGF’le boyanan arter kesitlerinde intima, 

media ve adventisya tabakalarında VEGF immunreaktive pozitifliği zayıf olarak gözlenirken, 

DM+ALA grubunda, kontrol grubuna benzer VEGF immunreaktivite pozitifliği orta derecede 

idi. DM ve Control grubu ve DM ile DM+ALA grubu arasında; hem damar duvarı hasar skoru 

hem de “H skoru” açısından istatistiki olarak anlamlı fark saptandı (P < 0,005). Ayrıca, ADM 

ifadesi normal kontrol grubuna kıyasla DM+ALA grubunda 3 kat artmıştır (P <.0,05).  

Sonuç: Çalışmamızda, diyabetli ratlarda ALA kullanımının, antioksidan sistem üzerine etki 

ederek damar duvarı hasarında olumlu etkiler sağlayabileceği ve ALA ile artan ADM düzeyinin 

Kardiyo-vasküler sistemde faydalı sonuçlar oluşturacağı kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Kardiyovasküler sistem, Alfa lipoik asit, Damar hasarı 
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Adrenomedullin Expression in Aortic Artery Wall of Diabetic Rats Given Alpha Lipoic 

Acid 

ABSTRACT 

Aim: The adverse effects of diabetes mellitus (DM) on the Cardiovascular system (CVS) are 

known and one of the most important risk factors in the etiology of cardiovascular diseases. 

The aim of this study was to investigate the effects of Alpha Lipoic Acid (ALA) on the arterial 

wall of diabetic rats as an antioxidant and to investigate their effects on adrenomedullin (ADM) 

expression. 

Materials and Methods: Twenty-four Wistar Albino rats were divided into 3 groups. For the 

DM model, a single dose of 40 mg / kg streptozotocin was administered. As an antioxidant, 100 

mg /kg /day /3 weeks ALA was given. At the end of the experiment, arterial tissues of the aorta 

were removed and histological evaluation was started. Routine tissue follow-up procedures 

were performed. Hematoxylin- Eosin staining and immunohistochemical methods were used to 

determine the vascular endothelial growth factor (VEGF) immunoreactivity. Damage wall 

damage score and immunoreactivity positivity (H score) were calculated. 

Expression of the adrenomedullin gene was measured by quantitative real time PCR. Groups 

were compared using Student's t test. 

Results: In light microscopic examination; DM group; endothelial cell damage, 

intracytoplasmic edema and swelling of media smooth muscle cells and deformation of elastic 

laminae were detected in the arterial sections. VEGF immunoreactivity intensity was weak in 

intima, media and adventitia layers in immunohistochemically stained arterial sections while 

VEGF immunoreactivity positivity similar to control group was moderate in DM+ALA group. 

When was comparison DM-Control group and DM-DM+ALA group; There was a statistically 

significant difference between both vessel wall damage score and H score (P <0.005). ADM 

expression increased 3-fold in DM+ALA group compared to control group (P <.0.05).  

Conclusion: In our study, it was concluded that the use of ALA in diabetic rats might have 

positive effects on vascular wall damage by acting on antioxidant system and increased ADM 

level with ALA will produce beneficial results in cardio-vascular system. 

Keywords: Diabetes mellitus, Cardiovascular system, Alpha lipoic acid, Vessel damage. 
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AİLELERİN SPOR KULÜPLERİNE GÖNDERDİĞİ ÇOCUKLARINA SPOR 

YAPTIRMA NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ 

İbrahim BAHÇİVAN 

  Levent SANGÜN 

Zeynep DİNÇ 

ÖZET 

Bu çalışmada çocuklarına spor yaptıran ailelerinin spor yaptırma nedenlerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Adana?nın Seyhan ilçesindeki spor kulüplerine 

çocuklarını götüren Ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 128 ebeveynden % 

57.8?i bayan, % 42.2?si erkek bireylerden oluşmaktadır. Çalışmamızda ailelerle yüz yüze 

anket yapılmış ve anket sonuçları ki kare testine tabi tutulmuş, analizler SPSS 21.0 paket 

programıyla test edilmiştir. Her soru için verilen cevaplar arasında yapılan Kare testi 

sonucunda anlamlı farklılıklar çıkmıştır (p<0.01). Ankete katılan ailelerin %50?si 31-40 yaş 

aralığında ve çocukları ile daha çok ilgili oldukları tespit edilmiştir. Ailelerin %39.1?i 

serbest meslekle uğraşmakta, %37.5?i lise mezunu, % 35.9?u 3501-4500 TL arasında gelire 

sahipler. Tüm aileler spor çocukların fiziksel ve fizyolojik gelişiminde olumlu katkıya sahip 

olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak, aileler çocuklarının spor yaparak bedenen, ruhen ve 

sosyal yönden daha sağlıklı birer birey olacakları konusunda hemfikir oldukları ortaya 

çıkmıştır. 

The Reasons Behind Why Families Send Their Children To Sports Clubs And Their 

Expectations 

ABSTRACT 

The aim of this study is to figure out the reasons of why families encourage their children to perform sports 

activities. Parents, whose children are registered to sports club in Seyhan district of Adana, are the sample of 

this study. Totally 128 parents attended to the study which 57.8% is female and 42.2 is male. Face to face 

surveys have been applied to the parents, results have been analyzed with chi-square test and tested with 

SPSS21.0. Regarding the chi-squre test, significant differences have been found within the answers given for 

each question (p<0.01). %50 of the families attended the survey are between ages 31 and 40, and showing 

more interest to their children. 39.1% of families are self-employed, 37.5% have high school degree, 35.9% 

have monthly income between 3501-4500 TL. All parents mentioned that sports have positive contribution on 

their children?s physical and physiological development. In conclusion, families reach consensus on the idea 

that their children will be healthier physically, psychologically and socially as long as they contribute to a 

sports activity. 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

86 

 

ADANA İLİNDEKİ AMATÖR SPORCULARIN FAİR PLAY ANLAYIŞI 

İbrahim BAHÇİVAN 

 F. Pervin BİLİR 

Yeliz ŞİRİN 

 Levent SANGÜN 

ÖZET 

Bu çalışma, Adana’daki amatör futbol kulüplerinde oynayan oyuncuların fairplay anlayışlarının 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak 3 futbol kulübünden 

(Adaspor, Çukurova Üniversitesi ve Hadırlıgücü) toplamda 50 futbolcuya anketuygulanmıştır. 

Anket iki bölümden oluşmuştur. Anketin birinci bölümü kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise 

futbolculardanfairplay’e yönelik olumlu-olumsuz somut örnek olayları değerlendirmeleri 

istenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, futboldaki başarı isteğinin fairplay’i yok ettiği 

yönünde çıkmıştır. Spor ahlakına uygun olsun ya da olmasın hedef sadece kazanmak olmuştur.  

Bu doğrultuda futbolcular rakiplerini birer düşman olarak görmekte ve haksız avantajlardan 

yararlanarak kazanmayı normal bir davranış olarak kabullenmektedir. Anket sonuçları Ki-Kare 

testiyle 0.05 ve 0.01 önem düzeyinde test edildi. 

Anahtar Kelimeler: Fairplay, futbol, amatör futbolcular 

Fair Play Recognition Of Amateur Football Players Living In Adana City 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the fair play recognition of football players playing in 

amateur football clubs in Adana. Data collected through a survey applied to 50 football player 

from three different football clubs (Adaspor, CukurovaUniversitesi and Hadirligucu). Survey 

has two parts. In the first part of the survey, players has entered their personal information and 

in the second part, they have assessed positive and negative cases about fair play. The results 

show that, desire to success is negatively affecting fair play attitude. It has been found that, the 

target is always “win” whether it is in line with sports morality or not. Under this scope, players 

recognize each other as an enemy and deem any unfair behavior enables “win” as a normal 

attitude. Survey results have been tested with chi-square tests under 0.05 and 0.01 significance 

level. 

Keywords: Fair Play, football, amateur football players 
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TIP FAKÜLTELERININ TEORIK EĞITIM SORUNLARINA BIR ÇÖZÜM 

ÖNERISI: WEB TABANLI EĞITIM 

İbrahim BAŞHAN 

ÖZET 

Giriş: Ülkemizdeki tıp eğitiminini en büyük sorunlardan biri öğrencilerin teorik ders yükünün 

fazlalığı ve giderek artan öğrenci sayısıdır. Bu durum, Türkiyede?ki akredite tıp fakültelerinin 

öğrenci sayılarını sınırlandırabilmek için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı?na gerekçeli 

rapor yazılmasına kadar uzanmıştır. Fazla öğrenci sayısı, eğitime birebir katılım zorunluluğu 

olan tıp fakültelerinde yoklama alınması sorununu da beraberinde getirmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde diğer alanlarda olduğu gibi tıp eğitiminde de, web tabanlı eğitim metodunun kullanım 

hızla yaygınlaşmaktadır, ancak, tıp eğitiminde, kapsamlı bir web tabanlı eğitim neredeyse hiç 

yoktur. Amaç: Bu çalışmayla, tıp fakültelerinin özellikle teorik derslerinde web tabanlı eğitim 

modelinin uygulanabilirliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, web tabanlı 

eğitim modellerinin uygulandığı, dünyadaki tıp dışı ve tıp eğitimi örneklerinin incelenerek 

derlendiği nitel bir çalışmadır. Bu araştırma için ?? web-based training programme in graduate 

medical education?? olarak Pub-Med taraması yapılmış olup son 5 yıl içerisinde yayımlanan 

441 makalenin 28?i incelenerek bu çalışma derlenmiştir. Sonuç: Tıp Fakültelerinin web tabanlı 

eğitim modelini kullanmasındaki kazanımlar: ?Yeni kuşak öğrencilerin öğrenme metodlarına 

katkı sunması ? Eğitici ve öğrenciye serbest çalışma olanağı kazandırması ?

 Teorik derslerin standardizasyonuna katlı sağlaması ? Zamanında dinlenemeyen 

derslerin sonradan izlenenebilmesi ? Gözleme dayalı pratik becerilerin kazandırılmasında da 

kullanılabilir olması ? Teorik derslerin değerlendirme sürecinin de bu yolla yapılabilirliği 

Dünyada çeşitli uygulama örnekleri gözlenen bu eğitim modelinin, ülkemizdeki tıp 

fakültelerinin eğitimlerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

A Solution for Theoretical Education Problems of Medical Faculties: Web-Based 

Training 

ABSTRACT 

Introduction: One of the biggest problems of medical education in our country is the excess of 

the theoretical course load and number of students. In this case has extended to a reasoned 

written report to the Council of Higher Education to limit the number of students in Turkey 

accredited medical schools. The excess of the students is also brought with the problem of 

taking attendance in medical faculties obligatory for participation in education. As in other areas 

in developed countries, using web-based training in medical education is rapidly spreading, 

however, there is almost no comprehensive web-based training in medical education in Turkey. 
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Aim: In this study, it was aimed to reveal the applicability of web-based training model in 

theoretical courses of medical faculties. Method: To review the web-based medical education 

examples in the world; Pub-Med research was performed as ?? medical web-based tarining 

programme?? and 28 of the 441 articles published in the last 5 years have been compiled. 

Results: The acquisitions of the medical faculties using the web-based training: ? contribute to 

the learning methods of new generation students ? provide the students and trainers the 

opportunity to study freely ? ensure the standardization of the theoretical courses ?follow the 

courses which cannot be attend in time ? to gain practical skills based on observation 

?feasibile of the evaluation of theoretical courses. It is thought that this educational model, 

which has various application examples in the world, can contribute to the education of medical 

faculties in our country. 
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WEB-TABANLI ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI PROJE ÇIKTI 

RAPORU 

İbrahim BAŞHAN 

Tufan MENGİ 

Ahmet Hakan ÖZTÜRK 

ÖZET 

Giriş: Ülkemizdeki akredite tıp fakültelerinin en önemli sorunlardan biri, müfredatlarının 

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı?na uyum oranlarını hesaplamalarında zorluklar 

yaşamalarıdır. Şimdiye kadar dijital olmayan kayıtlar aracılığıyla yapılan bu uyum işlemlerinin, 

zaman ve işgücü kaybının yanısıra, birtakım hesaplama sorunlarını da beraberinde getirdiği 

düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmayla, tıp fakültemizin teorik derslerinin ve pratik 

uygulamalarının, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı?na uyumunu sağlamak için oluşturulan 

web-tabanlı bir bir yazılım modülünün proje çıktı raporunun akademik olarak paylaşılması 

amaçlanılmıştır. Yöntem: Bu çalışma, Web-Tabanlı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Proje 

Çıktı Raporu şeklinde düzenlenen orijinal bir çalışmadır. Modül, android ve apple işletim 

sistemi olan cep telefonlarında da çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç: Bu yazılımın 

kullanımı sayesinde, tıp fakültemizin olası kazanımları şunlar olacaktır: ? Teorik derslerin ve 

pratik uygulamaların uyum ve uyumsuzluk oranlarının hesaplanabilmesi ? Tıp Fakültesi 

Dekanlığı?nın ve Lisans Eğitim Koordinatörler Kurulu?nun ??Bilgi ve Beceri Hedefleri?? nin 

Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu somut verilere dayanarak girilmesinin sağlanması 

ve hedef tutturma oranlarının hesaplanabilmesi ? Herbir öğretim üyesinin herbir dersi için, 

teorik ders ve pratik uygulama hedeflerini ayrı ayrı girmesinin sağlanması ve hedef tutturma 

oranlarının hesaplanabilmesi ? Herbir derste kullanılacak olan ??Öğrenme Yöntemi??nin 

önceden belirlenmesinin sağlanması ve kullanılan bu yöntemlerin tüm müfredattaki oranlarının 

hesaplanabilmesi ? Herbir derste kullanılacak olan ??Ölçme-Değerlendirme Yöntemi??nin 

önceden belirlenmesinin sağlanması ve kullanılan bu yöntemlerin tüm müfredattaki oranlarının 

hesaplanabilmesi ? Kullanım kolaylığı ? Zaman kazanımı Bilinebildiği kadarıyla, 

ülkemizde benzer bir uygulama örneği olmayan web-tabanlı bu yazılımın, tıp fakültemizin 

akreditasyon sürecinde karşılaştığı zorlukların önemli bir bölümüne çözüm getireceği ve 

ülkemizdeki diğer tıp fakültelerine de örnek bir yazılım programı olacağı düşünülmektedir. 
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Web-Based National Core Training Program Project Output Report 

ABSTRACT 

Introduction: Ensuring concordance with the frame program published by the Turkish National 

Core Training Program (UÇEP) for medical schools, and estimating the concordance (as a ratio) 

of it, is a serious drawback for the accredited medical schools in Turkey. Estimation of this 

concordance ratio to this frame program was hitherto performed by non-digital methods and in 

addition to causing work force and time loss, it is also thought to lead some calculation 

problems. Aim: To share the output of the project which was designed as a web-based software 

module in order to ensure that theorotical and practical lectures of our medical faculty 

curriculum is in concordance with the National Core Training Program and share it in our 

academic environment. Method: This project which is an original study is designed to operate 

also on cellular phones campatible for both android and ios operating systems. Results: The 

expected acquisitions will be as follows when this software gets started to be used; 

?Computation of the concordance of our faculty?s curriculum with the National Core Training 

Program ? Ensure entering the concrete ?knowledge and skill goals? data in concordance 

with the National Core Training Program and calculation of the concordance ratio to see in 

what proportion it meets the frame program goals ? Ensure that every teaching staff fills his/her 

knowledge and skill goals for every theorotical and practical lecture, and then calculation and 

comparison with the desired goal ? Ensure predesignation of ?learning method? for each 

lecture in the curriculum and calculation of the concordance (ratio) for every different method 

? Ensure predesignation of ?measurement and evaluation method? for every lecture in the 

curriculum and calculation of the concordance (ratio) for every different method ? Easy 

using ? Time saving Application of this web-based software module which, to our knowledge, 

has not been carried out in any other medical faculty, is thought that it can be a very helpfull 

tool in comparing a faculty?s curriculum with the National Core Training Program. 
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ASYA SERVİ KAVAĞI (POPULUS USBEKİSTANİCA) ODUNUNUN BAZI 

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

İbrahim BEKTAŞ 

Gonca Düzkale SÖZBİR 

Ayşenur Kılıç AK 

ÖZET 

Dünyadaki gelişmişlik ve nüfus arttıkça odun hammaddesine olan talepte artmaktadır. Odun 

hammaddesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar uzun zaman alacağı için artan talebi 

karşılamak adına birim alandan sağlanan verim artırılmalı yani odunun rasyonel olarak 

kullanılması üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu da ağaç malzemenin fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin bilinmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, Asya 

Servi Kavağı (Populus usbekistanica cv. "Afghanica”) odununun tam kuru yoğunluk (D0), hava 

kurusu yoğunluk (D12), hacim ağırlık değeri (R), hacmen daralma (β) ve genişleme (α) miktarı 

gibi bazı fiziksel özelliklerinin yanı sıra dinamik eğilme direnci (σD), liflere paralel basınç 

direnci (σB//), statik eğilme direnci (σS) ve eğilme de elastikiyet modülü (σEM) gibi mekanik 

özellikleri de belirlenmiştir. Asya Servi Kavağı'nın tam kuru yoğunluğu 0.332 g/cm3, hava 

kurusu yoğunluğu ise 0.932 g/cm3 olarak hesaplanmıştır. Hacim ağırlık değeri 0.301 g/cm3, 

hacmen daralma ve genişleme yüzdeleri ise sırasıyla %12.91 ve %10.09 olarak belirlenmiştir. 

Mekanik özelliklerinden ise dinamik eğilme direnci 2.32 N/mm2, basınç direnci 34.75 N/mm2, 

eğilme direnci 59 N/mm2 ve elastikiyet modülü 5727.04 N/mm2 olarak tespit edilmiştir. Bu 

veriler ışığında Asya servi kavağı odunun orman ürünleri endüstrisinde ambalaj sandığı, kağıt 

hamuru, kaplama, kontrplak gibi kullanım alanlarında değerlendirilebileceği ve hali hazırda kıt 

kaynaklardan olan diğer ağaç türlerinin kullanılmakta olduğu yüksek katma değerli alanlar için 

de uygun olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Kavak, hacmen daralma, genişleme, dinamik eğilme, basınç direnci, 

elastikiyet modülü. 

Determination of Some Physical and Mechanical Properties of Poplar wood (Populus 

Usbekistanica) 

ABSTRACT 

As the development and population in the world increases, demand for wood raw materials are 

increasing. Since the studies to increase the wood raw materials will take a long time, the 
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efficiency from the unit area should be increased in order to meet the increasing demand, that 

is to concentrate on the rational use of wood. This situation is possible by knowing the physical 

and mechanical properties of the wood material. For this purpose, some of the physical 

properties of Populus usbekistanica wood such as oven dry density (D0), air dry density (D12), 

volume weight value (R), volumetric shrinkage (β) and swelling percent (α), as well as some 

mechanical properties such as dynamic bending strenght (σDBS), compression strenght parallel 

to grain (σCSP), static bending strenght (σBS) and modulus of rupture (MOR) were also 

determined. The oven dry density and air dry density of Populus Usbekistanica was calculated 

to be 0.332 g/cm3 and  0.932 g/cm3, respectively. The volume weight value was 0.301 g/cm3, 

and the volumetric shrinkage and swelling percentages were determined as 12.91% and 

10.09%, respectively. Mechanical properties were determined as dynamic bending strenght was 

2.32 N/mm2, compressive strength parallel to grain was 34.75 N/mm2, static bending strength 

was 59 N/mm2 and modulus of elasiticity was 5727.04 N/mm2. In the light of these data, it can 

be said that Populus usbekistanica wood is suitable for use in forest products industry in areas 

such as packaging box, pulp, veneer, plywood, and also for high value-added areas where other 

tree species from scarce sources are currently being used. 

Key Words: Poplar, volumetric shrinkage, swelling, dynamic bending, compression 

strenght, modulus of elasticity. 
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OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARININ BOYUT STABİLİTESİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İbrahim Bektaş 

Ahmet TUTUŞ 

Gamze GÜLTEKİN 

ÖZET 

Okaliptüs, Türkiye?de özellikle Akdeniz yöremizde hatırı sayılır oranda ormanlık alana sahip 

ağaç türlerinden biridir. Ancak, bugüne kadar okaliptüs üzerinde yapılan çalışmalar, kâğıt 

üretimi dışındaki kullanım alanları için yeterli düzeyde bir katkı sağlayamamıştır. Bu noktadan 

hareketle, ?Tarsus Karabucak?tan sağlanan okaliptüs (Eucalyptus grandis) diri ve öz 

odunlarının boyut stabilitesinin araştırılması? çalışmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. Test 

ağaçlarından hazırlanan numunelerde, diri odun (DO) ve öz odunun (ÖO) radyal, teğet ve 

hacmen daralma ve genişleme yüzdeleri tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri 

sonucunda okaliptüs diri odununda, radyal daralma % 6.04, teğet daralama % 7.84 ve hacmen 

daralma miktarı % 13.88, aynı şekilde öz odunda radyal daralma % 5.62, teğet daralma % 7.99 

ve hacmen daralma yüzdesi % 13.61 olarak ölçülmüştür. Genişleme yüzdeleri ise diri odunda 

radyal yönde % 6.45, teğet yönde % 8.54 ve hacmen genişleme miktarı % 14.99 ve yine öz 

odunda radyal genişleme % 5.93, teğet genişleme % 7.69 ve hacmen genişleme miktarı % 13.63 

şeklinde hesaplanmıştır. Sonuçlardan, okaliptüs odununda öz odunun diri odundan az da olsa 

daha stabil olduğu söylenebilir. 

Evaluation of eucalyptus sap- and heartwoods in terms of dimension stability 

ABSTRACT 

Eucalyptus is one of our tree species having considerable proportion forest area in Turkey 

mainly in the Mediterranean region. However, the studies conducted on eucalyptus to date 

could not make a sufficient contribution to the usage areas other than paper production. From 

this viewpoint, It was determined as the aim of this study 'to investigate the dimensional 

stability of the eucalyptus (Eucalyptus grandis) sap and heartwood suplied from Tarsus 

Karabucak'. The radial, tangential and volume shrinkage and swelling percentages of the 

sapwood (SW) and the heartwood (HW) were determined in the samples prepared from the test 

trees. As a result of the analysis of the data obtained in the eucalyptus sapwood, the radial 

shrinkage was 6.04%, the tangent shrinkage was 7.84% and the volumetric shrinkage was 
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13.88%. In the same way, in the heartwood, the radial shrinkage was 5.62%, the tangent 

shrinkage was 7.99% and the volumetric shrinkage rate was 13.61%. Swelling percentages of 

sapwood were calculated as 6.45% in radial direction, 8.54% in tangent direction and 14.99% 

in volumetric. Again, the radial, tangential and volumetric swelling of heartwoods were 

determined 5.93%, 7.69% and 13.63%, respectively. From the results, it can be said that the 

eucalyptus heartwood is less stable than the sapwood even if just a bit. 

 

KARAKAVAK (POPULUS NİGRA) ODUNUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 

İbrahim BEKTAŞ 

Ayşenur Kılıç AK 

ÖZET 

Kavak türleri yüksek büyüme hızları, klonal üretim kolaylıkları ve odunlarının birçok sanayi 

kolunda değerlendirilmesi nedeniyle, dünyada araştırıcıların ve kullanıcıların dikkatini 

çeken ve bu sayede önemli bilimsel çalışmalara konu olan önde gelen ağaç türlerinden 

biridir. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Kahramanmaraş-Andırın yöresinden temin edilen 

kara kavak (Populus nigra) odunlarının bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Yapılan testler 

sonucunda karakavak odunu örneklerinin tam kuru yoğunluğu (D0), hava kurusu yoğunluğu 

(D12), hacim-ağırlık değeri (R), hacmen daralma (βv), hacmen genişleme (αv) ve lif 

doygunluğu rutubet derecesi (LDN) değerleri sırasıyla 0.51 g/cm3, 0.55 g/cm3, 0.41 kg/m3, 

%13, %16 ve %32 olarak hesaplanmıştır. Farklı ağaç türleri ile karşılaştırıldığında karakavak 

ağacı odunun fiziksel özelliklerinden yoğunluk ve hacim ağırlık değerlerinin muadili ağaç 

türlerinden daya yüksek, higroskopisitesinin ise daha kötü olduğu anlaşılmıştır. Karakavak 

odununun yapı malzemesi, palet, ambalaj sandığı, kâğıt ve yonga levha gibi diğer kullanım 

alanları yanında, özellikle mobilya üretiminde estetik görünümüne ek olarak işlenme 

kolaylığı ve istenen mukavemeti sağlaması bakımından yukarıda elde edilen verilerin 

dikkate alınması malzemenin değerinin ve ekonomik ömrünün artırılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Karakavak, yoğunluk, daralma, genişleme. 
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Research on Pyhsical Properties of Black Poplar (Populus nigra) Wood 

ABSTRACT 

Poplar species are one of the leading tree species in the world that attracts the attention of 

researchers and users around the world and is the subject of considerable scientific work 

because of their high growth rates, ease of clonal production and their use in many industries. 

In the study performed this context, some physical characteristics of the black poplar 

(Populus nigra) trees obtained from the Kahramanmaraş-Andırın region have been 

determined. As a results of the tests, oven dry density (D0), air dry density (D12), volume 

weight value (R), volumetric shrinkage (β), volumetric swelling (α) and fiber saturation point 

of black poplar wood samples were found as averagely  0.51 g/cm3, 0.55 g/cm3, 0.41 g/cm3, 

13%, 16% and 32%. Compared to the different tree species, the density and volume weight 

values of the wood were higher than the equivalent wood species and the hygroscopicity was 

worse than the other species. Besides other uses such as building material, pallet, packing 

case, paper and chipboard, in addition to the aesthetic appearance to furniture production, 

evaluation of the data obtained above will contribute to increase the value and economic life 

of the material to provide easy procesing and required strength. 

Key Words: Poplar, density, shrinkage, swelling 
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SPLENEKTOMİ ENDİKASYONU: SON 8 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ 

Mustafa BERKEŞOĞLU 

Aydan AKDENİZ 

Mehmet Özgür TÜRKMENOĞLU 

Aydemir ÖLMEZ 

Ahmet DAĞ 

ÖZET 

Giriş-Amaç: Splenektomi travma ve kanama gibi acil durumlarda veya hematoloijk neden ve 

kitle gibi elektif durumlarda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Dalağın hematoloijk ve 

immünoloijk fonksiyonlarının bilinmesi nedeniyle sınırlı endikasyonlar ile splenektomi 

yapılmaktadır. Splenektominin en sık travma nedeniyle uygulandığı bildirilmektedir. Non-

operatif yaklaşımların artmasının splenektomi endikasyonlarını nasıl etkilediğini araştırmayı 

amaçladık.  

Materyal-Metod: 2010-2018 tarihleri arasında MEÜTF Genel Cerrahi Bölümü tarafından 

yapılan splenektomi vakalarının verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Kategorik 

veriler % (yüzde) olarak verilmiştir. Sürekli değişkenler ise ortanca (min-max) olarak 

verilmiştir. 

Bulgular: 206 hastanın sonuçları değerlendirildiğinde hastaların 109 ‘u (%52,9) kadınlardan 

oluşmaktaydı. Hastaların yaşları değerlendirildiğinde ortanca değer 47 (17-90) yıl olarak 

saptanmıştır. Hastaların 141’i (%68,4) elektif olarak ameliyata alınmıştır. Elektif olarak 

operasyona alınan hastalara en sık hematolojik nedenlerle splenektomi uygulanmıştır; elektif 

olarak hematoloijk nedenlerle opere edilen hasta sayısı 76’dır. Bu hastaların 54’ü malign 

olmayan hematolojik nedenler ile (idiyopatik trombositopenik purpura, herediter sferositoz, 

otoimmün hemolitik anemi, akkiz hemolitik anemi, vs…), 20’si lenfoma veya non-hodgkin 

lenfoma nedeniyle, 2’si ise depo hastalıklarına bağlı splenomegali nedeniyle opere edilmiştir. 

Elektif olarak opere edilen hastaların 31’inde mide cerrahisi veya pankreas cerrahisi gibi diğer 

cerrahi nedenlere bağlı olarak en-blok olarak spesmen çıkarılırken splenektomi uygulanmıştır. 

Acil olarak opere edilen hastaların sayısı ise 65’tir. Hastaların 40’ına prehospital travma 

(hastane-dışı) nedeniyle splenektomi yapılmıştır. Prehospital travma nedeniyle splenektomi 

yapılan vakaların 33’ü künt travma, 4’ü delici-kesici alet yaralanması ve 3’ü ateşli silah 

yaralanması nedeniyle opere edilmiştir. Operasyonlar sırasında iyatrojenik yaralanmalara bağlı 

olarak splenektomi yapılan hasta sayısı ise 10’dur. Diğer acil splenektomi yapılan vakalara 
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bakıldığında; 8’i splenik apse, 5’i splenik enfarkt ve 2’si dalak rüptürü nedeniyle opere 

edilmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak; ayrıntılı olarak değerlendirildiği bizim hastalarımızda en sık splenektomi 

endikasyonu hematoloijk nedenler olarak saptanmıştır. Travma sonrası hastaların yakın 

takiplerinin yapılabilmesi ile travmatik nedenlerle yapılan splenektomi oranının zaman içinde 

azaldığı düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler:  cerrahi, hematolojik hastalıklar, splenektomi, splenomegali, travma 

ABSTRACT 

Introduction-Aims: Splenectomy is a surgical method in emergency situations such as trauma 

and bleeding, or in patients who are referred to as elective conditions such as hematological 

diseases and mass. Splenectomy is performed with limited indications because of the 

importance of hematologic and immunomagnetic functions of the spleen. It has been reported 

that trauma was the most common indication of splenectomy. We aimed to investigate how the 

number of indications for splenectomy is affected by the increase in non-operative approaches. 

Material-methods: We evaluated the patients with splenectomy between 2010-2018 in 

Department of General Surgery, Mersin University Hospital. Categorical data are given as n 

(%). Continuous variables are given as median (min-max). 

Results: When the results of 206 patients were evaluated, 109 (52.9%) of the patients were 

women. The median age of the patients was 47 (17-90) years-old. Of 141 (68.4%) patients were 

electively operated. Splenectomy was performed most commonly for hematological reasons in 

patients with operated electively (n=76). Of these patients were non-malignant hematological 

reasons (idiopathic thrombocytopenic purpura, hereditary spherocytosis, autoimmune 

hemolytic anemia, acquired hemolytic anemia, etc.)(n=54), lymphoma or non-hodgkin 

lymphoma (n=20), and having splenomegaly due to storage diseases (n=2). Splenectomy was 

performed as an en-bloc resection in 31 patients due to other surgical reasons such as gastric 

surgery or pancreatic surgery. The number of patients undergoing emergency surgery was 65. 

Splenectomy was performed in 40 patients due to prehospital trauma (out of hospital). Of these 

patients who underwent splenectomy due to blunt trauma (n=33), stab wounds (n=4) and 

gunshot wounds (n=3). The number of patients who underwent splenectomy due to iatrogenic 

injuries during the operations was 10. When the other emergency splenectomy cases are 

evaluated due to splenic abscess (n=8), splenic infarction (n=5) splenic rupture (n=2). 
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Conclusion: As a result; the most common indication for splenectomy was concluded as 

hematologic diseases in this study. It was thought that the splenectomy rate decreased in 

traumatic cases due to the close follow-up of the trauma patients with non-operatively. 

Key Words: hematological diseases, spleen, splenectomy, splenomegaly, surgery, trauma 

 

AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ İLLERİN BANKA KREDİSİ KULLANIM 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet BEYAZGÜL 

Erdinç KARADENİZ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Akdeniz Bölgesi?ndeki illerin 2018 yılındaki banka kredisi 

kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmadaki veriler Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan FİNTÜRK'ten elde edilmiştir. FİNTÜRK'te 

yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar 

Gözetim Sistemi Raporlama Seti?dir. Bu bağlamda FİNTÜRK'te yer alan raporlardan 

yararlanılarak Akdeniz Bölgesi?ndeki illerin banka kredisi kullanım düzeyleri elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler çerçevesinde Akdeniz bölgesindeki illerdeki 2018 yılına ait nakdi ve 

gayrinakdi kredi tutarları, takipteki krediler sektörlere göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Investigation the Levels of Bank Credit Utilization of Provinces in Mediterranean 

Region of Turkey 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the levels of bank credit utilization of the provinces in 

the Mediterranean Region of Turkey in 2018. The data in the study were obtained from 

FINTURK prepared by Banking Regulation And Supervison Agency (BRSA). The source of 

the information in FINTURK is the Banks Surveillance System Reporting, which is obtained 

through the Bank Reporting System (BRS). In this context, the levels of bank credit utilization 

of the provinces in the Mediterranean Region of Turkey were obtained by using the reports in 

FINTURK. In the framework of the obtained data amount of cash loans, non-cash loans and 

non-performing loans in the provinces of the Mediterranean region were examined 

comparatively by sectors. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

99 

ÇİMENTO HARÇLARININ BOHME AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNDE ÇELİK 

LİFLERİN ETKİSİ 

Cahit BİLİM 

İlker Fatih KARA 

 Yunus Emre AKKAŞ  

ÖZET 

Çalışmada, çimento harçlarının Böhme aşınma direnci üzerinde çelik lif kullanımının etkileri 

araştırılmıştır. Hacim esasına göre %0, %0.5, %1, %1.5 ve %2 çelik lif içeren beş farklı harç 

karışımı üretilmiştir. Harç karışımlarının kum/bağlayıcı oranı 3 ve su/bağlayıcı oranı 0.50 

olmuştur. Aşınma testleri, 28 günlük ılık su kürü sonrasında 71 x 71 x 71 mm boyutlarındaki 

küp numuneler üzerinde uygulanmıştır. Yürütülen deneysel çalışma neticesinde ulaşılan 

bulgulardan, karışım içerisine çelik lif katkısı yapılmasının harçların aşınma direncini 

geliştirdiğini ve karışım içerisindeki çelik lif artışının 352 turdan oluşan ve toplamda 16 periyot 

süren aşınma çevriminden sonra, küp numuneler üzerinde ölçülen ortalama ağırlık kayıplarını 

azalttığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aşınma direnci, Çelik lif, Çimento, Harç  

The Influence Of Steel Fibers On Bohme Abrasion Resistance Of Cement Mortars 

ABSTRACT 

In the present study, the effects of using steel fibers on the Bohme abrasion resistance of cement 

mortars were investigated. Five fresh mortar mixtures containing 0%, 0.5%, 1%, 1.5% and 2% 

steel fiber, in volume basis were produced. The sand/binder ratio was 3.0 and the water/binder 

ratio was 0.50 for all fresh mortar mixtures. For the abrasion tests, cubic specimens having 71 

x 71 x 71 mm dimensions were prepared from these fresh cement mortars with and without 

steel fibers. Then, Bohme surface abrasions of the mortar mixtures were measured after 28 days 

of curing in warm water. The results obtained from this laboratory study indicated that inclusion 

of the steel fiber improved the abrasion resistance of cement mortars. Accordingly, it was 

observed that the increase of steel fiber in mixture decreased the average weight losses 

measured on cubic samples after the abrasion procedure of 16 periods (totally 352 cycles). 

Keywords: Abrasion resistance, Steel fiber, Cement, Mortar 
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TAEKWONDOCULARDA KAN AKIMI KISITLAMA ANTRENMANLARININ 

KUVVET GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Ayşe Hazal BOYANMIŞ 

Manolya AKIN 

ÖZET 

Bu çalışma, aktif taekwondo sporcularında kan akımı kısıtlama antrenmanlarının kuvvet 

gelişimleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Zirve ve Toros 

Taekwondo Spor Kulübünde antrenman yapan, yaşları 15-19 arasında değişen 21 sporcu 

gönüllü olarak dâhil edilmiştir. Çalışmada taekwondo sporcularından kan akımı kısıtlama 

(n=11) ve klasik taekwondo antrenmanı yapan kontrol grubu (n=10) olarak 2 grup 

oluşturulmuştur. Kan akımı kısıtlama grubuna normal taekwondo antrenmanına ek olarak 6 

haftalık antrenman programı uygulanmıştır. Teknik kuvvet gelişimi ölçümü The Herman 

Digital Trainer isimli kuvvet ölçüm cihazının haşado maket vurma standına bağlanması ile 

taekwondo tekniklerinden palding, tolyochagi, dwitchagi, yopchagi vuruş şiddetleri 

ölçülmüştür. Kan akımı kısıtlama antremanı ve kontrol grubunun ön test-son test kuvvet 

gelişimleri farkına tekrarlı ölçümlerde t testi ile bakılmıştır. Kan akımı kısıtlama antrenman 

grubuna katılan sporcularda sağ ayak tolyochagi tekniğindeki fark istatistiksel olarak anlamlı 

olmazken, diğer tüm teknik vuruşlarda gelişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Taekwondocularda kan akımı kısıtlama antrenmanlarının teknik kuvvet gelişiminde 

etkili olduğu çalışmamız sonucunda bulunmuştur. Buradan hareketle antrenör ve sporculara 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Kan Akımı Kısıtlama (KAK) antrenmanı, Herman trainer. 

The Effect Blood Flow Restriction Training On Strength Development In Taekwondo 

Athletes 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the effect of blood flow restriction training on strength 

development in active Taekwondo athletes. This study included 21 athletes aged between 15 

and 19 who were training at the Zirve and Toros Taekwondo Sports Club. In the study, blood 

flow restriction (n = 11) and classical taekwondo training group (n = 10) were formed from 

taekwondo athletes. The training program was applied for 6 weeks. In our study, technical force 

development measurement The Herman Digital Trainer measured the palding, tolyochagi, 
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yopchagi and dwitchagi techniques from Taekwondo technical strokes with the model Hashado 

pilgrim tying the model of the named force measuring instrument. The pre-test post-test training 

effects on strength development were examined. Blood flow restriction training and control 

group pre-test-post test have been checked in repeates measurements by t-test. While the 

difference in the right foot to tolyochagi technique was not statistically significant for the 

athletes participating in the blood flow restriction training group, the difference in all other 

technical strokes was statistically significant. (p <0,05). According to our study, we found that 

blood flow restriction was effective in the development of strength in Taekwondo athletes. For 

that reason, these methods recommended to coaches and athletes.  

Keywords: Taekwondo, Blood Flow Restriction training, Herman trainer. 

 

UV ABSORPLAYICI OLARAK TiO2’nin RENKLİ KUMAŞLARIN IŞIK 

HASLIĞINA ETKİSİ 

Sabiha SEZGİN BOZOK 

Tuğrul OĞULATA 

ÖZET 

Çok fonksiyonlu bir kimyasal olan TiO2’nin (Titanyum dioksit) birçok uygulama alanında 

kullanımı giderek artmaktadır. Işık kaynağından gelen UV radyasyonunu absorbe edebilme 

fonksiyonuna da sahip olan TiO2’nin ışık haslığına etkisi hakkında fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada nano TiO2, bağlayıcı olarak sol-jel tekniği ile hazırlanmış 

SiO2 matrisi ile renkli kumaşlara farklı fikse sıcaklıklarında (120˚C ve 150˚C) aktarılmıştır. 

Kaplamanın karakterizasyonu için SEM ve FT/IR analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 24, 

48 ve 72 saat ışık altında solmaya maruz bırakılmıştır. Her bir günlük periyodun bitiminde 

spektrofotometre ile renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mavi, kırmızı ve sarı renkte işlem 

görmüş ve işlem görmemiş numunelerin ışık etkisiyle renk değişimleri grafik üzerinden 

değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda TiO2 katkılı SiO2 nanosoller ile 150˚C fikse 

sıcaklığında işlem görmüş tüm numunelerin referans numunelere göre ışık haslıklarının 

iyileştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TiO2, sol-jel, UV absorplayıcı, ışık haslığı, renk solması 
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The Effect of TiO2 as UV Absorber on Light Fastness of Colored Fabrics 

ABSTRACT 

The multifunctional chemical TiO2 (titanium dioxide) has been widely using in many different 

applications. One of the functions of TiO2 is absorbing UV radiation from the light source, 

nevertheless there is not many study on the effect of TiO2 on light fastness. In this study, nano 

TiO2 was transferred to coloured fabrics by using SiO2 matrix prepared by sol-gel technique 

as binder at different fixed temperatures (120˚C and 150˚C). For characterization of the coating, 

SEM and FT/IR analyzes were performed. The prepared samples then exposed to fading under 

light for 24, 48 and 72 hours. Color measurements were performed by spectrophotometer at the 

end of each one day period. The color changes with the light effect of blue, red and yellow 

treated and untreated samples were evaluated and compared. In the results, it was determined 

that all samples treated with TiO2 doped SiO2 nanosols at 150˚C fixation temperature has 

showed improved light fastness properties compared to the reference samples.  

Key Words: TiO2, sol-gel, UV absorber,  light fastness colour fading. 
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SOL GEL YÖNTEMİ İLE FONKSİYONEL TEKSTİLLERİN ELDE EDİLMESİ 

PERSPEKTİFİ 

Kuddis BÜYÜKAKILLI 

ÖZET 

Tekstil işlemleri üç önemli aşamaya ayrılabilir: ön işlem, renklendirme ve apreleme. Ön işlem 

süreci, boyamaya hazırlık işlemini içerirken, renklendirme hem boyama hem de baskı 

işlemlerini içerir. Apreleme, kumaş üretim sürecinin son adımıdır ve tüketiciler için değer 

kazandıracak özellikleri ve performanslarını sağlamak ve özel fonksiyonel özellikler 

kazandırmak için uygulanır. 

Tekstil yüzeylerin modifiye inorganik soller ile muamelesi, elyaf yüzeyinin kullanım 

özelliklerini ve fonksiyonlarını geliştirmek için birçok yeni olanaklar sunmaktadır. Özellikle 

inorganik ve organik malzemeler, fonksiyonel yüzey özelliklerini geliştikçe artan bir şekilde 

ilgi çekmektedir. Fiziksel ve kimyasal modifikasyonların kombinasyonu inorganik sol 

kaplamaların geliştirilmesi ve uygulanması için sınırsız bir potansiyel sunmaktadır. Sol - gel 

prosesinden üretilmiş fonksiyonel kaplamalar, yüksek ticari ve endüstriyel önemlerinden 

dolayı, son yıllarda artan bir şekilde araştırılmıştır. Sol - gel teknolojisi, kumaş endüstrisinde 

daha etkin, düşük maliyetli, daha az kimyasal tüketim, işlevsellik ve önemli özelliklerin 

dayanıklılığı gibi pek çok nedenden ötürü en önemli gelişmekte olan teknolojilerden biri olmuş 

ve daha da önemlisi daha az çevresel etkilere sahiptir. Bu çalışmada, sol gel yöntemi ile 

fonksiyonel tekstiller üretiminin gelişim çizgisi etraflı olarak incelenerek gelecek perspektifi 

araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, fonksiyonel, kumaş, sol - gel 

Perspective of Producing Functional Textiles with Sol Gel Method 

ABSTRACT 

Textile processing can be divided into three important stages: pretreatment, coloration and 

finishing. Pretreatment process involves the preparation to dyeing, while coloration involves 

both dyeing and printing operations. Finishing is the final step in the fabric manufacturing 

process, to provide the properties and performances that customers will value and to give 

special functional properties.  

The treatment of textile surfaces with modified inorganic soles offers many new possibilities 

for improving the handling properties and functions of the fiber surface. Particularly inorganic 
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and organic materials are increasingly attracting attention as their functional surface properties 

evolve. The combination of physical and chemical modifications offers unlimited potential for 

the development and application of inorganic solids coatings. Functional coatings produced 

from the sol - gel process have been investigated increasingly in recent years due to their high 

commercial and industrial significance. Sol–gel technology has become one of the most 

important emerging technologies in the fabric industry for many reasons such as more effective, 

low cost, less chemicals consumption, functionality and durability of important properties, and 

the most important is less environmental impacts. In this study, the developmental profile of 

the production and future perspective of functional fabric by sol - gel method was investigated 

extensively. 

Key Words: Textile, functional, fabric, sol - gell. 

 

KAMU DİPLOMASİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ 

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK 

Hasan HAKSES 

Servet SAY 

ÖZET 

21. yüzyılda, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi hızla değişti. Hükümetlerin 

günümüzde ele alındığı klasik uluslararası ilişkilerden halkı hedef alan kamu diplomasisi 

çalışmaları, ülkeler arasındaki ulaşımın çok kolay hale gelmesi, devletler arasındaki sınırların 

belirsiz hale gelmesi ve kitle iletişim araçlarının, özellikle de internetin gittikçe daha etkili hale 

gelmesi nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Yeni dönemde sivil toplum örgütleri ve sivil 

toplum kuruluşları dünya diplomasi sahnesinde aktif ve nüfuzlu aktörler haline geldi. Kamu 

diplomasisinin kuramsal ve kavramsal çerçevesi ele alınacaktır. Kavramsal çerçevede, yeni bir 

kamu diplomasının tanımı, yumuşak güç kapasitesinin gerçeğe dönüştürülmesi, yeni araçlara 

ve yöntemlere diplomasi eklenmesi, kamu odaklı olma ve medeni temelde yer alma bağlamında 

dört kavramı temel alarak geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi, Akıllı güç… 
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The Public Diplomacy: Soft Power In International Relations 

ABSTRACT 

In the 21st century, Globalization and International Relations and Diplomacy have changed 

rapidly. Public diplomacy studies aimed at the public from classical international relations, 

where governments are addressed today, are becoming increasingly important as the 

transportation between countries becomes very easy, the boundaries between states become 

vague, and the mass media, especially the internet, are increasingly influential. In the new era, 

non-governmental international organizations and non-governmental organizations have 

become active and influential actors in the world diplomacy scene. The theoretical and 

conceptual framework of public diplomacy will be addressed. In the conceptual framework, the 

definition of a new public diploma has been developed based on four concepts in the context of 

transforming soft power capacity into reality, adding diplomacy to new tools and methods, 

being public-oriented and taking place on the basis of civil society. 

Keywords: Soft Power, Public Diplomacy, Smart Power. 

 

AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI İLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİBER 

GÜVENLİK MODELİ 

İrem CİVELEK 

Mustafa KARA 

Kemal KAYA 

ÖZET 

Açık kaynak istihbaratı (Open Source Intelligence, OSINT), kamuya açık bilgilerin sistematik 

olarak toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi sonucu elde edilen bilgiden istihbarat üretme 

disiplinidir. Açık kaynak istihbaratı elde etmek stratejik bir istihbarat olarak görülmektedir. 

Siber saldırılar için açık kaynak istihbaratını ortaya çıkarmak, saldırıların önlenmesi için yeni 

bir istihbarat modeli oluşturacaktır. Diğer taraftan açık kaynak istihbaratı için temel 

kaynaklardan biri olan sosyal medya, istihbarat için hızlı ve etkili bir sistem oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede yapılan araştırmalar iç ağlara(intranet) yapılan sıfırıncı gün saldırılarının (zero-

day attacks), saldırı gerçekleşmeden ya da henüz bilgisayar korsanları arasında çok yayılmadan 

sosyal medya üzerinden tespit edilebildiğini göstermektedir. Bu nedenle OSINT tabanlı saldırı 
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önleme sistemlerinin, siber ataklara karşı etkili bir yöntem sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmada OSINT merkezi bir modeli ile sosyal medya üzerinden saldırı istihbaratı sağlandığı 

anda devreye giren saldırı önleme yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem, tweetler içerisinden 

istihbarat verilerinin çıkartılabildiği durumda (BlackIP, virüs imzası vb.) sisteme otomatik 

eklenmesini, çıkartılamadığı durumlarda saldırıyı analiz edecek uzmana en kısa sürede 

maksimum bilgi sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Açık kaynak istihbaratı, Siber saldırılar, OSINT, Sosyal medya, Tweet. 

Cyber Security Model Via Social Media With Open Source Intelligence 

ABSTRACT 

Open Source Intelligence (OSINT) is a system of intelligence generation from information 

gathered by systematic collection, processing, and analysis of publicly available information. 

Obtaining open source intelligence is seen as a strategic intelligence. Obtaining open source 

intelligence for cyber attacks will create a new intelligence model for the prevention of attacks. 

On the other hand, social media, which is one of the main sources for open source intelligence, 

constitutes a fast and effective system for intelligence. In this context, conducted within this 

framework show that zero-day attacks on internal networks can be detected through social 

media without attack or even spreading among hackers. Therefore, it is thought that OSINT-

based intrusion prevention systems will provide an effective method against cyber attacks. In 

this study, it is proposed that the attack prevention method which is activated when the attack 

intelligence is provided through social media with a central model of OSINT is proposed. This 

method was created in such a way that if the intelligence data can be extracted from the tweets 

(BlackIP, virus signature, etc.), it can be added to the system automatically, and in case it cannot 

be extracted, it will provide maximum information to the expert who will analyze the attack as 

soon as possible. 

Key Words: Open source intelligence, Cyber attacks, OSINT, Social media, Tweet. 

 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

107 

CAM SERALAR İÇİN CAM YIKAMA ROBOTU TASARIMI 

Nihat ÇABUK 

ÖZET 

Robotların kullanımı özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yaygınlaşmaktadır. Oyuncak, sanayi, 

maden, tıp, tarım bunlara örnek verilebilir. Ülkemizde de robotların kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Özellikle üretim alanında kullanılan robotlar rekabet gücünü önemli ölçüde 

artırmaktadır. Tarımsal alanlarda da robot kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, 

sanayi ve turizm kenti olmanın yanı sıra tarım kenti olan Mersin’de bulunan örtü altı tarımın 

başını çeken cam seraların verimini artırma üzerinedir. Cam seraların tarımda kullanılma 

gerekçesinin önemli hususlarından olan güneş ışığından fazla yararlanma bu çalışmanın 

gerekçesini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere cam seraların camları zamanla çeşitli sebeplerden 

kirlenerek saydamlığı azalmaktadır. Bunun sonucunda güneş ışığını yeteri seviyede 

geçiremediğinden üretimdeki verimi düşürmektedir. Bu olumsuzluğu önlemek için insan gücü 

ile geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntem önemli iş kazalarına neden 

olabilmektedir. Ya da hiçbir şey yapılmadan bu olumsuzluğa razı olunmaktadır. Çalışmada 

tasarımı gerçekleştirilen cam yıkama robotu insanların yaşayabileceği kazaların ortadan 

kaldıracak ve daha etkili bir cam temizliği sağlayacaktır. Böylece seralardaki verim kaybı 

azalacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Robot, Kontrol, Cam Sera, Yıkama. 

Glass Washing Robot Design for Glass Greenhouses 

ABSTRACT 

The use of robots is very widespread especially in developed countries. Toy, industry, mining, medicine, 

agriculture are examples. In our country, the use of robots is becoming widespread. Especially the robots used in 

the production area increase competitiveness significantly. The use of robots in agricultural areas is increasing day 

by day. Tourism, industrial city of Mersin is also an additional city of agriculture. This study is about increasing 

productivity of glass greenhouses that are the head of the sub-agriculture in Mersin. The use of sunlight, which is 

one of the important aspects of the reason for the use of glass greenhouses in agriculture, is the reason for this 

study. As it is known, the glass greenhouses' glass is contaminated in time due to various reasons and its 

transparency decreases. As a result, it does not pass the sunlight at a sufficient level, thus reducing the efficiency 

in production. Traditional methods are used with manpower to prevent this negativity. This method can cause 

significant work accidents. Or nothing is done. The glass washing robot designed in the study will eliminate the 

accidents that people may experience and provide a more effective glass cleaning. Thus, the productivity loss will 

decrease. 

Key Words: Robot, Control, Glass Greenhouses, Washing. 
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA KULLANILAN MALZEMELER 

Süleyman Çınar ÇAĞAN 

Berat Barış BULDUM 

ÖZET 

Günümüzde insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı gittikçe artmaktadır. Birçok farklı 

endüstriyel uygulamaları olan bu araçların üretimi için gerekli birçok farklı malzeme grupları 

vardır. Bu çalışmada, İHA’ların üretimi için gerekli tüm endüstriyel malzemeler 

açıklanmıştır. Bu malzemelerin temel ortak özellikleri hafiflikleridir. İçlerinde hafif ve 

dayanımı yüksek olan malzemeler ön plana çıkmıştır. Hafif metallerin önüne geçen kompozit 

malzemelerin kullanımı daha yaygındır. Çalışmada bu iki farklı malzeme gruplarının 

karşılaştırması verilmiştir. Ayrıca bir İHA’yı oluşturan tüm malzemeler ve üretim süreçleri de 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İHA, Mg, Al, Ti, Kompozit 

Materials used in Unmanned Aerial Vehicles 

ABSTRACT 

Nowadays, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) is increasing. There are many different 

material groups required for the production of these tools with many different industrial 

applications. In this study, all the industrial materials required for the production of UAVs are 

explained. The basic characteristics of these materials are their lightness. Lightweight and high 

strength materials have come to the fore. The use of composite materials that prevent light 

metals is more common. In this study, the comparison of these two different material groups is 

given. All materials and production processes that form an UAV are also described. 

Key Words: UAV, Mg, Al, Ti, Composite 
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LOKMÂN HEKÎM EFSANELERİNİN MİTOLOJİK İZLERİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Birsel ABİHA ÇAĞLAR 

Mit (myth) sözcüğü Yunanca kökenli olup ilkel insan topluluklarının evreni ve tabiat olaylarını 

olağanüstü varlıklar aracılığı ile anlattığı hikayelerdir. Mitler, ilkel medeniyetlerin ilk kutsal 

inanışları , ilk bilimsel ve sanatsal yaklaşımlarını barındırır. İçerisinde kutsal hikayeler 

barındıran mitler; değişik kılıklara bürünerek modern hayata dahil olmuşlardır. Mitlerin 

birtakım kutsal ögeleri zamanla unutulur böylece masallar, efsaneler ortaya çıkar. Ölümsüzlüğe 

çare arayan, uzun ömür yaşamış olmasıyla bilinen Lokmân Hekîm; Türk- İslam kültüründe 

hakkında anlatılan efsanelerde hikmet ve hekimliğin piri olarak kabul edilir. Kur?ân-ı Kerîm?de 

adına bir sûre bulunan Lokmân; İslami rivayetlere göre İbrahim Peygamber?in soyundan 

gelmektedir. Hekim ve eczacıların piri olarak kabul edilen Lokmân Hekîm, Türk şiirinde bir 

imge olarak karşımıza çıkmaktadır. Lokman Hekîm?in Tarsusta mezarı olduğuna 

inanılmaktadır. Lokman Hekim, Adana Misis ve Tarsus halk kültüründe önemli karakterdir. 

Lokmân Hekîm?in bitkilerin dilini bildiği, ölümsüzlük ilacını aradığı ve ilacı bulmasına rağmen 

bu hikmeti kaybettiği anlatılır. Adana Misis ve Tarsus?ta yaptığımız saha çalışmaları ile 

hakkında birçok efsane derlediğimiz Lokmân Hekîm, aynı zamanda mitolojiden günümüze 

uzanan bir karakterdir. Lokmân Hekîm, ile ilgili birçok anlatının Apollon?un oğlu olan, adına 

Asklepion denilen şifahanelerin kurulduğu, tıp tanrısı olarak kabul edilen Asklepios ile 

benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Lokmân Hekîm, anlatılarının yine mit kalıntıları 

taşıyan Şahmaran ve Gılgamış miti ile birçok ortak yönü bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada, 

Adana Misis ve Tarsus?ta Lokmân Hekîm ile ilgili derlediğimiz efsaneler tanıtılarak Lokmân 

Hekîm anlatılarının benzeri olan mitler ve bunların mitolojik unsurları karşılaştırmalı olarak 

tanıtılacaktır. 

An Investigation On The Mythological Traces Of The Lokmân Hekîm 

ABSTRACT 

The word myth (myth) is of Greek origin and is the story of primitive human societies through 

the extraordinary beings of the universe and natural events. Myths contain the first divine 

beliefs of primitive civilizations, their first scientific and artistic approaches. Myths with divine 

stories; they were included in modern life by adopting different costumes. Some divine 

elements of myths are forgotten over time and so tales and legends emerge. Lokman Hekîm, 

who is known for having lived a long life, seeking remedy for immortality; In the legends 
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described in the Turkish-Islamic culture, it is considered to be the king of wisdom and medicine. 

In the name of the Holy Quran, there is a surah; According to Islamic accounts, he was 

descended from Prophet Abraham. Lokman Hekîm, who is accepted as the piri of physicians 

and pharmacists, appears as an image in Turkish poetry. The Lokman Hekim is believed to have 

a tomb at Tarsus. Lokman Hekim is important character around Adana Misis and Tarsus region 

in folk culture. It is told that Lokmân Hekîm knows the language of plants, is looking for the 

medicine of immortality and lost this wisdom despite finding the drug. In Adana Misis and 

Tarsus field work, we have collected many legends about the Lokman Hekîm, at the same time 

we detected that he was a mythological character to the present day. It is determined that many 

narratives about Lokmân Hekîm have similarities with Asclepius, the son of Apollon. Lokmân 

Hekîm and his narratives have many symbols in common with the myth of Şahmaran and 

Gılgamıs carrying the remains of myth. In this study, the myths about Lokmân Hekîm in Adana 

Misis and Tarsus will be presented and myths and their mythological elements will be 

introduced comparatively. 
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HEMŞİRELERDE OKSİDATİF STRES 

Tuğba ÇAM 

Seher Gürdil YILMAZ 

ÖZET  

Son yıllarda çeşitli gelişmelere bağlı olarak teknolojinin ilerlemesi, rekabetçi iş ve 

sosyal koşulların oluşması, çalışma yaşamının farklılaşıp çeşitlenmesi, dünya ekonomisinin 

gelişmesi ve iletişimin ilerlemesiyle Dünya’da vardiyalı çalışan sayısı hızla artmıştır. 

Hastaneler, hizmetin gece ve gündüz devamının sağlanmasında vardiyalı çalışmanın en fazla 

kullanıldığı kuruluşlardandır. Diğer sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında sağlık kurumunun 

en büyük iş gücünü oluşturan hemşirelerde mesleki stres biraz daha fazla gözlenmektedir. Ağır 

hasta grubu ve yoğun çalışma temposu sebebiyle hemşirelerin iş yükü daha da fazla olmaktadır. 

Yoğun stres altında çalışan hemşireler vardiyalı çalışma, aşırı iş yükü ve sosyal desteğin az 

olmasından dolayı mağdur olmaktadırlar. Vardiyalı çalışma, çalışanlarda uyku kısıtlamaları,  

sirkadiyen desenkronizasyon ve genellikle psikososyal stres gibi yaşam düzeni bozukluklarıyla 

ilgili sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum, hastalıklarda artışa, işe devamsızlığa, 

personel eksikliğinde artışa, tükenme, fiziksel ve ruhsal sağlığın bozulmasına neden 

olabilmektedir. Aynı zamanda bu durum, hemşirelerin hastalara verdiği bakımın kalitesinin de 

düşmesine yol açabilmektedir. Mesleki stres, serbest radikallerin veya reaktif oksijen türlerinin 

aşırı oluşumuna ve oksidatif strese neden olmaktadır. Hücre düzeyinde hafif oksidatif stres 

tolere edilmektedir. Ancak immün sistemin yetersizliğinde, reaktif oksijen bileşikleri ile 

antioksidanlar arasındaki denge bozulmakta ve deoksiribo nükleik asit (DNA), protein, lipidler 

zarar görmektedir. Reaktif oksijenin (serbest oksijen radikali) oluşması sonucunda, lipitlerden 

malondialdehid türevi zararlı ürünler ortaya çıkmaktadır. Mesleki stres yaşayan sağlık 

çalışanlarında malondialdehit düzeylerinin yüksek bulunduğu ve onkoloji servisinde 

antineoplastik ilaçlara maruz kalan, uzun süreler vardiyalı olarak ayakta çalışan hemşirelerde, 

oksidatif stresin geliştiğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu derlemenin amacı, vardiyalı 

çalışan hemşirelerdeki mesleki stresi ve buna bağlı gelişen oksidatif stres arasındaki ilişkiyi 

irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, hemşirelik, stres, mesleki stres. 
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Oxidative Stress in Nurses 

ABSTRACT 

In recent years, the number of shift workers in the world has increased rapidly due to 

the advancement of technology, the development of competitive business and social conditions, 

the diversification of working life, the development of the world economy and the development 

of communication. Hospitals are one of the institutions where shift work is the most used in 

providing day and night service. When compared to other health care workers, occupational 

stress is more observed in nurses who constitute the biggest work force of health institution. 

The workload of the nurses is even higher due to the heavy patient group and intensive working 

tempo. Nurses working under intense stress are victims of shift work, excessive workload and 

lack of social support. Shift work may cause problems with sleep disturbances in the workers, 

circadian desynchronization, and lifestyle disturbances, usually psychosocial stress. This may 

lead to an increase in diseases, absenteeism, an increase in staff shortages, exhaustion, and 

deterioration of physical and mental health. At the same time, this may lead to a decrease in the 

quality of care given by nurses to patients. Occupational stress causes excessive formation of 

free radicals or reactive oxygen species and oxidative stress. Slight oxidative stress is tolerated 

at the cell level. However, in the deficiency of the immune system, the balance between reactive 

oxygen compounds and antioxidants is impaired and deoxyriba nucleic acid (DNA), protein 

and lipids are damaged. As a result of the formation of reactive oxygen (free oxygen radical), 

malondialdehyde-derived harmful products emerge from the lipids. Studies showing that 

malondialdehyde levels are high in healthcare workers who are experiencing professional stress 

and that oxidative stress develops in nurses who are exposed to antineoplastic drugs in oncology 

service and who have long standing shifts. The aim of this review is to examine the relationship 

between occupational stress and the associated oxidative stress in nurses working in shifts. 

Key Words: Oxidative stress, nursing, stress, occupational stress. 
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HAMMADDE KARIŞIMLARINDAN DÜŞÜK MALİYETLİ BİYODİZEL ÜRETİMİ 

Sema ÇELİK 

Utku ARSLAN 

Muharrem KAHRAMAN 

ÖZET 

Düşük maliyetli biyodizel üretebilmek için transesterleşme yöntemiyle yağlardan biyodizel 

üretimi araştırılmıştır. Homojen katalizör olarak çeşitli oranlarda sodyum metilat (%0,05-

%1,00), metanol (10:1-4:1), yağ kullanılmıştır. En uygun biyodizel %20 kanola %35 soya %45 

atık yağ ile 4:1 metanol oranı ve %0,5 katalizör oranı ile diğerlerine göre daha uygun maliyette 

elde edilmiştir. Analizler ve ölçümler TS EN 14214:2012 + A1:2014 standardında belirtilen 

yöntemler referans alınarak yapılmıştır. Aynı standartta belirtilen limit değerlere uygun olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, metil ester, kanola yağı, homojen katalizör, transesterleşme 

ABSTRACT 

Biodiesel production from oils was investigated by transesterification method in order to 

produce low cost biodiesel. Sodium methylate as homogenous catalysts (0.05% - 1.00%), 

methanol (10:1-4:1) and oil were used. The most suitable biodiesel was obtained with 20% 

canola, 35% soybean, 45% waste oil with 4:1 methanol and 0.5% catalyst compared to others. 

The analysis and measurements were made with reference to the methods specified in TS EN 

14214:2012 + A1:2014. It has been determined that it meets the limit values specified in the 

same standard. 

Key Words: biodiesel, methyl ester, canola oil, homogeneous catalyst, transesterification 
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ÖĞRETMENLERİN YANSITICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Tuğba İnciman ÇELİK 

ÖZET 

Bu araştırma ile yansıtıcı düşünme konusunda öğretmenlerin görüşlerinin alınması 

amaçlanmıştır. 2004-2005 yılı Eğitim Programı ile birlikte, problem çözme, eleştirel, yaratıcı 

düşünme gibi düşünme becerileri temel ortak beceriler arasındaki yerini almıştır. Yansıtıcı 

düşünme becerisine sahip öğretmenler, öğrencilerin gelişimi ve değişiminde büyük rol 

oynamaktadır. Yansıtıcı düşünme öğretmenlerin öğretim durumunu analiz etme, bir duruma 

eleştirel bakabilme, kısa sürede sorunlara çözümler üretebilme ve kendini değerlendirdikten 

sonra yeni durumlara adapte olabilme ve kendini geliştirme becerilerine sahip olması demektir. 

Araştırmanın problem cümlesi; öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ne düzeydedir? ve 

öğretmenlerin eğilimleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? Bu araştırma ile bu sorulara cevap 

aranmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, 2017 – 2018 eğitim - öğretim yılında Mersin’de 

yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin’de farklı branşlarda öğretmenlik yapan 

14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin yansıtıcı 

düşünme eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla Maviş (2014) tarafından geliştirilen 11 açık 

uçlu sorudan oluşan “Öğretmenler için Yansıtıcı Düşünme Formu” uyarlanarak kullanılmıştır. 

Nitel veri analizi sonucu öğretmenlerin verdikleri yanıtlar olumlu ve olumsuz şeklinde analiz 

edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir ve öğretmenlerin 

yansıtıcı düşünme becerileri ortak temalar altında toplanmıştır. Araştırma ile birlikte 

öğretmenlerin yansıtıcı öğretmen eğilimi gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır ve öğretmenlerin 

yansıtıcı eğilimlerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Araştırma sonucuna öneri 

olarak, öğretmenlerin yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların 

yapılması gerektiği önerilmektedir. Öğretmenler için, yansıtıcı düşünme hakkında daha fazla 

bilgi edinebilecekleri ortamların oluşturulması ve farkındalık düzeylerini arttırmaya yönelik 

çalışmaların yapılması alanyazına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yansıtıcı düşünme becerisi, Yansıtıcı düşünme, Yansıtıcı öğretmen. 

Investigation of Teachers' Views on Reflective Thinking 

ABSTRACT 

The aim of this research is to get teachers' views on reflective thinking. With 2004 - 2005 

education program, thinking skills such as problem solving, critical thinking and creative 

thinking have taken place among the common skills. Teachers with reflective thinking skills 
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play an important role in development knowledge of students. Reflective thinking means that 

teachers have the ability to analyze their teaching, to look at the situation critically, to produce 

solutions to the problems in a short time, to adapt to new situations after self - evaluation and 

to have self - improvement skills. The problem statement of the study: What are the teachers' 

reflective thinking tendencies? and Do teachers' tendencies differ according to gender? This 

research was carried out in Mersin in 2017 - 2018 academic year. The study group of the study 

consists of 14 teachers who teach in different branches. As a data collection tool, “The 

Reflective Thinking Form for Teachers” developed by Mavis (2014) was adapted in order to 

determine reflective thinking tendencies of teachers. As a result of qualitative data analysis, 

teachers' responses were analyzed as positive and negative. The data were analyzed by content 

analysis method and reflective thinking skills of teachers were gathered under common themes. 

It was concluded that teachers showed reflective teacher tendencies and they did not differ 

according to gender. As a result of the research, it is suggested that studies should be carried 

out to improve teachers' reflective thinking skills. Creating environments for teachers to learn 

more about reflective thinking and to increase awareness about it will contribute to the 

literature. 

Key Words: Reflective Thinking Skills, Reflective Thinking, Reflective Teacher. 
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AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN KÜRESEL ISINMA SENARYOLARI VE BİTKİLER 

ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 

Sertan ÇEVİK 

Ayşin Güzel DEĞER 

ÖZET 

Atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisi sonucunda yıl boyunca kara, deniz ve 

havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa küresel ısınma denmektedir. Küresel 

ısınmanın neticesinde iklimin ortalama durumunda ya da değişkenlerinde uzun yıllar 

sürebilecek anlamlı değişiklikler meydana gelir ki, bu da iklim değişikliği olarak 

adlandırılmaktadır [Türkeş, 2012]. 

Yapılan çalışmalar küresel ısınmanın neticesinde Türkiye genelinde sıcaklıkların ortalama 2-3 

oC artacağını, bununla birlikte Akdeniz bölgesinde özellikle kışın toplam yağışların ciddi bir 

biçimde azalacağını yani kuraklaşmanın olacağını göstermektedir. 

Tarımsal verimliliği etkileyen en önemli çevresel etken kuraklık stresidir [Jaiswal ve ark., 

2013]. Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerde turgor basıncı azalır, dokular arasındaki su 

dengesinin bozulur ve büyüme azalır. Bu etkilerin sonucunda yaprak alanı küçülür, fotosentetik 

aktivite düşer, sonuç olarak da ürün kalitesinde ve miktarında azalma görülür [Zheng ve ark.. 

2014]. Ulusal Bilim Kuruluşları küresel ısınma ile birlikte yakın gelecekte kuraklık stresinin 

boyutlarının artacağını belirtmektedirler [Roy, 2014]. Bu durum kuraklık stresine karşı 

mücadelede geliştirilmesi gereken stratejilerin önemini arttırmaktadır.  

Bu çalışmada küresel ısınmanın Akdeniz bölgesi için olası senaryoları göz önünde 

bulundurularak, olası iklim değişikliğinin tarımsal bitkiler üzerindeki olası etkileri ile ilgili 

yapılmış olan çalışmalar derlenerek raporlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Akdeniz Bölgesi, Kuraklık Stresi. 

Global Warming Scenarios for Mediterranean Region and Possible Effects on Plants 

ABSTRACT 

As a result of greenhouse effect caused by gases released into the atmosphere, the increase in 

average temperatures measured in land, sea and air throughout the year is called global 

warming. As a result of global warming, significant changes may occur in the average condition 
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or variables of the climate that can last for many years, which is called climate change [Türkeş, 

2012]. 

Studies indicate that the average temperature increase of 2-3 ° C in Turkey as a result of global 

warming and the total rainfall in the Mediterranean region, especially in the winter, will be 

significantly reduced, meaning that there will be a drought. 

The most important environmental factor affecting agricultural productivity is drought stress 

[Jaiswal et al., 2013]. Kuraklık stresine maruz kalan bitkilerde turgor basıncı azalır, dokular 

arasındaki su dengesinin bozulur ve büyüme azalır. As a result of these effects, the leaf area 

becomes smaller, photosynthetic activity decreases, and consequently decreases in product 

quality and quantity [Zheng et al.. 2014]. National Science Organizations indicate that the 

global warming will increase the extent of drought stress in the near future [Roy, 2014]. This 

situation increases the importance of strategies to be developed in the fight against drought 

stress. 

In this study, considering the possible scenarios of global warming for the Mediterranean 

region, studies on possible effects of climate change on agricultural crops have been compiled 

and reported. 

Key Words: Global warming, Mediterranean region, Drought stress. 
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SOME DEEP-SEA CEPHALOPODS FROM NORTHEASTERN 

MEDITERRANEAN SEA (MERSIN BAY, TURKEY) 

Nuray ÇİFTÇİ 

Moez SHAIEK 

Deniz AYAS 

ABSTRACT 

Deep-sea sampling was carried out in the international waters of the Mersin bay between 14 and 17 

May 2018 by a commercial trawl. The depth of sampling area is between 274 and 641 m. Coordinates 

of the sampled area: 36.24853N-34.36491E, 36.18839N-43.38847E, 36.17065N-34.40686E, 

36.07227N-34.53326E. A total of 13 trawling operations were carried out. Each trawl operation 

lasted approximately 4 hours. During the sampling, six species of the deep-sea cephalopods was 

caught. All species were preserved in ethyl alcohol and was deposited in the Museum of the 

Systematic, Faculty of Fisheries, Mersin University, (Catalog no: MEUCC-18-11-2 - MEUCC-18-

11-7). In this study, three cuttlefish species belong to the family of Sepiidae were identified. The 

others were a member of Octopodidae, Bathypolypodidae, and Ommastrephidae families. 

Keywords: Deep-sea, Cephalopods, International Waters, Mersin Bay, Turkey. 

 

ADDITIONAL RECORD OF TRYPAUCHEN VAGINA (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) 

FROM MERSIN BAY, TURKEY 

Nuray ÇİFTÇİ 

Deniz AYAS 

ABSTRACT 

Two individuals of T. vagina (Bloch & Schneider, 1801) were caught by a trawler boat at a depth of 30 

m on 18 September 2018 in the Northeastern Mediterranean Sea (Mersin Bay) (coordinate: 36°37'54.4" 

N 34°50'27.4" E). These individuals were preserved in 4% formalin and were deposited in the Museum 

of the Systematic, Faculty of Fisheries, Mersin University, (catalogue number: MEUFC-18-11-080). 

Meristic and morphometric measurements of the individuals were done and compared with the 

measurements given in other studies. In previous studies; 1 record from Mersin Bay and in totally 3 

records of T. vagina in the Northeastern Mediterranean Sea were reported. In this study, the second 

record of T. vagina was reported from Mersin Bay. 

Keywords: Burrowing goby, Trypauchen vagina, Mersin Bay, North Levant Sea, Turkey 
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A CATALOG OF MARINE FISH SPECIES (2017-2018): SYSTEMATIC MUSEUM, 

FACULTY OF FISHERIES, MERSIN UNIVERSITY 

Nuray ÇİFTÇİ 

Deniz AYAS 

Mısra BAKAN 

Mert ATEŞ 

ABSTRACT 

Eleven trawling operations were carried out in Mersin Bay (Northeastern Mediterranean 

Sea) between September 2017 and November 2018 as part of the museum of the Systematic. 

In this study, 101 species belonging to 66 families of 20 orders were sampled. They were 

listed on the museum list (MEUFC-17-11-001-MEUFC-18-11-101). These species were 

preserved in 4% formalin and was deposited in the Museum of the Systematic, Faculty of 

Fisheries, Mersin University. The majority of species (~%54) belong to the order of the 

Perciformes. The other orders: Tetradontiformes (~%7) > Scorpaeniformes (~%5) > 

Mugiliformes = Pleuronectiformes = Carcharhiniformes = Myliobatiformes = 

Syngnathiformes = Anguilliformes = Squaliformes (~%3) > Clupeiformes = Rajiformes = 

Beloniformes (~%2) > Torpediniformes = Hexanchiformes = Rhinopristiformes = 

Squatiniformes = Zeiformes = Beryciformes = Aulopiformes (~%1). While 61% of the 

species are Atlanto-Mediterranean, 28 % of the species are Indo-Pacific. Few species were 

cosmopolitan (9%) and tropical originated species (2%).   

Keywords: Museum Catalog, Fish Species, Mersin, Northeastern Mediterranean Sea, Turkey. 
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UÇAK MOTOR MALZEMELERİ 

Sezer ÇOBAN 

ÖZET 

Yüksek güvenlik nedenleri ile birlikte sıcaklık ve yüksek gerilmelere maruz uçak motorları, 

malzemenin kalite gereklilikleri ve seçimini kritik hale gerektirmektedir. Teknolojik çalışmalar 

ile üretim sistemlerinde yeni yöntemler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni yöntemler ile farklı tür 

malzemeler üretilebilmekte veya varolan malzemelerle istenilen ebat ve hacimlerde ürünler 

elde edilebilmektedir. Böylece uçak motorlarında verim artırılmış olmaktadır. Bu çalışmada ise 

uçak motorlarında kullanılan malzemeler araştırılmış ve malzemelerin seçim sebepleri; elde 

edilen veriler ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Modern Uçak Motorları, Malzeme, Performans 

Aircraft Engine Materials 

ABSTRACT 

Aircraft engines exposed to high temperatures and high stresses with high safety reasons require 

the quality requirements and selection of the material to be critical. Technological studies reveal 

new methods in production systems. With these new methods, different kinds of materials can 

be produced or products can be obtained in the desired sizes and volumes with the existing 

materials. Thus, the efficiency of aircraft engines is increased. In this study, materials used in 

aircraft engines were investigated and tried to be presented together with the data obtained from 

selection reasons of materials..  

KeyWords: Modern Aircraft Engines, Materials, Performance. 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

121 

GIDA KURUTMA SİSTEMİNDE ARMUT ÜRÜNÜNÜN KURUTULMASI VE 

KURUMA DEĞERLERİNİN FARKLI REGRESYON ANALİZLERİ 

Mehmet DAŞ 

Ebru KAVAK AKPINAR 

ÖZET 

Bu çalışmada güneş enerjisi destekli bir kurutucu tasarlanarak armut kurutulmuştur. Kurutma 

deney verilerinden kuru baz nem içeriği (MCd), ayrılabilir nem oranı (MR),kurutma hızı (DR) 

ve konvektif ısı transfer katsayısı (hc) değerleri hesaplanmıştır. Deney çalışmalarından elde 

edilen hc değerleri için lineer regresyon ve karar ağacı regresyon analizleri uygulanmıştır. 

Uygulanan regresyon analizleri ile hc değerlerinin modellemesi ve tahmini gerçekleştirilmiştir 

ve tahmin değerleri gösterilmiştir. Elde edilen modelin geçerliliğini belirlemek için, ortalama 

mutlak hata (MAE), kök ortalama karesel hata (RMSE), bağıl mutlak hata (RAE) ve kök bağıl 

mutlak hata (RRAE) analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak lineer regresyonu ve karar ağacı 

regresyonu sonucu hc değerleri için iki farklı model elde edilmiş, lineer regresyonunu analizinin 

daha az hata ile tahmin yaptığı hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Güneş enerjisi, Kurutma, Karar ağacı regresyonu, Lineer regresyon. 

Drying Of Pear Product In Food Drying System And Analysis Of Drying Values With 

Different Regression 

ABSTRACT 

In this work, a solar energy assisted dryer was designed and pear dried. Dry base moisture 

content (MCd), removable moisture content (MR), drying rate (DR) and convective heat 

transfer coefficient (hc) values were calculated from the drying experiments. Linear regression 

and decision tree regression analyzes were applied for hc values. Modeling and estimation of 

hC values have been performed with the regression analyzes applied. Mean absolute error 

(MAE), root mean square error (RMSE), relative absolute error (RAE) and root relative 

absolute error (RRAE) analyzes were performed to determine the validity of the obtained 

model. As a result, two different models for linear regression and decision tree regression 

resultant hc values were obtained and it was calculated that the analysis of linear regression 

predicts with fewer errors. 

Key Words: Solar energy, Drying, Decision tree regression, Linear regression. 
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BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNDE FAN HIZININ ISITMA VE SOĞUTMA 

YÜKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BU YÜKLERİN FARKLI HESAPSAL ZEKÂ 

YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ 

Mehmet DAŞ 

Erdem ALIÇ 

ÖZET 

Bu çalışmada portatif bir merkezi iklimlendirme sistemindeki hava kanalından geçen hava debisi 

değiştirilerek sistemin soğutma yükü (Qc) ve ısıtma yükü (Qh) hesaplanmıştır. Deney setine ait 

sirkülasyon fanının gücü değiştirilerek çeşitli hava hızları elde edilmiştir. Bu hesaplamalarda deney 

setinde bulunan sıcaklık, nem ve hava hızı sensörlerinden faydalanılmıştır. Beş farklı hava debisi 

değerlerinin iklimlendirme sisteminin ısıtma ve soğutma performansları üzerindeki etkileri 

gösterilmiştir. Deneylerden elde dilen Qc, ve Qh değerleri için Karar Ağacı regresyon, Çok katmanlı 

yapay sinir ağı (MLP) ve doğrusal regresyon yöntemleri kullanarak tahminsel modeller elde edilmiştir. 

Elde edilen tahminsel modellerin istatistiksel geçerliliğinin belirlenmesinde ortalama mutlak hata 

(MAE) ve kare ortalamalarının karekökü hata (RMSE) kullanılmıştır. Hesapsal zekâ yöntemleri 

arasında en iyi tahmini çok katmanlı yapay sinir ağının gerçekleştirdiği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  İklimlendirme, Soğutma yükü, Isıtma yükü, Hesapsal zekâ yöntemleri. 

The Effect Of Fan Speed On Heating And Cooling Loads In An Air Conditioning System And 

Estimation Of These Loads Different Computational Intelligence Methods 

ABSTRACT 

In this study, the cooling flow (Qc) and heating load (Qh) of the system were calculated by changing 

the air flow through the air duct in a portable central air conditioning system. Various air velocities were 

obtained by changing the power of the circulation fan of the experiment set. Temperature, humidity and 

air velocity sensors in the experimental set were used in these calculations. The effects of five different 

air flow values on the heating and cooling performances of the air conditioning system are shown. 

Predictive models were obtained by using Decision Tree regression, Multilayer artificial neural network 

(MLP) and linear regression methods for Qc, and Qh values obtained from experiments. The mean 

absolute error (MAE) and The root mean square error (RMSE) were used to determine the statistical 

validity of the predicted models. It has been shown that the best estimation of multi-layered artificial 

neural network among computational intelligence methods. 

Key Words: Air conditioning, Cooling load, Heating load, Computational intelligence methods 
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GÜNEŞ ENERJİ DESTEKLİ KURUTMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 

Mehmet DAŞ 

Ebru KAVAK AKPINAR 

ÖZET 

Günümüzde birçok yönden faydalanılan güneş enerjisi aynı zamanda gıda kurutma sistemlerinin 

vazgeçilmez enerji kaynağı haline gelmiştir. Kuruma; bir madde içinde bulunan sıvının uzaklaşmasıdır. 

Belli bir süreçte ürünün kuruma değerlerine gelmesini sağlayan ve değişik birimlerden oluşan (ısıtma, 

nem alma, nem verme vb.) ünitelerin bütününe de kurutma sistemi denir. Kurutma işleminde kullanılan 

sistemler sanayinin birçok dalında (gıda, kâğıt, çimento, kereste ve kimya sanayi gibi endüstri 

dallarında) yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada doğal enerji kaynağı olan güneş enerjisi 

hakkında bilgi verilmiştir. Güneş enerjisi kullanım alanları belirtilmiş, ülkemizde güneş enerjisi 

uygulamaları incelenmiştir. Gıda kurutma yöntemleri araştırılmış ve bu yöntemler arasında güneş 

enerjisi yardımıyla gıda kurutma sistemlerinin önemi açıklanmıştır. Gıda kurutmada güneş enerjisinin 

etkisi incelenmiştir. Ülkemizde ve dünyada gıda kurutma hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş, güneş 

enerjisi destekli gıda kurutma yöntemleri üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışmalar eşliğinde güneş 

enerjisi kurutma sistemlerinin etkinliği araştırılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Güneş Enerjisi, Gıda kurutma, Güneş enerjisi destekli gıda kurutma. 

Investigation Of Solar Energy Drying Systems 

ABSTRACT 

Today, solar energy has become an indispensable source of energy for food drying systems. Drying is 

the removal of liquid in a substance. In a certain period of time, the unit is made up of different units 

(heating, dehumidification, humidity, etc.), which enables the product to come to drying values and is 

also called the drying system. The systems used in the drying process are widely applied in many 

branches of industry (such as food, paper, cement, timber and chemical industries). In this study, 

information was given about solar energy which is a natural energy source. The use of solar energy was 

indicated and solar energy applications in our country were examined. Food drying methods were 

investigated and the importance of food drying systems with the help of solar energy among these 

methods is explained. The effect of solar energy on food drying was investigated. Studies on food drying 

were examined in our country and in the world and solar energy supported food drying methods were 

emphasized. The effectiveness of solar energy drying systems has been investigated and some 

suggestions have been made. 

Key Words: Solar energy, Food drying, Solar energy assisted food drying 
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DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BİTKİLER İÇİN STRATEJİK 

BİR UYGULAMA OLAN MİKORİZANIN ÖNEMİ 

Ayşin Güzel DEĞER 

Sertan ÇEVİK 

ÖZET 

Günümüzde, hızlı nüfus artışı, değişen iklim koşulları ve bitkilerin karşı karşıya kaldığı çoklu 

tehditler göz önüne alındığında özellikle yöresel olarak ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin 

yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  İçinde bulunduğumuz coğrafyada (Akdeniz bölgesi) 

yetişen bitkiler bu değişimlerden yüksek oranda etkilenmektedir. Tarımsal verim artışının 

sağlanmasında ana strateji verimin sürdürülebilir olmasıdır.   Gıda talebi her geçen gün artış 

göstermektedir. Günümüzde özellikle tarımsal kimyasallardan uzak doğal organik ürünler 

desteklenmektedir. Doğada organizmalar birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Bitki-

mikroorganizma etkileşiminin faydalarını kullanarak tarımsal kimyasallardan uzak tarım 

ürünlerinde verim artışı sağlanabilmektedir.  Özellikle Arbüsküler Mikorizal Funguslar  (AMF) 

toprakta bitki kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurarak bitki gelişimini desteklemektedir. 

Mikorizal mantarlar bitkinin beslenmesine, büyüme ve gelişmesine destek sağlamaktadır.  

Mikorizal mantarlar aynı zamanda bitkileri çeşitli zararlılara, hastalıklara karşı korumakta ve 

kuraklık, tuzluluk, ağır metal vb. gibi çevresel stres etmenleri karşısında bitkinin direncini 

arttırmaktadır. Akdeniz bölgesinde tarımı yapılan ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan 

narenciye, muz ve çilek gibi bitkilerde mikoriza uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu 

çalışmada temel amaç bitki gelişimi için stratejik bir öneme sahip olan mikoriza 

uygulamalarının önemini vurgulamak ve kullanım alanını genişletecek şekilde Doğu Akdeniz 

deki mevcut durumun ortaya konulup raporlanması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz Bölgesi, Mikoriza, Bitki Gelişimi 

The Importance of Mycorrhiza, a Strategic Application for Plants Grown in the Eastern 

Mediterranean Region 

ABSTRACT 

Today, considering the rapid population growth, changing climatic conditions and the multiple 

threats faced by the plants, it is of great importance to grow the plants with high economic value 

especially in the region. Plants that grow in our geography (Mediterranean region) are highly 

affected by these changes. The main strategy in ensuring the increase in agricultural 
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productivity is the sustainability of the yield. Food demand is increasing day by day. Nowadays, 

natural organic products, especially away from agricultural chemicals, are supported. 

Nowadays, natural organic products, especially away from agricultural chemicals, are 

supported. In nature, organisms interact with each other. By using the benefits of the interaction 

between plant and microorganisms, it is possible to increase productivity in agricultural 

products away from agricultural chemicals. Specifically, Arbuscular Mycorrhizal fungus 

(AMF) supports plant growth by establishing a symbiotic relationship with plant roots in soil. 

Mycorrhizal fungi support the plant nutrition, growth and development of the plant. 

Mycorrhizal fungi also protect plants against various pests, diseases and drought, salinity, heavy 

metal and so on. increases the resistance of the plant against environmental stressors. 

Mycorrhiza applications are carried out in the Mediterranean region, such as citrus fruits, 

bananas and strawberries. In this study, it is aimed to emphasize the importance of mycorrhizal 

applications which have a strategic importance for plant development and to present and report 

the current situation in the Eastern Mediterranean in order to expand its usage area. 

Key Words: Eastern Mediterranean Region, Mycorrhiza, Plant growth 
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BİR OLGU NEDENİ İLE AMELOGENESİS İMPERFEKTA 

Ebru DELİKAN 

ÖZET 

Giriş: Süt ve daimi dişlerin yapılarında veya görünümlerinde normalden sapmalar görülebilir. 

Estetik veya fonksiyonel açıdan sorun oluşturduklarında anomali olarak kabul edilirler. Diş 

anomalilerin çoğu çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır,  aileler sorunun teşhisi ve tedavisi 

için diş hekimlerine başvurmaktadır.  

Dişlerdeki gelişim bozuklukları sınıflamasında “doku anomalileri” kategorisine giren 

Amelogenesis İmperfekta (Aİ), dişlerdeki minenin yapısını, kalınlığını ve bileşimini etkileyen 

kalıtsal bir anomalidir. Aİ; hipoplastik, hipokalsifiye, hipomature ve hipomature, 

taurodontizmle beraber hipoplastik olmak üzere dört ana tipte sınıflandırılabilmektedir.  

Olgu: Dişlerindeki renk, şekil bozukluğu ve yeme içme sırasındaki hassasiyet şikayeti ile 

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş hekimliği Kliniği’ne başvuran 7 

yaşındaki erkek hastaya, yapılan klinik ve radyografik muayene sonucunda Tip III 

(hipokalsifiye tip) Aİ tanısı konmuştur. Kalıtımsal geçiş gösteren bu anomali açısından aile 

bireyleri sorgulandığında, diğer kardeşte de Aİ olduğu öğrenildi. Aileden alınan anamneze göre 

annenin gebelik sırasında ve çocuğun büyüme gelişim döneminde önemli bir rahatsızlık 

geçirmediği öğrenildi. 

Yapılan ağız içi muayenede anterior dişlerin kesici kenarlarında, posterior dişlerin ise okluzal 

yüzeylerinde minenin aşındığı, dişlerin sarı- kahverengi opak bir renkte olduğu görülmüştür. 

Minenin kolaylıkla aşınması nedeniyle okluzal dikey boyutta kayıp, hipersensivite, diş 

çürükleri mevcuttu. Yeni sürmüş olan daimi molarlarda da mine kaybı ve diş çürükleri 

mevcuttu.  

Sonuç: Aİ hastalarının tedavi planlamasında hastanın yaşı, sosyo-ekonomik durumu, 

anomalinin tipi, şiddeti gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu hastalarda erken diş 

kayıplarının önlenmesi, estetik ve fonksiyonun sağlanması için tedaviye erken yaşlarda 

başlamak önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Amelogenesis İmperfekta, Diş gelişim bozuklukları, Anomali. 
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Amelogenesis Imperfecta: A Case Report 

ABSTRACT 

Introduction: Deviations from normal can be seen in the structure or appearance of primary and 

permanent teeth They are considered as anomaly when they cause problems in terms of 

aesthetics or function. Most of the dental anomalies occur in childhood, families refer to dentists 

for diagnosis and treatment of the problem. 

Amelogenesis İmperfekta (AI), which belongs to the category of tissue anomalies in the 

classification of developmental disorders of teeth, is an inherited anomaly that affects the 

structure, thickness and composition of the teeth. AI can be classified in four groups as; 

hypoplastic, hypocalcemia, hypomature and hypomature, together with taurodontism and 

hypoplastic. 

Case: A 7-year-old male patient was admitted to Mersin University, Faculty of Dentistry, 

Pediatric Dentistry Clinic with the complaint of color, shape deformity and termal sensation in 

his teeth. When the family members were questioned in terms of this hereditary transmission 

anomaly, it was learned that the sister of him had AI, too. According to the anamnesis obtained 

from the family, it was learned that the mother did not experience any significant discomfort 

during pregnancy and also the child did not experience any significant discomfort during the 

growth period of the child. 

In oral examination, it was seen that the enamel was worn on the incisal edges of the anterior 

teeth and occlusal surfaces of the posterior teeth, and the teeth were yellow-brown opaque color. 

Because of the wear of the enamel easily, vertical dimension loss, hypersensitivity, dental caries 

were present. New erupted permanent molars also had enamel loss and tooth decay. 

Conclusion: In treatment planning of patients with AI, many factors such as age, socio-

economic status, type and severity of the anomaly are effective. In these patients, it is important 

to start treatment at an early age in order to prevent premature tooth loss, to achieve aesthetics 

and function. 

Key words: Amelogenesis Imperfecta, Anomaly, Developmental teeth deformities. 
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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 

ABSTRACT 
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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 
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ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

Remzi DEMİR 

ÖZET 

Farklı kültürlerden gelen pek çok insan aynı mekânları ve dünyayı paylaşarak iletişim 

imkânlarıyla da geçmişe göre çok daha fazla yüz yüze gelmektedir. Çokkültürlülük; 

öğrencilerin cinsiyetine, sosyal statüsüne, etnik, ırksal veya kültürel karakteristikle 

An Analysis of Teachers? Attitude Towards Multicululturalism Regarding Different 

Variables (Mezitli Province Sample) 

ABSTRACT 

World and spaces and interact with each other even more compared to the past through 

contemporary means of communication. Multiculturality; is based on the idea that each student 

shall have access to equal opportunities at school regardless of t 
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YARA TEDAVİLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KANTARON YAĞI KATKILI 

DOKU İSKELESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Didem DEMİR 

Ayşenur GÜREL 

Tasvir Aslı ZÜNBÜL 

Nimet KARAGÜLLE 

ÖZET 

Birçok bitkiden elde edilen tıbbi ürünler yara iyileşmesi için çok büyük bir potansiyele sahiptir. 

Çok sayıda bitki ve bu bitkilerden ekstra edilen bitki özütleri uzun süreler boyunca yara tedavisi 

için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Bu bitkilerden biri de çiçekli bir bitki olan ve Avrupa, 

Asya ve Kuzey Amerika'da yetişen Hypericumperforatum'dur. Türkiye'de “Kantaron yağı” 

olarak bilinen H. perforatum yağı, geleneksel tıpta yıllardır yaraların iyileşmesini hızlandırmak 

için insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle iyileşmeyen ya da 

kronikleşmiş yaralar için yara iyileşme süreci halk sağlığını etkileyen önemli endişelerden 

biridir. Diyabet, güçlü kuruluğu ve enfeksiyon gibi bazı nedenlerden dolayı kronik yaraların 

aylara kadar ulaşan uzun bir iyileşme süreci vardır. Etkili bir yara iyileşmesi için, enfeksiyonu 

engelleyen, yarayı kapatan, biyolojik olarak uyumlu, antimikrobiyal ve mekanik olarak stabil 

malzemeler gereklidir. Bu amaçla polimerik yara sargı malzemeleri, özellikle doku 

mühendisliği iskeleleri, kullanılır. Çalışmamızda kronik yaralarda kullanımak üzere, H. 

Perforatum yağının geleneksel olarak kullanılan yara iyileştirmeözelliği ile polimerik 

iskelelerin uzun süreli stabilite avantajını biraraya getirerek bir yara örtü materyali üretmeyi 

amaçladık. Bu amaçla, H. perforatum içeren bir dizi polimer iskelesi sentezlenmiş ve 

karakterizasyonun ön sonuçları araştırılmıştır. Gelecek çalışmalar, hazırlanmış iskelelerin 

antimikrobiyal ve in vivokarakterizasyonlarını içerecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kantaron, Hyperciumperforatum, doku iskelesi, yara tedavisi 

The Development Of St. John's Wort-Kantaronoil Additive Scaffold For Wound 

Healing  

ABSTRACT 

Medicinal products from many plants have immense potential for wound healing. A large 

number of plants and their extracts are used by folklore traditions for treatment of wounds for 

a long time. One of these plants is Hypericum perforatum which is a flowering plant and grown 

in Europe, Asia and North America. The oil of H. perforatum, known as “Kantaron oil” in 
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Turkey, has been commonly used by people in order to accelerate the healing of wounds for 

years in traditional medicine. Wound healing process particularly for non-healing or chronic 

wounds is one of the most important concerns for public health. Chronic wounds need a long 

healing time reaches to months due to some reasons such as diabetes, wound strong dryness 

and infections. For an effective wound healing biocompatible, antimicrobial and mechanically 

stable materials that prevent infection and cover the wound are required. For this purpose, 

polymeric wound dressing materials especially tissue engineered scaffolds are used. In our 

study, we aimed to combine the traditional wound healing effect of H. perforatum oil with long-

term stability advantage of polymeric scaffolds for the evaluation of wound dressing potential 

for chronic wounds. A set of H. perforatum oil incorporated polymeric scaffolds were 

synthesized and preliminary results of characterization were investigated. Future studies would 

include the antimicrobial and in-vivo characterizations of prepared scaffolds. 

Keywords: St. John'swort, Hyperciumperforatum, scaffold, chronicwound, woundhealing 
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ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ 

VE STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ İNCELENMESİ (TOROS ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ) 

Çilen DEMİR 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, üniversite çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve başa çıkma 

tarzları ile cinsiyet, yaş, evlilik durumu, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, üniversitedeki görevi, 

akademik unvanı, çalışma süresi ve algılanan gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı araştırılmasıdır. Psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile başa çıkma tarzları 

arasındaki ilişki de incelenmiştir. Araştırmaya Toros Üniversitesi’nde görev yapan akademik 

ve idari personelden 88 kadın, 62 erkek olmak üzere toplam 150 çalışan katılmıştır. Araştırmada 

Yetişkinlerde Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın 

amaçları doğrultusunda bağımsız örneklem t testi, tek faktörlü ANOVA, Pearson korelasyon 

analizi ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre çalışanlarında psikolojik dayanıklılık düzeylerinin 

cinsiyet, yaş ve çalışma süresi; başa çıkma tarzlarıyla cinsiyet, yaş, evlilik durum, 

üniversitedeki görevi, unvan ve çalışma süreleri açısından anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırmada bulunan bir başka sonuç ise üniversitede çalışanların psikolojik dayanıklılık 

düzeyleri ile başa çıkma stratejileri arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğudur. Regresyon analizi sonuçlarına göre kendine güvenli yaklaşım ve çaresiz yaklaşım 

değişkenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeyi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Stresle Başa Çıkma Tarzları. 

An Examination On The Psychological Resilience Levels And Stress Coping Styles 

Of University Employees ( Example Of Toros University) 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the psychological resilience levels and the coping 

style of university employees according to the variables of gender, age, marital status, number 

of children, education level, assignments in university, academic titles, duration of employment 
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and perceived income level as well as examining the relation between the psychological 

resilience levels and the coping styles. A total of 150 employees, including 88 female and 62 

male,  who are working as an academic and administrative personnel at Toros University have 

taken place in the study. Psychological Resilience Scale for Adults, Stress Coping Styles Scale 

and 'Personal Information Form' were utilized in the study.  

The obtained data have been analyzed by using the SPSS 20 package program. In accordance 

with the purpose of the study, independent sample t test, single factor ANOVA, Pearson 

correlation analysis and multiple regression analysis were applied. 

According to the data obtained in the study, a significant relation has been found between the 

psychological resilience levels of the employees with the aspect of gender, age and duration of 

employment; and the coping style with the aspect of gender, age, marital status, assignment in 

university, title and duration of employment. Another finding of the study is that a significant 

and a moderate level of positive correlation exists between the psychological resilience levels 

and coping strategies concerning the university employments. According to the results of 

regression analysis, self-confident approach and helpless approach variables were found to be 

a significant predictor of psychological resilience.  

Key words: Psychological Resilience, Stress Coping Style, Stres. 

 

ÜÇ FARKLI SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLARIN DURUMSAL  
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GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Abdurrahman DEMİR 

Ali İlhan BARUT 

Manolya AKIN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, üç farklı spor etkinliğine katılan çocukların durumsal güdülenme 

düzeyleri arasındaki farkı belirlemektir. 

Araştırmaya, Şanlıurfa’da yaşayan, 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 olan çocuklardan rastgele 

örneklem ile aktif video oyunu oynayan 1 grup, bosu egzersizleri yapan 1 grup ve masa tenisi 

oynayan 1 grup oluşturulmuştur.  Aktif video oyunu grubuna, ‘’nintendo wii’’  ve bosu egzersizi 

grubuna, bosu topları, masa tenisi grubuna da temel masa tenisi antrenmanları, haftada üç gün, 

günde 45 dakika, 8 haftalık antrenmanlar yaptırılmıştır.  Daha sonra üç gruba da ‘durumsal 

güdülenme ölçeği’ uygulanmış ve gruplar arasındaki farklara bakılmıştır. Parametrik sonuçlar 

için tek yönlü anova analizi, non-parametrik sonuçlar için ise kruskall wallis testi 

uygulanmıştır.  

 Yapılan analizler sonrasında, üç grup arasında içsel güdülenme (p= ,837; p>0,05), 

özdeşimle düzenleme (p= ,759; p>0,05), dışsal düzenleme (p= ,133; p>0,05) ve güdülenmeme 

(p= 838; p>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak, araştırmamızda hem aktif video hem de bosu topu ile yapılan egzersizlerin masa 

tenisi egzersizleri kadar çocukları içsel olarak güdülediği görülmüştür. Çalışmamızın Şanlıurfa 

ilinde olması ve araştırmaya katılan çocukların aktif video ve bosu topu ile ilk defa egzersiz 

yapmaları bu sonucun çıkmasında etkili olmuş olabilir. Dolayısıyla bu araştırmanın Türkiye’nin 

diğer şehirlerinde de yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aktif video,  Bosu topu, Masa Tenisi, Durumsal Güdülenme Ölçeği 
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Comparison of Situational Motivation Levels of Children Participating in Three 

Different Sports Activities 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the difference between the status of the children 

participating in three different sports activities. 

60 children who were living in Sanliurfa and whose mean age was 9.48 were taken on 

a voluntary basis with the consent of the Mersin University Ethics Committee, taking the 

informed consent form according to Helsinki criteria. A group of children who played active 

video games with random sampling and one group who made bosu exercises and a group 

playing table tennis were formed. Active video game group nintendo wii, bosu exercise group 

with bosu balls and table tennis group with basic table tennis training three days a week, 45 

minutes a day, 8 weeks training has been done. Then, the situational motivation scale was 

applied to 3 groups and the difference between the groups was examined. One-way anova 

analysis for parametric results and kruskall wallis test for non-parametric results. 

After the analysis, intrinsic motivation among the three groups (p = 837; p> 0,05), 

arrangement with identification (p = 759; p> 0,05), external arrangement (p = 133; p> 0,05) 

and not being motivated (p = 838; p> 0,05) it was found that there was no statistically significant 

difference. 

In conclusion, both active video and bosu ball exercises in our study were shown to be 

motivated by children as well as table tennis exercises. The fact that our study was in Sanliurfa 

and children participating in the study for the first time with active video and bosu ball may 

have been effective in this outcome. So it's advisable to perform research in other cities in 

Turkey. 

Keywords: Active video, Bosu ball, Table tennis, Situational Motivation Scale 
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MERSİN AĞACI (MYRTUS COMMUNIS) YAPRAĞI ÖZÜTÜ KULLANILARAK 

GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL BİYOSENTEZİ VE CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE 

PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU 

Didem DEMİR 

Şadi HAMDO 

Özlem YILMAZ 

Nimet KARAGÜLLE 

ÖZET 

Nanopartikül formunda gümüş (AgNPs), geniş çapta biyolojik uygulamalar gösteren 

antimikrobiyal özelliklerinden dolayı en çok kullanılan nanoparçacıklardan biridir. AgNPs; 

kimyasal, fiziksel ve biyolojik yollarla sentezlenebilir. Diğer yöntemler arasında; bakteriler, 

mantarlar ve bitkiler gibi canlı organizmaları içeren biyolojik sentez; güvenli, basit, düşük 

maliyetli, çevre dostu ve toksik olmadığı için daha çok tercih edilir. Literatürde birçok farklı 

bitki özütü kullanılarak AgNPsbiyosentezi ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Türkiye'nin 

Akdeniz bölgesinde Mersin ağacı olarak bilinen Myrtuscommunis, yara iyileşmesi için 

antimikrobiyal özelliklerinden dolayı birçok farmakolojik çalışmada kullanılmıştır. Bu 

çalışmada, M. communis'un yaprak özütü kullanılarak AgNPsbiyosentezi; Cevap yüzey 

yöntemi (RSM) - merkezi kompozit tasarım tekniği kullanılarak partikül büyüklüğünün 

optimizasyonu ve sentezlenmiş AgNPs’in kalitatif ve kantitatif analizlerle karakterize edilmesi 

amaçlanmıştır. Deney sonuçlarına göre üretilen AgNPs'in parçacık büyüklüğünü etkileyen üç 

önemli değişken olarak sıcaklık, gümüş nitrat derişimi ve yaprak ekstraktıderişimi 

belirlenmiştir. Optimum süreç koşulları belirlenmiş ve geliştirilen modelin geçerliliği 

doğrulanmıştır. Sentezlenen AgNPs'inkarakterizasyonu, UV-Visspektrofotometre, 

FourierTransformInfrared spektroskopisi ve Zetasizer analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Myrtuscommunis, gümüş nanopartikül, biyolojik sentez, optimizasyon, 

cevap yüzey yöntemi 

Biosynthesis Of Silver Nanoparticles Using Myrtus Communis Leaf Extract And 

Optimization Of Process Parameters Using Response Surface Methodology  

ABSTRACT 

Silver in the form of nanoparticles (AgNPs) is one of the most used nanoparticles due to its 

enhanced antimicrobial properties which show a wide range of biological applications. AgNPs 

can be synthesized by chemical, physical and biological routes. Among the other methods, 
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biological synthesis involving living organisms such as bacteria, fungi and plants is preferred 

as it is safe, simple, low cost, eco-friendly and non-toxic. Many studies are available on the 

biosynthesis of AgNPs using several plant extracts. Myrtus communis, locally known as 

“Mersin tree” in the Mediterranean region of Turkey, has been used in many pharmacological 

studies due to its antimicrobial properties for wound healing. The present study aims to 

biosynthesize AgNPs using aqueous leaf extract of M. communis; to optimize the particle size 

of AgNPs by using Response surface methodology (RSM) - central composite design technique 

and to characterize the synthesized AgNPs by both qualitative and quantitative analysis. Based 

on the experimental results, three significant variables influencing the size of AgNPs produced 

were identified as temperature, silver nitrate concentration and leaf extract concentration. The 

validity of the model developed was verified and optimum process conditions were determined. 

Characterization of the biosynthesized AgNPs was carried out using UV-Vis 

spectrophotometer, Fourier Transform Infrared spectroscopy and Zetasizer analysis. 

Keywords: Silver nanoparticles, Myrtuscommunis, Biosynthesis, Optimization, Response 

surface methodology. 
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XVII. AKDENİZ OYUNLARININ MERSİN SPOR TURİZMİNE ETKİLERİ 

Nevzat DEMİRCİ 

Yunus YILDIRIM 

Pervin Toptaş DEMİRCİ 

ÖZET 

Giriş: Akdeniz Oyunları düşüncesi, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin milli takımları arasında 

farklı spor dallarından yarışmaların gerçekleştirilebileceği bir organizasyon olarak ortaya 

çıkmıştır. Ülkeler geçmiş yıllarda büyük spor organizasyonlarını ciddi bir masraf olarak 

görürlerken özellikle son yıllarda gelişmekte olan ülkeler tarafından ev sahibi olabilmek için 

birbirleri ile yarıştıkları bir sektör haline gelmiştir. 

Amaç: Bu çalışma, 2013 yılında Mersin’in ev sahipliğini yaptığı XVII. Akdeniz Oyunları’nın 

Mersin Spor Turizmine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. 

Yöntem: Yöntemler: Akdeniz Oyunları ile mersin spor turizmi arasındaki bağlantılar, şu anda 

mevcut olan literatürün sistematik bir incelemesine dayanarak, MEDLINE (2000- 2018), 

PSYCHINFO (2000 - 2018), SCHOLAR.GOOGLE.COM ve ERIC veritabanlarında tarama 

yapılmıştır. 

Bulgular: Akdeniz Oyunları için kentte 11 yeni tesis inşa edilmiş ve oyunlar kapsamında 

Mersin’e 800 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. Ayrıca, oyunlar için Mersin’de toplam 48 

tesisin açılışı yapılmıştır. Yapılan yatırımlar sadece Mersin’deki oyunlar için değil oyunlar 

sonrasında da yerel halkın kullanımına açılması açısından önem taşımaktadır. Akdeniz oyunları 

kapsamında yapılan spor organizasyonundan hareketle mersindeki alternatif turizm çeşitliliğini 

artırmak spor turizmi açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır.  

Sonuç: Türkiye’nin spor turizminden elde ettiği geliri artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı. 

Bu kapsamda uluslararası çapta düzenlenen etkinliklerin sayısı artırılmalı. Bu amaçla yapılan 

tesislerin kullanım düzeyleri yeni organizasyon planlamaları ile yukarıya taşınmalıdır. Buna ek 

olarak sadece etkinliklerle değil, bireysel olarak seyahat eden sporseverlere yönelik de ürünler 

geliştirilmelidir. Yatırımlar Türkiye’nin spor turizm potansiyeliyle birleşip gelecek dönemde 

golf ve futbolun dışında başka spor dallarında da ülkemizi üst seviyelere taşıyacak projelere 

odaklanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Oyunları, Spor Turizmi, Mersin. 
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XVII. Effects of Mediterranean Games on Mersin Sports Tourism 

ABSTRACT 

Introduction: The idea of the Mediterranean Games has emerged as an organization where 

competitions from different branches of sports can be realized among the national teams of the 

Mediterranean coast countries. Countries have seen big sports organizations as a serious 

expense in the past years and have become a sector where they compete with each other in order 

to become a homeowner in recent years. 

Objective: aim of this study was to investigate the effects of Mediterranean Games on Mersin 

Sports Tourism. 

Method: The links between Mediterranean Games and myrtle sports tourism were scanned in 

MEDLINE (2000- 2018), PSYCHINFO (2000 - 2018), SCHOLAR. GOOGLE.COM and ERIC 

databases based on a systematic review of the current literature. 

Results: 11 new facilities were built in the city for the Mediterranean Games and an investment 

of 800 million TL was made in Mersin as part of the games. In addition, a total of 48 facilities 

were opened in Mersin for the games. The investments are important not only for the games in 

Mersin but also for the local people. Increasing the diversity of alternative tourism in the 

Mediterranean will provide significant gains in terms of sports tourism. 

In conclusion: The study should be done to increase the income derived from Turkey's sports 

tourism. In this context, the number of internationally organized events should be increased. 

The level of utilization of the facilities constructed for this purpose should be carried up with 

new organization planning.  

Key words: Mediterranean Games, Sport Tourism, Mersin 
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FİZİKSEL AKTİVİTE MUCİZE TEDAVİMİZ OLABİLİR Mİ? 

Nevzat DEMİRCİ 

İrfan YILDIRIM 

Pervin Toptaş DEMİRCİ 

Yasin ERSÖZ 

ÖZET 

Düzenli fiziksel aktivite sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli aktivitelerden biridir. Zarar 

görmekten korktuğunuz için, aktif hale geldiğinizden veya fiziksel aktivite düzeyinizi artırdığınızdan 

emin değilseniz, tempolu yürüyüş gibi orta yoğunluklu aerobik aktivitelerin çoğu insan için genellikle 

güvenlidir. 

Amaç: Fiziksel aktivite araştırması (FA); fiziksel aktivitenin tanımları, sağlık için yararları, y Can 

Physical Activity Be Our Miracle Treatment aygınlığı, ilişkisi ve müdahaleler şeklinde geniş bir bakış 

açısı sağlamak. 

Can Physical Activity Be Our Miracle Treatment? 

ABSTRACT 

Introduction: Regular physical activity is one of the most important activities you can do for your health. 

Because you're afraid of being harmed, moderate-intensity aerobic activities, such as brisk walking, are 

generally safe for people if you're not sure you're activated or increased your physical activity. 

Aim: Physical activity research (FA); To provide a broad perspective on definitions of physical activity, 

benefits, prevalence, relationship and interventions for health. 

Methodology: A high level overview of the reviews of published literature. 

Results: It has been suggested that regular FA health-related diseases have an effective primary and 

secondary preventive strategy against at least 25 chronic medical conditions with 20-30% risk reduction. 

Approximately 75% of adults act according to the recommended FA guidelines, while women, 

adolescents, and older adults have been found to have lower levels of FA-making than men. It was found 

that there were consistent relationships between FA and motivation, self-efficacy and self-regulation. 

The FA interventions show that small changes in the FA show a major impact on young people and 

adults. 

Conclusion: In studies related to FA, mechanisms that directly affect health and cause positive results 

should be determined. The FA dose, scope and validity, which may lead to clinically significant changes 

in the health status of individuals, should continue to examine innovative behavior modification 

techniques and also improve the access and duration of FA interventions. 

Key words: Physical Activity, Health, Treatment. 
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ZİYARETÇİLERİN EKONOMİK, SOSYAL-KÜLTÜREL 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. 

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 

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 
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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. 

 

 

ALATA SARIMSAĞININ MERİSTEM KÜLTÜRÜ İLE ARINDIRILMASI VE 

ÇOĞALTILMASI 

Nihal DENLİ 

Ceren ÖZCAN 

Atilla ATA 

ÖZET 

Sarımsak, başı oluşturan dişler ile vegetatif olarak çoğaltılmaktadır. Dünyada sarımsak 

üretiminde doku kültürü tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada temiz tohumluk 

materyalinin oluşturulabilmesi için materyal olarak AlataSarımsağı kullanılmıştır. 

AlataSarımsağı birden fazla virüs ile bulaşık olduğu için meristem kültürü ve termoterapi 

uygulaması birlikte yapılmıştır. Termoterapi uygulamasında başlar 37°C ve 52°C’de 10 dakika 

sıcak suda tutulmuştur. Her iki uygulama sonrasında da örnekler tüm virüsler açısından temiz 

bulunmuştur.  

Çoğaltım için sürgün ucu kültürü yöntemi uygulanmış, kardeşlenme aşamasına gelen bitkiler 

4-5 hafta süre ile beş kez alt kültüre alınmıştır. Kardeşlenme ortamı olarak 2 mg/l BA+0,5 mg/l 

IBA, 30 g şeker, 8 g/l agar MS besin ortamı oldukça başarılı bulunmuş ve çoğaltma katsayısı 

5-6 sürgün olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan köklenme ortamlarından en uygun olanı 

1,5mg/l IBA içeren MS ortamı olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sarımsak, virüs, meristem kültürü, termoterapi, mikroçoğaltım 
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Purification And Micropropagation Via Meristem Culture Of Alata Garlic 

ABSTRACT 

Garlic is vegetatively propagated using cloves. Tissue culture techniques are being used widely 

for production of garlic. In this study, Alata garlic was used to produce plant material which is 

virus-free. Since Alata garlic was infected with more than one type of viruses, meristem culture 

and thermotherapy were used together. In thermotherapy, two temperatures were tested 

separately. The cloves were incubated in hot water with 37°C and 52°C for 10 minutes. It was 

shown that the samples were virus-free after each thermotherapy application tested.  

For propagation, shoot tip culture method was used and the plants which came to the tillering 

stage were subcultured five times for four to five weeks.  The medium containing 2 mg/ml BA, 

0,5 mg/l IBA, 30 g sugar and 8 g/l agar MS was found to be a very successful for tillering for 

the plants (avg. 5-6 shoots). Also in this study, the MS medium containing 1,5 mg/l IBA gave 

the most successful results in plant rooting experiments. 

KeyWords: Garlic, virus, meristem culture, thermotherapy, micropropagation. 
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MERSİN İLİ İKLİM ALT BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI-MUT İLÇESİ İKLİMİ 

Hakan DOĞAN 

Abdullah ŞAHİN 

ÖZET 

Türkiye, dünyada orta kuşakta bulunmakta ve ılıman iklim bölgesinde yer almaktadır. 

Topografik özelliklerinden dolayı birçok farklı ekosistem ve iklimi barındırmaktadır. Bir 

bölgenin ikliminin belirlenmesinde o yere ait sıcaklık, yağış, basınç ve nem verilerinin ortaya 

konulması yeterli olmamakta; iklimi oluşturan bütün parametrelerin birlikte incelenmesi 

gerekmektedir. İklim farklılıklarında meteorolojik faktörlerin yanında enlem derecesi, deniz 

etkisi ve yükseltide etkilidir. Bu nedenle bir bölgedeki iklim farlılıkları ile ilgili çalışma yapmak 

oldukça karmaşık bir süreçtir. Buna rağmen üzerinde en çok çalışılan konulardan olup; 

iklimlerin sınıflandırılması ile ilgili geliştirilen yöntemlerin sayısı oldukça fazladır.  

Bu çalışma için Mersin Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından on (10) tanesinin verileri 

kullanılmıştır. Yükseklikleri gözetilerek otuz yılın üstünde veri setine sahip beş istasyon ile beş 

yılın üstünde veri setine sahip beş istasyon seçilerek Mersin ilinin alt bölgeler olarak iklim 

sınıflandırması Thornthwaite yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

(Yağış rejim İndeksi )Anamur, Çamlıyayla ve Mut, ilin genel iklim özelliklerinden farklılık arz 

eden bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu üç bölge içerisinde Anamur ve Mut için mikro 

klima bölgesi ifadesi kullanılabilir. Bu bölgeler içerisinde Çamlıyayla için veri setinin daha 

uzun süreli olması gereklidir. Diğer bölgeler içerisinde Uzuncaburç ve Gülnar, Silifke-Erdemli-

Mersin-Tarsus-Aydıncık bölgelerinden verileri itibariyle farklılık göstermektedir. Bu iki bölge 

için daha farklı bir tanımlama için veri setinin daha uzun süreli olması gereklidir. Silifke-

Erdemli-Mersin-Tarsus-Aydıncık alt bölgeleri genel olarak benzer iklim özellikleri 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim, Mikroklima bölgesi, Mut, Thornwhite. 

Mersin City Climate sub-Regional research-Mut Climate 

ABSTRACT 

Turkey, located in the middle belt and is located in the temperate regions of the world. Due to 

its topographic features, it has many different ecosystems and climate. In the determination of 

the climate of a region, it is not enough to reveal the temperature, precipitation, pressure and 

humidity data. All parameters that make up the climate should be examined together. In addition 
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to meteorological factors, the degree of latitude, sea effectan delevation are effective in climate 

differences. For this reason, studies on Climate variability in a regionare a complex process. 

However, it is one of the most studied topics; the number of Methods developed for the 

classification of climates is rather high. 

Ten of the Meteorological Observation Stations were used for this study. Five stations with data 

sets over thirty years and five stations with data sets over five years were Selected by 

considering their altitudes and the climate classification of Mersin province was done by using 

Thornth waitemethod. According to the results (precipitationregimeindex), Anamur, 

Çamlıyayla and Mut are emerging as regions which differ from the general Climate 

characteristics of the province. In thes ethreeregions, the expression of microclimate zone can 

be used for Anamur and Mut. Within the seareas, the dataset for Çamlıyayla must be longer. 

Within the other regions, Uzuncaburç and Gülnar differ from the Silifke-Erdemli-Mersin-

Tarsus-Aydıncık regions. For the setworegions, the data set must be longer for a different 

identification. Silifke-Erdemli-Mersin-Tarsus-Aydıncık sub-regions generally Show similar 

climate characteristics. 

KeyWords: Climate, Microclimatezone, Mut, Thornthwaitemethod. 
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MERSİN İLİ MUT İLÇESİNDE ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

ANALİZİ 

Hakan DOĞAN 

Abdullah ŞAHİN 

Cengiz TÜRKAY 

ÖZET 

Günümüzde pek çok ülkede çevrenin korunması konusundaki duyarlılık ve sağlıklı beslenmeye 

yönelik talepler artmakta organik zeytin ve zeytinyağına ilgi her geçen gün artmaktadır.  Bunun 

en önemli nedeni bu ürünlerin insan sağlığına yararlı bileşenleri daha fazla içermesidir. Bu 

çalışmada ülkemiz açısından çok önemli bir ürün olan zeytinin yetiştirilmesinde geleneksel 

yöntemlere alternatif olarak organik üretimin Mersin ili Mut ilçesinde uygulanabilirliği 

araştırılmıştır. Çalışma ile Mut ilçesinde meteorolojik koşullara bağlı olarak ilaçlamadan 

yapılan zeytin üretimi ve iklim arasındaki ilişkinin ortaya konulması hedeflenmiştir. 

Çalışma süresince zeytin sineği popülasyonuile zeytinde görülen diğer hastalık ve zararlıların 

bölgede takibi gerçekleştirilmiş ve Mut ilçesi uzun yıllar meteorolojik verileri ayrıntılı olarak 

analiz edilmiştir. Mut ilçesinde rüzgar, sıcaklık ve nem ile zeytin üretiminde zeytin sineği 

popülasyonunun olmaması ya da az olması arasında bir ilişkiden bahsedilebileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Çalışmanın arazi çalışmaları esnasında bölgeye özgü yerel çeşit olabileceği fark edilen yedi (7) 

farklı zeytin çeşidi ile ilgili olarak da çalışma başlatılmıştır. İzmir Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsüne Anamur ilçesinden (3),Bozyazı ilçesinden (1) ve Mut ilçesinden(3) 

olmak üzere toplamda  (7) numune teslim edilmiş ve  (7) farklı zeytin çeşidi için tescil 

başvurusu Mersin Valiliği ve Mersin Meteoroloji Müdürlüğü adına yapılmıştır. Tescil 

başvurusu yapılan çeşitler; Mut Çöpaşı, Mut Topalaşı, Mut Yağaşı, Bozyazı İlkin, Anamur 

Şahin, Anamur Mediha ve Anamur Merve’dir. 

Genel olarak organik tarım ürünleri pazarında yurtiçi üretim talebe göre şekillenmektedir. 

Yurtiçi talebi fiyat esnekliği nedeniyle çok yüksek olmamakla birlikte dış pazar talebine cevap 

verebilecek bir üretim sistemi kurularak Mut ilçesinin organik zeytin üretimi açısından sahip 

olduğu çok elverişli şartlar ve potansiyeli zaman kaybetmeden değerlendirilmelidir.. 

Anahtar Kelimeler: Zeytin, Mut, Organik, Meteorolojik Veriler. 
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Analysis Of Organic Olive Cultivation In Mut  

ABSTRACT 

Today, many awareness and demand fo rhealthyeating on theprotection of theenvironment in 

the country increasing interest in organic olive sand oliveoil is increasing witheachpassingday. 

The most important reason for this is that the seproducts contain more components useful for 

human health. In this study, as an alternative to the traditional methods in the cultivation of 

olives, which is a very important product for our country, the applicability of organic production 

in the province in Mersin was investigated. The aim of the study was to determine the 

relationship between olive production and Climate made from spraying in Mut due to 

meteorological conditions. 

During the study, olive fly population and other diseases and pests in olive were followed up in 

the regions and the meteorological data of Mut were analyzed in detail formany years. It was 

oncludedt hat there is a relationship etween wind, temperature and humidity in the Mut and the 

absence oforlowolive fly population in olive production. 

During the field study, seven (7) different olive cultivars were identified which could be local 

specific varieties. Izmir Bornova Olive Research Institute Anamur district (3), Bozyazi district 

(1) and Mut district (3) in total (7) Sample was delivered and (7) for different olive varieties of 

the application for the Mersin Governor's Office and Mersin Meteorological Directorate was 

made. Cultivars Applied for registration; Mut Çöpaşı, Mut Topalaşı, Mut Yağaşı, Bozyazı İlkin, 

Anamur Şahin, Anamur Mediha and Anamur Merve. 

In general, the domestic production of organic agricultural products market is shaped by the 

demand. but not very high because of the priceelasticity of domestic Demand along with a 

system of production that have very favorablec onditions in terms of organic olive production 

of Mut was established toanswer the demand in foreign markets and potential should be 

considered without delay. 

Keywords: Olive, Mut, Organic, Meteorological Data. 
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ÇUKURHİSAR NEKROPOL ALANINDAKİ ÖLÜ KÜLTÜ VE MEZAR TİPOLOJİSİ 

İlbey DÖLEK 

Nur İLGÜN 

ÖZET 

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi, İlkçağlardan beri, Suriye, 

Mezopotamya ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan tarihi Kral Yolu’nun kavşak noktasında 

bulunmaktadır. Kommagene Krallığı ve Roma Dönemlerinde iskân edildiğini düşündüğümüz 

Çukurhisar’ın geneline yayılmış durumda olan nekropol alanlarındaki mezar tipleri ve bölge 

yüzeyinde rastlanılan Gözetleme Kulesi ve Kale kalıntıları, bölgedeki söz konusu tarihlerde 

güçlü bir ailenin ya da yönetimin varlığı izlenimini yaratmaktadır. Bu çalışmada, 

Çukurhisar’daki arkeolojik verilere göre nekropol alanlarının yer tespiti ve mezar tipolojisi 

yapılmış ve bu tipolojiye göre ölü kültü hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, Çukurhisar, Nekropol, Ölü Kültü, Mezar Tipolojisi, 

Kaya Mezarları. 

Dead Culture and Grave Typology in Çukurhisar Necropolis. 

ABSTRACT 

The Çukurhisar neighborhood of Kahramanmaraş's Onikişubat district is located at the 

crossroads of the historic King's Road that connects Syria, Mesopotamia and Central Anatolia 

since ancient times. The type of tombs in the necropolis areas spread throughout Çukurhisar, 

which we thought were the Kingdom of Commagene and the Roman Periods, and the 

Surveillance Towers and Castle remains on the surface of the region are creating the impression 

of the presence of a strong family or government in the respective dates in the region. In this 

study, the location of the necropolis areas and the tomb typology were made according to the 

archaeological data in Çukurhisar and the information about the dead ash was given according 

to this typeology. 

Key words: Kahramanmaraş, Çukurhisar, Necropolis, Dead Culture, Grave Typology, Rock 

Tombs. 
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MEKÂNIN İNŞASINDA MÂNA ESASINDA DÜŞÜNMEK 

Süleyman DÖNMEZ 

ÖZET 

Kutsal bizatihi idrak dışı olmasına rağmen farklı form ve araçlarla kendini dünya ölçeğinde dışa 

vurmaktadır. Din, felsefe, sanat ve bilim kutsalın kendini dışa vurmasında hayatî öneme 

sahiptir. Müslümanlar inandıkları dinin –İslâm’ın- kutsallarını felsefe ve b/ilim üzerinden 

özellikle kurdukları şehirlerde veya daha özel mekânlarda estetik bir görünürlük 

kazandırabilmişlerdir. Günümüz itibariyle bizler için özlemli bir ideale dönüşen dünün gerçeği, 

atalarımızın sahip olduğu hangi inanç ve anlayış ile hayat bulmuştu? Bir mekân –yer- hangi 

felsefe ile ölümsüz bir ruh kazanabilmişti? 

Sunmak istediğimiz bildiri ile yukarıda yönelttiğimiz suallere felsefece bir cevap verilmeye 

çalışacaktır. Öncelikle kaybolan ruhun olduğu belirginleştirilecektir ki, kaybettiğimiz aslında 

gönlümüzdür. Ardında kaybedilenin yeniden nasıl bulunacağı üzerinde durulacaktır. 

Sorun iki temel kavram diyalektiğinde tartışmaya açılacaktır. Bu iki kavram, yer/mekân (topos) 

ile mahal (khora) kavramlarıdır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda mekân kavramı üzerinde 

çokça durulmaktadır. Lakin bizim mahal olarak Türkçeleştirdiğimiz “khora” kavramı pek 

bilinmemektedir. Oysa bir mekânın inşası ile bir mahalin inşası sonuçları açısından bütünüyle 

farklılaşmaktadır. 

Khora, Platon’un Timaios diyaloğunda tartışmaya açtığı bir kavramdır. Esasen ne olduğu çok 

açık değildir. Ancak Platon’un khora kavramını her şeyin kendisinde meydana çıktığı belirsiz 

bir “mekansallık” bağlamında kullandığı söylenebilir. Khora, topos olarak yorumlanmamalıdır. 

Çünkü topos/yer, madde temellidir, khora/mahal ise mana.  

Mekânın inşasında, bir başka ifadeyle, yerin ruh kazanmasında maddeden manaya gitmek ile 

mana esasında maddeyi biçimlemek çok farklı bir bilinç, tavır, duruş ister. 

Mana esasında düşünmek, yapmak ve yaşamak gönül sahibi bir insan olmakla mümkün olur. 

Bildiride sözü edilen çerçevede insan, inanç ve mekân kavramları çözümlenerek yeni bir 

okumaya tabii tutulacaktır. Ancak mevzu, kültür felsefesi zemininde yer –topos- anlayışının 

nasıl mahal –khora-olduğu sorunu ile özelleştirilip Akdeniz Bölgesi kültürel dinamikleri 

örneğinde temellendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Khora, topos, yer, mekân, mahal, gönül, kültür, Akdeniz 
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Therelationship Between Topos and Khora Concepts 

ABSTRACT 

Despite the fact that the Holy Self is out of cognition, it is manifesting itself on a world scale 

with different forms and means. Religion, philosophy, art and science have vital importance in 

the self-image of the sanctuary. Muslims have been able to gain an aesthetic visibility in the 

cities they have built their beliefs of religion - Islam, especially in philosophy and science, or 

in more specific places. What truths of yesterday, which have become a longing for us as of 

today, havecometo life with the belief and understanding that our ancestors have? Whatplace - 

where - could it have won an immortal soul with philosophy? 

With the declaration we want to offer, we will try to give a philosophical answer to the ones we 

have directed above. It will first become evident that the lost soul is, in fact, ourlost body. It 

will focus on how to find the lost one again. 

The problem will be discussed in twobasicconcepts. These two conceptsarespace(topos) and 

mahal (khora) concepts. Instudies on theconcept of space in Turkey it is heavilyemphasized. 

Thenotion of "khora", whichwelocatize as locality, is not known. However, it is completely 

different in terms of theconstruction of a place and the results of building a place. 

Khora is a conceptthat Plato has openedtodebate in theTimaiosdialect. It's not reallyclearwhat 

it is. It can be said, however, that Plato usedtheconcept of khora in thecontext of an ambiguous 

"spaceness" in whicheverything had begun to fruition itself. Khora should not be interpreted as 

topos. Because topos / place is matter base, khora / mahal is meaning. 

In the place of the place, in other words, in order to acquire the soul of the place, going from 

the material to the object, the form of the material in the sense of meaning requires a very 

different consciousness, attitude and posture. 

It is possible to think, to do and to live on the basis of man can be a person with heart. 

In the frame of the declaration, the concepts of man, faith and space will be resolved and will 

be subjects to a new reading. However, the issue will be triedt o be privatized with the question 

of how the place-mentality of the place-philosophy is on the ground of cultural philosophy and 

to be based on the cultural dynamics of the Mediterranean region. 

KeyWords: Khora, topos, place, heart, culture, Mediterranean 
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MERSİN YUMUKTEPE ARKEOLOJİK SİT ALANI KORUMA-PROJELENDİRME 

SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İpek DURUKAN 

ÖZET 

Yumuktepe, günümüzden 9000 yıl önce ilk yerleşimin kuruluşundan başlayarak Ortaçağ’ın 

sonlarına kadar sürekli yerleşim alanı olarak kullanılmış, günümüzde yaklaşık 20 metre 

yüksekliğinde görkemli bir höyüktür. Yumuktepe’de  1937 yılında arkeolojik kazıların 

başlamasıyla, Neolitik dönemden Ortaçağ’ın sonuna kadar Anadolu’nun yerleşim tarihi 

kronolojik bir silsile halinde açığa çıkmıştır. 

Yumuktepe kazıları, Akdeniz, Mezopotamya ve Anadolu kültür tarihinin doğru anlaşılmasını 

sağlamıştır. Yumuktepe’nin  konumu, son derece kritik bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi 

insanlar çok erken dönemlerden beri ticaret yapmakta, farklı coğrafyalardaki topluluklar 

gereksinimleri doğrultusunda mal değiş-tokuş ederek yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Yumuktepe Akdeniz kıyısında yer alması nedeniyle bir yandan bütün Akdeniz havzasının deniz 

ticaretinin içinde yer almış, öte yandan kuzey hinterlandında İç Anadolu’nun bulunması, onu 

kervan yolları ile Anadolu’ya açmıştır. Suriye-Mezopotamya toplulukları da denizden ve 

karadan Yumuktepe üzerinden hem Akdeniz havzasıyla hem de İç Anadolu’yla ilişki 

kurmuşlardır. Dolayısıyla Yumuktepe Neolitik Çağ’dan (MÖ 7000’ler) itibaren bu üç önemli 

coğrafi bölgenin toplumlarının kesişim noktası olmuştur ve her dönemde hem bu bölgelerin 

kültürel gelişimini hem de birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilmek için özel bir öneme sahiptir. 

Her dönemde Akdeniz havzası için ünik bir değere sahip Höyüğün tanıtımı ve sunumu yeterince 

yapılamamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk kazı(1937-1947) ekibinin çalışmasından 

yıllar sonra, 1992 yılında kazıların tekrar başlamasıyla çevre düzenlemesi projelerini 

başlatmıştır. Geçen 26 yılda Höyük ve çevresinin sorunları giderek artmasına rağmen malesef 

hazırlanan projelerin uygulanması mümkün olmamıştır.  

Bu çalışma, 2018 yılında hazırlanan ve halen Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onay 

sürecinde olan son proje de dahil olmak üzere, yıllar içinde alanın korunması ve sunumuna 

yönelik hazırlanan projeleri, hazırlanma süreçlerini, karşılaşılan ve aşılması hedeflenen 

sorunları konu edinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yumuktepe, Prehistorik, Arkeolojik Sit, Kültür Varlığı, Koruma 
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Evaluation of Conservation - Designing Processes of Mersin Yumuktepe Archaeological 

Site 

ABSTRACT 

Yumuktepe, starting from 9000 years before establishment of the first settlement until the end 

of Middle Ages was used as a permanent settlement area, is presently a magnificent 20 m high 

mound. The settlement date of Anatolia from the Neolithic period until the end of Middle Ages 

has been revealed in a chronological order since the archaeological excavations in Yumuktepe 

began in 1937. 

The excavations at Yumuktepe provided an accurate understanding of history of Mediterranean, 

Mesopotamian and Anatolian culture. Thus, the location of Yumuktepe is of critical 

importance.As it is known, trading has taken place since very early times, and communities in 

different geographies have been surviving by exchanging goods in line with their 

requirements.As Yumuktepe is located on the Mediterranean coast, it was included in the 

maritime trade of the entire Mediterranean basin. On the other hand, the presence of Central 

Anatolia in the northern hinterland, connected this region to Anatolia with caravan routes. The 

Syrian-Mesopotamian communities established relations with both the Mediterranean basin and 

Central Anatolia via the sea and land from Yumuktepe. Therefore, Yumuktepe has been the 

intersection point of the societies of these three important geographical regions since the 

Neolithic Age (7000 BC) and has a special importance to understand both the cultural 

development of these regions and their relations one to another. 

However, the mound, which has had a unique value for the Mediterranean basin in every era, 

cannot be presented as expected. The Ministry of Culture and Tourism launched urban design 

projects of the area in 1992 with the restart of excavations, many years after the first excavation 

(1937-1947). In the past 26 years, although the problems of the mound and its environment 

have increased gradually, implementation of the projects were not realized. 

This study focuses on these projects, their preparation, and problems encountered and problems 

to overcome. 

Key Words: Yumuktepe, Prehistoric, Archaeolojical Site, Cultural Assets, Conservation 
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KÜLTÜR 

 İhsan Fatih DURUKAN 

ÖZET 

Mersin ilinin mütevazi ilçesi Tarsus, hem geçmişte hem de günümüzde önemli zenginliklere 

sahiptir. Tarsus ilçesi 

ABSTRACT 

The county of Mersin province, Tarsus, has significant wealth both in the past and today. There 

are many historical monu 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLEN KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

BOZUKLUKLARI İLE KİŞİSEL ÖZELLİKLER, KIDEM VE VARDİYALI 

ÇALIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Ali DUYUM 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

Kas-iskelet sistemi bozuklukları, sağlık çalışanlarında sıklıkla görülen en yaygın iş kaynaklı 

rahatsızlıklardan biridir. Çalışmanın temel amacı, sağlık çalışanlarında sık olarak rastlanan ve 

sağlık hizmetini nitelik ve nicelik olarak aksatan işle ilgili kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları 

ile tanıtıcı özellikler, kıdem ve vardiya sistemi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Tanımlayıcı 

ve kesitsel olan çalışmada, kas ve iskelet sistemi belirtileri “Genişletilmiş Nordic Kas-İskelet 

Sistemi Anketi” kullanılarak değerlendirilmiştir. Diğer veriler yine öz değerlendirme anketleri 

aracılığı ile elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini,  Mersin Üniversitesi Hastanesinde bir 

yıldan fazla süre çalışan 452 hemşire ve hastabakıcıdan oluşan hedef popülâsyondan basit 

rastgele örnekleme yoluyla seçilen 139 hemşire ve hastabakıcı oluşturmaktadır. Kas ve iskelet 

sistemi rahatsızlıkları üzerinde etkili olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesinde ikili lojistik 

regresyon analizi uygulanmıştır. Kadın olmak, daha önce düşme, kayma, çarpma ya da trafik 

kazası geçirmiş olmak, düzenli olarak spor yapmak ve mevcut çalışılan birimdeki çalışma süresi 

istatistiksel olarak önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kas İskelet Sistemi Bozuklukları, Sağlık 

Çalışanları, Vardiyalı Çalışma 
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Association Between Individual Factors, Job Tenure, Shift Working and 

Musculoskeletal System Disorders Among Healthcare Workers 

ABSTRACT 

Musculoskeletal system disorders (MSD) are one of the most common work-related ailments, 

that are often seen among healthcare workers. The main purpose of this study is to investigate 

the relationship between individual factors, job tenure, shift working and MSD that are 

commonly seen amongst health care workers and that are disruptive to both quality and quantity 

aspects of health services. Other data were also collected by self administrative questionaires. 

The study sample included 139 nurses and caregivers selected by simple random sampling from 

a target population consisting of 452 nurses and caregivers working more than one year in 

Mersin University Hospital. Binary Logistic Regression Analysis technique was performed for 

identification of risk factors that may impact on MSD. Being a female, history of falling, 

slipping, hitting or traffic accident before, performing exercise regularly and working time in 

the current unit have been statistically significant factors. 

Key Words: Occupational Health and Safety, Musculoskeletal Disorders, Healthcare Workers, 

Shift Working 
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HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREVLİ EĞİTİCİLERİN VE 

YÖNETİCİLERİN GÖZÜNDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI 

İbrahim DÜNDAR 

Abdullah SAKAR 

Erol UYSAL 

Cenk AKAY 

ÖZET 

Bu çalışma, yetişkin eğitiminde öncü kurumlar olan Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan 

yönetici ve eğitimcilerin, yetişkin eğitimi uygulamalarında yaşadıkları sorunlar ile bu sorunlara yönelik 

getirilecek çözüm önerilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel 

bir araştırma olup, Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapan yönetici ve eğitimcilerin görüşleri 

alınmıştır. Bu kapsamda 4 farklı Halk Eğitimi Merkezinde görev yapan 27 kadın,10 erkek olmak üzere 

toplam 37 yetişkin eğitimi eğiticisi ile 1 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 3 yöneticiden görüş 

alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yönetici ve 

yetişkin eğitimi eğiticilerine uygulanan iki ayrı görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel 

veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yetişkin eğitimi yönetici 

ve eğitimcileri “yetişkin eğitimi konusunda eğitim almadıkları” ve “kursların iş garantisi sağlamadığı” 

gibi sorunlara dair görüş belirtmişlerdir. Bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ise yetişkin eğitimine 

yönelik eğitim almak ve kurs sonunda verilen sertifikaların geçerliliğinin sağlanması şeklide olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, Androgoji, Halk Eğitim Merkezi, Yetişkin Eğiticisi. 

The Problems Of The Adult Educatıon From The Vıews Of Educators And Managers At Publıc 

Educatıon Centres 

ABSTRACT 

There are serious problems in adult education around the world, whether in developed countries or in 

developing countries. When the problems are examined, the ignoring of the andragogy principles, the 

training of adult educators, the difficulties faced by the administrators of the institutions providing adult 

education, etc. are the difficulties experienced. This study was carried out to determine the problems of 

the administrators and educators who work in the Public Education Centers -the leading institutions in 

adult education- in the applications of adult education and to put forward suggestions for these problems. 

The research was designed in a descriptive survey model and the opinions of the managers and educators 

working in Public Education Centers were taken. In this context, a total of 37 adult education trainers 

(27 women and 10 men) and 3 managers (1 woman and 2 men), working in 4 different Public Education 

Centers, were interviewed. As data collection tools in the study, two different interview forms developed 

by the researchers were applied to the administrators and adult education trainers. In the analysis of data, 
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content analysis of qualitative data analysis techniques was used. As a result of the research, adult 

education administrators and educators expressed their opinions about such problems that “they did not 

have training about adult education” and “the courses do not bring job guarantee”. Suggestions to these 

problems were stated as receiving training for adult education and ensuring the validity of certificates 

issued at the end of the course. 

Key Words: Adult education, andragogy, public education centres, adult educators. 

 

19. YÜZYILDA MERSİN’İN TİCARİ HAYATI VE FİNANSAL KURUMLARI 

İlhan EGE 

Mersin’in kentsel gelişimi ve ticari hayatının tarihsel gelişimi incelendiğinde deniz ticaretine dayalı olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada da 19. Yüzyılda Mersin’in ticari hayatı ve finansal kurumları incelenecektir. 19. 

Yüzyıl’da Mersin limanının öneminin artması ile Mersin’in ticari hayatı da gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme ile 

birlikte finansal kurumlarda Mersin’de açılmaya başlamıştır. İlk finans kurumu olarak bankacılık faaliyetlerine 

Mavromati’nin 1872 yılında açtığı Hirisman ve Mavromati Evlatları yazıhanesinde başlanmıştır. Sonra o dönemde 

Osmanlı İmparatorluğu’nda finansal sektöre hakim olan gayri Müslümler tarafından Mersin’de farklı kuruluşlar 

açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu2nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk döneminde ise yerel bankalar 

kurulmuştur. Bu dönem kurulan bankalardan birisi ise Mersin Bankası’dır. Ticari hayattaki gelişmeler ve buna 

bağlı olarak finansal kurumlarda artış Mersin’de devam etmiştir. Aslında 19. Yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyılın 

başında da devam eden bu süreç 1929 Büyük Buhran’ın ülkemizi de etkilemesi ile sona ermiştir. 

Mersin's Commercial Life And Financial Institutions In The 19th Century 

ABSTRACT 

When the historical development of the urban development and commercial life of Mersin is examined, it is seen 

that it is based on sea trade. In this study, the commercial life and financial institutions of Mersin in the 19th 

century will be examined. With the increase in the importance of Mersin port in the 19th century, the commercial 

life of Mersin started to develop. With this development, the financial institutions started to be opened in Mersin. 

As the first financial institution, the Bank started its banking activities in 1872 at the office of ?Hirisman and 

Mavromati Sons?. Then different organizations were opened in Mersin by the non-Muslims who dominated the 

financial sector in the Ottoman Empire. The last period of the Ottoman Empire and the first period of the Republic 

of Turkey was established local banks. One of the banks established during this period is Mersin Bank. The 

developments in commercial life and accordingly the increase in financial institutions continued in Mersin. In fact, 

this process, which started in the 19th century and continued at the beginning of the 20th century, ended with the 

Great Depression of 1929 affecting our country. 
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SENUSİYYE TARİKATI’NIN İSLAM BİRLİĞİ GÖRÜŞÜ VE II. ABDÜLHAMİD’İN 

İTTİHAD-I İSLAM SİYASETİ 

Nagehan ELEMANA 

ÖZET 

Senusiyye tarikatı, Muhammed b. Ali es-Senusi (1791-1859) tarafından 19. Yüzyılın ortasında 

Kuzey Afrika’da teşkil edilmiştir. Senusiyye, yalnızca Kuzey Afrika ile sınırlı kalmayan tüm 

İslam coğrafyasına yayılan oldukça etkin bir tarikattır. Tarikatta İslam dünyasındaki 

ayrışmaların nedeninin emperyalizm olduğu düşüncesi hâkim olmuş, yeniden bir birlik 

sağlamak için antiemperyalist söylem ön plana çıkarılmış ve emperyal devletlere karşı sürekli 

cihad çağrısı yapılmıştır. Böylece tarikatın temel düsturlarından biri İslam birliği olmuştur. Bu 

nedenle Senusiyye, dini bir tarikat olmanın yanında siyasi bir cemiyet olarak da 

nitelendirilebilir.  

II. Abdülhamid devletin bekasını temin etmek için hilafetin gücünden yararlanmak ve 

İslamcılık fikrini siyasi bir ideoloji olarak kullanmak istemiştir. Burada ittihad-ı İslam 

ifadesinden kastedilen, tüm Müslümanların hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti’nin siyasi 

hâkimiyeti altında birleştirilmesidir. 

Daha önce Senusiyye tarikatı ve II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti hakkında birçok 

çalışma yapılmış olmasına karşın, Senusiyye tarikatının İslam birliği görüşü ile II. 

Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti arasında herhangi bir etkileşim olup olmadığı 

tartışılmamıştır. Bu çalışmada 1837-1933 yılları arasında Senusiyye tarikatı liderlerinin İslam 

birliği fikrini nasıl algıladığı ve yaymak için ne gibi faaliyetlerde bulundukları, Osmanlı 

aydınlarının İslam birliği fikrini benimsemelerinde katkılarının olup olmadığı, Senusiyye 

Tarikatı’nın İslam birliği görüşü ile II. Abdülhamid’in ittihad-ı İslam siyaseti arasında ne gibi 

benzerlikler, farklılıklar ya da etkileşimler olduğu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Senusiyye, İttihad-ı İslam, II. Abdülhamid, İslam Birliği. 

Senussi Tariqa's View of the Islamic Union and II. Abdulhamid's Politics of Ittihad-i 

Islam 

ABSTRACT 

Senussi tariqa was founded by Muhammad ibn Ali as-Senussi (1791-1859) in the middle of the 

19th century in North Africa. Senussi is a very activ etariqa, spreading to all the Islamic 

geography which is not limited only to North Africa. The general view in the tariqa was that 
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imperialism was the cause of the divergences in the Islamic world. for this reason anti-

imperialist discourse was foregrounded and a continuous call for jihad against the imperial 

states was made. Thus, one of the fundamental principles of the order was Islamic unity. For 

this reason, Senusiyya can be described as a political society in addition to being a religious 

sect. 

II. Abdülhamid wanted to use the power of the caliphate and to use the idea of Islamism as a 

political ideology in order to ensure the survival of the state. What is meant by the ittihad-i 

Islam expression is the unification of all the Muslims under the political domination of the 

Ottoman State, the center of caliphate. 

Although there have been many studies on the Senussi tariqa’s and II Abdulhamid's Ittihad-i 

Islam politics, it has not been debated whether there is any interaction between the Islamic 

Union view of the Senussi tariqa’s and the II Abdulhamid’s Islamic union politics. In this study, 

it is aimed to examine how the leaders of Senusiyya sect between 1837-1933, how they perceive 

and spread the idea of Islamic Union, whether or not the Senussi’s had contributed to the 

Ottoman intellectuals to adopt the idea of Islamic Union and what similarities, differences or 

interactions between Senussi Tariqa's view of Islamic Union and II. Abdulhamid's ittihad-i 

Islam politics. 

Keywords: Senussi, İttihad-i İslam, Abdülhamid II, İslamic Union. 
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KOLİKLİ ATLARDA AĞRI SKALALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cenk ER 

ÖZET 

Kolik terimi, atlarda birçok farklı etiyolojiden kaynaklı ve değişik şiddetteki koşulları belirtmek 

için yaygın olarak kullanılır. Genel anlamıyla ‘kolik’ abdominal ağrıyı ve bir hastalıktan çok 

bir semptomlar bütününü tanımlar. Bununla birlikte yıllar içerisinde atlarda abdominal ağrıının 

belirtilerini indükleyen hafif veya şiddetli tüm klinik belirtiler için ortak bir isim haline 

gelmiştir.   

Kolik vakalarında teşhis koyabilmek için mümkün olduğunca çok veri toplamaya ve sistematik 

bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Atın eşkali, iştah durumu, su tüketimi, dışkılama, ürinasyon, 

yemleme sıklığı, antrenman düzeni, anti paraziter uygulamalar, aşılamalar, daha önce geçirdiği 

rahatsızlıklar ve mevcut koliğin süresinin bilinmesi hem problemin yerini tespit etmek hem 

teşhis koymak hem de tedavinin planlanmasında önemlidir. Geleneksel teşhis yöntemlerine 

ilave olarak son yıllarda araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ağrı skalalarını kullanmak da 

problemin yerini ve şiddetini belirlemede son derece faydalıdır. Çünkü abdominal ağrının yeri 

ve şiddeti bir kez belirlendiğinde bundan sonra medikal ve cerrahi tedavi arasında tercih 

yapmak çok daha kolay olmakta; aynı zamanda da tedavinin başarı şansı artmaktadır. Bu 

derlemede atlarda kolik vakalarında meydana gelen akut abdominal ağrının şiddetinin ve 

yerinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan skalalardan beş tanesi değerlendirmeye alınarak 

literatür bilginin bir araya toplanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: At, kolik, ağrı, ağrı skalası 

Assessment of Pain Scales in Horses with Colic 

ABSTRACT 

Colic term is used to refer to several conditions of widely varying etiologies and severity in 

horses. Basically the term “colic” defines clinical signs of abdominal pain. Colic, therefore, 

describes a symptom, rather than a specific disease. However throughout the years, it has 

become a common name for various conditions from mild to severe which induce a horse to 

display clinical signs of abdominal pain. 

We need a systematic approach to evaluate colic and gather as much knowledge as we can for 

an accurate diagnose. Signalement, apetite, water consumption, defecation, urination, feeding 

regiment, exercise regiement, anti parasitic control, vaccinations, duration of colic and previous 
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diseases should be considered for an accurate diagnose, locating the problem and planning the 

future treatment. Addition to conventional colic examination it is very useful to follow the 

instructions in one of the pain scales composed by researchers to locate and diagnose the 

severity of the problem. Because once the location and severity of abdominal pain is 

determined, it is much easier to choose between medical and surgical treatment; at the same 

time the success rate of treatment is increasing. In this review, five of the scales which are 

frequently used in the determination of the severity and location of acute abdominal pain 

occurring in the cases of colic in horses were evaluated and it was aimed to gather literature 

information. 

Key Words: Equine, colic, pain, pain scale 

 

İŞ HAYATINDAKİ STRESİN ÇALIŞANLARIN ÖZEL HAYATINA ETKİSİ 

Sümeyye ER 

Nurcan TEMİZ 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

İş yaşamında gelişen teknoloji, hızlı üretim ihtiyacı, daha fazla kazanç elde etme isteği, 

çalışanların fiziksel olarak üstlerine düşen görevlerini artırmakla birlikte, psikolojik olarak stres 

altına girmelerine neden olmaktadır. Çalışma hayatındaki stres çalışanların özel hayatlarını da 

olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı farklı sektörlerdeki çalışanların, stresi özel 

hayatlarına yansıtma oranlarını belirlemek, sektörlere göre çözüm önerileri sunmaktır. 

Çalışmada, farklı sektörlerde (eğitim, sağlık, finans) toplam 45 çalışan ile yüz yüze görüşme 

metodu kullanılarak, çalışma hayatlarında strese girme nedenleri, aldıkları maaşın, çalışma 

arkadaşlarının ve özel hayatlarının bu stres üzerindeki etkileri araştırılmış ve iş yaşam stresleri 

hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ışığında, 

stresin, sağlık sektöründe çalışanların özel hayatını daha fazla etkilediği, finans sektöründe 

çalışanların ise iş streslerini özel hayata en az oranda yansıttıklarını söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışanlar, İş Stresi, Özel Hayat 

Effect of Working Life Stress on Private Life of Employees 

ABSTRACT 
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Development of technology, necessity for fast production and propensity for more earning are 

increased duties of employees physically as well as caused them to be stressed. Stress of 

working life effects private life of employees negatively. The aim of this study is to determine 

rate of employees, working in different sectors, that reflect work stress to their private life and 

to present solution proposals according to these sectors. For this purpose, 45 employees, work 

in education, health and finance sector, are interviewed with in order to research reasons of their 

stresses, effects of their salaries, their work friends and their private life on these stresses and it 

is tried to evaluate their work-life stresses. According to data obtained, it is possible to say that 

stress effects private life of employees in health sector more than private life of employees in 

education and finance sector. In addition, it is presented that, employees in finance sector reflect 

their stresses to their private life at minimum ratio compared to employees in health and 

education sector. 

Key Words: Occupational Health and Safety, Employees, Work Stress, Private Life 
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NANO TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TASARIMLARININ AKDENİZ BÖLGESİNDE 

KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Orhan ERDEN 

Tuncay ŞİMŞEK 

ÖZET 

Nano teknolojili ürün tasarımlarının, birçok sanayii bölgesinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesinde 

de kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak nano teknolojili ürün tasarımların sanayide kullanım 

fikri ortaya çıktıktan sonra bu fikrin sanayide başarı şansını belirlemek için ciddi değerlendirme 

süreçlerinden geçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme süreci; üretim, ekonomi, pazarlama, 

açısından yapılabilir. 

Üretim açısından değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranmaktadır; Tasarlanan yeni ürünün 

üretimi neleri gerektiriyor? Var olan kaynaklarla bu gereksinimler karşılanabiliyor mu, Yeni 

tesis ve ekipmanlara ihtiyaç var mı? Ürünü imal etmek için yeterli iş gücü var mı, Üretim için 

gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik edilebilir mi? Ekonomik Açıdan; yeni ürünün 

finansal potansiyeli, maliyeti, geri ödeme süresi nedir?.  Pazarlama, açısından 

değerlendirilirken şu sorulara yanıt aranır; Tasarlanması düşünülen yeni ürün için potansiyel 

pazar nedir?, Ürün için pazar geliştirmek gerekir mi? Veya uzun dönemde satış potansiyeli nasıl 

olmalıdır. 

Bu çalışma ile Nano Teknolojili ürün tasarımlarının Akdeniz Bölgesinde kullanımının 

değerlendirilmesi yapılarak sektörde farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nano teknoloji, Tasarım süreçleri, Tasarımın değerlendirilmesi. 

Evaluation of the Usage of Product Designs with Nano Technology in the Mediterranean 

Region 

ABSTRACT 

The usage of nano technology products in the Mediterranean Region, as in many industrial 

regions, is becoming widespread. However, after the idea of using nano technology product 

designs in industry, this idea must undergo serious evaluation processes in order to determine 

the chances of success in industry. This evaluation process; can be done in terms of production, 

economy, marketing. 
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In terms of production, the following questions are sought; What is required by the production 

of the new product? Is it possible to meet these requirements with existing resources? Is there 

a need for new facilities and equipment? Is there enough labor force to manufacture the 

product? Economically; What is the financial potential of the new product, cost, repayment 

period ?. In terms of marketing, the following questions are sought; What is the potential market 

for the new product that is intended to be designed? Or how long the sales potential should be. 

In this study, it is aimed to evaluate the Usage of Product Designs with Nano Technology in 

the Mediterranean Region and to raise awareness in the sector. 

Key Words: Nano technology, Design processes, Evaluation of design. 

 

AKDENİZ BÖLGESİNDE YENİLENEBİLİR FONKSİYONEL DOMATES 

KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE SWOT ANALİZİ 

Orhan ERDEN 

Tuncay ŞİMŞEK 

ÖZET 

Akdeniz Bölgesinde, bol olduğu zamanların dışında da kullanılabilmesi için tarım ürünlerinin 

doğru bir şekilde saklanması gıda sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Gıda saklama 

süreçlerinde alternatif enerji kullanımı hem çevrenin korunması hem de ekonomik açıdan 

birçok fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada, yeni bir Alternatif Enerji Kullanımlı Kurutma 

Sistemi olan “ Domates Kurutma Sistemi’nin tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım SWOT analizi 

ile değerlendirilmiştir. Yapılan SWOT analizi dört aşamadan oluşmaktadır. Güçlü Yönler 

aşamasında sistemin üstünlükleri, neleri iyi yapabildiği, Zayıf Yönler aşamasında nelerin eksik 

ve iyileştirilmeye gereksinim duyduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Fırsatlar aşamasında; 

önünüzde duran fırsatlar nelerdir, çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmaktadır sorularına 

cevap aranmıştır. Ayrıca fırsat yaratan kaynaklar; teknoloji ve pazarda oluşan değişimler, 

politika değişiklikleri, sosyo-kültürel yapıdaki değişimler ve yerel olaylar irdelenmiştir. 

Tehditler aşamasında; ne gibi engellerle karşılaşmakta, rakipleriniz ne yapmaktalar, beklenen 

iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi, değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor 

mu, finansal sorunlarınız var mı sorularına cevap aranmıştır. 

Anahtar Kelimeler: SWOT analizi, Alternatif Enerji Kullanımı, Kurutma Sistemi. 
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Renewable Functional Tomato Drying System Design and SWOT Analysis in the 

Mediterranean Region 

ABSTRACT 

In the Mediterranean Region, proper storage of agricultural products is very important in terms 

of food sustainability so that it can be used out of times when it is abundant. The use of 

alternative energy in food storage processes will provide both environmental protection and 

economic benefits. In this study, ’Tomato Drying System“, a new Alternative Energy Drying 

System, was designed. This design was evaluated by SWOT analysis. SWOT analysis consists 

of four stages. At the strengths stage, the strengths of the system and what it can do well while 

what is lacking and needs to be improved has been determined at Weaknesses stage, At the 

opportunity stage, the questions What are the opportunities in front of you? What are the 

interesting developments in the environment? were sought. Furthermore, resources that create 

opportunities; changes in technology and market, policy changes, changes in socio-cultural 

structure and local events were examined. Threats stage; the questions, what kind of obstacles 

do you encounter, what are your competitors doing, the expected job, are product or service 

standards changing?  Does changing technology threaten your position?, do you have financial 

problems? were sought. 

Key Words: SWOT analysis, Alternative Energy Usage, Drying System. 
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ACTH (ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON) ÖLÇÜMÜNDE N-

FENİLMALEİMİD'İNHEMOLİZ ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİ 

Berrin İmge ERGÜDER 

Mustafa DURMAZ 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, ACTH hormon ölçümünün hemolizden etkilendiğini ve interferansın N-

fenilmaleimid ilavesiyle ortadan kalktığını göstermeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Bir plazma havuzu elde etmek için hemolizsiz plazma numuneleri tercih 

ettik.Daha sonra tam kandan farklı konsantrasyonlardahemolizatlar hazırladık(1). Plazma 

havuzu ikiye bölünüp N-fenilmaleimid solüsyonunu bunlardan birine her mililitreye 5 

mikrolitre olacak şekilde ilave edildi(2).Maleimidli ve maleimidsiz örnekler 0, 0,5 ve 1 

g/dLhemolizat seviyelerinde 3 tekrarla çalışıldı. 0 g/dl hemolizat seviyeleri için serum 

fizyolojik kullanıldı. 

Bulgular: Maleimid eklenmeksizin 0, 0,5 ve 1 g/dl hemolizat seviyelerinde, sırasıyla 21,27pg 

/ml, 21,23pg /ml ve 16,61 pg /ml ACTH değerleri ölçüldü. Maleimid eklendiğinde ise, aynı 

düzeylerde (0, 0,5 ve 1 g/dl) 22,23pg /ml, 26,44 pg /ml ve 26,42 pg /ml ACTH sonuçları elde 

edildi. Her iki hemolizat seviyesinde, N-fenilmaleimid ilavesiyle istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde artmış olan ACTH hormonunun ölçümünde hemoliz kaynaklı negatif interferans 

gözlendi. 1 g/dl hemolizat seviyesinde hemoliz kaynaklı önemli bir interferans tespit edildi. 

Sonuç: ACTH hormonunun ölçümünde N-fenilmaleimidin eklenmesi hemolizin sebep olduğu 

azalmayı önleyerek daha doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır. Bu madde ve bu 

çalışma diğer peptit yapılı hormonlar üzerindeki etkiyi test etmek için öncü olabilir. 

Anahtar Kelimeler: N-fenilmaleimid,  ACTH, hemoliz 

Protective Effect Of N-Phenylmaleimide On Hemolysis In ACTH Measurement 

ABSTRACT 

Purpose: Inthisstudy, weaimedtoshowthat ACTH hormone measurement are affected by 

haemolysisandthattheinterference has beenremovedbytheaddition of N-phenylmaleimide. 

MaterialsandMethods: Wechosenon-hemolyzedplasmasamplestoobtain a plasmapool. 

Thenwepreparedhemolysates at different concentrations from Whole blood (1). 

Theplasmapoolwassplit in halfandN-phenylmaleimidesolutionwasaddedtoone of them as 5 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

167 

microliterspermilliliter (2).Westudiedmaleimideandnon-maleimidesamples at 0, 0.5and 1 g/dl 

hemolysatelevelsbyrepeated 3 times. Weused normal salineinstead of hemolysatefor 0 g/dl 

hemolysatelevels. 

Results: The ACTH valuesmeasured at hemolysatelevels of 0, 0.5 and 1 g/dl 

withoutaddingmaleimidewere 21.27, 21.23 and 16.61pg/ml, respectively. 

Whenmaleimidewasadded, weobtained 22.23, 26.44 and 26.42 pg/mlACTH results at 

thesamelevels (0, 0,5 and 1 g/dl).At bothhemolysatelevels, hemolysis-

inducednegativeinterferencewasobserved in themeasurement of ACTHhormone, whichin 

creased statisticallys ignificantly by the addition of N-phenylmaleimide.A significant 

hemolysis-related interference was detected at the1 g/dl hemolysatelevels. 

Conclusions: Addition of N-phenylmaleimide in themeasurement of ACTH 

hormonewillhelptoachievemoreaccurateresultspreventinghemolysis-induceddecline. Itmight 

be thepioneerto test itseffect on otherpeptidestructuredhormones. 
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İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL RİSK 

FAKTÖRLERİ (2016-2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI) 

Umut ERGÜN 

Funda KAHRAMAN 

Uğur EŞME 

ÖZET 

Bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarını etkileyen psikososyal risk faktörlerinin 2016 ve 2017 

yıllarında yapılan saha araştırmaları ile 2018 yılında yapılan saha araştırmasının 

karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı, iş güvenliği uzmanlarının (İGU) 

mesleklerini beklenen düzeyde icra etmelerine engel teşkil eden psikososyal risk faktörlerinden 

ne seviyede etkilendiklerinin yıllar çerçevesinde karşılaştırarak, karar vericilere Türkiye?de iş 

sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda ve İGU özelinde son üç yıldaki gidişatın ne olduğuna dair 

fikir vermektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu yıllarda yurt çapında iş güvenliği 

uzmanlarının katılımı ile yaptığımız üç anket çalışmasının sonuçları detaylı olarak 

değerlendirilmiştir. Yaşanılan psikososyal olumsuzlukların giderilmesinin, iş güvenliği 

konusunda aktif rolü üstlenen uzmanın daha verimli çalışmasına olanak sağlayacağına ve bu 

sayede iş kazası sayısının giderek azalacağına inanmaktayız. Bu sebeple konu hakkındaki 

gidişatın ilgili kişiler tarafından bilinmesinin, ülkemizdeki İSG faaliyetlerinin gelişimine katkı 

sağlayacağını düşünüyoruz. Çalışmanın sonucu açıkça gösteriyor ki; ülkemizde büyük oranda 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) çatısı altında hizmet vermekte olan iş güvenliği 

uzmanlarının yaptıkları işten duydukları memnuniyetsizlik ve firmalara sundukları iş güvenliği 

hizmetlerini yeterli bulmama durumu söz konusudur. 

Psychosocial Risk Factors Affecting Occupational Health And Safety Experts 

(Comparison Of 2016-2017-2018) 

ABSTRACT 

In this study, was made a comparison of the field survey conducted in 2016 and 2017 with the 

field survey conducted in 2018 for the psychosocial risk factors affecting the occupational 

health and safety experts. The main objective of the study is to compare the psychosocial risk 

factors that prevent occupational health and safety experts (HSE) to perform at the expected 

level, within the frame of these years and to give an idea to decision makers about, what is the 

trend of the three years base on occupational health and safety (OHS) in Turkey with specific 
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to HSE. In line with this purpose, the results of three surveys conducted in that years with the 

nationwide participation of HSE have been evaluated in detail. We believe that the elimination 

of the psychosocial negativities will allow the experts, which take an active role in OHS, to 

work more efficiently, and the number of business accidents will gradually decrease. For this 

reason, we think that knowing the progress of the subject by related people; will contribute to 

the development of OHS activities in our country. The result of the study shows that; 

occupational safety expert's, who are working a large extent under the roof of the joint health 

and safety unit in our country, they dissatisfy with their job and do not find enough occupational 

health and safety services that they provide to the companies. 
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LABORATUVAR TEKNİSYENLERİNİN MARUZ KALDIĞI ERGONOMİK 

RİSKLERİN OWAS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Umut ERGÜN 

Funda KAHRAMAN 

Uğur EŞME 

ÖZET 

İş dünyasında öteden beri süregelen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, çalışanların iş üretme 

performansları ile yaşam kalitelerini olumsuz biçimde etkileyen en önemli meslek 

hastalıklarından biridir. Bu olumsuz etkilenme kesinlikle giderilmesi gereken ve çoğunlukla 

temel ergonomik iyileştirmelerle bile düzeltilmesi mümkün sorunlardır. Çalışanların yaşadığı 

bu sorunlar, iş sağlığı ve güvenliğinin de direkt ilgi alanına girmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Mersin ilinde faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda çalışan laboratuvar teknisyenlerinin, 

maruz kaldığı ergonomik risklerin OWAS ergonomik risk değerlendirme yöntemiyle 

incelenerek, sorunların derecesi ve çözümlerini ortaya konulmasıdır. Çalışmanın sonucu ortaya 

koyuyor ki; laboratuvar çalışanlarının karşılaştığı ergonomik risklerin OWAS skoru orta 

seviyededir. 

Evaluation of Ergonomic Risks Exposed to Laboratory Technicians by OWAS Method 

ABSTRACT 

Musculoskeletal system disorders that have been continuing in the business world are one of 

the most important occupational diseases, which negatively affect the performance of 

employees and their quality of life. These adverse effects are problems that must be rectified 

and often corrected even with basic ergonomic improvements. These problems, which are 

experienced by employees, are also of direct concern to occupational health and safety. The 

purpose of this study is to examine the ergonomic risks of laboratory technicians who are 

working in a health facility operating in Mersin province by using the OWAS ergonomic risk 

assessment method and to present the level of ergonomic risk problems and solutions of the 

problems. The result of the study is that, The OWAS score of the ergonomic risks faced by 

laboratory employees is moderate. 
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ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BEYAZ BAŞ LAHANA SARMASININ TEKSTÜREL 

ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 

Evren Çağlar EROĞLU 

Rıdvan ARSLAN 

ÖZET 

Çalışmada haşlanmış ve pişirilmiş beyaz baş lahana (Brassica oleracea var. capitata subvar. 

alba) örneklerinin taze kontrol örneklerine göre tekstürel özelliklerindeki değişimin iğne uç 

prob, 3mm silindirik prob ve jilet bıçağı prob kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır 

Taze lahana örnekleri metal kalıp kullanılarak 5x15 cm kesilerek kısa kenar etrafına sıkıca 

sarılıp lastik ile bağlanmış ve kaynar su içerine bırakılmıştır. Taze, 5 dakika haşlanmış (5dak) 

ve 20 dakika (20dak) haşlanmış sarmalardan analiz için örnek alınarak kağıt havlu üzerinde 

soğumaya bırakılmıştır.  Örnekler tekstür analiz cihazında (Brookfield CT3, ABD) 3 farklı prob 

kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar sertlik-H (N), geri kazanılabilir deformasyon siklusu-R 

(mm) ve toplam iş-T (mm) cinsinden ölçülmüştür. 

20dak örneklerde iğne ile delme işlemi örneklerin yumuşaklığı nedeniyle gereken hassasiyette 

yapılamamıştır. İğne ile delme işleminde 5dak ve 20dak örneklerinde H, R, T değerleri 

istatistiki olarak farklı bulunmuştur (p <0,001). Silindirik prob ile yapılan delme işleminde taze 

örneğin H, R ve T değerleri 5dak ve 20dak örneklerinden istatistiki olarak farklı bulunurken 

(p<0,001), 5dak ve 20dak örneklerde H ve T değerleri arasında fark bulunmamıştır (sırasıyla 

p=0,19 ve 0,47).  5dak ve 20dak örneklerde R değerleri arasında ise istatistiki olarak önemli 

derecede fark bulunmuştur (p=0,002). Bıçak ile kesme işleminde taze örnek ile haşlanmış 

örnekler arasında H ve T değerleri bakımından önemli bir fark bulunmamış olsa da (sırasıyla 

p=0,98, 0,24) R değerleri istatistiki olarak farklı çıkmıştır (p=0,02). Haşlanmış ve pişmiş 

örneklerde ise H ve T değerleri istatistiki olarak farklı olup (p<0,001) R değerleri arasında fark 

bulunmamıştır (p=0,096). 

Anahtar Kelimeler: Tekstür Analizi, Isıl işlem, Beyaz Baş Lahana. 

Analysis Of Textural Properties Of Heat Treated White Cabbage 

ABSTRACT 
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In this study, it is aimed to examine the variation of textural properties of fresh control, boiled 

and cooked white cabbage samples (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) using needle 

probe, 3mm cylindrical probe and razor blade probe 

Fresh cabbage leaves were cut by 5x15 cm by using a metal mold and tightly wrapped around. 

Samples were put in boiling water. Fresh, 5 min boiled (5min) and 20 minutes boiled (20min) 

cabbage samples were taken for analysis and allowed to cool on paper towels. The samples 

were analyzed using 3 different probes by texture analyzer (Brookfield CT3, USA). The results 

were measured in terms of hardness-H (N), recoverable deformation cycle-R (mm) and total 

work cycle-T (mm).  

Needle probe analysis of 20min samples could not be performed due to the softness of the 

samples. There was a statistically significant difference between the H, R and T values in the 

5-min and 20-min samples (p<0.001).  H, R and T values of fresh sample were found to be 

statistically different from 5 min and 20min samples (p<0.001). Although, no difference was 

found between H and T values of 5min and 20min samples(p = 0.19 and 0.47, respectively) 

there was a statistically significant different R values between 5min and 20min samples (p = 

0.002). There was no significant difference between the fresh samples and the boiled samples 

in terms of H and T values (p = 0.98, 0.24, respectively). However, R values were statistically 

different (p = 0.02). H and T values were statistically different in boiled and cooked samples (p 

<0.001) and there was no difference between R values (p = 0.096). 

Key Words: Texture Analysis, Heat treatment, White Cabbage. 
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LIPIDOMIC ANALYSIS IN SARI ULAK OLIVE CULTIVARS AND CLONES BY 

USING OPLS-DA 

Evren Cağlar EROĞLU 

Cengiz TURKAY 

Ali TEKİN 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compare the fatty acid compositions of seven Sarı Ulak clones, 

which were selected in terms of high yield and quality properties, and four registered Sarı 

Ulak varieties with the OPLS-DA Multivariate Statistical Analysis methods.  

Seven clone samples and four control samples were obtained from genetic resources and 

adaptation parcel of Alata Horticultural Research Institute (Mersin, Turkey). The samples 

were analyzed repeatedly. Fat extractions were carried out using an automatic soxhlet 

extractor (Gerhard, SOX412, and Germany). Fatty acid composition was determined by Gas 

Chromatography- flame ion detector (GC-FID) (Shimadzu, GC-2010 plus ATF, Japan) 

according to FAME method. Pattern of fatty acids in each sample from control and clones 

groups were analyzed by SIMCA- V14.0 software (Umetrics AB, Umea, Sweden). 

Differences in fatty acids between two groups were identified according to S-plot, 

descriptive analysis, VIP plot and loading column plot.  

Fatty acid profiling by GC-FID showed that fourteen types of fatty acids were found in both 

clone and control groups. The score plots of OPLS-DA model after pareto scaling showed 

that there were clear discrimination between two groups (R2X=0.909, R2Y=0.849, 

Q2Y=0.508). Oleic acid (C18:1) were statistically less in control groups than clones 

(p=0.003). It also gave the highest VIP value, which gives contribution of one component to 

the classification of groups.  Palmitic Acid (C16:0) and Palmitoleic Acid (C16:1) were 

statistically higher in control groups (p=0.01 and p=0.004). Heptadecanoic Acid (C17:0), 

Cis-11 Eicosenoic Acid (C20:1n9) were statistically higher in clones (p=0.005 and p=0.047). 

Key Words: Lipidomic, Sarı Ulak, OPLS-DA, Fatty acid. 
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BAZI MANDARİN, ALTINTOP VE PORTAKAL ÇEŞİTLERİ İLE MANDARİN 

MELEZLERİNİN HS-SPME YÖNTEMİYLE UÇUCU BİLEŞİKLERİNİN TESPİTİ 

Evren Caglar EROĞLU 

Ubeyit SEDAY 

Celile Aylin OLUK 

ÖZET 

Çalışmada tepe boşluğu (HS) katı faz mikroekstraksiyon (SPME) yöntemiyle çeşitli mandarin, 

portakal, altıntop turunçgil çeşitleri ve bunların hibritlerinin uçucu bileşen analizlerinin 

yapılması amaçlanmıştır. Uçucu bileşenlerin bulunması amacıyla Gaz kromatografisi-kütle 

spektrometresi (GC-MS- Shimadzu QP2010 SE, Japonya) kullanılmıştır. Ekstraksiyon işlemi 

SPME fiber (CAR/PDMS, Supelco, ABD) ve otomatik örnekleme sistemi (AOC-5000, 

Japonya) kullanılarak yapılmıştır. Analizler SPME fiber üzerine uçucu bileşenlerin 

adsorpsiyonu ve bu bileşenlerin GC-MS enjeksiyon portuna desorpsiyonu ilkesine göre 

yapılmıştır. Çalışmada Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü genetik parselinde bulunan 

Robinson (Klemantin x Orlando tanjero) , Kara (King x Owari satsuma), Klemantin (Citrus 

reticulata) mandarinleri, kokteyl altıntop (Citrus paradisi), Valencia portakal(Citrus sinensis), 

10-18 (Klemantin × Kara), 39-9 (Klemantin × Cocktail), 38-13 (Klemantin × Cocktail), 20-2 

(Klemantin × Valencia) ve 7-19 hibritleri (Klemantin × Kara) kullanılmıştır. GC-MS okumaları 

sonucunda bütün örneklerde en belirgin uçucu bileşenin D-limonene (>%87), ?-mirsen 

(>%2,98) ve dekanal (>%0,04) olduğu tespit edilmiştir. Bu üç bileşen, bütün örneklerde toplam 

uçucu bileşenlerinin %95?inden fazlasını oluşturmaktadır. En düşük ve en yüksek D-limonen 

değerleri klemantin mandarinde ve 7-19 hibritinde çıkmıştır (sırasıyla %87,7 ± 0,25 ve 

%95,65± 0,45). En düşük ?-mirsen değeri kara mandarinde çıkarken (%3,10 ± 0,16), en yüksek 

ise 20-2 hibritinde ( %5,92± 0,78) bulunmuştur. Dekanal bileşeni bakımından en yüksek değer 

%2,15±0,35 ile klemantin mandarinde çıkarken en düşük değer Valencia portakal da 

bulunmuştur (%0,05± 0,01). 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to perform volatile component analysis of various mandarin, orange, 

grape fruit and their hybrids by using head space (HS) solid phase microextraction (SPME) 

method. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS-Shimadzu QP2010 SE, Japan) was 

used to find the volatile components of different citrus varieties and hybrids. Extraction of 

volatile components was performed by using SPME fiber (CAR / PDMS, Supelco, USA) and 
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otosampler system (AOC-5000, Japan). The analyzes were carried out on the basis of the 

adsorption of volatile components onto SPME fiber and desorption of these components into 

the GC-MS injection port. In this study, Robinson (Klemantin x Orlando tanjero), Kara (King 

x Owari satsuma) and Clementine (Citrus reticulata) mandarins, cocktail grape fruit (Citrus 

paradisi), Valencia orange (Citrus sinensis), 10-18 (Clementine × Kara), 39-9 (Clementine × 

Cocktail), 38-13 (Clementine × Cocktail), 20-2 (Clementine × Valencia) and 7-19 hybrids 

(Clementine × Kara) were used. As a result of GC-MS readings, the most prominent volatile 

components were found to be D-limonene (> 87%), ?-mrycene (> 2.98%) and decanal (> 

0.04%). These three components constitute more than 95% of the total volatile components in 

all samples. The lowest and highest D-limonene values were found in the Clementine mandarin 

and 7-19 hybrids (87.7 ± 0.25% and 95.65 ± 0.45%, respectively). The lowest ?-mrycene value 

was found in the Kara mandarin (3.10 ± 0.16%) and the highest in the 20-2 hybrid (5.92 ± 

0.78%). The highest value for the decanal volatile component was 2.15 ± 0.35%, while the 

lowest value was found in Valencia orange (0.05 ± 0.01%). 
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MERSİN KIYI AKİFERİNDE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA: ÖN 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI 

Nihan Aydın ERTUĞRUL 

Zübeyde Hatipoğlu BAĞCI 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 

ÖZET 

Fosil yakıtların tüketimine bağlı olarak artan sera gazları salınımı, küresel ısınma ve yerkürenin 

kaynaklarının aşırı tüketimi gibi çevresel konularda bilinçlenmenin artmasıyla birlikte son 

yıllarda jeotermal enerji, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanıma alınabilmesi amacıyla geliştirilen teknikler giderek daha fazla önem kazanmıştır. Sığ 

zemin ve yer altı akiferlerinin ısı potansiyelinden faydalanmaya yönelik olarak başta Avrupa 

ülkelerinde olmak üzere son on yılda artan düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 

yeraltında termal enerji depolama yöntemlerinden biri olarak kabul edilen Akifer Termal Enerji 

Depolama Sistemleri (ATES), yenilenebilir enerji tedarikinde sürdürülebilir bir alternatif 

oluşturmaktadır. ATES tekniğinin uygulama ve kullanımı, mevsimsel ısı depolaması ile 

binalarımızda sürdürülebilir bir iklimlendirme sağlayarak fosil enerji tüketimini azaltmaya 

katkıda bulunabilmektedir. Bu çalışma kapsamında Mersin ili sınırları içindeki Mersin Kıyı 

akiferinde, ATES tekniği kullanımının bölgedeki binalarda iklimlendirme ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Bu amaçla, ATES tekniği ile ilgili daha 

önce yapılan sayısal modelleme ve termal performans çalışmaları değerlendirilerek bahsedilen 

tekniğin kullanım potansiyeli irdelenmiştir. 

ABSTRACT 

With the increasing awareness on environmental issues regarding the increasing greenhouse 

gas emissions, global warming and exploitation of earth’s resources due to the fossil fuel 

consumption, techniques on the utilization of renewable sources such as geothermal, solar and 

wind energy gained importance in recent years. Especially in the European Countries, there is 

an increasing amount of research on the utilization of heat potential available in shallow soils 

and underground aquifers in the recent decade. In this direction, Aquifer Thermal Energy 

Storage Systems (ATES), one of the accepted underground thermal energy storage techniques, 

was considered as an alternative for sustainable energy supply. Application and use of ATES 

technique may lead to reduction in fossil fuel consumption by providing sustainable air 

conditioning in our buildings in association with seasonal underground heat storage. Within the 
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scope of this study, the potential application of ATES technique in Mersin Coastal Aquifer 

located in the Mersin Province towards fulfilling air conditioning needs of the buildings around 

the region was investigated. For this purpose, results of previous numerical modeling and 

thermal performance studies on ATES technique were considered to evaluate the application 

potential of the mentioned technique. 

 

YERALTI SUYU AKIŞ ÖZELLİKLERİNİN ENERJİ KAZIK GRUPLARININ 

VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MODELLENMESİ 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 

Fatma DÜLGER CANOĞULLARI  

ÖZET 

Enerji kazıkları, sığ zeminlerden ısı kazanmaya yönelik olarak ısı eşanjörü borularının fore 

kazık gövdesine entegre edilmesiyle oluşan hibrid yapısal-termal sistemlerdir. Bu teknoloji, sığ 

jeotermal enerjinin kazanımı için kazıklı temellerin yapısal rolünü zemin-yapı arası enerji 

aktarımı özelliği ile birleştirmektedir. Bu çalışmada, akiferdeki akım yönüne paralel olarak 

yerleştirilmiş, üç adet enerji kazığından oluşan kazık grubu sonlu elemanlar yöntemine dayanan 

GeoStudio Yazılımının TEMP/W ve SEEP/W modülleri vasıtasıyla modellenmiş, akiferdeki 

farklı yer altı suyu akım değerlerinin kazık grubunun ısıl verimliliğine etkisi incelenmiştir. 

Zeminin hidrolik iletkenliğine bağlı olarak artan sızma hızının, enerji kazıklarının ısı kazanma 

yeteneğini belirli oranlarda arttırdığı ortaya konulmuştur. 

ABSTRACT 

Energy piles are hybrid structural-thermal systems introduced by adding heat exchanger pipes 

to the bored pile shafts. This technology combines the structural role of pile foundations with 

the shallow geothermal energy extraction capability by additional soil-structure thermal energy 

transfer feature. In this study, energy pile group consisting of three piles placed parallel to the 

flow direction in the aquifer is modeled by the TEMP/W and SEEP/W modules of GeoStudio 

finite element modeling software. The effect of the variations in groundwater flow 

characteristics of the shallow soil on the thermal efficiency of the pile group was investigated. 

Depending on the hydraulic conductivity of the soils at the site, increasing seepage rate has 

provided contributions to the heat extraction rate at different amounts. 
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MERSİN İLİ KENTSEL YERLEŞİM ALANI İÇİN ENERJİ KAZIKLARININ 

VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 

Fatma DÜLGER CANOĞULLARI  

ÖZET 

Yeterli taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının yüzeysel temel yapımına müsaade etmeyen 

derinliklerde olması ya da temel altındaki zemin tabakalarının büyük farklılıklar göstermesi gibi 

durumlarda fore kazıklar yapısal bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Yapısal gereklilik nedeniyle imal 

edilecek olan fore kazıklara ısı eşanjörü borularının ilave edilmesiyle, binaların iklimlendirme 

ihtiyacının tamamının ya da bir kısmının karşılanmasına olanak verebilecek sığ zemin ısı aktarım 

sistemleri oluşturulabilmektedir. Bu tip hibrit sistemler literatürde ?enerji kazıkları? olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, tipik enerji kazık gruplarının Mersin ili kentsel yerleşim alanı için 

verimlilik değerlerini incelemek amacıyla, dört farklı lokasyondan elde edilen deney verileri 

kullanılarak TEMP/W ve SEEP/W sonlu elemanlar yazılımları ile sayısal modelleme çalışmaları 

yapılmıştır. Yapılan analizlerde incelenen lokasyonların karakteristik yeraltı suyu sızma özellikleri, 

SEEP/W ve TEMP/W yazılımlarının ortak kullanımı vasıtasıyla irdelenmiş ve dört farklı ilçe dâhilinde 

seçilen noktaların ısıl verimlilik değerleri karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde incelemesi 

yapılan enerji kazıklarının, kentsel yerleşim alanı içerisinde yer alan binaların sürdürülebilir şekilde 

iklimlendirilebilmesine olanak verebilecek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 

ABSTRACT 

Bored piles are considered as versatile structural solution when bearing capacity of shallow foundation 

soils are not sufficient for shallow foundation design or there is a significant variation in foundation soil 

layers. Bored piles that are constructed for structural purposes can also serve for the air conditioning of 

the buildings as shallow soil heat extraction systems by the installation of heat exchange piles within 

the shaft of the pile. These type of hybrid system are mentioned as ?energy piles? in the literature. Within 

this study, numerical analyses were performed to investigate the performance of typical energy pile 

groups by TEMP/W and SEEP/W Finite Element Method Softwares based on geotechnical and hydro-

geological characteristics at four different locations in Mersin Province urban area. In the analyses, 

characteristic seepage attributes of the soils at the investigated sites were evaluated together with the 

thermal properties of the soils by simultaneous utilization of TEMP/W and SEEP/W modules and 

thermal efficiency values at the selected locations in the urban area were compared. Based on the 

analyses, it was observed that efficiency of energy piles in Mersin urban area can be sufficient and 

suitable to provide sustainable air conditioning for the buildings around the region. 
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KAYA DÜŞMELERİNE KARŞI KORUMA GALERİLERİNİN DİNAMİK 

DAVRANIŞ ANALİZİ 

Özgür Lütfi ERTUĞRUL 

  Semih AŞICI 

ÖZET 

Kaya düşmeleri özellikle kaya yamaçların ağırlıklı olduğu dağlık alanlarda yaygın olarak 

meydana gelen bir doğa olayıdır. Bu tür doğal afetler, yapılara hasar vermekte hatta bazı 

durumlarda can kayıplarına neden olabilmektedir. Fiziksel veya kimyasal etkiler sonucu olarak 

yüzey kayaçlarından ayrılan büyük kaya bloklarının düşmesi neticesinde mühendislik sanat 

yapılarında meydana gelebilecek zararların asgari düzeye indirilebilmesi için çarpma anındaki 

yıkıcı enerjinin bilinmesi ve yapı üzerinde oluşabilecek kritik kuvvetlere göre tasarım yapılması 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında Rocfall paket programı kullanılarak 

Çiftehan-Pozantı otobanındaki koruma galerilerinde kaya düşmeleri sonucu oluşabilecek 

çarpışma enerjileri incelenmiştir. Elde edilen olasılıksal enerji değerleri baz alınarak çarpma 

anında yapıya etki etmesi beklenen dinamik kuvvetler için zaman kayıtları oluşturularak 

SAP2000 sonlu elemanlar yazılımında koruma galerileri için dinamik davranış analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, taşıyıcı yapı elemanlarının boyutlarının uygun şekilde 

seçilmesi suretiyle koruma galerilerinde kaya düşmeleri nedeniyle oluşan yıkıcı dinamik 

etkinin önemli ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. 

Dynamic behavior analysis of protection galleries for rockfall hazard 

ABSTRACT 

Rock fall is a commonly observed natural phenomena occurring in mountainous areas, especially on 

steep rock slopes. Such natural disasters can cause damage to structures nearby and even cause loss of 

life. Estimation of the destructive energy at the moment of rock impact and proper design according to 

the critical dynamic forces that may occur on the engineering structure play an important role to 

minimize the damage in the structure resulting from fall of the large rock fragments disintegrated from 

the surficial rock formations by physical or chemical effects. Within this study, the collision energy 

levels on the protection galleries of Çiftehan-Pozantı highway are investigated by utilizing Rocfall 

software. Then, structural behavior analyzes were performed using SAP2000 program by applying time 

histories of the impact force generated by considering the probabilistic energy levels estimated by 

Rocfall software. Results indicate that the dynamic effect on the protection galleries can significantly 

be reduced by proper design of the structural element properties. 
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GERİ DÖNÜŞÜM (r-PET) POLİESTER İPLİKLERİN ŞÖNİL İPLİK YAPISINDA 

KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bestem ESİ 

Pınar Duru BAYKAL 

ÖZET 

Dünyada nüfus artışı ile birlikte tüketim buna bağlı olarak çevre sorunları gittikçe artmaktadır. 

Bu çerçevede, birçok ürün ve malzeme türünün çevresel zararları ve özellikle geri dönüşümü 

üzerine çalışılmaktadır. Dünya nüfusundaki artış ve yaşam standartlarındaki gelişme, son 

yıllarda tekstil tüketiminde ve dolayısıyla tekstil üretiminde önemli bir artışa neden olmuştur. 

Böylece tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çalışmaları artmıştır. Dünyada 

üretilen Polietilen Tereftalat (PET) polimerinin %60?ı poliester (PES) filament ve stapel lif 

üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde açık döngü yaklaşımı ile atık PET şişeler 

değerlendirilerek tekstil ve lif sektöründe kullanılabilmektedir. Ayrıca geri dönüşüm PET 

polimerinin üretimi, konvansiyonel yöntemlerle elde edilen PET polimer üretimine göre 

çevresel açıdan daha az zararlıdır. Yapılan akademik çalışmalar genellikle geri dönüşüm 

ipliklerin giysilik kumaşlarda kullanımı üzerinedir. Fakat ev tekstili ve döşemelik kumaşlarda 

kullanımı yaygın değildir. Bu çalışmada, atık PET şişelerden elde edilen geri dönüşüm poliester 

stapel liflerden üretilen ipliklerin (r-PET iplikler) döşemelik kumaşlarda yaygın olarak 

kullanılan şönil iplik yapısında kullanımı amaçlanmıştır. Bu kapsamda, r-PET iplikler ve 

standart poliester iplikler çeşitli numaralarda bağ ve hav ipliği olarak kullanılıp yeterli 

performans özelliklerini karşılayan şönil ipliklerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen şönil 

ipliklere numara, büküm, mukavemet-uzama ve iplik aşınma dayanımı testleri uygulanmış ve 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, r-PET iplik, şönil iplik. 

An Investigation On The Usage Of Recycled (R-Pet) Polyester Yarns In Chenille Yarn 

Structure 

ABSTRACT 

Population growth in the world, consumption and environmental problems are increasing accordingly, 

so environmental damage and especially recycling of many products and materials are studied. The 

increase in the world population and the improvement in living standards have led to a significant 

increase in textile consumption and production in recent years. Thus, sustainability and recycling efforts 

in textile sector have also increased. In the world, 60% of the PET polymer produced is used in polyester 
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(PES) filament and staple fiber production. Today, waste PET bottles can be evaluated by open loop 

approach and used in textile and fiber sector. In addition, the recycling PET polymer production is less 

harmful to the environment than the PET polymer production obtained by conventional methods. 

Nowadays garment fabrics use yarns obtained from textile wastes or yarns converted from PET bottle 

wastes. But it is much more limited to use in home textiles or upholstery. Experimental studies on the 

evaluation of solid wastes in textiles, are generally directed to the use of recycled yarns in garments. In 

this study, it is aimed to use yarns (r-PET yarns) produced from recycled polyester staple fibers obtained 

from waste PET bottles in the chenille yarn structure widely used in upholstery fabrics. In this context, 

r-PET yarns and standard polyester yarns were used as binder and pile yarns in various numbers for 

chenille yarns satisfying sufficient performance characteristics. The yarn count, twist, strength-

elongation and yarn abrasion resistance tests were applied to the chenille yarns and the results were 

evaluated.  

Key words: Sustainability, recycling, r-PET yarn, chenille yarn. 

 

NERELİSİN: GÖÇMEN ÖTESİ TOPLUMLAR 

Gülşen Ertürk EVGİN 

ÖZET 

?Ben kimim?? ve 'nereye aitim? Bu iki soru, modern toplumların edebi temsillerini şekillendirmekle 

kalmaz, aynı zamanda cevapları değişim, dönüşüm ve melezleşme kavramlarıyla incelememizi gerekli 

kılar. Kimlik sorusu sosyo-psikolojik bir değerlendirmeden bir adım daha ötesini gerektirir. Bu 

makaledeki amaç çağdaş roman kahramanlarının kim olduklarını ve nereye ait olduklarını tahlil ederken, 

en önemli kurgusal husus olan kültürel dönüşümleri göstermektir. Dönüşümleri sağlayan şey göçlerdir. 

Modern roman kahramanları ise göçmenlerdir. Göçmenler, sadece belirli bir coğrafyadan göçmeyip, 

aynı zamanda belirli düşünce biçimlerinden göçen kişiler olur. Dolayısıyla araştırmacılar için en zengin 

veri kaynağı göç edenlerin, zamanlar, coğrafyalar, tarihler ve düşüncelerle muhtemel kesişmeleridir. 

Günümüzde günlük yaşamların uluslararası sınırlar boyunca çoklu ve sürekli bağlantılar içinde olduğu 

ve göçmenlerin birden fazla ulus devletle ilişki içinde olduğunu görürüz. İnsanlar belirli bir yere 

taşındıkça, başka akıllarla bağlantı sağlayan belirli bir görüş kazanmış olurlar; bu makale, göçmenleri 

anavatan ve göç edilmiş ülke arasındaki çoklu ilişkilerin işareti olarak okur. Göçmenlerin sahip oldukları 

sınırlı imkanlar, anavatandan göç etmekle biter, yerine öte-göçmenliğin yeni olasılıklar kuşağı başlar. 

ABSTRACT 

Where are you from: Societies of transmigrants 
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DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE MARKALARIN SAHİP OLMASI GEREKEN DİJİTAL 

PAZARLAMA YETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Sedef Şahin GEÇGEL 

Hatice Doğan SÜDAŞ 

ÖZET 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişime bağlı olarak 1990'lı yıllardan itibaren internetin 

gelişmesiyle birlikte kişisel bilgisayar ve telefonlarımızla bağlanabilme kolaylığı doğmuş, 

bireyler zamana ve mekana bağlı kalmaksızın internete erişmiş sosyal ve ekonomik alanlarda 

internetin önemi giderek artmıştır. Bu süreç etkileşim hızını, sosyalleşme süreçlerini, yaşam 

biçimlerini ve alışveriş kültürlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil internet, yapay zeka gibi 

yeni dijital teknolojiler aynı zamanda iş yapma ve kurma şekillerini de değiştirmiştir. Dijital 

girişimcilikte yeni teknolojilere hakim olmak, tüketicilere kişiselleştirmiş ürün ve hizmetler 

sunmak başarılı olmanın kilit noktaları olarak görülmektedir. Söz konusu tüketici sunumlarının 

ise başarılı pazarlama çabaları ile mümkün olacağı ifade edilebilir. Bu çalışmada dijital 

girişimcilikte başarılı olmak için markaların sahip olması gereken dijital pazarlama 

yetkinliklerinin neler olması gerektiği incelenmiştir. Bu yetkinliklerin dijital girişimlerin iş 

geliştirme potansiyellerini artırması beklenmektedir. 

ABSTRACT 

Due to the rapid change in information technologies, the ease of connecting with personal 

computers and phones was born with the development of the Internet since the 1990s. This 

process has significantly affected the speed of interaction, socialization processes, lifestyles and 

shopping cultures. New digital technologies, such as mobile internet and artificial intelligence, 

have also changed their way of doing business. To be able to master new technologies in digital 

entrepreneurship and to provide personalized products and services to consumers is seen as the 

key to success. It can be stated that these consumer presentations will be possible with 

successful marketing efforts. In this study, digital marketing competencies that brands need to 

have to be successful in digital entrepreneurship are examined. These competencies are 

expected to increase the business development potential of digital enterprises. 
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TEDAVİ ETKİLİLİĞİ ÇALIŞMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM: YENİDEN 

SINIFLANDIRMA İNDEKSİ 

Vedia Bennu GİLAN 

Asena Ayça ÖZDEMİR 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yeniden sınıflandırma indeksinin (Net Reclassification Index-

NRI) tedavi etkililiği çalışmalarında kullanımını göstermek ve bu konuda bir uygulama 

yapmaktır. 

Yöntem: Hastalık için risk faktörü olduğunu düşündüğümüz yeni bir belirleyicinin risk 

modeline eklenme durumuna karar vermek için sınıflama ve regresyon temelli yöntemler 

kullanılmaktadır. Son yıllarda bu yöntemler arasına NRI yöntemi de eklenmiştir. NRI’nın 

temeli yeniden sınıflandırma tablolarına dayanmaktadır. Tedavi etkililiği çalışmalarında, 

genellikle ikili sonuç değişkenleri (iyileşti-iyileşmedi) kullanılarak rölatif risk gibi istatistikler 

hesaplanmaktadır. Ancak ikiden fazla kategori (düşük-orta-yüksek) olduğu durumlarda, 

tedavinin etkisini göstermediği bireylerden bazıları iyileşmemekle birlikte daha da kötü duruma 

gelebilmektedir ve bu durum hesaplamalarda göz ardı edilip kısıtlı sonuçlar elde etmemize 

neden olmaktadır.  

Bulgular: Çalışmamızda tedavi ve plasebo grubunda hastalık evresi dağılımları homojen olacak 

şekilde yüksek:36, orta:30 ve düşük:34 toplam 200 hastadan oluşan veri seti oluşturulmuştur. 

Tedavi grubunda ilaç sonrası bireylere ait evreler yüksek:11, orta:30, düşük:59 şeklinde olup 

45 hastanın evresinde düşüş gözlenirken, plasebo grubunda ise ilaç sonrası evreleri yüksek:31, 

orta:35, düşük:34 şeklinde olup 14 hastanın evresinde düşüş gözlenmiştir. İlaç sonrası gruplar 

ile evreler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,001). Tedavi ve plasebo grubunda, 

öncesi-sonrası dağılımlar için yeniden sınıflandırma tabloları oluşturulduğunda NRI değeri 

0,38 olarak hesaplanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001).  Buna göre 

araştırılan ilacın etkili  olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular neticesinde, ikiden fazla kategorisi olan tedavi etkililiği 

çalışmalarında NRI yönteminin uygulanabilir olduğu ve veri kaybına sebep olmaması sebebiyle 

tercih edilebilir olduğu gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: NRI, tedavi etkililiği, yeniden sınıflandırma. 
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A New Approach to Treatment Efficacy Studies: Reclassification Index 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study is to demonstrate the use of the reclassification index (NRI) in 

treatment efficacy studies and to make an application in this subject. 

Method: Classification and regression based methods are used to decide the situation of adding 

new determinant that is risk factor for disease to the risk model. In recent years, NRI method 

has been added among these methods. The basis of NRI is based on the reclassification tables. 

In treatment efficacy studies, statistics such as relative risk are generally calculated by using 

binary outcome variables (healed-not healed). However, in cases that there are more than two 

categories (low-medium-high), some of the individuals who do not have the good effects of the 

treatment may not heal or become worse. This situation is ignored in calculations and it causes 

us to get limited results. 

Results: In our study, a data set is generated with homogeneous disease levels for the treatment 

and placebo group. The levels consist of total 200 patients for two groups (high:36, medium:30, 

low:34). In the treatment group, the levels of the individuals after the drug are as high:11, 

medium:30, low:59 and decline is observed in the category of 45 patients. However, in the 

placebo group, the levels of the individuals after the drug are as high:31, medium:35, low:34 

and decline is observed in the category of 14 patients. A significant relationship is observed 

between the groups after drugs and the levels (p <0.001). In the treatment and placebo group, 

when the reclassification tables were established for pre-post distributions, the NRI value is 

calculated as 0.38 and it is found to be statistically significant (p <0.001). According to this, the 

drug is found to be effective. 

Conclusion: As a result of our findings, it has been shown that NRI method is applicable in 

treatment efficacy studies with more than two categories. NRI is preferable to other methods 

because it does not cause data loss. 

Key Words: NRI, treatment efficacy, reclassification. 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRAYA VE 

KADAVRA BAĞIŞINA YAKLAŞIMLARI 

İsmail Yağmurhan GİLAN 

Vedia Bennu GİLAN 

Zeliha KURTOĞLU OLGUNUS 

ÖZET 

Tıp fakültesinde kadavra üzerinde eğitim, anatomi dersleri için çok önemli ve olması gereken 

bir eğitimdir. Meslekleri gereği insan vücuduyla yakından ilgili olacak öğrencilerin, insan 

vücudunu sadece maket ve kitaplardan öğrenebilmeleri düşünülemez. Öğrencilerin kadavraya 

yaklaşımları, kadavradan gerekli bilgileri almaları, öğrencilerin aldıkları eğitimin kalitesini 

önemli derecede etkilemektedir. Çalışmamızda, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan, 

henüz kadavra görmemiş, şu an laboratuar derslerinde kadavra gören ve artık anatomi dersinden 

muaf olan 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 300 öğrenci üzerinde, kadavra eğitimi 

hakkında anket çalışması yapıldı. Ankette öğrencilere; kadavra eğitiminin gerekli olup 

olmadığı, kadavradan enfeksiyon riski konusundaki bilgi durumları, kadavra bağışına 

yaklaşımları, kadavraların kimlikleri, ölüm sebepleri gibi bilgilerini öğrenmek isteyip 

istemedikleri gibi sorular soruldu. Farklı sınıflardaki öğrencilerin kadavra ile ilgili konulara 

yaklaşımları arasındaki farklılıklar ortaya konuldu. Tıp öğrencilerinin kadavra ile eğitime 

başlamadan önce enfeksiyon riski ve kadavra bağışının gerekliliği gibi konularda kapsamlı 

şekilde bilgilendirilmelerine ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kadavra, kadavra bağışı, enfeksiyon, öğrenci anketi 

The Approach To Cadaver And Cadaver Donation Of The Students Of Mersin 

University Medical Faculty 

ABSTRACT 

Education on cadaver in medical faculty is a very important and important training for anatomy 

courses. Students who will be closely related to the human body because of their profession, it 

is impossible to learn the human body only from models and books. Students' approach to 

cadaver, taking the necessary information from cadavers significantly affects the quality of the 

students' education. In our study, a questionnaire about cadaveric education was conducted to 

300 students consist of students from medical school of Mersin University who have not yet 

studied with cadaver, who have studied with cadaver and who are now exempted from anatomy 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

186 

course 1st, 2nd and 3rd grades students respectively. Questions about whether cadaveric 

training is necessary, information about the risk of infection from cadaver, approaches to 

cadaveric donations, identity of cadavers, whether they want to learn about causes of death were 

asked to students in the survey.The differences between the approaches to cadaver of the 

students in different classes were revealed. It was concluded that medical students need to be 

fully informed about the risk of infection and the need for cadaver donation before they start 

training with cadaver. 

Key Words: Cadaver, cadaver donation, infection, student survey 

 

OFİS KOLTUKLARININ ERGONOMİSİNİN İŞ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ 

İlker GÖKÇE 

İrem ERSÖZ KAYA 

Mustafa Kemal KÜLEKÇİ 

ÖZET 

Günümüzde ofis çalışmalarında kullanılan ofis mobilyalarının ergonomik özellikleri 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile iş verimliliklerini etkilemektedir. Ofislerde kullanılan 

masalar, bilgisayar monitörleri, klavyeler, koltuklar ve aydınlatma gibi birçok unsur çalışanları 

ergonomik açıdan etkilemektedir ve bu unsurlarla ilgili ergonomik çalışmalar yetersiz düzeyde 

yapıldıysa çalışanlar sağlık sorunları ve meslek hastalıkları ile karşılaşabilmektedirler. Bu 

çalışmada ofis koltuklarının ergonomisinin çalışanların iş verimliliğine etkisi araştırılmıştır. Bu 

kapsamda iki kurumda çalışan toplam 20 kişi ile ofis koltuklarının ergonomik özellikleri 

hakkında 10 soruluk anket çalışmaları yapılarak, çalışanların ofis koltukları memnuniyet 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında ofis koltuklarının 

tasarımında ayak desteğinin bulunması, oturma yeri ile koltuk döşemesinin sağlam olması ve 

oturma yerinde kullanılan döşeme malzemesinin terletmemesinin ergonomik açıdan daha rahat, 

sağlıklı ve konforlu bir ofis koltuğu tasarımı için öncelikli olarak üzerinde çalışılması gereken 

noktalar olduğu belirlenmiştir. Ofis koltuklarının tasarımı konusunda yapılan ergonomik 

çalışmalar çalışanların iş verimliliğini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Ofis Koltukları, İş Verimi 
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The Effect of Office Chair's Ergonomics on Work Efficiency 

ABSTRACT 

Today, the ergonomic characteristics of office furniture used in office work affects employees' 

occupational health, safety and work efficiency. Many elements in offices such as tables, 

computer monitors, keyboards, office chairs and lighting affect the employees ergonomically, 

and when ergonomic studies on these elements are performed at an insufficient level, employees 

may encounter health problems and occupational diseases. In this study, the effect of the 

ergonomics of the office chairs on work efficiency of the employees was researched. Within 

this scope, in order to determine the satisfaction level of the employees while using office 

chairs,  a survey of 10 questions about the ergonomics of the office chairs with 20 people 

working in two institutions has been done. As result of this study, it was determined that the 

foot support, sturdy seat place, sturdy chair upholstery and unsweating upholstery at seat place 

are the priority points to design more ergonomic, healthy and comfortable office chairs. The 

ergonomic studies about the design of the office chairs increase the work efficiency of the 

employees. 

Key Words: Occupational Health and Safety, Ergonomics, Office Chairs, Work Efficiency 
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TÜRK YARATILIŞ MİTLERİ İLE CERMEN YARATILIŞ MİTLERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ 

Mustafa GÖKÇE 

Halil Can AKGÜN 

ÖZET 

Bilgi insanın kendini arama ve kendi adına her konuda bir cevap bulmak amacı ile tutunduğu 

en önemli araçtır. Bilginin kaynağı düşüncedir. Düşünce deneyim ve tecrübeleri harekete 

geçirir. Önce düşünür sonra harekete geçirir bu yolla edindiğimiz bilgiyi hem kendi faydamıza 

hem de sonraki nesillerin faydası için muhafaza ederiz. Mitoloji ise biz insanların geçmiş 

atalarından edindiği bilginin aslında geniş çaplı bir birikimidir. Birçok millet ve dinler yaratılış 

meselesine farklı bakış açıları ile bakmış olsa bile yaratılışın temelinde aslında tüm milletlerin 

ortak hafızasında yer alan birçok unsur bulunur.  

Yaratılış meselesine değinen mit ve kutsal metinlerin çoğu “başlangıçta” ifadesi ile başlar. 

Coğrafi yapının ve tarihi gelişimin farklı olmasına rağmen bu sözcüğün içerisinde yer aldığı 

hikâyelerle ve kutsal metinlerle birçok defa karşılaşırız. Asur, Babil, Sümer, Yunan, Mısır, İran 

ve Türk-Moğol halklarının mitlerinde, kutsal metinlerinde ve sözlü anlatımlarında 

“başlangıçta” ifadesi her zaman yaratılışın ilk aşaması ile bağdaşmış ve bu toplumların 

zihinlerinde varlıklarının kaynağı halini almıştır. “Germen mitolojisinde başlangıçta, hatta 

tanrılardan önce kuzeyde karanlık ve soğuk, güneyde ise şiddetli sıcaklar ve aydınlık vardı” 

ifadesi Cermen mitlerinde ki kozmos-kaos çatışmasının bir tasavvurudur. Erken dönemlerde bu 

hikâyeler destanlaşmıştır. Bu çalışmada Cermen yaratılış mitleri ile Türk yaratılış mitleri 

karşılaştırılarak mitlerdeki benzer unsurlar üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Yaratılış, Türk, Cermen, Motif. 

A Comparative Overview Of Turkish Creation Myths And Germanic Creation Myths 

ABSTRACT 

Knowledge is the most important tool through which humans can find themselves and finding 

an answer for everything for themselves. Thought is the source of knowledge. Thought activates 

the experience. First we think and later we act it, then we protect the knowledge for ourselves 

and generations following us. Therefore, mythology is a widescale accumulation of knowledge 

that has been obtained from our ancestors. Although many nations and religions have different 
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spans for genesis, there can be seen many aspects that are similar in all nations' common 

memory.  

 Most texts that involve genesis starts with the expression of "in the beginning". We 

encounter the texts that include this word many times even though there may be differences in 

the geographical structure and historical development. Assyrian, Babylonian, Sumerian, Greek, 

Egyptian, Iranian and Turkic-Mongol mythologies, sacred texts and verbal expressions have 

the expression "in the beginning"; thus, it corresponds to the first phases of creation, and has 

existed in the minds of these nations as the source of their existence. The expression in the 

Germanic mythology "In the beginning, even before the gods, there were darkness and cold in 

the north, and there were brilliant heat and light in the south." is a reflection of cosmos-chaos 

conflict in Germanic myths. In the early era, these stories became epics. In this work the 

similarities between Germanic genesis myths and Turkic genesis myths shall be covered. 

Key Words: Mythology, Genesis, Turkic, Germanic, Patterns. 
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FARKLI AMARANT ÇEŞİTLERİNİN ÇUKUROVA BÖLGESİNE ADAPTASYONU 

Engin GÖNEN 

Yeşim Bozkurt ÇOLAK 

Attila YAZAR 

ÖZET 

Kuraklık, tuzluluk, hatalı tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliği, tarımsal üretimi olumsuz 

etkileyen en yaygın çevresel problemlerdir. Bu gibi alanlarda tarımsal üretimin 

sürdürülebilmesi için söz konusu elverişsiz koşullarda gelişebilen yeni bitkilerin yetiştirilmesi 

alınabilecek önlemlerden birisidir. Amarant, Amaranthaceae familyasında yer alan tek yıllık 

bitkiler topluluğu olup tahıl, sebze, süs bitkisi, yem bitkisi olarak tüketilebilen bir tane 

bitkisidir. Kuraklık ve tuzdan etkilenmiş alanlarda, biyotik ve abiyotik stres koşulları tolere 

edebilme özellikleri ile alternatif bir ürün olma potansiyeline sahip yüksek protein içeriği ile 

dikkat çeken bir bitkidir. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar 

ve Sulama Bölümü deneme alanında Amarant bitkisinin bölgeye adaptasyonunun belirlenmesi 

amacıyla 2009 ve 2010 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada tahıl olarak yetiştirilen farklı 

Amarant çeşitleri (A2,A5,A7,A12,A14) denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek 

ortalama verim 4465 kg/ha ile A14 çeşidinde alınırken en düşük ortalama verim ise 2290 kg/ha 

ile A7 çeşidinden alınmıştır. Sonuçta Çukurova bölgesine adapte olmuş oldukça kurak şartlara 

dayanıklı olan insan sağlığına faydalı etkileri belirlenen Amarant bitkisinin ülkemizin sıcak ve 

kurak bölgelerinde yetiştiriciliğinin yapılması, ayrıca tahıl ürünleri, çölyak hastaları için 

hazırlanan ürünler ve genel olarak fırın ürünleri üretiminde kullanımının yaygınlaştırılmasının 

bölgemiz açısından farklı tarımsal çevre koşullarına uyum yeteneği, besin içeriği ve ekonomik 

değeri sayesinde amarant bitkisi marjinal tarım alanları için alternatif bir ürün olarak 

önerilebilir. 

Adaptation of Different Amaranthus Species to Çukurova Region 

ABSTRACT 

Drought and salinity are two widespread environmental problems induced by climate change 

and improper applications in agriculture and have important adverse effects on agricultural 

production. To sustain crop production in such areas for food security, cultivating new crops 

that can growth under these unfavorable conditions is one of the measures. Amarant is a annual 

plant in the Amaranthaceae family and this plant can be consumed as a grain, vegetable, 
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ornamental plant and feed plant. Plant drought and salt affected areas, biotic and abiotic stress 

conditions has the potential to become an alternative product with their ability to tolerate. In 

order to determine the adaptation of the amaranth plant was carried out in 2009 and 2010. 

Different varieties of Amaranth (A2, A5, A7, A12, A14) grown as grain were tested in the 

study. According to the results of the study, the highest average yield was obtained in A14 with 

4465 kg / ha and the lowest average yield was taken from A7 with 2290 kg / ha. As a result, the 

cultivation of amaranth plant which has beneficial effects on human health, which is resistant 

to drought conditions in Çukurova region, in the hot and arid regions of our country, and also 

the products prepared for grain products, celiac patients and generalization of bakery products 

in general. Thanks to its ability, nutrient content and economic value, amaranth plants can be 

proposed as an alternative product for marginal agricultural areas. 

 

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ BÖLGESİNDE YÜKSEK KATLI KONUTLAR İÇİN NET 

SIFIR ENERJİLİ BİNA TASARIMINA DOĞRU 

Gul Nihal GÜĞÜL 

ÖZET 

Türkiye'nin Akdeniz bölgesi güneş radyasyonu açısından zengindir. Akdeniz bölgesinde güneş 

enerjisi ile konutlarda sıcak su talebinin yaygın olarak kullanılmasına rağmen, evlerin ısınma 

ve soğutma talebi,% 67'sinin fosil yakıtlar tarafından üretilen elektrikle sağlanmaktadır. 

Akdeniz bölgesinde ikamet amaçlı yeni binaların yaklaşık% 94'ü yüksek binalardır. Bu 

çalışmada, Mersin'de mevcut yüksek katlı bir konut binasının, bina ve çatıya entegre fotovoltaik 

panellerden faydalanarak net sıfır enerji binaya dönüştürülmesi, fatura verileri, ortalama güneş 

saatleri ve solimpeks off grid sistem yazılımı kullanılarak ekonomik olarak analiz edilmiştir. 

Net sıfır enerji bina standardını sağlamak için, evin ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacının 

güneş destekli sistemler tarafından sağlanacağı varsayılmıştır. Evin mevcut yalıtımının yetersiz 

olduğu ve güneş enerjili sıcak su sistemi ile entegre edilen 10 kW fotovoltaik panelin, evi sıfır 

enerji bina standartlarına yükseltmek için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Sistemin toplam 

maliyeti 22.000 $ olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Net sıfır enerji, Akdeniz Bölgesi, Konut enerjisi 
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Towards Net Zero Energy Design For High-Rise Residential Buildings In 

Mediterranean Region Of Turkey 

ABSTRACT 

Mediterranean region of Turkey is rich in solar radiation. Despite the widespread use of hot 

water demand in residential buildings by solar energy in the Mediterranean region, heating and 

cooling demand of houses are supplied by electricity of which 67% is produced by fossil fuels. 

Approximately 94% of the new buildings intended for residence in the Mediterranean region 

are high rise buildings. In this study retrofit of an existing residential high rise building in 

Mersin into a net zero energy building by making use of building and roof integrated 

photovoltaic panels is analyzed techno economically by using bill data, average sunshine hours 

and solimpeks off grid system software. To achieve net zero energy building standard, heating, 

cooling and hot water demand of the house are supposed to be supplied by solar assisted 

systems. Existing insulation of the house is found to be insufficient and 10-kW photovoltaic 

panel integrated with solar hot water system was satisfying to raise the house to net zero energy 

building standards. The total cost of the system was obtained as 22.000 $. 

Key Words: Net zero energy, Mediterranean Region, Residential energy 
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AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN PASİF EV STANDARDI GELİŞTİRİLMESİ 

Gül Nihal GÜĞÜL 

ÖZET 

Türkiye, güneş bölgesi adı verilen güneş enerjisi açısından zengin bir bölgede yer almaktadır. 

Güneş ışığı süresi dikkate alındığında, Güney Anadolu Bölgesi'nin yılda 3015,8 saat ile en 

zengin bölge olduğu ve 2923,2 saat ile Akdeniz Bölgesi'nin ikinci olduğu görülmektedir. 

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama güneş radyasyonu yoğunluğu 1452,7 kWh/m²'dir. Ancak, 

Akdeniz bölgesi Türkiye'de elektrik tüketiminde ikinci bölgedir ve 2,75 TWh olan elektrik 

tüketimi ile Türkiye'nin nihai tüketiminin % 15'ini oluşturmaktadır ve Türkiye'de elektriğin 

sadece % 33'ü yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. Nitekim sıcak iklim bölgelerinde 

soğutma için elektrik tüketimi toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. 

Soğuk iklimler için geliştirilen stratejiler, sıcak iklimlerde soğutma enerjisi ihtiyacını azaltmak 

için yeterli değildir. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi'ndeki ısıtma ve soğutma yükünü %90'a 

varan oranda düşürmek için Akdeniz Bölgesi'nin elektrik tüketiminde önemli bir azalmaya yol 

açacak pasif ev standardı geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pasif ev standardı, Akdeniz Bölgesi, Konut enerjisi 

Development of Passive House Standard for Mediterranean Region 

ABSTRACT 

Turkey is located in a region rich in solar energy called solar zone. Considering the sunshine 

duration, it is observed that the Southern Anatolia Region is the richest region with 3015.8 

hours per year and Mediterranean Region is the second with 2923.2 hours. Average solar 

radiation intensity is 1452.7 kWh/m² in Mediterranean Region. However Mediterranean region 

is the second region to consume electricity in Turkey which is 2.75 TWh and compose of 15% 

of final consumption of Turkey and only 33% of electricity is produced from renewable sources 

in Turkey. As a matter of fact, electricity consumption for cooling in hot climate zones 

constitutes approximately 40% of total electricity consumption. Strategies developed for cold 

climates are not sufficient to reduce the need for cooling energy in hot climates. In this study, 

a passive house standard is developed in order to decrease heating and cooling load in 

Mediterranean Region as much as 90% which will lead to a significant reduction in electricity 

consumption of Mediterranean Region. 

Key Words: Passive house standard, Mediterranean Region, Residential energy 
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BİR HAYIRSEVER HANIM SULTAN: HURREM 

Doğan GÜN 

ÖZET 

Araştırmacılar günümüze kadar Hurrem?in mirasını tanımlamak için uğraşmalarına rağmen, 

onun büyük oranda Avrupa muhayyilesinin bir ürünü olduğunu çoğu zaman göz ardı 

etmektedirler. Onun hakkında bildiklerimizin çoğu, o döneme ait birtakım ikinci el izahlara ve 

çok sayıda uzman veya amatör tarihçinin, oyun yazarının ve hatta Hurrem ile ilgili Batı algısını 

şekillendirmiş olan diğer yazarların yeniden ürettikleri tasavvurlarına dayalıdır. Bu çalışmada, 

genel anlatılardan ziyade somut belgeler ışığında; Hurrem Sultan henüz valide sultan olamadan, 

daha sıradan bir harem kadını iken, birçok mülke nasıl sahip olduğu konusu irdelenmiş ve çok 

sayıda hayır tesisi inşa ettirmesine yol açan etmenler üzerinde durularak, onun aslında 

anlatıldığının aksine fettan olmadığı, inançlı bir hayırsever ve tutkulu bir âşık olduğu 

vurgulanmıştır. 

A Charitable Hanim Sultan: Hurrem 

ABSTRACT 

Although the researchers try to understand the heritage of Hurrem until today, they neglect most 

of the time the fact that she was mostly a product of the European culture. Most of the 

information about her is based on some secondary explanations belonging to that period, and 

many amateur and expert historians? and play writers? and even many other writers? pictures 

reproduced in that era. Some of the writers formed the perception of Hurrem in the west. This 

study examines how Hurrem Sultan became the owner of the many estates before she became 

the Valide Sultan, as she was an ordinary woman in the Harem and the reasons leading her to 

produce many charity Works. The article is based on the concrete documentary evidence instead 

of general accounts. The article also stresses that instead of what is told of her she was not an 

enticing woman but she was a believer and charity lover, and passionate lover. 
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HANEHALKI TASARRUF VE BORÇLULUK DÜZEYLERİNİN AKDENİZ 

BÖLGESİ İLLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI 

Fatih GÜNAY 

Erdinç KARADENİZ 

ÖZET 

Sermaye birikimi ve yatırımların finansmanında temel kaynak olarak hanehalkı tasarrufları, 

ekonominin dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir faktördür. Elde edilen gelirin 

harcanmayan kısmı olarak ifade edilen tasarruf, kamu ve özel kesim tasarrufları şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Hanehalkı tarafından yapılan tasarruflar özel kesim tasarrufları altında 

sınıflandırılmakla birlikte bu grupta önemli bir yere sahiptir. Hanehalkı fon fazlası olan 

tasarrufların, gerek yatırımların uzun vadeli finansmanı olarak sermaye piyasası araçlarında 

değerlendirilmesi, gerekse para piyasası sisteminin önemli aktörlerinden bankalarda tutulması 

kazanç sağlamakta ve fon talebinin karşılanmasına katkı sağlayabilmektedir. Borçlanma, 

hanehalkı harcamalarının gelirlerinden fazla olmasının bir sonucudur. Borçlanma gerek 

bireysel gerek ekonomik ve finansal birçok faktörden etkilenmektedir. Hanehalkı tüketimi için 

gereken finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesi ve sağlıklı şekilde yönetilmesi, 

bireysel refah ile ekonomik büyüme üzerinde etkili olmaktadır. Ekonomik açıdan, hanehalkı 

finansman ihtiyacının hanehalkı tasarruflarınca karşılanması ve tasarruf fazlasının oluşması reel 

sektör finansman ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından katkı sağlayacaktır. 

Bu kapsamda bu çalışmada Türkiye coğrafi bölgelerinden Akdeniz Bölgesi illeri olan Adana, 

Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin hanehalkı borçluluk 

düzeylerinin, vade yapıları ile borç türüne göre; ayrıca tasarruf düzeylerinin vade yapıları ile 

ülke tasarrufları içindeki payları ve çeşitli göstergelere göre yıllar itibariyle karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hanehalkı borçluluk düzeyi, Hanehalkı tasarrufları, Akdeniz Bölgesi 

Comparison Of Household Savings And Debt Levels In Mediterranean Region 

Provinces 

ABSTRACT 

As the main sources of capital accumulation and investment financing household savings are 

important factor in reducing the external dependence of the economy. The savings, which are 

expressed as the non-spent portion of the obtained income, are classified as public and private 
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savings. The savings made by households are classified under private savings with an important 

portion in this group.  The savings in excess of household surpluses can contribute to meet the 

fund demand and provide return by investing in capital market instruments as long-term 

financing investments and keeping them in banks, which are important actors of the money 

market system. Borrowing is a result of household expenditures exceeding their incomes. 

Personal borrowing is affected by many individual, economic and financial factors. The 

elimination of the financing need for household consumption by borrowing and managing well 

has an impact on individual welfare and economic growth. From an economic point of view, 

the provision of household financing needs by household savings and the creation of excess 

savings will contribute to the real sector financing needs and economic growth. In this context, 

this study aimed to compare household indebtedness levels of maturity with according to the 

types of debt, and also the saving levels in terms of their maturity structure and their proportion 

in the national savings, and according to various indicators over the years in Turkey geographic 

regions of the Mediterranean provinces that Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, 

Kahramanmaraş and Osmaniye. 

Keywords: Household indebtedness, Household savings, Mediterranean Region of Turkey 
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ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KADINLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selen GÜNAYDIN 

Hasan Ejder TEMİZ 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

Çalışma hayatında her geçen gün sayıları artmakta olan kadınların, en az sosyal yaşamdaki 

rolleri kadar çalışma hayatındaki yerleri de oldukça önem taşımaktadır. Dünyada ve ülkemizde 

çalışma hayatında karşılaşılan iş kazaları ve ölümler, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 

çalışma ve uygulamalara yönelik farkındalığın oluşturulmasını önemli kılmıştır. Bu çalışmada, 

çalışma hayatına hızla giren ve dünyadaki çalışanların %40’ını oluşturan kadın çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıkları, iş kazası geçirme oranları ve çalışma hayatındaki 

deneyimleri ele alınmıştır. Bunun için 21 maddeden oluşan bir ölçek, farklı sektörlerdeki 52’si 

kadın çalışan olmak üzere 88 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen anket sonuçlarının istatistiksel 

analizi için IBM SPSS 20 programı kullanılarak frekans analizleri yapılmıştır. Frekans 

analizleri sonuçları, çalışan kadınların genç yetişkin olmalarına rağmen iş yerlerindeki 

deneyimleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Farkındalık, İş Kazası 

Evaluation of Occupational Health and Safety Awareness of Women in Working Life 

ABSTRACT 

Role in the working life of women who increase their number in working life day by day also is at least 

as significant as their role in social life. Work accidents and deaths encountering in working life in the 

world and our country have created considerable awareness about implementations and studies in field 

of occupational health and safety. In this study, occupational health and safety awareness, rate of work 

accidents and experiences of women who is entering fastly to the work life and creating %40 of the 

world’s employees have adverted. So this, a licert type scale which is 21 questions has applied to 88 

employees whom are 52 female employees. Frequency analysis of survey’s result using IBM SPSS 20 

programme have been made for their statistically analysis. Frequency analysis results show that 

women’s occupational health and safety awareness and work experiences are high level although female 

employees are young adult. 

Key Words: Female Employees, Occupational Health and Safety, Awareness, Work Accident 
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GENETIC STRUCTURING OF BLUE JACK MACKEREL (TRACHURUS 

PICTURATUS) POPULATIONS 

Mevlüt GÜRLEK 

Funda TURAN 

Cemal TURAN 

 

ÖZET 

Population structure of Blue Jack Mackerel Trachurus picturatus from the Aegean Sea and 

Mediterranean coasts of Turkey were analysed with mtDNA PCR-RFLP. The 16S rDNA RFLP 

analysis showed that all the populations from the north-eastern Mediterranean (Mersin Bay), 

central Aegean Sea (Izmir) and North Aegean Sea (Çanakkale) genetically different from each 

other. Furthermore, the north-eastern Mediterranean population was genetically more distinct 

from the Aegean Sea populations. The highest genetic distance (0.028406) was observed 

between Izmir Bay and Mersin Bay populations, and lowest (0.010828) was observed between 

Izmir and Çanakkale populations. The highest (0.692) and lowest (0.186) haploid diversity were 

observed at Çanakkale and Mersin populations, respectively. The discriminant function 

analysis of T. picturatus for morphometric characters revealed that all populations were 

different from each other. East Mediterranean sample (Mersin Bay) was more distinct from 

Aegean Sea and North Aegean Sea samples. The meristic analysis revealed a clear separation 

of northeastern Mediterranean population. 
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EGE MUTFAĞINDAN YEMEKLİK BİTKİLER 

Nuray GÜZELER  

Çağla ÖZBEK 

ÖZET  

Ege mutfağı Akdeniz tipi beslenme modelinin önde gelen örneklerinden olup, Anadolu yemek kültürüne 

önemli katkıları olan dünyanın en sağlıklı mutfaklarından biridir. Sağlık bilimciler Akdeniz tipi 

beslenme alışkanlıklarının birçok rahatsızlığın tedavi edilmesinde önerilen diyetlere oldukça yakın 

olduğunu belirtmektedirler. Ege mutfağını diğer mutfaklardan ayıran en temel özellik, yabani otların ve 

zeytinyağının hemen hemen her öğünde tüketilmesidir. Her ot yenilebilir nitelikte değildir. Ege halkının 

uzun yıllar gözlemleri ve alışkanlıkları neticesinde mutfaklarına çok sayıda yenilebilir yabani ot 

girmiştir. Bu otlar genellikle taze olarak, haşlanıp zeytinyağı ve limonla salata yapılarak, etli veya etsiz 

yemekleri pişirilerek değerlendirilmektedir. Bölgede yaygın olarak tüketilen otların bazıları; semizotu, 

arapsaçı, turp otu, acı sarmaşık, tatlı sarmaşık,  defne yaprağı, ebegümeci, kabak filizi,  şevketi bostan, 

cibez, çimula, stifno, radika, sütlüot, gelincik, labada, pazı, lita (vlida), hardal otu, çitlembik filizi,  ada 

papatyası, sinirotu, domates yaprağı, patates yaprağı, papules, rapanya, deniz börülcesi, bakla filizi ve 

sirken olarak sıralanabilir. Bu araştırmada Ege mutfağında yer alan yenilebilir otlar, bu otların kullanım 

şekilleri ve özellikleri ile Ege mutfağının karakteristik bazı özellikleri verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ege mutfağı, beslenme kültürü, yabani otlar 

Edible Plants From Aegean Cuisine 

ABSTRACT 

Aegean cuisine is one of the leading examples of Mediterranean type nutrition model and is one of the 

healthiest cuisines in the world which has a significant contribution to Anatolian food culture. Health 

scientists say that the dietary habits of Mediterranean type are quite close to the diets recommended for 

treating many discomforts. The main feature that distinguishes Aegean cuisine from other cuisines is 

the consumption of wild weeds and olive oil at almost every meal. Not every herb is edible. As a result 

of many years of observations and habits of the Aegean people, many edible weeds have entered their 

kitchens. These herbs are generally evaluated as fresh herb, as salad by boiling and mixing with olive 

oil and lemon juice, as meal with or without meat. Some of the herbs widely consumed in the region; 

purslane, tangle, radish grass, bitter ivy, sweet ivy, bay leaf, hibiscus, pumpkin sprouts, gondola bostan, 

cibez, grass, stifno, radika, milky, poppy, labada, chard, lita (vlida), mustard, chewing gum , island 

chamomile, nerves, tomato leaves, potato leaves, papules, rapeseed, sea beans, pod sprouts and vinegar. 

In this research, edible herbs in Aegean cuisine, the use of these herbs and their characteristics and some 

characteristic features of Aegean cuisine are given. 

KeyWords: Aegean cuisine, nutrition culture, wild plants 
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ANTALYA YÖRESİNDEKİ EVLİYALARDAN ABDAL MUSA’NIN ÖĞÜTLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Könül HACIYEVA 

ÖZET 

Antalya eski yerleşim merkezlerinden olmasının yanısıra eski medeniyetlerin geliştiği tarihi bir 

bölgedir. Tarihi ta milattan önceki yüzyıllara dayanan Antalya’nın bir önemli özelliği de eski 

çağlardan başlayarak erenlerin, ermişlerin memleketi olmasıdır. Günümüzde burada bulunan 

birçok türbeler o erenlerin bu topraklarda sayılıp sevildiğinin, kutsal zatlar olarak kabul 

edildiğinin kanıtıdır. Kaynaklarda Antalya yöresine erenlerin en çok Horasan’dan geldiyi 

söyleniliyor. Özellikle de Elmalı köyü Azerbaycandan, Horasandan gelerek burada yerleşen 

tasavvuf alimlerinin irşad noktası olarak bilinmektedir. Günümüzde köyde bulunan türbeler sık 

sık ziyaret ediliyor. En çok ziyaret edilen türbelerden biri aslen Azerbaycanın Hoy şehrinden 

olan şeyh ve mutasavvıf Abdal Musa’ya mahsus türbedir. Abdal Musa Elmalı’nın Tekke 

köyündeki dergahında bir çok şahsiyetlerin ve ozanların irşada yetmesinde katkısı olan bir 

Anadolu erenidir. Onun Anadoluya Hoy’dan geldiği ve Hoy’da doğmuş olduğu kendi 

yazılarından bilinmektedir. Günümüze dört şiiri ve “Pendname” adlı kısa öğüt metninin ulaştığı 

Abdal Musa bir ozan olarak eserlerini katkısız ve temiz bir Türkçede kaleme almıştır. 

Öğütlerinde dinimizi ve peyğamberimizi sevmeği, dünya malına meyl etmemeği, çok 

konuşmamayı, yediğini içtiğini paylaşmayı, vaktini boşa harcamamayı, kimsenin müsibetine 

gülmemeyi, sabrlı olmayı, konuşmadan önce düşünmeyi, şükredebilmeyi tavsiye ederek 

nasihatları ile insanlara bir hayat dersi vermeye çalışmış ve onlara ahlak telkininde 

bulunmuştur. Abdal Musa öğütleri Türk halklarının ünlü atasözleri ile aynı nitelikleri 

taşımaktadır. Bu tür nasihatverici deyimlerde sabır, kanaat, cömertlik, iyilik ve fazilet tüm 

insanlığın dayanmalı olduğu değerler olarak kabul ediliyor ve yalnız o niteliklere sahip olmakla 

insan olmanın mümkün olduğu belirtiliyor. 

Anahtar kelimeler: Antalya, Azerbaycan, Abdal Musa, öğüt, evliya  

An Evaluation On The Advices Of Abdal Musa From The Marriage İn Antalya Region 

ABSTRACT 

Dating back to ancient centuries, one of the most important features of Antalya is that it is the 

hometown of the elves, starting from ancient times. Many of the species found here today are 

evidence that those earns were counted and loved in these lands as sacred persons. Especially 

the Elmali village is known as the place where the Sufi scholars who settled here came from 
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Azerbaijan and Horasan. Nowadays, the species found in the village are frequently visited. 

Abdal Musa is an Anatolian melancholy which is the contribution of many personalities and 

minstrels of the Elmalı in the Tekke village dervish lodge. It is known from his writings that he 

came from Anatolia Hoy and was born in Hoy. Abdal Musa, a four-poem and a short reminder 

of "Pendname", received a work as a minstrel in a clean and clean Turkic. In his remarks, he 

tried to give a lesson of life to people with his advice by advising them not to love our believer 

and our Messenger, not to talk to the world, to not talk much, to share what he has eaten, to 

wasted time, to not smile, to be patient, to think before talking. The advice of Abdal Musa 

carries the same qualities as the famous proverbs of the Turkish peoples. Patience, conviction, 

generosity, benevolence and virtue are considered to be values that all humanity is endurable, 

and it is stated that it is possible to be human with only those qualities 

Key Words: Antalya, Azerbaijan, Abdal Musa, advice, saint 
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COMPARATIVE ANALYSIS IN TERMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

LEVEL OF FOREIGN TRADE STUDENTS: KONYA-MERSIN CASE 

Hasan HAKSES 

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK 

Servet SAY 

ABSTRACT 

In our age, where information production is accelerating, the importance of division of labor 

and specialization is increasing. Universities responding to human needs and making life more 

and more knowledge to make life easier are seen as the center of specialization. The 

competitiveness levels of the companies participating in international trade are closely related 

to the employment of specialist personnel in the context of reaching the final consumer. The 

curriculum content of the vocational colleges which are in education and training activities in 

order to meet these needs of the companies are also among the investments in this field. 

The aim of this study is to determine the provision of qualification criteria of foreign trade 

personnel prepared by Vocational Qualification Institution to foreign trade department students 

studying at associate level. Within the scope of the research, a questionnaire will be applied to 

the second year students at Selcuk University and Mersin University Social Sciences 

Vocational Schools in the fields of qualification levels in their fields. The content of the 

questionnaire includes; The results of this study will be based on the comparative analysis of 

two different university students, whether their professional knowledge increases at a sensible 

rate, whether the subjects in the curriculum content are sufficient at the internship stage, the 

foreign trade department for what purpose they have read, and the basic competency levels in 

the literature correspond to the definitions of the Vocational Qualifications Authority. 

KeyWords: Vocational Qualification, Selcuk University, Mersin University, Foreign Trade. 
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BUZAĞILARDA RESPİRATORİK SİNSİTYAL VİRÜS ENFEKSİYONUNDA 

PATOLOJİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet HALIGÜR 

Ahmet AYDOĞAN 

ÖZET 

Bovine respiratorik sinsityal virüs (BRSV) enfeksiyonu, sığırlarda özellikle de buzağılarda 

solunum sistemini etkileyerek yaygın ölümlere sebep olan bir hastalıktır. Hastalık dünya 

çapında çiftliklerde görülmekte olup, önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu 

çalışmada, 3 dişi ve 1 erkek, yaşları 1-3 ay arasında değişen 4 Holştayn ırkı buzağının doku 

numunelerinde belirlenen bovine respiratorik sinsityal virüs enfeksiyonuna ait makroskobik ve 

mikroskobik bulguların tanımlanması amaçlandı. Akciğer dokusunun makroskobik 

incelemesinde bronko-interstisyel pnömoni tablosu dikkati çekti. Mikroskobik incelemede ise 

alveol, bronş-bronşiollerde proliferatif ve suppuratif değişiklikler ile peribronşioler 

mononuklear hücre infiltrasyonu görüldü. Tüm olgularda hastalığın tipik bulgusu olan sinsityal 

hücreler görüldü. Patolojik teşhisle birlikte hasta olan 12 buzağı tedaviye alındı ve tüm sürünün 

aşılaması tamamlanarak sürü sağlığı sağlanmış oldu.  

Anahtar Kelimeler: Respiratorik sinsityal virus enfeksiyonu, patoloji, buzağı. 

Evaluation of pathological findings of bovine respiratory syncytial virus Infection in 

Calves 

ABSTRACT 

Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) infection is a disease that affects the respiratory system in 

cattle, especially in calves and causes widespread death. The disease is seen in farms around the world 

and causes significant economic losses. In this study, we aimed to determine the macroscopic and 

microscopic findings of BRSV infection in 4 Holstein calves aged between 1 and 3 years. The calves 

were 3 female and 1 male. In the macroscopic examination of the lung, broncho-interstitial pneumonia 

was noted. Histopathological examination revealed that proliferative and suppurative changes in alveoli, 

bronchia-bronchioles together with peribronchial mononuclear cell infiltration. In all cases, syncytial 

cells, which are typical for the disease, were seen. The 12 calves that were sick with the pathological 

diagnosis were treated and all herds were vaccinated. After treatment and vaccination, herd health was 

provided.   

Key Words: Respiratory syncytial virus infection, pathology, calf. 
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BİR KEDİDE ALİMENTER LENFOMA OLGUSU 

Mehmet HALIGÜR 

Ahmet AYDOĞAN 

ÖZET 

Bu olgu sunumunda, 14 yaşlı erkek bir kedide ince bağırsak yerleşimli nodüler bir kitle 

patolojik olarak değerlendirildi. Klinik olarak kedide progresif bir zayıflama görüldüğü 

bildirildi. Kitlenin makroskobik incelemesinde 10x7x3 cm boyutlarında ve sert kıvamlı olduğu 

görüldü. Mikroskobik olarak, duodenum ve jejunumda lamina muskularisten lamina serozaya 

uzanan tümöral alan alimenter lenfoma olarak değerlendirildi.   

Anahtar Kelimeler: Alimenter lenfoma, ince bağırsak, kedi, patoloji 

A Case Of Alimentary Lymphoma In A Cat 

ABSTRACT 

In this case report, a 14-year-old male cat with a nodular mass small intestine located in the 

small intestines was evaluated as pathologically. Clinically, it was reported that there was a 

progressive weakening of the cat. The macroscopic examination of the mass was 10x7x3 cm in 

size and hard to touch. Microscopically, tumoral area extending from tunica muscularis to 

tunica serosa in duodenum and jejunum was evaluated as alimentary lymphoma. 

Key Words: Alimentary lymphoma, small intestine, cat, pathology 
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OREOCHROMİS NİLOTİCUS BALIKLARINDA OLUŞTURULAN DENEYSEL 

BAKIR NANOPARTİKÜL TOKSİKASYONUNDA RENAL VE İNTERRENAL 

DOKULARDA PATOLOJİK BULGULAR 

Mehmet HALIGÜR 

AYŞE HALIGÜR 

Ahmet AYDOĞAN 

Hikmet Yeter ÇOĞUN 

Gülçin DAĞLIOĞLU 

ÖZET 

Bu çalışmada, deneysel bakır nanopartikül toksikasyonu oluşturulan Oreochromis niloticus 

balıklarında renal ve interrenal dokularda patolojik bulgular ile serum kortizol düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, balıklar 5 ve 10 gün süreyle bakır nanopartiküllerinin (CuNP) etkisinde 

toksikasyona, 30 gün boyunca da eliminasyona maruz bırakılmış ve bu balıkların serumlarında kortizol 

seviyesindeki değişimler saptanmıştır. Yapılan patolojik incelemede, makroskobik olarak böbreklerde 

herhangi bir bulgu görülmemiştir. Ancak, histopatolojik incelemede böbrek tubulus epitelleri ile 

interrenal doku hücrelerinde dejenerasyon ve yer yer kanama alanları dikkati çekmiştir. Sonuç olarak 

bu çalışma, patolojik bulguların ve serum kortizol seviyelerinin bakır toksikasyonunda balıklarda teşhis 

kriteri olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deneysel bakır nanopartikül toksikasyonu, kortizol, Oreochromis 

niloticus, patoloji. 

*Bu çalışma, Çukurova ÜniversitesiBilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: TSA-

2017-7893) 

Pathological Findings İn Renal And İnterrenal Tissues Of Oreochromis Niloticus With Experimental 

Copper Nanoparticle Toxicity 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the serum cortisol levels of renal and interrenal tissues in the Oreochromis 

niloticus with experimental copper nanoparticle toxicity. For this purpose, fish were exposed to copper 

nanoparticles (CuNP) toxicity for 5 and 10 days and elimination for 30 days. Afterwards, it was determined that 

changes of the cortisol level in the serum of these fish. In the pathological examination, there were no macroscopic 

findings in the kidneys. However, microscopic examination revealed degeneration and hemorrhagic areas in the 

interrenal tissue cells with renal tubulus epithelium. In conclusion, this study showed that pathological findings 

and serum cortisol levels could be used as a diagnostic criterion for fish in copper toxicity. 

Key Words: Experimental copper nanoparticle toxicity, cortisol, Oreochromis niloticus, 

pathology. 
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KURUMSAL ÇEVREDE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK: YOLSUZLUK VE ZAYIF 

MÜLİKYET HAKLARI UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

Duygu HIDIROĞLU 

ÖZET 

Bu çalışmada yenilikçi girişimcilik oranlarının düşük olmasının kurumsal nedenlerinden 

yolsuzluk ve yetersiz hükümet politikaları değerlendirilecektir. Literatür araştırması sonucu bu 

çıkarımı destekleyen birçok çalışma olduğu gözlenmiştir. Literatürdeki çalışmaların çoğu 

araştırmamızı destekler nitelikte yolsuzluk ve zayıf hükümet programlarının girişimcilikte 

bulunma üzerine olumsuz etkisi olduğu varsayımını doğrulamaktadır. Çalışmamızda kurumsal 

faktörlerin yenilikçi girişimcilik başlatma motivasyonu sağlamada bir girişimci üzerinde ne 

kadar etkili olduğu hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Yenilikçi girişimcilerin çevresinin 

girişimcileri destekleyen çeşitli hükümet politikaları ile düzenlenmesiyle ve yolsuzluğun 

ortadan kaldırılmasıyla; girişimde bulunmak isteyen bireylerin yenilikçi girişimcilik başlatma 

kararı almalarının kolaylaşacağı ve yenilikçi girişimcilik oranlarının artacağı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yenilikçi Girişimcilik, Yolsuzluk, Hükümet Politikaları, 

Mülkiyet Hakları. 

Innovative Entrepreneurship In The Corporate Environment: A Conceptual 

Framework For Corruption  

ABSTRACT 

In this study, corruption and inadequate government policies will be evaluated from the institutional 

reasons of low entrepreneurial entrepreneurship rates. As a result of the literature research, it has been 

observed that there are many studies supporting this argument. Most of the studies in the literature 

confirm the assumption that corruption and weak government policies have a negative impact on 

innovative entrepreneurship. In our study, we evaluated the effects of institutional factors on an 

entrepreneur in providing motivation to initiate innovative entrepreneurship. From our point of view, 

innovative entrepreneurial environment should be regulated by various government policies supporting 

entrepreneurs and the corruption must be eliminated. In this way, it is expected that individuals who 

want to take the initiative to make an innovative entrepreneurship decision will increase. 

KeyWords: Entrepreneurship, Innovative Entrepreneurship, Corruption, Government Policies, 

Property Rights 
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FREN BALATA MALZEMELERİNİN TRİBOLOJİK VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNE ÇİNKO PARÇACIKLARIN ETKİSİ 

Beste HOPLAMAZ 

İlker SUGÖZÜ 

Banu SUGÖZÜ 

ÖZET 

Balatalar, taşıtlarda en önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Fren balatalarından beklenen 

özellikler; yüksek sıcaklık direnci, yüksek ısı iletkenliği, sabit sürtünme performansı, yüksek 

aşınma mukavemetidir. Bu çalışmada balata içeriğine %5, %10 ve %15 oranlarında ilave edilen 

çinko parçacıklarının etkisi araştırılmıştır. Balata numunelerinin sürtünme karakteristikleri pin-

on-disk tipi sürtünme test cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. Üretilen balata numunelerinin 

sürtünme katsayısı, aşınma, yoğunluk, sertlik değerlerinin standartlara uygun olduğu ve 

frenleme performansını etkilediği görülmüştür. 

The Effect Of Zinc Particles On Tribological And Mechanical Behavior Of Brake Lining 

Materials 

ABSTRACT 

Balatalar, taşıtlarda en önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Fren balatalarından beklenen 

özellikler; yüksek sıcaklık direnci, yüksek ısı iletkenliği, sabit sürtünme performansı, yüksek 

aşınma mukavemetidir. Bu çalışmada balata içeriğine %5, %10 ve %15 oranlarında ilave edilen 

çinko parçacıklarının etkisi araştırılmıştır. Balata numunelerinin sürtünme karakteristikleri pin-

on-disk tipi sürtünme test cihazı kullanılarak tespit edilmiştir. Üretilen balata numunelerinin 

sürtünme katsayısı, aşınma, yoğunluk, sertlik değerlerinin standartlara uygun olduğu ve 

frenleme performansını etkilediği görülmüştür. 
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AKDENİZİN COĞRAFİSİ 

Semra HÜSEYNLİ 

ÖZET 

Akdenizin coğrafisi Akdeniz Türkiye`in kıyısında bulunan 4 denizin en büyüğü olması ile 

birlikte dünya üzerindeki en büyük iç deniz olma özelliğine sahip bulmaktadır. Akdeniz toplam 

3 kıtaya sınırı bulunan iç denizidir. Dünyanın neresi olursa olsun, oranın coğrafisini bilmeden 

onun hakkında fikir yürütmek mümkün değildir. Bir arazinin coğrafisi onun potansiyelini 

belirler ve onu ekonomisine çok büyük etkide bulunur. Akdeniz de onun kıyısında bulunan 

ülkelerin dünya ülkeleri sirasinda perspektifini çoğaltıyor. Bu bakımdan Akdeniz bölgesinin 

tatkik edilmesi çok önemlidir. Bu konu tarihin farklı zaman biçimlerinde kendi önemini 

koruduğu ve merak konusu olduğu için kendi güncelliğini korumaktadır. Günümüzedek 

Akdeniz kıyısının öğrenilmesi ile ilgili bir çok projeler hayata geçirilmiş, farklı yazılar kaleme 

alınmıştır. Makalede Akdeniz`in fiziki-coğrafi konumdan öğrenilmesi düşünülüyor. Bu 

husustan, onun tuzluluk oranı, kıyılarında ise sık -sık rastlanan deprem ve volkanlar, iklim 

özellikleri geniş biçimde araştırılmıştır. Bilindiği üzere Akdeniz`in onun kıyısındakı ülkelerin 

ekonomisine çok böyük etki gösteriyor. Makalede son zamanlarda Akdeniz`in bu ülkelerin 

ekonomisine nasıl etki yaptığını ve bu konuda ne gibi eksikliklerin olduğundan bahs edilmiştir. 

Daha sonra, Akdeniz`in fiziki-coğrafi konumnun ona avantajlar yaratdığı gibi, siyasi-coğrafi 

konumunun da onun kıyısında olan ülkere çok büyük etkisi vardır.Bu ülkelerin dünya 

okyanusuna rahatlıkla çıka bilmesi onların siyasi anlamda daha da güçlendiriyor. En son olarak 

makalede Akdeniz`in tabiatının güzelliğinden, servetlerinden, fauna ve florasının 

rengarenkliğinden bahs olunucaktır. Her bir yerin doğasını, hayvan ve bitki türlerinin 

öğrenilmesi çok geniş ve önemli meselelerden biridir. Bu yüzden Akdeniz bölgesinde de çevre 

araştırmaları yapılması önemli konulardandır. 

Geography of Mediterranean Sea 

ABSTRACT 

Geography of the Mediterranean along with being the largest of the four it is to find the sea in 

the Mediterranean coast of Turkey has the largest inland sea in the world that feature. The 

Mediterranean Sea is the inner sea with a total of 3 continents. No matter what the world is, 

without knowing the geography of the ratio, it is not possible to argue about it. The geography 

of a land determines its potential and has a great impact on its economy. Countries on its shores 

in the Mediterranean are expanding the perspective of the countries of the world. In this respect, 
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it is very important that the Mediterranean region is developed. This issue is still a matter of 

curiosity and keeps its own importance in different time forms of history. Today, many projects 

related to learning the Mediterranean coast were implemented and different articles were 

written. In the article, it is expected to learn from the physical-geographical location of the 

Mediterranean. From this point of view, its salinity rate, frequent seas and volcanoes on the 

coasts and climate characteristics have been investigated extensively. As it is known, it has a 

great effect on the economy of the countries on the shore of the Mediterranean. In the article, it 

is mentioned recently how the Mediterranean has an impact on the economy of these countries 

and what are the deficiencies about it. Then, as the physical-geographic location of the 

Mediterranean has its advantages, its political-geographical position has a great impact on the 

countries on its shore. In the last article, the beauty of the nature of the Mediterranean, the 

wealth, the color of the fauna and flora will be mentioned. 
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AKTİF VE PASİF MİLİMETRE DALGA GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİNİN 

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan IŞIKER 

Caner ÖZDEMİR 

ÖZET 

Aktif milimetre dalga görüntülemede (AMDG), ortam kaynak tarafından aydınlatılmakta ve 

geri dönüş sinyalleri ölçülerek faz, genlik ve frekans değerleri elde edilmektedir. Bu değerler 

radar sinyal işleme teknikleri kullanılarak iki-boyutlu görüntü (2B) elde edebilmek için sensör 

olarak kullandığımız antenimizin bir düzlem üzerinde hareket ettirilmesi ile 

oluşturulabilmektedir. Pasif milimetre dalga görüntüleme (PMDG), ortamın sistem tarafından 

aydınlatılması yerine, farklı kaynaklar tarafından aydınlatılan sinyallerin ölçülmesi ile görüntü 

oluşturulmaktadır. Genellikle aydınlatma kaynağı olarak evrende var olan kozmik arka-plan 

radyasyonu (KAR) (2.7 K) kullanılmaktadır. Bu kaynak yerküreyi her açıdan homojen olarak 

kuşatmaktadır. Bu sayede hedefe ait net görüntüler elde edilebilmektedir. Bu sistemde 2B 

görüntü oluşturabilmek için 2B tarayıcı düzenek kullanılması gerekmektedir. PMDG?de, 

AMDG?nin aksine kaynak kullanmamaktadır. Bu sayede hem ortamın aydınlatılması için 

zararlı olabilecek ışıma yapılmamış olmakla birlikte sistemin maliyeti de daha düşük 

olmaktadır. AMDG?de kullanılan sistemin uyumlu (coherent) olması gerektiğinden PMDG 

sistemine göre kompleksliği artmakla birlikte maliyetini de artırmaktadır. AMDG?de ışıma 

sistem tarafından üretildiğinden hedefin her açıdan aydınlatılabilmesinin tarayıcı düzenek 

tarafından sağlanması gerekmektedir. Oysa PMDG?de bu işlem homojen olarak KAR 

tarafından gerçekleştirilmektedir. PMDG ortamdan yansıyan elektromanyetik dalganın sadece 

genlik değerine bağlı bir radyometrik ölçüm yaparak görüntü oluştururken, AMDG de ise 

gönderilen ve alınan sinyaller bilindiğinden sinyallerin faz, genlik ve frekans değerleri 

ölçülebilmekte ve daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. 

ABSTRACT 

In active millimeter wave imaging (AMWI), the medium is illuminated by the source and the 

return signals are measured to obtain phase, amplitude and frequency values. These values can 

be generated by moving the antenna, which we use as a sensor, on a plane to obtain a two-

dimensional (2D) radar image using radar signal processing techniques. Passive millimeter 

wave imaging (PMWI) is created by measuring the signals illuminated by different sources 

instead of illuminating the environment by the system. The cosmic background radiation (CBR) 
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around 2.7K, which is ambient in the universe, is used as a source of illumination. This source 

surrounds the earth homogeneously in every aspect. In this way, PMW images of the target can 

be obtained. In such a system, a 2D scanner mechanism is required to create a 2D image. Unlike 

AMWI, PMWI does not utilize active sources of electromagnetic waves. In this way, even 

though the radiation is not harmful to the illimunated environment, the cost of the system is 

also lower. Since the system used in AMWI must be coherent, it increases the complexity and 

increases the overall cost when compared to a PMWI configuration. Since the reflection in the 

AMWI is produced by the system, it is necessary for the target to be illuminated for any angle 

of interest. However, this process is performed homogeneously by CBR in PMDG. While 

PMWI is can provide only amplitude information of the CBR reflection from a target, AMWI 

can give more detailed information of the electromagnetic wave scattering such as the 

amplitude and the phase. 
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MERSİN’İN JEOTURİZM POTANSİYELİ 

Nurdan İNAN 

Selim İNAN 

ÖZET 

Yerkürenin jeolojik geçmişini simgeleyen belge niteliğinde ve görsel özelliği olan her türlü jeolojik 

oluşum jeolojik miras, bu alanlara yapılan seyahatler jeoturizmdir. Jeoturizm genellikle jeoparklar 

yoluyla yapılır. Jeoturizm son yıllarda tüm ülkelerin turizm hedeflerine girmiş, Avrupa Jeoparklar Ağı 

(EGN) ve UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı (GGN)’na aday olan ülke sayısı çok artmıştır. 

Sürdürülebilir yerel kalkınmanın önemli bir ögesi olan jeoturizm yoluyla; turizm çeşitliliğine farklı bir 

sayfa açılmış, yeni bir istihdam alanı yaratılmış, halkın kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmişliğine 

katkıda bulunulmuş, yaratılan sahiplenmeyle jeolojik miraslar korunmuş olur.  

Mersin’de jeoturizm faaliyetlerine konu olacak pekçok jeolojik miras alanı mevcutdur. Jeolojik zamanın 

farklı dönemlerini temsil eden omurgasız ve omurgalı hayvanların değişik dal ve sınıflarına ait 

makrofosil yatakları, göl, akarsu ve lagün çökelleri, resifler, ayrıca lapya, dolin, uvala, polye, obruk, 

düden, mağara, kör vadi gibi kireç taşlarının erimesiyle oluşmuş aşınım yapılarıyla, sarkıt, dikit, sütun 

gibi kireçtaşlarının aşınmasıyla oluşmuş yapılar, konkresyonlar gibi çökelme oluşukları, kaliş ve kireç 

kabukları gibi bu coğrafyaya özel oluşumlar, mağara, obruk, kanyon, vadi, şelale, delta, kumul yapıları 

gibi morfolojik yapılarla, bunları zenginleştiren birçok arkeolojik ve kültürel değer bulunmaktadır.  

Mersin bölgesi jeoturizm için doğal kaynak durumunda olup, büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. 

Belirlenen jeolojik miras alanlarının,  belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve 

derneklerce hazırlanacak projelerle jeoturizme kazandırılması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Jeolojik yapılar, jeopark, jeolojik miras, jeoturizm, Mersin. 

Mersin's Potential for Geotourism 

ABSTRACT 

All types of geological formations which stand as documents symbolizing the geological history of Earth 

and have visual characteristics, are called as Geologic heritages and all kinds of travels made to these 

areas are named as geotourism which is mostly realized by geoparks. In recent years, geotourism has 

become an importanttourism target for all 

Keywords: Geological structures,  geological heritage, geopark, geotourism, Mersin. 
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MERSİN’DE SÖYLENCELER VE YAZILI BELGELER İZİNDEN FOSİL 

YATAKLARINA ULAŞMAK: “Cenupta Türkmen Oymakları” 

Nurdan İNAN 

Selim İNAN 

ÖZET 

Ali Rıza Yalgın (Yalman), 1928’den itibaren Toros yaylalarına yaptığı sistemli gezilerde tuttuğu 

folklorik notları 1931’de 5 cilt halinde yayınlamıştır. “Cenupta Türkmen Oymakları” başlıklı bu 

kitapta,  Toros yörüklerinin yaşamına dair tüm ayrıntılar aktarılırken, doğayla ilgili gözlemlere de yer 

verilmiştir. Kitaplardan cilt I, sayfa 205’de;  “Musa Bozulduğu yaylasının güneydoğusunda, Mavi Ali 

Ağanın toprakları içinde 15-20 yanardağ krateri görülmüştür. Bölgede birçok taşlaşmış ağaçlar, istiridye 

kabukları gezdiğimiz yollar üzerinde adeta döşenmiş bir haldedir. Bölgenin taşları çakmaktaşı, toprağı 

kireçlidir” tanımlaması bulunmaktadır.   

Ali Rıza Yalgın’ın (1931) bu tanımlamasının izinden gidilerek Küçüksorgun Köyü (Güzeloluk-KB 

Mersin) Musa Bozulduğu Yaylası’nda arazi çalışması yapılmıştır. Kireçtaşı kayalarının yüzeylediği 

Musa Bozulduğu Yaylası, Mersin’e 117 km uzaklıkta ve 2030m yükseklikte bulunmaktadır.  

Sahada, Yalgın’ın bahsettiği çukurlukların yanardağ krateri değil, kireçtaşı kayalarının erimesi 

sonucunda oluşan dolinler olduğu, taşlaşmış ağaçlar ve istiridye kabukları olarak tanımlananlarınsa, 

Ostreave Crassostrea fosilleri olduğu görülmüştür.  

Molluska (Yumuşakçalar) dalının Pelecypoda (Balta Ayaklılar) sınıfı cinsleri olan Ostrea ve 

Crassostrea; ülkemizdeki fosillerini özellikle Miyosen (24-5 milyon yıl önce) yaşlı çökel kayalarında 

bırakmıştır. Bunlarıngüncel türlerinin kabuklarına sahillerde yaygın olarak rastlanmaktadır. Oldukça 

kalın olan kabukları lamellidir. Ortalama kabuk boyutları 3-10 cm uzunluğunda, 2-7 cm genişliğindedir. 

Kabuklarının üzerinde derin konsantrikçizgiler vardır.  

Musa Bozulduğu Yaylası’ndaki Ostrea ve Crassostreafosilleri normalin çok üstünde iriliğe ulaşmış 

bireyleri kapsamaktadır. Buradaki bireylerin ortalama kabuk boyutu 15- 40 cm uzunluk ve 10-20 cm 

genişliğindedir. Ali Rıza Yalgın’a taşlaşmış ağaç izlenimi veren özelliğin; kalın, lamelli ve konsantrik 

çizgili kabuklar olduğu düşünülmüştür.  Bu fosiller, 24 milyon yıl önce Alt Miyosen devrinde, 1-5 metre 

derinliğindeki sıcak Tetis denizinin sahil ve plajlarının varlığına işaret ederler.  

Söylenceler ve yazılı belgelerin izinden gidilerek yapılan bu çalışmanın sonucunda bilimsel ve görsel 

özellikleri yüksek bir jeosittesbit edilmiş, alanın envanter kaydına girmesi sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Söylence, yazılı belge, fosil, jeosit, Mersin. 

https://eksisozluk.com/?q=cenupta+t%c3%bcrkmen+oymaklar%c4%b1
https://eksisozluk.com/?q=cenupta+t%c3%bcrkmen+oymaklar%c4%b1
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Accessing To Fossil Deposits In Mersin By Following The Footsteps Of Myths And Written 

Documents: “Cenupta Türkmen Oymakları” 

ABSTRACT 

Ali Riza Yalgın (Yalman) published his folkloricnoteswhich he held on his 

systematictripstotheTaurusPlateaus since 1928, in fivevolumesin 1931. Inthisbooktitled 

"CenuptaTürkmenOymakları", all the details about the life of the 

Taurusnomadsarequotedwhileobservingthenature. In Volume I, p. 205 "15-20 volcaniccraters were seen 

in the south of Musa plateau within the territory of Mavi Ali Ağan. Many 

petrifiedtreesandoystershellsarealmostfurnished on theroadswherewevisit in theregion.  

Thestones of thezoneareflint, theland is with lime." 

By following this description of Ali RizaYalgın (1931), a Field work was carriedout in 

KüçüksoğunVillage (Güzeloluk-KB Mersin) Musa Bozulduğu Plateau. The Plateau, 

wherethelimestonerocksareexposed, is located 117 km from Mersin and 2030 m high. 

In the field, it wasobservedthatthedepressionswhichweredescribed as volcaniccratersby Yalgın, 

areactuallydolinsformed as a result of limestonerocks; andthosewhicharedefined as 

petrifiedtreesandoystershells, areactuallyOstreaandCrassostreafossils. 

Ostreaand Crassostrea of the Pelecypodaclass of the Mollusca (softplay) branch; has left their fossils 

particularly in Miocene (24-5 millionyearsago) agedsedimentaryrocksinourcountry. The shells of 

contemporary species of the searevery often found on thecoasts. 

Theshellsthatarequitethickarewithlamellas. Theaverageshell size is 3-10 cm in length, 2-7 cm in 

widthandtherearedeepconcentriclines on theshells. 

The Ostreaand Crassostrea fossils on the Musa Bozuldu Plateau include individuals that have reached a 

level of well above normal. The average shell size of the individuals is 15-40 cm longand 10-20 cm 

wide.  Thesethick, lamellarandconcentricstriatedshellsmade Ali Rıza Yalgın think they were petrified 

trees. These fossilsallow us totourthecoastsandbeaches of the warmTethysseawith 1-5 deep, in theLower 

Miocene Period 24 millionyearsago. 

As a result of this work carried out by following themyths and written documents, a geocide with high 

scientific and visual characteristics was determined and the Field was entered into theinventory record. 

Keywords: Myths, writtendocuments, fossil, jeosite, Mersin. 
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JEOPARK VE JEOTURİZM ÖNERİSİ NEDEN MUT (KB MERSİN) İÇİN? 

Nurdan İNAN 

Selim İNAN 

ÖZET 

Jeopark sınırları belirlenmiş bir bölgeyi ifade eder. Bu bölge öncelikli olarak bilimsel ve görsel 

kalitesi yüksek olan jeolojik oluşumları barındırır.  Jeoparkın amacı, jeolojik oluşumlar dışında 

mevcut olan tüm doğal ve kültürel mirasın da korunduğu, bilimsel çalışmaların yürütüldüğü, 

halkın eğitildiği, sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma ve jeoturizmdir.   

Jeolojik literatürde “Mut Miyosen Havzası”, Orta Toroslarda, batıda Ermenek, güneyde Gülnar, 

Silifke ve doğuda Erdemli-Kırobası arasında kalan geniş alanı ifade eder. Sahada Miyosen yaşlı 

(24-5 milyon yıl önce) kayaçlar geniş alanlarda yüzeyler. Bölge Oligosen (34 milyon yıl önce) 

devresinden günümüze tektonik hareketlilikten etkilenmemiştir. Bu nedenle bir havzanın 

evrimi için belge niteliği olan tüm jeolojik unsurlar ilksel konumunu korumaktadır. Göl, akarsu 

ve lagün çökelleri, akma yapıları, yama resifi, resif önü, resif çekirdeği, resif gerisi gibi havzaya 

özgü oluşuklarla, faylar, çapraz tabakalanmalar gibi diğer jeolojik oluşumlar yüksek bilimsel 

ve görsel kalitededir.  

Eğitim için bir açık laboratuar özelliğinde olan bölge çok sayıda bilimsel çalışmaya konu 

olmuştur. Lapya, dolin, uvala, polye, obruk, düden, mağara ve kör vadiler gibi karstik aşınım 

yapıları, traverten, sarkıt, dikit, sütun gibi karstik birikim yapıları, delta, lagün, kanyon, vadi, 

şelale gibi jeomorfolojik ve coğrafik  yapılarla, kale, kilise, manastır, kaya barınakları, kaya 

mezarları, Olba, Uzuncaburç gibi arkeolojik ve kültürel yapıları barındırması açısından da 

bölge bir jeoparkta bulunması gereken tüm kriterleri taşımaktadır.  

Bu özellikleri bölgeyi jeoturizm için doğal bir kaynak haline getirmektedir. Bunu hayata 

geçirmek jeopark uygulamasıyla mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Jeopark, jeoturizm, Mut Havzası, Mersin. 

Why The Mut Basen (Nw Mersin) Is Proposed For Geopark And Geotourism 

ABSTRACT 

Geopark refers to an area defined by boundaries and primarily contains geological formations 

with high scientific and visual quality. The objective of the geopark is to protect not only 

geological formations but also all natural and cultural heritages; provide a platform for scientific 
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studies and public education; and contribute to the socio-economic development and 

geotourism.   

In the geological literature, "Mut Miocene Basin" refers to the wide area in the Central Toros 

Mountains between Ermenek in the west, Gülnar, Silifke in the south and Erdemli-Kırobası in 

the east.  In the field,  Miocene aged (24-5 million years ago) rocks cover large areas. The area 

was not affected by the tectonic mobility from the Oligocene (34 million years ago) period to 

today.  For this reason, all geological features that are considered as documentation for the 

evolution of the basin retain their primitive locations. The typical formations such as lake, 

stream and lagoon sediments, flow structures, patch reef, front reef, reef seed, back reef and 

other geological formations such as faults and cross stratifications are highly scientific and 

visual. 

The area, which is an open laboratory for education, has been the subject of numerous scientific 

studies. It carries all the criteria that a geopark needs to have in terms of its karstic erosion 

formations such as popcorns, sinkhole, cashms, cave and blind valleys; carstic accumulation 

formations such as  travertine, stalactite, stalagmite and column; geomorphologic and 

geographical formations such as delta, lagon, valley, canyon , waterfall; archaeological and 

cultural structures such as churches, monasteries, rock shelters and rock tombs in the around 

Olba and Uzuncaburç antic site. 

These features make the region a natural resource for geotourism which is possible by putting 

the geopark into practice. 

Key Words: Geopark, geotourism, Mut Basen, Mersin. 
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TARSUS- MERSİN ARASININ DEPREMSELLİĞİ 

Selim İNAN 

ÖZET 

Yeryuvarında meydana gelen depremlerin büyük bir bölümü tektonik hareketlerden, çok az bir 

bölümü de volkanik aktiviteler, yer içindeki büyük çöküntüler ve nükleer patlatmalardan 

kaynaklanmaktadır. Ülkemiz ve yakın coğrafyasında yer alan bölgelerde oluşan depremlerin 

nedenini tektonik hareketler oluşturmakta olup, aktif fay kuşaklarına bağlı olarak gelişirler. 

Genel olarak bir bölgenin depremselliği, o bölgede yer alan aktif fay kuşaklarının konumuna, 

bölgenin aktif fay kuşaklarına olan uzaklığına, oluşacak depremin büyüklüğüne, depremlerin 

tekrarlanma sayılarına (sıklıklarına) ve bölgenin jeolojik özelliklerine (kaya ve zemin 

özellikleri vb.) bağlı olarak değişim gösterirler. 

Mersin, Tarsus ve Adana’yı içerisine alan Kilikya bölgesi (Çukurova), doğuda Maraş ile 

Antakya arasında uzanan Doğu Anadolu Fay Sistemi ve onun bir kolunu oluşturan Karataş ile 

Osmaniye arasında uzanan Karataş-Osmaniye Fay Zonunun; kuzey doğuda Gülek ile Karaisalı 

arasında uzanan Karsantı-Karaisalı Fay Zonunun; kuzeyde Çamardı ile Gülek arasında uzanan 

Orta Anadolu Fay Sisteminin güney parçasını oluşturan Ecemiş Fay Zonunun; Kuzeybatıda 

Gülek ile Anamur arasında uzanan Namrun Fay Zonu ile batıda da Mut ve Ovacık faylarının 

denetimi altındadır. Çukurova bölgesi ve özellikle Karataş-Mersin-Erdemli arasındaki sahil 

bandı genellikle gevşek tutturulmuş delta  çökelleri ile alüvyonlardan, kuzey kesimler ise daha 

sert, sıkı tutturulmuş sağlam kayaçlardan oluşmaktadır. Mersin kenti ve yakın yöresinde son 

yüzyıl içersinde yıkıcı özellikte magnetüdü  6 ve daha büyük bir deprem kaydedilmemiştir. 

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, Mersin ve yakın yöresindeki fayların gelecekte önemli bir 

deprem üretme (6 ve daha büyük) potansiyeline sahip olmadığı söylenebilir. Ancak, Adana ve 

yakın yöresinde meydana gelebilecek mağnetüdü 6.5 ve üzerinde bir depremde Tarsus- Mersin 

arasında gevşek zemin üzerinde çok katlı yapılanma nedeniyle büyük hasarlar oluşacaktır. Bu 

nedenle yeni bir imar planı hazırlanmalı, çok katlı bina yapımından bir an önce vazgeçilmeli ve 

eski yapılmış binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler; Mersin, depremsellik, aktif faylar, zemin özellikleri.      
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Seismicity Between Tarsus And Mersin 

ABSTRACT 

The most of the earthquakes in the earthcrust is caused by the tectonic forces, a small number 

of them is originated by the volcanic activities, large collaptions in the earthcrust and the nuclear 

bombs. The earthquakes in the our country and its surrounding area are in the tectonic origin 

caused by the tectonic forces along the active fault zones. In genaral, seismicity of the region  

depends on tectonic position of the active fault zones, distance from the active fault zones, the 

earthquake magnetudes, frequency of the earthquake and the geological features such as rock 

and soil types 

The Kilikian region (Çukurova region) covering Adana and Mersin provinces has been 

controlled by the East Anatolian Fault System  extending between Kahramanmaraş and 

Antakya, the Karataş-Osmaniye Fault Zone which is the another branch of the East Anatolian 

Fault Sistem in the east; the Karsantı-Karaisalı Fault Zone extended between Gülek and 

Karaisalı in the northeast;  the Ecemiş Fault Zone which is belonging to the Central Anatolian 

Fault System in the north; the Namrun Fault Zone extending between Gülek and Anamur city 

in the northwest;  the Mut and Ovacık Fault in the west. Karataş- Erdemli coastline in the 

Çukurova region is repsented by the poorly cementeded deltaic sediments and alluviums. The 

northern parts of the Mersin and the Çukurova region are made up by hard and well cemented 

rocks. In the last century, in the Mersin and its surrounding area, there is no record of  the big 

destroying earthquakes with magnetude of greater than 6. In the case of a big earthquake 

occurrence with magnetude greater than 6.5 in the Adana and surrounding area , it will cause 

big damages most probably along the Tarsus and Mersin costline because of location of the 

high buildings with many floors on the loose ground areas. For these reasons, the new 

improvement plan is required and must be preapeared. The making high buildings must be 

leaved and the old buildings need to be supported to produce more strong buildings for big 

earthquakes. 

Key words;Tarsus-Mersin, seismicity, active fault, soil characteristics. 
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ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Fatma İNCE 

ÖZET 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler iş hayatında değişime neden olurken yönetici 

profilinden iletişim modellerine kadar birçok alanda etkisini göstermektedir. Örgüt içi ve örgüt 

dışı iletişimin temel öğelerinde de hissedilen bu etkiyi incelemek üzere Mersin’de yer alan 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından birinde iletişim ağı modeli incelemesi 

yapılmıştır. Araştırmayı kabul eden ilgili meslek kuruluşunun üst yönetimi ile yapılan yarı 

yapılanmış görüşme sonucunda kritik öneme sahip paydaşlarında yer aldığı resmi ve gayri 

resmi iletişim modeli hazırlanmıştır. Çalışanların iletişimdeki yeri ve bu yerin onlara 

yükledikleri rolü kavrayabilmelerini ve sosyal paydaşların kurumun işleyişi hakkında bilgi 

sahibi olmalarını sağlayan model, iletişim konusunda farkındalık yarattığı için önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, örgütsel iletişim, meslek kuruluşları, iletişim modeli, Mersin. 

A Study On Organizational Communication Networks 

ABSTRACT 

While the developments in information technologies cause changes in business life, it shows 

its effects in many areas from manager profile to communication models. In order to examine 

this effect, which is also felt in the basic elements of internal and external communication, a 

network model was examined in one of the public professional organizations of in Mersin. As 

a result of semi-structured interviews with the senior management of the relevant professional 

organization who accepted the research, an official and informal communication model was 

included in its critical stakeholders. It is important for employees to understand the place in 

communication and the role that this place has placed on them, and the model that enables social 

stakeholders to be informed about the functioning of the institution, as it raises awareness about 

communication. 

Key Words: Communication, organizational communication, professional organizations, 

communication model, Mersin. 
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İNSAN KAYNAKLARINDA BELİRSİZLİK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Fatma İNCE 

ÖZET 

İçinde bulunduğumuz toplumun özelliklerinden biri olan kolektif yapılarda belirsizlik toleransı 

oldukça düşük olmaktadır. Bu nedenle risk alma eğilimi düşmekte ve güvenli alanlarda yer 

almak toplumsal açıdan huzurun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak çevresel 

şartlarda değişimin yüksek olduğu durumlarda belirsizlik artmakta ve bu duruma uyum 

sağlamak gerekmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, değişime en hızlı tepkisini iş hayatında 

vermektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada insan kaynakları yönetimi alanında belirsizlikle 

baş etme hatta belirsizliği yönetebilme becerisi üzerinde durulacaktır. İş gücü devir oranının 

oldukça yüksek olduğu iletişim sektöründe görev yapan bir insan kaynakları yöneticisi ile 

yapılan yapılandırılmış görüşme sonucunda ilgili kurumun belirsizlik yönetiminde planlı 

hareket etme çabasında olduğu belirlenmiştir. Çalışma riskli alanlarda belirsizlikle mücadele 

etme yöntemlerine vurgu yaptığından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Insan Kaynaklari, Belirsizlik Yönetimi, İletişim, Risk, Mersin. 

A Study on Uncertainty Management in Human Resources 

ABSTRACT 

The tolerance of uncertainty in collective structures, which is one of the characteristics of our 

society, is very low. Therefore, the tendency to take risks and falling into safe areas is accepted 

as an indicator of peace in the social values. However, uncertainty increases and adaptation is 

necessary when environmental changes are high. Human being, a social being, gives the fastest 

response to change in business life. From this point of view, the study will focus on the ability 

to manage uncertainty or even manage uncertainty in the field of human resources management. 

As a result of the structured interview with a human resources manager working in the 

communication sector, where the labor force turnover rate is quite high, it has been determined 

that the related institution is trying to plan in the uncertainty management. The study is 

important because it emphasizes methods of combating uncertainty in risky areas. 

Key Words: Human Resources, Uncertainty Management, Communication, Risk, Mersin 
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EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE ANTALYA MERSİN VE ÇEVRESİNDEKİ 

ZİYARETGÂHLAR (TEKKE, TÜRBE) 

Emrah İSTEK 

ÖZET 

17. yüzyılda yaşamış olan Evliya Çelebi Osmanlı Devleti?nin büyük bir bölümünü gezmiş ve 

ömrünün sonlarına doğru da hac farizasını yerine getirmek amacıyla hac yolculuğuna çıkmıştır. 

1671 yılına tekabül eden bu seyahatte Surre Alaylarının takip ettiği genel geçer rotadan saparak 

Akdeniz?deki bazı şehirlere uğramıştır. Fenike?den başlayan Akdeniz yolculuğunda; Elmalı, 

Adalya (Antalya), Alaiye (Alanya), Ermenek, Karaman, Silifke, Tarsus ve Adana güzergâhını 

takip etmiştir. Söz konusu bölgelerde ismini duyduğu veya yolu üzerinde olan kutsal mekânları 

ziyaret etmeyi ihmal etmeyen seyyah; bu mekânlar hakkında dini, tarihsel ve mimari açılardan 

ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu çalışmanın amacı; Evliya Çelebi?nin gezdiği Antalya?dan 

Adana?ya kadar olan ziyaretgâhları tespit ederek, söz konusu bölgelerdeki halkın bu kutsal 

kabul edilen mekanlara karşı sergiledikleri tutumları ortaya koymaktır. Yirmiyi aşkın tekke ve 

türbeden bahseden seyyahımız, Hıristiyanlığın ilk döneminde yaşamış ve halen önem verilen 

manevi yerlerden da bahsetmeyi ihmal etmediğinden, tekke ve türbelerin yanı sıra bu mekanlar 

da tebliğimize konu olmuştur. Bu çalışmadaki diğer bir amaç ise; seyahatnamede tespit edilen 

türbe, tekke gibi yapıların günümüze kalıp kalmadıklarının tespiti olacaktır. 

According to Evliya Çelebi, Visits in Antalya, Mersin and Around (Tekke, Tomb) 

ABSTRACT 

Evliya Çelebi, who lived in the 17th century, traveled to a large part of the Ottoman Empire and went 

on a pilgrimage to fulfill the pilgrimage by the end of his life. In this journey, which took place in 1671, 

it has been to some cities in the Mediterranean, unlike the route followed by the Surre Alayları. Starting 

from Phoenician; Elmalı, Adalya (Antalya), Alaiye (Alanya), Ermenek, Karaman, Silifke, Tarsus and 

followed the route to Adana. The traveler who does not neglect to visit the holy places he heard his name 

in or on his way; he gave detailed information about these places from religious, historical and 

architectural perspectives. The purpose of this study is; Evliya Çelebi?s travel from Antalya to Adana is 

to establish the visit. It is also to reveal the attitudes of the people in these regions towards the places 

considered as sacred. As our traveler, who talked more than twenty lodge and tomb, also mentioned the 

spiritual places that lived in the first period of Christianity and still give importance, these places as well 

as the tombs and tombs were the subject of the presentation. Another aim in this study is; The tomb, 

which is determined in the travel book, will be the determination of whether the structures such as the 

lodge have survived. 
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ANTALYA MEDRESELERİ 

Gülşen İSTEK 

ÖZET 

Tarihi ve doğal güzellikleriyle günümüzde dahi cazibe kenti olan Antalya, milattan önceki 

dönemlerde de "cennet gibi bir belde" şeklinde tasvir edilmiştir. 13. yüzyıla kadar çeşitli 

medeniyetlere ve devletlere ev sahipliği yapan bu şehir, Selçuklu Devleti'nin bölgeyi tam olarak 

ele geçirmesinden sonra önemli bir liman kenti haline dönüşmüş ve böylelikle Hıristiyan, 

Yahudi, Batılı ve Rum tüccarların uğrak yeri haline gelmiştir. Selçuklular, hüküm sürdükleri 

bölgelerde uyguladıkları şehirleşme politikasını Antalya'da da uygulamıştır. Bu dönemde 

yapılan camiiler, medreseler, mektepler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, imarethaneler ve su 

sarnıçları şehrin dokusunu değiştirmiş ve imarını hızlandırmıştır. Osmanlılar döneminde de söz 

konusu sosyal müesseselerin bir kısmı varlığını devam ettirirken bir kısmı faaliyetlerine son 

vermek zorunda kalmış, ancak bu dönemde de yeni sosyal müesseselerin yapılmasıyla 

şehirleşme kaldığı yerden devam etmiştir. 

Genellikle camii yanlarına veya bitişiğine yapılan medreseler, bir toplumun gelişmesinde ve 

kültürel yapısında önemli etkenlerden biri olmuştur.  Antalya'daki medreseler de şehrin eğitim 

sistemini ayakta tutan kurumlar olmasına rağmen, söz konusu medreseler üzerine yapılan 

çalışmalar genellikle mimari alanda olmuş ve sadece üç-dört medrese üzerinde ayrıntıya 

girilmiştir. Bu nedenle hazırlanan bu bildiride arşiv belgeleri üzerinden etraflı bir inceleme 

yapılarak Antalya medreselerinin isimleri ve yerleri tablolar halinde aktarılacak ve özellikle 

Hatuniye Medresesi üzerinde durulacaktır. Zira bu medresede yaşanan bazı problemler sık sık 

Şeyhülislamlık kurumunun veya Evkaf-ı Hümayun'un gündeminde olmuştur. Böylelikle söz 

konusu medrese üzerinden Antalya medreselerinin işleyiş yapıları, yaşadıkları sorunlar ve 

medreseler üzerinde nüfuzu olan kurumlar veya da kimseler ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Medrese, Antalya, Hatuniye Medresesi 

Antalya Madrasa Accordıng To Archıve Documents 

ABSTRACT 

Even today, with its historical and natural beauties, Antalya, which is an attraction center, has 

been described as a city like heaven, before Christ. This city, which hosted many civilizations 

and states until the 13th century, became an important port city after the Seljuk Empire took 

over the region completely. Thus, Christian, Jewish, Western and Greek traders have become 
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frequented ıt. The Seljuks applied the urbanization policy they implemented in other regions in 

Antalya. During this period, mosques, madrasahs, schools, baths, caravanserais, imarethane and 

water cisterns changed the texture of the city and accelerated development. During the 

Ottomans, some of these social institutions continued to exist and some of them had halt their 

activities. However, with the construction of new social institutions in this period, urbanization 

resumed. 

Generally, madrasas built on or adjacent to the mosque have been an important factor in the 

development and cultural structure of a society. Although the madrasas in Antalya are the 

institutions that maintain the education system of the city, the studies on these madrasas were 

generally focuses on architectural field and only three or four madrasas have been studied in 

detail. Therefore, in this paper, many archival documents will be examined and the names and 

places of Antalya madrasas will be presented as tables especially the Hatuniye Madrasa. Some 

problems in this madrasa were frequently on the agenda of the Shaykh al-Islam or on the agenda 

of Evkaf-i Humayun. In this way, the functioning of the madrasas in Antalya, the problems they 

experienced and the institutions that influence the madrasas will tackled. 

Key Words: Madrasah, Antalya, Hatuniye Madrasa 
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REŞİDEDDİN VATVAT İLE HARİZMŞAH ATSIZ’IN ARASINDA OLAN MİZAHİ 

LATİFELER 

Kakajan JANBEKOV 

Gulshat BABAJANOVA 

ÖZET 

Reşideddin Vatvat ile Harizmşah Atsız?ın arasında olan mizahi latifeler Harizmşahlar türk devleti 

sarayında büyük itibar kazanan Raşideddin Vatvat arap ve farsça divan, şiir sanatıyla ilgili kitap, 

yükseke seviyede vazılmış mektupların ustadı olarak, edebiyat tarihinde ünlüdür. Arap ve farsça 

kaynaklarda sivri dili, beliğ konuşmalarıyla tanınmış bu şair hakkında, hayat hikayesi ve eserleri 

hakkında da değerli bilgiler muhafaza edilmiştir. Reşideddin Vatvat 1080-1081 civarlarında Belh?te 

doğulur. 1177-1178?lerde 97 yaşıdayken Harizm?de vefat eder. Kendisiyle ilgili yazılarda, çok kibirli, 

tuzlu dilli, beliğ ve zeki birisi olduğu belirtilir. O, sırf sivri dili yüzünden rakip sayısını arttırmıştır. Ama 

parlak zekası sayesinde zor durumlarda kurtulmayı da başarmıştır. Kendisi hakkındaki mizahlarda da 

sivri sözlü olduğu görülmektedir. Reşideddin Vatvat 30 sene boyunca Atsız?ın sarayında çalışmıştır. 

Zekeriyya Kazvini?nin Asaru?l-bilad eserinde yer akan biliglere göre, Harizmşah Atsız Vatvat?a büyük 

ilgi göstermiş, yanyndan hiç ayırmamış, hatda ara-sıra pencereden konuşmak için evini de evinin 

karşısında yapılması için talimat verdiği de söylenir. Bir defasında Vatvat pencereden bakarken, onu 

sultan görmüş ve ona demiş ki ?Ey Reşid! Pencerenden bir kurt kafası görürüm?. Reşit de cevaben demiş 

ki ?Sultanım, sizin gördüğünüz kurt kafası değil, ol penceremde oturtulmuş bir camdir?. Sultan bu 

cevaba zevkle gülerek karşılık vermiş. Dediklerine göre, onun kafası tamamen kelmiş. Reşideddin 

Vatvat döneminin Enveri, Hakani, Edib Sabır gibi ünlü şairleriyle yakın edebi ilişki saklamıştır. Onun 

Edib Sabır ve Hakani?ye yazdığı medhedici şiirleri divanında yer almaktadır. Vatvat Emğek Buhari, 

Mesudi, Sadi ve Selman gibi şairlerin de seviyelerinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Rashiduddin Vatvat And Harezmshah Are The Humor 

ABSTRACT 

The state of Khorezm-Anushteginids (1097-1231), known as the Khorezm in the middle ages, left an 

indelible mark in the world history. The scientific research works of Rashidaddin Vatvat were the main 

and representative source for studying the history of the state of Khorezm-Anushteginids. The thesis 

research works of foreign scientists have been used. On the basis of manuscript works of Rashidaddin 

Vatvat we are to explore the history of Khorezm state, to explore his work according to the requirements 

of modern science. To achieve the goals of this work we planned to perform the following tasks: - To 

investigate the activities of Rashid ad-Din as the head of the couch and the State Secretary 

Anushteginids, written documents by him and particular historical events he had witnessed. Works by 

Rashid al-Din Vatvat are of great value in the study of problems of studying the history and development 
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of the Turkmen literature. The thesis contains interesting new information, the national literature 

heritage, historical source studies which can be used in studying the history of Turkmens XII-XIII 

centuries and in the preparation of textbooks and teaching aids for higher education institutions, as well 

as it serves as a scientific and theoretical source on lectures and practical classes in the preparation of 

the Orientalists. 

 

İLETKEN ŞEKİLİN DEĞİŞİMİNE GÖRE ENERJİ HASATLAYICILARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Mahmut KABAKULAK 

Mehmet Tahir GÜLLÜOĞLU 

Serdal ARSLAN 

ÖZET 

Günümüzde enerji iletim hatları üzerine yerleştirilen elektromanyetik hasatlayıcılar vasıtası ile iletim 

hattına ait veriler yada iletim hattı çevresindeki veriler sensörler ile ölçülebilmektedir. Bu çalışmada 

diktörtgen kesitli (bara tipi) iletken ve dairesel kesitli iletken üzerine yerleştirilen demir çekirdekli ve 

hava çekirdekli bobinden enerji hasatlama durumları incelenmiştir. Bobinlerin iletken şekillerine göre 

karşılaştırılmalarının yapılabilmesi amacıyla hat üzerinden geçen akım ve bobinlerin sipir sayısı sabit 

tutulmuştur. Sonlu elemanlar yöntemi ile bobinlerde indükenen gerilim ve çıkış gücü bakımından 

karşılaştırılmıştır. Bu çalışma dikdörtgen ve dairesel kesitli iletkenlerde kullanıma yönelik hasatlayıcı 

karşılaştırılması sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji hasadı; bobin; hasatlayıcı. 

Comparison of Energy Harvesters According to Change of Conductive Shape 

ABSTRACT 

Today, the data on the transmission line or the data around the transmission line can be measured with 

sensors by means of electromagnetic harvesters placed on energy transmission lines. In this study, 

energy harvesting conditions of iron core and air core coil placed on conductor and circular section 

conductor with rectangular section (busbar type) were investigated. In order to make the comparison of 

the coils according to their conductive shapes, the number of currents and coils passing through the line 

is kept constant. Finite element method is compared in terms of induced voltage and output power in 

coils. This study presents a comparison of harvesters for use in rectangular and circular section 

conductors. 

Key Words: Energy harvesting; coil; harvester. 
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BARA ÜZERİNDEN ENERJİ HASATLAMA   

Mahmut KABAKULAK 

ÖZET 

Akım taşıyan iletken etrafında manyetik alan oluşmaktadır. Değişken manyetik alana maruz 

kalan sargılarda gerilim indüklenmektedir. Bu prensip çoğu elektrik makinasının çalışma 

prensibi olmasının yanısıra günümüzde hat üzerine yerleştirilen sensörlerin beslemelerinde de 

kullanılmaktadır. Bilindiği gibi baralar santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, 

ölçme merkezlerinde, elektrik dağıtım panolarında vb. yerlerde kullanılmaktadır. Bara üzrerine 

yerleştrilen elektromanyetik hasatlayıcı ile çevresel veya iletim hattına ait veriler 

alınabilmektedir. Bu çalışmada literatürde verilen bara kesitleri ve akım taşıma kapasiteleri 

dikkate alınarak hava nüveli bobin ve demir nüveli bobin ile enerji hasatlama miktarları 

araştırılmıştır. Bu araştırmada sonlu elemanlar metodu kullanılarak hasatlayıcı çıkış gerilimi, 

çıkış gücü bakımından incelenmiştir. Ayrıca bara üzerine yerleştirilen hasatlayıcının pozisyonu 

değiştirilerek hasatlayıcı çıkış gerilim değişimi incelenmiştir. Bu çalışma; bara üzerine 

yerleştirilen hasatlayıcıda uygun pozisyonu, bobinlerin çekirdekli ve çekirdeksiz durumları ile 

indüklenen gerilim değişiminin ne kadar etkilendiği açıklık getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji hasadı; bara; bobin. 

Energy Harvesting via Busbar 

ABSTRACT 

A magnetic field is formed around the current-carrying conductor. The voltage is induced in the 

windings exposed to the variable magnetic field. This principle is the principle of operation of most 

electrical machines and is used today for feeding the sensors placed on the line. As is known, busbars 

are used in power plants, substations, switchyard areas, metering centers, electricity distribution panels 

and so on. Data on the environmental or transmission line can be taken with the electromagnetic 

harvester placed on the busbar. In this study, considering the busbar sections and current carrying 

capacities given in the literature, the amount of energy harvesting with air core coil and iron core coil 

has been investigated. In this research, the harvesting output voltage was examined in terms of output 

power by using finite element method. In addition, the harvester output voltage change was investigated 

by changing the position of the harvester placed on the busbar. This work; The appropriate position of 

the harvester placed on the bar, clarifies how much the voltage variation induced by the core and the 

seedless states of the coils is affected. 

Key Words: Energy harvesting; bar; coil. 
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TARIMSAL DEĞER ZİNCİRİ 

Esra KADANALI 

Şekip YAZGAN 

ÖZET 

Son yıllarda artan gelir, nüfus artışı, kentleşme ve küreselleşme nedeniyle tarımsal üretim ve 

pazarlama sistemleri de değişim göstermektedir. Tarımsal üretim ve pazarlama sistemlerindeki 

değişimler, değer zinciri ve öneminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Değer zinciri, rekabet 

üstünlüğünün gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. 

Bununla birlikte, değer zincirleri, yeni üretim biçimleri, teknolojiler, lojistik, emek süreçleri ve 

örgütsel ilişkiler ve ağların tanıtıldığı bir araç olarak da görülmektedir. Tarımsal değer zinciri 

ise, tarımsal ürünlerin çiftçiden tüccarlara, tüccarlardan işleyenler, perakendeciler ve nihai 

tüketicilere ulaşıncaya kadar üretim, işleme ve pazarlamanın tüm aşamalarında en iyi değeri 

amaçlayan yönlendirilmiş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Verimliliği artırmak ve 

ticareti teşvik etmek için sürmekte olan çabalarla, küçük çiftçilerin girdi alımları, ekin üretimi, 

hasat sonrası işleme ve benzeri faaliyetlerde artan bir şekilde tarımsal değer zincirlerine (giriş 

ve çıkış pazarları aracılığıyla) entegre olmaları ve ürünlerin satışının sağlanması mümkün 

olabileceği ifade edilmektedir. Bu çalışmada, tarımsal değer zincirinin, değişen tüketici 

talepleri ve piyasa şartları açısından öneminin tartışılması amaçlanmaktadır. 

Agricultural Value Chain 

ABSTRACT 

Agricultural production and marketing systems are also changing in recent years due to increased 

income, population growth, urbanization and globalization. The value chain is defined as a systematic 

method to examine the development of competitive advantage. However, value chains can also be seen 

as a vehicle by which new forms of production, technologies, logistics, labor processes and 

organizational relations and networks are introduced. The agricultural value chain is a guided approach 

aiming at the best value in all stages of production, processing and marketing until the agricultural 

products reach farmers, traders, traders, retailers and end consumers. With ongoing efforts to increase 

efficiency and promote trade, small farmers are expected to integrate into agricultural value chains 

(through the entry and exit markets) and ensure the sale of products increasingly in input purchases, 

crop production, post-harvest processing and similar activities. In this study, it is aimed to discuss the 

importance of agricultural value chain in terms of changing consumer demands and market conditions. 
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KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ 

Esra KADANALI 

Şekip YAZGAN 

ÖZET 

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomisi için tarım, özelliklede hayvancılık bölgenin şartları 

ve coğrafi yapısı dikkate alındığında temel faaliyet alanlarından biridir. Bölge sahip olduğu 

kaliteli ve geniş mera alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapılmasında ve 

temel gelir kaynağı olmasında etkili olmaktadır.  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde halkın büyük 

çoğunluğunun en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre, 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle büyük baş hayvan sayısı 16,1 milyondur.  Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısıyla 1,24 milyon’dur. Kuzeydoğu Anadolu 

Bölgesinin küçükbaş hayvan sayısı ise 4,2 milyon baş’tır. Büyükbaş hayvan sayısının %8’i, 

küçükbaş hayvan sayısının ise %10’u Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu 

çalışmada da Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın durumu 2007- 2017 yılları 

arasında ki veriler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Çalışma sonucunda yıllar itibariyle 

veriler tablolar halinde sunularak yorumlar yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi. 

Livestock Potential of Northeast Anatolia Region 

ABSTRACT 

For the economy of Northeastern Anatolia, agriculture, especially livestock, is one of the main 

areas of activity of the region. Livestock in the region is the main source of income due to the 

breadth of pasture areas. Livestock breeding is the most important source of livelihood in the 

Northeast Anatolia Region. According to TUIK data, the number of cattle in Turkey as of 2017 

was 16.1 million. The number of cattle in Northeastern Anatolia is 1.24 million. Northeastern 

Anatolia has 4,2 million sheep-goat. In Turkey, 8% of the cattle and 10% of the sheep- goat is 

located in the Northeast Anatolia Region. In this study, animal husbandry (cattle, sheep and 

goat) potential in Northeast Anatolia Region will be evaluated by considering the data between 

2007 and 2017. As a result of the study, the data will be interpreted and presented as tables. 

Key Words: Cattle, sheep- goat, the Northeast Anatolia Region. 
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DİJİTAL BASKILI KUMAŞLARDA HAVA GEÇİRGENLİĞİ VE PATLAMA 

MUKAVEMETİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA 

Füsun DOBA KADEM 

Şehpal ÖZDEMİR 

ÖZET 

Giysiler, insan vücudu ve çevre arasındaki ısı değişimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bundan dolayı 

günümüzde tüketiciler giysi seçiminde ısıl olarak dengeli ve etkin nem kontrolü sağlayan ürünleri tercih 

etme eğilimindedirler. Kumaşların hava geçirgenliği tekstil endüstrisinde ürünün konfor performansını 

açıklamada önem arz eden bir kavramdır. Öte yandan dijital baskı makineleri, gelişen teknoloji ile 

birlikte artık istenilen kumaş üzerine istenilen desenin basılabildiği, daha ekolojik, daha hızlı ve 

ekonomik bir baskı türü olarak tüketicilerin ilgi merkezi haline gelmiştir. Fakat farklı baskı süreçleri 

giysilerin konfor özelliklerini değiştirebilmektedir. Bu çalışmada 100% tencel ve 100% pamuk 

hammaddelerinden üretilmiş süprem örme kumaşlara dijital baskı ile renklendirme işlemi yapılmış, 

baskı öncesi ve baskı sonrası bu kumaşların patlama mukavemeti ve hava geçirgenliği deneysel olarak 

tespit edilmiştir. Yapılan test sonuçları değerlendirildiğinde; uygulanan dijital baskı işleminin baskı 

sonrası numunelerin hava geçirgenliklerini ve patlama mukavemetini azalttığı sonucu elde edilmiştir. 

Fakat baskı öncesi ve sonrasına ait sonuçlar arasında önemli derecede büyük farklar bulunmamıştır. 

An Experimental Study On Air Permeability And Bursting Strength In Digital Printed Fabric 

ABSTRACT 

Garments greatly affect the heat exchange between the human body and the environment. Therefore, 

consumers prefer thermally balanced and effective moisture controlled products in the selection of 

clothing. Air permeability is also important in explaining the comfort performance of the product in the 

textile industry. On the other hand, digital printing machines have become the center of attention of 

consumers as a print type on which the desired pattern can be printed on the desired fabric and more 

ecological, faster and economical. However different printing processes can change the comfort 

characteristics of the garments. In this study, single jersey knitted fabrics which produced 100% Tencel 

and 100% cotton raw materials were colored with digital printing, after that, air permeability and 

bursting strength tests applied to both samples before and after printing. When the test results are 

evaluated; It was concluded that the digital printing process decreases the air permeability and bursting 

strength of the samples after printing. However, no significant differences were found between before 

and after test results of the fabrics. 
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ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDE GELİŞTİRİLEN 

YENİ TURUNÇGİL ÇEŞİTLERİNİN MEYVE ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Güçer KAFA 

ÖZET 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yapılan turunçgil ıslah çalışmaları kapsamında 

yedi adet limon ve iki adet mandarin çeşidi geliştirilerek tescil edilmiştir. ‘Erdemli 33’, 

‘Lamas’, ‘Yediveren’ ve ‘Enter’ limon çeşitleri ile ‘Sarıca’ ve ‘Toros Kırmızısı’ mandarin 

çeşitleri seleksiyon ıslahı metodu kullanılarak geliştirilmiştir. ‘Alata’, ‘Gülşen’ ve ‘Uzun’ 

çekirdeksiz limon çeşitleri ise mutasyon ıslahı metodu kullanılarak geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada tescil edilen yeni turunçgil çeşitlerinin meyve özellikleri belirlenerek 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turunçgiller, Limon, Mandarin, Yeni çeşit, Seleksiyon ıslahı, Mutasyon 

ıslahı. 

Evaluation Of New Citrus Cultivars Developed In Alata Horticultural Research 

Institute In Terms Of Fruit Characteristics 

ABSTRACT 

Within the scope of the citrus breeding activities conducted at the Alata Horticultutral Research 

Institute, seven lemons and two mandarin varieties were developed and registered. ‘Erdemli 

33’, ‘Lamas’, ‘Yediveren’ and ‘Enter’ lemon varieties and ‘Sarıca’ and ‘Toros Kırmızısı’ 

mandarin varieties were developed using selection breeding method. ‘Alata’, ‘Gülşen’ and 

‘Uzun’ seedless lemon varieties were developed by using mutation breeding method. Fruit 

characteristics of new citrus varieties registered in this study were determined and evaluated. 

Keywords: Citrus, Lemon, Mandarin, New varieties, Selection breeding, Mutation breeding. 
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LİMONLARDA GÖRÜLEN RUMPLE (ÇÖKÜNTÜ) ZARARININ YÖNEYLERE 

GÖRE DAĞILIMI 

Güçer KAFA 

Turgut YEŞİLOĞLU 

ÖZET 

Ülkemizde 1960 yılından beri varlığı tespit edilen ve bugüne kadar değişen oranlarda ekonomik 

kayıplara sebep olan “çöküntü, benek, çopur” gibi isimlerle anılan Rumple, meyvelerin pazar 

değerini düşüren, sadece meyve kabuğunda meydana gelen önemli ve ciddi bir fizyolojik 

sorundur. Bu çalışmada limonlarda görülen Rumple (Çöküntü) zararının aydınlatılması 

kapsamında, meyvelerinde çöküntü görülen ağaçların çöküntü zarar oranlarının ağaç yöneyine 

göre dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen veriler ile çöküntü görülen bir ağaçta çöküntülü 

meyvelerin ağırlıkla güney ve doğu yöneylere ait olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turunçgiller, Limon, Çöküntü, Rumple, Yöney. 

Distribution of Rumple Damage in Lemons by Direction 

ABSTRACT 

Rumple, which has been found in our country since 1960 and has caused economic losses until 

today, is an important and serious physiological problem that only decreases the market value 

of fruits and occurs only in the fruit peel. In this study, the distribution of the rumple damage 

rates of the trees seen on the rumple and the rumple damage ratio are determined within the 

scope of illuminating the Rumple damage seen in the lemons. According to the data obtained, 

it was determined that the collapsed fruits belonged to the southern and eastern directions. 

Keywords: Citrus, lemon, Rumple, direction. 
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TEPKİ YÜZEYİ METHO DOLOJİSİNE DAYANARAK TAŞLAMA 

PARAMETRELERİNİN TASARIMI 

Funda KAHRAMAN 

Ganime Tuğba ÖNDER 

Gökhan BAŞAR 

ÖZET 

Bu çalışmada, normalize edilmiş AISI 1050 çeliğinin taşlama işleminde, taşlama 

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. Seçilen parametrelerin 

yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi, varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. 

Yanıt Yüzey Metodolojisi (RSM) kullanılarak taşlama işleminde yüzey pürüzlülüğünü tahmin 

etmek için matematiksel bir model geliştirilmiştir. İlerleme hızı, taşın hızı ve talaş derinliği 

girdi değişkenleri, yüzey pürüzlülüğü çıktı değişkeni olarak seçilmiştir. İstatistiksel analizler, 

ilerleme hızı ve taş hızının yüzey pürüzlülüğü üzerinde en önemli etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Geliştirilen matematiksel modelden sonra, taşlama parametrelerini optimize 

etmek için İstenilirlik Fonksiyon Analizi (İFA) gerçekleştirilmiştir. 

Design of Grinding Parameters Based on Response Surface Methodology 

ABSTRACT 

In this study, the effect of grinding parameters on the surface roughness of normalized AISI 

1050 steel was investigated. Effect of selected parameters on the surface roughness was 

analyzed by using analysis of variance (ANOVA). The mathematical model was developed to 

estimate surface roughness in grinding process by using Response Surface Methodology 

(RSM). Feed rate, wheel speed and depth of cut were selected as input variables. The statistical 

analysis indicated that feed rate and wheel speed have the most considerable influence on 

surface roughness. After developed mathematical model, Desirability Function Analysis (DFA) 

was performed to optimize the grinding parameters. 
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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 
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TARSUS KONUT PİYASASININ HEDONİK FİYAT MODELİ İLE BELİRLENMESİ 

Zeynep KAPLAN 

Sezen BOZYİĞİT 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Mersin İli’nin Tarsus İlçesine bağlı merkez mahallerinde bulunan 

konutların satış fiyatlarına etki eden faktörlerin ve bu faktörlerin etki derecelerinin hedonik 

fiyat modeli çerçevesinde belirlenmesidir. Çalışmanın model uygulamasında konut fiyatının 

konutun fiziksel ve çevresel özelliklerine göre belirlendiği hedonik fiyat modeli tercih 

edilmiştir. Bu amaçla model tahmininde log-log formu kullanılmıştır. Çalışmanın analiz 

bölümünde Ekim-2018 döneminde internetteki satılık ilanı verilmiş 424 adet konuta ait veriler 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda konutun büyüklüğü, oda sayısı, merkezi ısıtma kullanılması, 

site içerisinde olması, ebeveyn banyosunun bulunması, konutun bulunduğu kat sırası 

özelliklerinin ve bulunduğu mahallenin konut satış fiyatlarında etkili olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak, hedonik fiyat modeli Tarsus merkez mahalleleri için geçerlidir. 

Anahtar Kelimeler: Tarsus Konut Piyasası, Konut Fiyatlarının Belirleyicileri, Hedonik Fiyat 

Modeli 

The Determining of Tarsus Housing Market Using Hedonic Prices Model 

ABSTRACT 

This study aims to determine the apartment characteristics and their contribution levels to sales 

prices by applying the hedonic price model within central districts of Tarsus, Mersin. The 

hedonic price model has been used in this study as the model takes into account the physical 

and environmental characteristics of apartments.  For this purpose as a functional form of  log-

log was utilized for estimation of the model.  The sales data for 424 apartments which were 

listed on the web for sale at October 2018 located in Tarsus were used as a dataset in this study. 

According to the results of this study it was determined that the size of the apartment, number 

of rooms, the central heating system, presence in the site, master bathroom, the floor sequence 

where the house was located, 

and the neighborhood of the apartment effect the housing prices. As a result, the hedonic price 

model is valid for Tarsus central neighborhoods. 

Key Words: Tarsus Housing Market, Housing Price Parameters, Hedonic Prices Model, 
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MERSİN VE ADANA İLLERİNİN İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ 

Fatih KAPLAN 

M. Sami SÜYGÜN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı döviz kurunun TR62 bölgesini oluşturan Adana ve Mersin illerinin 

ihracatına etkisini araştırmaktır. Çalışmada 2002:1-2018:8 dönemine ait reel döviz kur endeksi, 

Dolar/TL ve Avro/TL pariteleri aylık veri kullanılarak ekonometrik analizler yapılmıştır. 

Yapılan regresyon tahmininde reel döviz kur endeksi her iki ilin ihracatını etkilemezken, 

Dolar/TL ve Avro/TL paritelerindeki yükseliş (yani TL’nin değer kaybı) illerin ihracatlarını 

pozitif yönde etkilemektedir. Regresyonların katsayıları bakımından Dolar/TL ve Avro/TL 

paritelerindeki yükseliş Mersin’in ihracatını, Adana’nın ihracatına göre daha fazla 

etkilemektedir. Yapılan VAR analizi sonuca göre ise, Dolar/TL paritesindeki değişmeler 

Mersin’in ihracatını, Avro/TL paritesindeki değişmeler Adana’nın ihracatını daha iyi 

açıklamaktadır. Mersin ve Adana’nın ihracat yaptıkları ülkeler ve de ihracat yaptıkları sektörler 

incelendiğinde söz konusu sonuçların tutarlı oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, İhracat, VAR Analizi 

The Effect of Exchange Rate on the Export of Mersin and Adana Provinces 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate whether exchange rate affect the export of TR62 

region of Adana and Mersin. In the study, real exchange rate index, USD / TL and Euro / TL 

parities were analyzed by econometric analysis using monthly data for 2002: 1-2018: 8 period. 

While the real exchange rate index does not affect the exports of both provinces in the 

regression forecast, the increase in the dollar / TL and Euro / TL parities (ie the depreciation of 

TL) positively affects the exports of the provinces. In terms of coefficients of regressions, an 

increase in dollar / TL and Euro / TL parities affects Mersin's exports more than the exports of 

Adana. According to the results of VAR analysis, changes in the USD / TL parity explain the 

exports of Mersin and the changes in Euro / TL parity better explain the exports of Adana. 

When Mersin and Adana’ export to countries and  also their sectors of export are examined, it 

is seen that these results are consistent. 

Key Words: Exchange Rate, Export, VAR Analysis 
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KOROZYONDAN KORUNMADA DOĞAL İNHİBİTÖR OLARAK BETA 

VULGARİS L. (KIRMIZI PANCAR)’İN YUMUŞAK ÇELİK ÜZERİNE ETKİSİ 

Sedef KAPLAN 

Gülşen AVCI 

ÖZET 

Metallerin kullanımı sanayi devrimiyle artmıştır [1]. Özellikle çelik ve türevleri kolay 

işlenebilirliği ve şekil verilebilirliği gibi özellikleri nedeniyle günümüzde otomotiv, inşaat, 

denizcilik ve petrokimya tesisleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır [2,3]. Ancak metallerin 

kullanımında karşılaşılan en büyük problemlerden biri korozyondur [4]. Malzeme seçimi, parça 

boyutu, ısıl işlemler ve mikrobiyolojik canlıların yanı sıra coğrafi yerleşim(deniz, sıcaklık, 

nem) de korozyonu etkileyen ve tetikleyen en önemli faktördür [5,6]. Önemli liman şehirlerini 

barındıran Akdeniz Bölgesi de coğrafi konumu nedeniyle korozyonun görülme olasılığının 

yüksek olduğu bölgelerden bir tanesidir. Çok sayıda korozyondan korunma yöntemi mevcut 

olmasına rağmen son yirmi yılda yeşil inhibitörler olarak adlandırılan, çevre dostu inhibitörlere 

yönelim artmıştır. Bugüne kadar korozyon inhibitörü olarak farklı bitki türleriyle çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır [7] .  

Bu çalışmada ise Beta vulgaris L. (kırmızı pancar)  ekstraktının yumuşak çelik korozyonu 

üzerine inhibitör etkisi iki farklı ortamda (0,5M H2SO4 ve 1M HCl ) , farklı sıcaklık ve ekstrakt 

konsantrasyonlarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda sıcaklık ve ekstrakt konsantrasyonu 

arttırıldığında Beta vulgaris L. (kırmızı pancar)’ nin inhibitör etkinliğinin arttığı gözlenmiştir. 

Beta vulgaris L.(kırmızı pancar) ekstraktının çalışılan tüm sıcaklıklarda (25°C, 35°C, 45°C ve 

55°C ) iyi bir inhibitör olduğu özellikle sıcaklık arttıkça inhibitör etkinliğinin arttığı 

gözlenmiştir. Yumuşak çelik yüzeyinde koruyucu filmin oluştuğu taramalı elektron 

mikroskobu(SEM) sonucunda doğrulanmıştır. Metal yüzeyine adsorplanan inhibitörün her iki 

ortamda da(0,5M H2SO4 ve 1M HCl)  Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Korozyon, yumuşak çelik, SEM, çevre dostu 

The Effect Of Beta Vulgaris l. (red beet) On Mild Steel As A Natural Inhibitor 

Protection From Corrosion 

ABSTRACT 

The use of metals increased with the industrial revolution [1]. Especially steel and its 

derivatives are used in many areas such as automotive, construction, marine and petrochemical 
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plants due to their features such as easy processability and shapeability [2,3]. However, one of 

the biggest problems encountered in the use of metals is corrosion [4]. Material selection, 

component size, heat treatment and microbiological organisms, as well as geographic location 

(sea, temperature, humidity) are also the most important factors affecting and triggering 

corrosion[5,6]. The Mediterranean Region, which hosts important port cities, is one of the 

regions where the possibility of corrosion is high due to its geographical location. Although 

there are many methods of corrosion protection, the tendency environmentally friendly 

inhibitors, called green inhibitors, has increased over the last two decades. Until today, various 

studies have been carried out with different plant species as corrosion inhibitors [7]. 

 In this study, the inhibitory effect of Beta vulgaris L. (red beet) extract on mild steel corrosion 

was investigated in two different media (0.5M H2SO4 and 1M HCl) at different temperature 

and extract concentrations. When the temperature and extract concentration were increased, the 

efficiency of the inhibitor of Beta vulgaris L. (red beet) increased. Beta vulgaris L. (red beet) 

extract was a good inhibitor at all the studied temperatures (25 °C, 35 °C, 45 °C and 55 °C), 

especially when the temperature increased, the inhibition efficiency increased. It was confirmed 

by scanning electron microscopy (SEM) that the protective film was formed on the mild steel 

surface. The inhibitor adsorption on the metal surface obey the Langmuir adsorption isotherm 

in both media (0,5M H2SO4 and 1M HCl). 

Key Words: Corrosion, mild steel, SEM, eco-friendly 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE TAKİP EDİLEN FEMUR KIRIĞI OLAN 

HASTALARIN ÖZELLİKLERİ 

İskender KARA 

Mehmet SARGIN 

ÖZET 

Giriş: Ortopedi pratiğinde önemli bir yer tutan femur kırıkları bazen yoğun bakım ünitelerinde 

takip edilirler. Vücudun en büyük kemiği olan femurun kırıklarında mortalite yüksek olabilir. 

Bizde yoğun bakım ünitemizde takip ettiğimiz femur kırığı olan hastaların özelliklerini 

incelemeyi amaçladık. 

Metod: Bu çalışma için bir üniversite hastanesi anesteziyoloji yoğun bakım ünitesinde ocak 

2013-haziran 2018 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen hastaların verileri retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, tanıları, yoğun bakım 

skorlamaları, yapılan cerrahi girişimler, yatış süreleri ve sonuçları gibi pek çok veri kaydedildi.  

Bulgular: Toplam 58 hastanın verileri incelendi. Hastaların yaşları median 53,5 yıl ve %58,6 

oranda erkek idi. APACHE 2 ve GKS skorları ise sırasıyla 22 ve 14 idi. Hastalarda %17,2 

oranında akut böbrek yetmezliği gelişirken mekanik ventilasyon desteği verilenlerin oranı 

%56,9 oldu. Sepsis/septik şok ve vazopressör destek miktarı % 12,1 ve %39,7 olarak tespit 

edildi. Hastalara %60,3 oranında kan transfüzyonu yapılmıştır. Kardiyopulmoner resüsitasyon 

sonrası takip edilenlerin oranı %19 idi. Femur kırıkları sıklıkla trafik kazası (%51,7) ve düşme 

sonrası (%41,4) gelişti. Femur kırığı nedeniyle hastalar %81 oranında ortopedi tarafından opere 

edildi. YBÜ yatış süresi median 3 gün olurken %31 oranda mortalite olmuştur. 

Sonuç: Önemli bir mortalite oranına sahip femur kırıklı hasta grubunun özellikleri daha detaylı 

incelenerek sonuçların iyileştirilmesine katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Femur kırıkları. 

Characteristics of Patients with Femur Fracture Followed in Intensive Care Unit 

ABSTRACT 

Introduction: Femoral fractures, which have an important place in orthopedic practice, are 

sometimes followed in intensive care units. Fractures of the femur, the largest bone of the body, 

may have a high mortality. In our intensive care unit, we aimed to investigate the characteristics 

of the patients with femur fractures. 
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Methods: The data of the patients who were hospitalized in an anesthesiology intensive care 

unit between January 2013 and June 2018 were evaluated retrospectively. Demographic 

characteristics, diagnoses, intensive care scores, surgical interventions, length of stay and 

results were recorded. 

Results: A total of 58 patients were evaluated. The ages of the patients were 53.5 years and 

58.6% were male. APACHE 2 and GCS scores were 22 and 14, respectively. While 17.2% of 

patients had acute renal failure, the rate of mechanical ventilation support was 56.9%. Sepsis / 

septic shock and vasopressor support were determined as 12.1% and 39.7%. 60.3% blood 

transfusion was applied to the patients. The rate of follow-up after cardiopulmonary 

resuscitation was 19%. Femur fractures frequently occurred in traffic accidents (51.7%) and 

after fall (41.4%). 81% of the patients were operated by orthopedics because of a fracture of 

the femur. The median duration of ICU hospitalization was 3 days and mortality was 31%. 

Conclusion: The characteristics of femur fracture patients with a significant mortality rate can 

be examined in more detail and the results can be improved. 

Key Words: Intensive care, Femur fractures. 
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AFYONKARAHİSAR’DA SATIŞA SUNULAN BEYAZ PEYNİRLERİN 

MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Recep KARA 

Ulaş ACARÖZ 

Zeki GÜRLER 

Zeynab SADIGZADE 

 Ali SOYLU 

ÖZET 

Peynir, yüksek besin değerine, kendine has lezzet, aromaya, uzun bir raf ömrüne sahip ve oldukça farklı 

çeşidi bulunan bir süt ürünüdür. Peynir ham madde temini ve üretim aşamalarında, halk sağlığı açısından 

risk oluşturabilecek zararlı mikroorganizmalarla kontamine olabilmektedir. Bu çalışmada 

Afyonkarahisar ilinde satışa sunulan 60 adet beyaz peynir örneğinin mikrobiyojik kalitesi araştırılmıştır. 

Yapılan çalışmada toplam aerobik mezofil bakteri, Enterobacteriaceae, koliform, E. coli, koagulaz 

pozitif stafilokok ve maya-küf seviyelerinin ortalaması sırasıyla 2,1x105; 1,4x104; 2,1x103; 4,5x102; 

4,1x102 ve 3,8x103 kob/g olarak tespit edilmiştir. Ayrıca örneklerin %10 (6/60)’unda E. coli 102-105 

seviyeleri arasında saptanmıştır. Sonuç olarak, incelenen örneklerin bazılarında mikrobiyolojik kalitenin 

yetersiz olduğu bulunmuştur. Bu nedenle peynir üretiminin tüm aşamalarında gerekli önlemlerin 

alınması, üretimde alet-ekipman ve personel hijyenine dikkat edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Sağlığı, Hijyen, Mikrobiyoloji, Peynir 

Determination of Microbiological Quality of White Cheeses Marketed in Afyonkarahisar 

ABSTRACT 

Cheese is a dairy product with a high nutritional value, a unique flavor, aroma, a long shelf life, and a 

very different variety. Cheese may be contaminated with harmful microorganisms which may pose a 

risk to public health during the raw material procurement and production 

stages. This study investigated the microbiological quality of 60 white cheese samples, marketed in 

Afyonkarahisar province. The mean levels of total mesophilic aerobic bacteria, Enterobacteriaceae, 

coliform, E. coli, coagulase positive staphylococci, and yeast-mold were determined as 2,1x105, 1,4x104, 

2,1x103, 4,5x102, 4,1x102 and 3,8x103 CFU/g, respectively. Also, E. coli was found in 10% (6/60) of 

the samples between the level of 102-105. Consequently, microbiological quality was found to be 

insufficient in some of the samples examined. Therefore, it is recommended that necessary precautions 

should be taken in all stages of cheese production and attention should be paid to the personnel and 

equipment hygiene. 

Key Words: Public Health, Hygiene, Microbiology, Cheese 
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DENİZ KABUĞU TOZU KATKILI POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİT 

MALZEMELERİN SÜRTÜNME VE AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

B. Hakan KARAASLAN 

Banu SUGÖZÜ 

ÖZET 

Polimer matrisli kompozitleri aşınma ve sürtünme alanında kullanabilmek için sürtünme 

katsayısını ve mukavemetini arttırmak gerekmektedir. Kompozitlerin sürtünme katsayısı ve 

dayanımı çeşitli malzemelerin eklenmesi ile önemli ölçüde artabilmektedir. Bu konuda literatür 

taraması yapıldığında çok çeşitli malzemeler ile çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada 

polimer matrisli kompozit malzemelere deniz kabuğu tozu eklenerek üretilen malzemelerin 

sürtünme ve aşınma davranışı incelenmiştir. Bunun için farklı oranlarda deniz kabuğu tozu 

içeren üç farklı numune üretilmiş ve test sonuçları deniz kabuğu tozu içermeyen numune ile 

karşılaştırılmıştır. Numuneler toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen numunelerin 

sertlik, yoğunluk gibi fiziksel özellikleri ile özgül aşınma oranı, sürtünme katsayısı, sürtünme 

kararlılığı gibi tribolojik özellikleri belirlenmiştir. Sürtünme testleri TSE 555?e göre tam ölçekli 

bir disk-fren cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak deniz kabuğu tozunun polimer matrisli 

kompozit malzemelerde sürtünme performansını olumlu yönde etkilediği ve alternatif bir 

malzeme olarak kullanılabilir olduğu görülmüştür. 

Investigation Of Friction And Wear Behavior Of Polymer Matrix Composite Materials 

Containing Sea Shell Waste 

ABSTRACT 

In order to use polymer matrix composites in the area of wear and friction, it is necessary to increase the 

friction coefficient and strength. The friction coefficient and strength of the composites can be 

significantly increased by the addition of various materials. In literature, it is seen that a wide variety of 

materials are used. In this study, friction and wear behavior of the materials produced by adding sea 

shell waste to the polymer matrix composite materials were investigated. Therefore, three different 

samples containing different amounts of sea shell waste were produced and the test results were 

compared with the sea shell waste free sample. Samples were produced by powder metallurgy method. 

The physical properties of the samples such as hardness, density and tribological properties such as 

specific wear rate, friction coefficient and friction stability were determined. Friction tests were 

performed with a full-scale disc-brake device according to TSE 555. As a result, it was seen that sea 

shell waste had a positive effect on friction performance of polymer matrix composite materials and 

could be used as an alternative material. 
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AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN İLLERİN TURİZM TEŞVİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Erdinç KARADENİZ 

Cemile ÖCEK 

ÖZET 

Devletin ekonomiye müdahale araçları arasında yer alan teşvikler, geçmişten bugüne ekonomik hayatın 

önemli bir parçasını oluşturmuştur. Türkiye’de 1980 yılı sonrasında küreselleşme sonucunda turizm 

sektöründe büyük gelişmeler yaşanmış ve ekonomik kalkınmada önemli bir yer edinmiştir.  Bu süreçte 

turizm sektörüne yönelik teşviklerin etkisi çok fazla olmuştur. Teşvik kavramı ekonomide, kamunun 

çeşitli şekillerde bazı sektörlere daha çok ve süratli gelişmesi için maddi veya manevi yardım anlamına 

gelmektedir. (Acinöroğlu, 2009: 147). Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan performans ve hızlı 

değişimde, uygulanan teşvik politikalarının da etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye 

coğrafi bölgelerinden birisi olan Akdeniz Bölgesi’nde bulunan illerde turizm sektörüne yönelik sunulan 

teşvikleri turizm teşvik kanunu ve yeni teşvik sistemi bağlamında incelemektir. Bu bağlamda hem yeni 

teşvik sisteminde sunulan teşvikler hem de mevcut turizm teşvik kanunu bağlamında yeni yatırımlarda 

sunulan teşvikler ikincil veriler ile incelenerek değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Akdeniz Bölgesi, Turizm Teşvikleri, Yeni Teşvik Uygulamaları. 

Evaluation Of The Mediterranean Provinces In Terms Of Tourism Incentives 

ABSTRACT 

The incentives, which are among the instruments of state intervention to the economy, have been an 

important part of the economic life from the past to the present. As a result of globalization in Turkey 

after 1980, there has been great developments in the tourism sector and has gained an important place 

in economic development. In this process, the impact of incentives for tourism sector has been very 

high. The concept of incentive means financial or moral assistance for the development of the public 

in various ways to some sectors in the economy. (Acinöroğlu, 2009: 147). urkey's economy and rapid 

changes in performance in recent years, there is also the effect of the incentive policies applied. The 

aim of this study is to examine the incentives offered to the tourism sector in the provinces of the 

Mediterranean region, one of the geographical regions of Turkey, within the context of Tourism 

Incentive law and the new incentive system. In this context, both the incentives offered in the new 

incentive system and the incentives offered in the new investments in the context of the current 

tourism incentive law will be evaluated with secondary data. 

Key Words: Tourism, Mediterranean Region, Tourism Incentives, New Incentive Practices. 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

243 

ROBOTİK UYGULAMALI STEM ETKİNLİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME 

YAKLAŞIMLARINA VE STEM TUTUMLARINA ETKİSİ 

İlknur KAVACIK 

Ahmet AKBAŞ 

ÖZET 

Bu çalışmada, STEM eğitiminde eğitsel robotik uygulamalarının sosyo ekonomik açıdan 

dezavantajlı öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ve STEM tutumları üzerindeki etkisinin ne 

yönde değişim gösterdiğini incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda STEM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik) eğitimi yaklaşımında eğitsel robotik kullanmanın öğrencilerin 

STEM tutumlarını ve öğrenme yaklaşımlarını ( derinlemesine ve yüzeysel öğrenme 

stratejilerini) 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 

SPSS 23.0 istatistik programı ve içerik analizi kullanılmıştır. Uygulamada öğrenciler grup 

şeklinde ve mühendislik tasarım sürecini dikkate alarak gerçek hayat problemlerine çözüm 

aramışlardır. Dünya ve Evren ünitesi için mühendislik tasarım temeli esas alınarak 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 etkinliklerinin fen eğitimine entegre edilerek disiplinlerarası 

çalışmanın gerektiği, ayrıca STEM eğitiminde eğitsel robotik uygulamalarının disiplinlerarası 
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geçiş yapmaya katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.(Proje No:2018-2-TP2-2934). 

The Effect Of Robotic Applied Stem Activity On Student Learning Approaches And 

Stem Attitudes 

In this study, it is aimed to investigate how educational robotics practices in STEM education 

have an impact on the learning approaches and STEM attitudes of socioeconomically 

disadvantaged students. 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 approach changes the STEM attitudes and learning approaches (in 

depth and superficial learning strategies) of the students. 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 study data were collected by Cavallo (1996), Learning approaches 

scale adapted by Turkish by Özkan (2008) and 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. SPSS 23.0 statistical program and content analysis were used 

to analyze the data. In practice, students searched for solutions to real-life problems by taking 

into consideration the group design and engineering design process. When the students' views 

about STEM activity called EM Deep Space Mission lar prepared on the basis of engineering 

design for Earth and Universe unit are examined, it is seen that the activity develops positively 

the learning approaches and STEM attitudes of 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 for the students who are prepared for 21st century 

skills, STEM activities are integrated into science education and interdisciplinary studies are 

required. Moreover, educational robotic applications contribute to interdisciplinary transition 

in STEM education. 
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ATÖLYE ORTAMININ ERGONOMİK OLARAK İNCELENMESİ 

İrem Ersöz KAYA 

İlker SUGÖZÜ 

ÖZET 

Teknolojinin hızlı gelişmesine bağlı olarak eğitim-öğretim sürecinde çalışma ortamının önemi 

artmaktadır. Öğrenim amaçlı bir atölyenin fiziksel faktörlerinin ergonomik özellikleri araç ve 

gereçler ile öğrenciler arasındaki uyum açısından oldukça önemlidir. Atölyelerde bulunan 

kompleks makineler ve çalışma şartları öğrencilerin çalışma ortamını ergonomik açıdan 

etkilemektedir. Bu çalışmada öğrencilere uygun bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla 

atölye ortamının ergonomik özellikleri araştırılmıştır. 

Investigation Of The Workshop Environment As Ergonomic 

Due to the rapid development of technology, the prospect of working environment in the 

education-training process is increasing. The ergonomic characteristics of physical factors of a 

learning workshop are very important in terms of the harmony between the tools and the 

students. The complex machines and working conditions in the workshops influence the 

working environment of the students in terms of ergonomics. In this study, the ergonomic 

characteristics of the workshop environment were investigated in order to create an appropriate 

working environment for the students. 
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ELEKTRİKLİ RAYLI SİSTEMLERDE ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE 

REJENERATİF FRENLEME ENERJİSİNİN GERİ KAZANIMI 

Kemal KAYA 

Yakup HAMEŞ 

ÖZET 

Son yıllarda enerji verimliliği adına frenleme esnasında meydana gelen enerjiyi değerlendirme 

gibi yeni yaklaşımlar sadece otomotiv sektöründe değil aynı zamanda elektrikli raylı 

sistemlerde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Elektrikli raylı sistem üstündeki cer motorlarının 

frenleme esnasında generatör moduna geçerek ürettiği enerji, geri kazanımlı rejeneratif enerji 

olarak depolanmaktadır. 

Elektrikli raylı sistemlerde kullanılan enerjinin büyük bir bölümü araçlar tarafından rejeneratif 

frenleme yöntemiyle geri üretilebilir. Bu da elektrikli raylı sistemler için enerji verimliliğini 

arttırmanın en önemli yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Rejeneratif frenleme 

enerjisinin kullanımını arttıracak bir diğer önemli yöntem ise üretilen bu enerjiyi, enerji 

depolama sistemleri yardımıyla depolamaktır. Enerji depolama sistemleri araç üzerinde ya da 

istasyon ve çevrelerinde sabit olarak konumlandırılmaktadırlar. Bu depolama sistemlerinde 

bataryalar, süperkapasitörler, volanlar ve bunların birlikte oluşturdukları teknolojiler 

kullanılmaktadır. 

Çalışmanın genel çerçevesi, elektrifikasyon sisteminin güvenli ve sürekli olması amacıyla 

rejeneratif frenleme enerjisinden ve yenilenebilir enerji sistemlerinden en yüksek seviyede 

yararlanmak için enerji depolama teknolojilerinin incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli raylı sistemler, Enerji depolama teknolojileri, Rejeneratif 

frenleme enerjisi, Batarya, Süperkapasitör, Volan. 

Energy Storage Technologies And Recovery Of Regenerative Braking Energy In 

Electric Rail Systems 

ABSTRACT 

In recent years, new approaches such as evaluating the energy generated during braking in the 

name of energy efficiency have been tried to be applied not only in the automotive sector but 

also in electric rail systems. By switching to the generator mode of the traction motors on the 
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electric rail system, the energy produced during braking is stored as a recovery of regenerative 

energy in the train. 

Vehicles thanks to regenerative braking can regenerate most of the energy used in electric rail 

systems. This is considered to be one of the most important methods for increasing energy 

efficiency for electric rail systems. Another important method to increase the use of 

regenerative braking energy is to store the energy produced by energy storage systems. Another 

important method to increase the use of regenerative braking energy is the storage of this energy 

by means of energy storage systems. Energy storage systems are steadily positioned on the 

vehicle, at stations or in station environments. Batteries, supercapacitors, flywheels and hybrid 

technologies are used in these storage systems. 

The general framework of the study is to examine the energy storage technologies in order to 

utilize regenerative braking energy and renewable energy systems at the highest level in order 

to ensure that the electrification system is safe and continuous. 

Key Words: Electric rail systems, Energy storage technologies, Regenerative-braking energy, 

Battery, Supercapacitor, Flywheel. 

 

ELEKTRİKLİ RAYLI SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUF YÖNTEMLERİ 

Kemal KAYA 

Yakup HAMEŞ 

ÖZET 

Teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve daha temiz bir enerji türü olarak kabul edilmesinden 

dolayı elektrik enerjisinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Günümüzde ise (özellikle 

ulaşımda) konforlu, yüksek kapasiteli, sürdürülebilir ulaşım ve CO2 salınımının azaltılması 

amacıyla elektrik enerjisi kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kentleşmeye bağlı olarak 

trafik sorunun artmasıyla kent içinde yüksek kapasiteli ve sürdürülebilir ulaşıma duyulan 

ihtiyaç her geçen gün önem kazanmaktadır. Bunun sonucu ve teknolojik gelişmelere de bağlı 

olarak elektrikli raylı sistemler (ERS) hızlı ulaşım, çevreci ve enerji verimliliği gibi yönleriyle 

gelişmiş ülkelerde önemli bir ulaşım aracı olarak kabul görmektedir. 

Raylı sistemlerde enerji kavramı elektrik mühendislerinin yoğun olarak çalıştığı bir uzmanlık 

alanıdır. Ulaşım için gerekli olan niteliklere büyük ölçüde sahip olan, günümüzde ise elektrik 
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enerjisinin kullanımıyla hayatımız içerisinde giderek yaygınlaşan elektrikli raylı sistemlerin en 

önemli özelliklerinden biri temiz ulaşım aracı olarak kabul görülmesidir. Elektrik enerjisinin 

giderek önemli hale gelmesiyle elektrikli raylı sistemlerde tüketilen enerjiyi azaltmaya yönelik 

çalışmalar artmaktadır. Çalışmada elektrikli raylı sistemlerde tüketilen enerjiyi azaltma ve 

verimi arttırmanın yöntemleri detaylıca incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli raylı sistemler, Enerji tasarruf yöntemleri, Enerji depolama 

sistemleri, Enerji verimliliği, Demiryolu ulaşımı. 

Energy Saving Methods In Electric Rail Systems 

ABSTRACT 

As the use of technology is becoming more widespread and accepted as a cleaner type of energy, 

the use of electric energy is increasing. Nowadays, (especially in transportation), electrical 

energy has been started to be used in order to reduce comfortable, high capacity, sustainable 

transportation and CO2 emission. The need for high capacity and sustainable transportation in 

the city is gaining importance with the increase in the traffic problem due to urbanization. As a 

result of this and due to technological developments, electric rail systems (ERS) are accepted 

as an important means of transportation in developed countries with its fast transportation, 

environmentally-friendly and energy efficiency aspects. 

The concept of energy in rail systems is an area of expertise where electrical engineers work 

extensively. One of the most important features of the electric rail systems, which has the 

necessary qualifications for transportation, and which are becoming increasingly widespread in 

our lives today, is to be considered a clean transportation vehicle. As electrical energy becomes 

increasingly important, efforts to reduce the energy consumed in electric rail systems are 

increasing. In this paper, the methods of reducing the energy consumed in electric rail systems 

and increasing the efficiency are examined in detail. 

Key Words: Electric rail systems, Energy saving methods, Energy storage systems, Energy 

efficiency, Railway transportation. 
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HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇ SİSTEMLERİ İÇİN ENERJİ DEPOLAMA 

TEKNOLOJİLERİ 

Kemal KAYA 

Yakup HAMEŞ 

ÖZET 

Ulaşım için petrol dışındaki enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak ve verimliliği artırmak 

için yakıt hücreli araçlar ve hibrid elektrikli araçlar dünya genelinde geliştirilmeye devam 

etmektedir. Bu araçlardaki tahrik mekanizması, aracın hızlanması, yavaşlaması ve yol alması 

esnasında elektrik motorlarını kullanır. Böylece elektrik enerjisinin araçta depolanıp 

kullanılması sağlanmış olur. Burada kullanılan enerji depolama teknolojileri genellikle batarya 

ve süperkapasitörlerdir. Enerji depolama üniteleri, motor veya yakıt hücresinden şarj edilebilir. 

Bu da otomotiv piyasasında içten yanmalı motorlu araçlara karşı rekabeti artıracak en önemli 

özelliklerden birisidir. 

Bu yazıda, yakıt hücreli araçlarda ve hibrid araçlarda batarya ve süperkapasitör teknolojisinin 

kullanımı üzerinde durulmuştur. Hidrojen yakıt hücreli araçlarda ve hibrid araçlarda kullanılan 

bu enerji depolama teknolojilerinin birlikte ya da tek başına kullanılma durumlarında farklı 

verimlilikleri olacağı gibi enerji ve güç yoğunluğu dengelenmelerinde de değişik tepkiler 

doğurabilecektir. Aracın enerji ve güç ihtiyacına göre, tüm bu enerji depolama teknolojilerinin 

özelliklerini belirlemek, genel sistemi oluşturmak ve yönetmek çalışmanın en önemli gayesidir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen yakıt hücreli araçlar, Enerji depolama teknolojileri, Yakıt 

hücresi, Batarya, Süperkapasitör. 

Energy Storage Technologies For Hydrogen Fuel Cell Vehicle Systems 

ABSTRACT 

Fuel cell vehicles and hybrid electric vehicles continue to be developed around the world to 

ensure the use of non-oil energy resources for transportation and to increase efficiency. The 

drive mechanism in these vehicles uses electric motors during acceleration, deceleration, and 

travel of the vehicle. Thus, electrical energy is stored and used in the vehicle. Energy storage 

technologies used herein are generally battery and supercapacitors. Energy storage units can be 

charged from the engine or fuel cell. This is one of the most important features that will increase 

the competition against internal combustion engine vehicles in the automotive market. 
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In this paper, the usage of battery and supercapacitor technology in fuel cell vehicles and hybrid 

vehicles are emphasized. These energy storage technologies used in hydrogen fuel cell vehicles 

and hybrid vehicles will have different efficiencies in the case of using them alone or together 

and may cause different reactions in energy and power density balances. According to the 

energy and power demand of the vehicle, to determine the properties of all these energy storage 

technologies and to create and manage the overall system is the most important purpose of the 

study. 

Key Words: Hydrogen fuel cell vehicle, Energy storage technologies, Fuel cell, Battery, 

Supercapacitor. 

 

PROTON DEĞİŞİM MEMBRANLI YAKIT HÜCRELERİNİN ARAÇLARDA 

KULLANILMASI 

Kemal KAYA 

Yakup HAMEŞ 

ÖZET 

Yakıt hücreleri, hibrid elektrikli araçlar için alternatif bir güç kaynağı olarak küresel önem 

kazanmıştır. Yakıt hücreli araçlar otomobil üreticileri tarafından geliştirilmekte olup endüstride 

ve tüketiciler arasında büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Devam eden yakıt hücresi araştırma 

ve geliştirme programlarının genel amacı, geleneksel otomobil çeşitliliğine sahip yakıt hücreli 

araç geliştirmek ve çevreye duyarlı pillerle çalışan elektrikli araçlara kıyasla daha avantajlı hale 

getirmektir. Bununla birlikte, proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin güç yoğunluğundaki 

önemli ilerleme, içten yanmalı motorlu taşıtların araç teknolojisindeki yerini alacak ümit verici 

bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi (PEMFC), 

yüksek güç yoğunluklarını verimli bir şekilde üretir ve teknolojiyi mobil ve taşınabilir 

uygulamalar için cazip kılar. Özellikle, PEMFC'nin otomobiller için birincil enerji kaynağı 

olarak kullanılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yeni bir örnektir. Bu çalışmanın 

ana odak noktası, araçlarda proton değişim membranlı yakıt hücresinin kullanımının ve araç 

performansına etkisinin incelenmesidir. Ayrıca, aracın çeşitli güç gereksinimleri için yakıt 

hücresi karakteristikleri de analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen enerjisi, Proton değişim membranlı yakıt hücresi, Yakıt hücreli 

araçlar, Hibrid araçlar. 
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Using Proton Exchange Membrane Fuel Cells In The Vehicles 

ABSTRACT 

Fuel cells have gained global importance as an alternative power source for hybrid electric 

vehicles. Fuel cell vehicles are being developed by automobile manufacturers and have become 

a focus of interest among industry and consumers. The overall objective of on-going fuel cell 

research and development programs is to develop a fuel-cell vehicle with conventional 

automobile diversity and to make it more advantageous than electric vehicles powered by 

environmentally sensitive batteries. Significant progress in the power density of proton 

exchange membrane fuel cells is, however, regarded as a promising option to replace internal 

combustion engine vehicles in the vehicle technology. Proton Exchange Membrane Fuel Cell 

(PEMFC) efficiently generates high power densities, making the technology potentially 

attractive for mobile and portable applications. In particular, the use of PEMFC as a primary 

energy source for automobiles is a new example of the use of alternative energy sources. The 

main focus of this study is the analysis of the use of proton exchange membrane fuel cell in 

vehicles and its effect on vehicle performance. Furthermore, fuel cell characteristics have been 

also analyzed for various power requirements of the vehicle. 

Key Words: Hydrogen energy, Proton exchange membrane fuel cell, Fuel Cell Vehicles, 

Hybrid vehicles. 

 

SARI KANTARON BİTKİSİNİN MUTFAKTA KULLANILMA POTANSİYELİ 

Serpil Yalım KAYA 

 Onur CAN 

ÖZET 

Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), Hyperaceae  familyasından bir bitki olup dünyada 

ılıman ve tropik iklimde doğal olarak yetişen, çok yıllık bir bitkidir. Kökeni Asya, Avrupa, 

Avustralya ve ABD’nin bir bölümü olan Hypericum cinsinin yeryüzünde 400, Avrupa’da 10, 

Türkiye’de de 96 türü bulunmaktadır. Ülkemizin başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere 

hemen hemen her bölgesinde yetişen bu bitki türlerinin 46’sı endemiktir. Sarı kantaron 

bitkisinin toprak üstünde kalan kısımlarında hidroalkolik ekstreleri; % 60 etanol veya % 80 

metanol bulunur ve altı ana kümeden meydana gelir. Bu kümeler; naftodiantron, 

floroglusinoller, flavonoidler, biflavonlar, fenilpropanlar ve proantosiyanidinlerdir. Bunlara 
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ilave olarak daha az oranlarda, taninler, ksanton, uçucu yağlar ve amino asitler de bulunur. 

Bitkinin yapısındaki amentoflavon, hiperforin ve hiperisin gibi maddelerin bitkiye 

antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral özellikler sağlamaktadır. 

Sarı kantarona; Binbirdelikotu, Koyunkıran, Kuzukıran, Yara otu, Kan otu, Kılıç otu, Mayasıl 

otu, Çay çiçeği, Çay otu, Püren, Sarı püren de denilmektedir. Kantaronun halk arasında birçok 

kullanım türü vardır. Bunlar; kantaron yağı, kantaron çayı, kantaron dekoksiyonu, kantaron 

tentürü, kantaron ekstresidir. 

Yüzyıllardan beri halk hekimliğinde çok farklı tedavi yöntemleri için kullanılmış olan kantaron 

bitkisi son zamanlarda yapılan çalışmalar ile de yararlılığı kanıtlanmış ve farmakolojik olarak 

da ilaç yapımında kullanılan bir bitki haline gelmiştir. Antioksidan, antiinflammatuvar, anti-

ülserojenik ve antidepresan etkileri nedeniyle kantaron bitkisi ve bileşikleri üzerinde yapılan 

araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, birçok faydası kanıtlanmış olan kantaron 

bitkisinin özellikleri, kullanım alanları  derlenmiş ve bu bitkinin mutfakta kullanım olanakları 

tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sarı kantaron, Hypericum perforatum L., kantaron yağı. 

 

KIZILCIK MEYVESİ, BİLEŞİM ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 

Serpil Yalım KAYA 

ÖZET 

Akdeniz, iklim koşulları ve verimli ekilebilir alan potansiyeli açısından birçok meyve türünün 

olduğu gibi yabani formlarda kızılcığın da anavatanı bölgelerinden birisidir. Kızılcık, 

Corneceae familyasının Cornus mas L. türünün oval biçimli, 10-15mm uzunluğunda, olgun 

renkli, ekşi bir tada sahip yabani bir meyvedir. Ülkemizde doğal olarak yetişen kızılcık, kolay 

hazmolabilir şekerler, glikoz, früktoz, organik asitler, aromatik ve fenolik bileşikler, pektin ve 

mineral maddeler, askorbik asit, kateşin, flavonoid gibi biyolojik aktif maddeler ile antioksidan 

etkiye sahip bileşenler olan antosiyaninleri de önemli miktarda içermektedir. Yüksek C 

vitamini içeriğine sahiptir. Meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, elastikiyeti sağlayan 

ve kan basıncını normal tutan maddeler bulunur. Meyve, çekirdek, çiçek, yaprak, kabuk ve 

kökleri antiseptik özelliği ile yaraların tedavisinde mikroplara karşı ilaç olarak kullanılır, 

antioksidan özellikleri açısından da insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli bir kaynaktır 

bu yüzden sağlık alanında kullanılan hammaddelerden biridir. Kızılcık sahip olduğu ekşi tat 
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nedeniyle doğrudan tüketim için tercih edilen bir meyve değildir. Bu nedenle çekirdek ve 

yapraklarından çay ve kahve yapılır, geleneksel olarak tarhana, hoşaf ve reçel olarak 

tüketilirken endüstriyel anlamda daha çok nektara işlenmektedir. Yabani bir meyve olması ve 

sadece yöresel olarak bulunduğu çevrelerde bilinmesinden dolayı Ülkemizde tüketimi yaygın 

değildir. Doğada kendiliğinden yetişen, zengin bileşimi ve içerdiği C vitamini sayesinde insan 

sağlığı ve beslenmesi açıcından yararlı olan bu meyvenin üretiminin ve tüketimin 

yaygınlaştırılması ekonomik anlamda fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada kızılcık meyvesinin 

bileşim özellikleri ve kullanım alanları hakkında yapılmış çalışmalar derlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: kızılcık meyvesi, kızılcık ürünleri. 
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DOĞU AKDENİZ KIYILARINDA KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME: GİRİT VE KIBRIS ADALARI 

Melike KAYAM 

Songül ULUTAŞ 

ÖZET 

Tarihe yön veren çok sayıda uygarlığın doğduğu Akdeniz coğrafyasının siyasi, toplumsal, 

ekonomik ve kültürel zenginliğini anlatmak ve betimlemek pek çok tarihçiyi hem 

heyecanlandırmış hem de yetersiz kılmıştır. Öyle ki tarih yazımında yeni yaklaşımların ortaya 

çıkmasına ilham veren türden bir zenginlikti bu. Akdeniz dünyası biz tarih yazıcılarına her daim 

yeni yollar açmayı başarmıştır. Bu açıdan çalışma konumuzun mekansal sınırlandırması olan 

Doğu Akdeniz coğrafyasındaki gelişmeleri anlatmak alana yeni katkılar sunabilecek kapasiteye 

haizdir. Araştırmamızın temel problematiği Osmanlı hakimiyetinde olan Doğu Akdeniz 

sularında imparatorluğun son dönemleri olan 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında 

yönetimi en çok zorlayan konulardan biri olan kaçakçılık faaliyetlerinin ne şekilde yürütülmeye 

çalışıldığı üzerine bir değerlendir yapmaktır. Bu konuda incelememize tabi olan birden fazla 

alt konu ele alınacaktır. Doğu Akdeniz kıyılarında yapılan kaçakçılık faaliyetlerine malzeme 

olan nüveler nelerdir? Bu konuda sürecin genel konjonktürü çerçevesinde çoğunlukla silah ve 

patlayıcı madde, firari insanlar, kereste ve diğer orman ürünleri en dikkat çeken unsurlar 

arasında yerini alacaktır. Bu faaliyetlerin genellikle yabancı bandıralı gemilerle yapıldığı ancak 

zaman zaman yerelden bazı kişilerin ve devlete hizmet edenlerin de katkıları söz konusudur. 

Bu durumda söz konusu süreçte ortaya çıkan bazı güvenlik açıklarının da bulunduğu üzerinde 

de durulacaktır. Çalışmamız boyunca Doğu Akdeniz coğrafyasında bazı stratejik noktaların da 

gündeme geldiği görülmektedir. Örneğin Girit ve Kıbrıs Adaları kaçakçılık faaliyetlerinin 

yürütülmesi konusunda önemli bir durak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmeler 

çerçevesinde devletin ne gibi önlemler almaya çalıştığı ve ne derece yeterli olduğu da 

çalışmamız kapsamında değerlendirmeye alınacak konular arasında yer almaktadır. Anahtar 

Kelimeler: Osmanlı Son dönemi, Doğu Akdeniz coğrafyası, Kaçakçılık Faaliyetleri. 

An Evaluation On Smuggling Activities in Eastern Mediterranean Coasts: Crete and 

Cyprus Islands 

ABSTRACT 

Explaining and describing the political, social, economic and cultural richness of the 

Mediterranean geography in which a great number of civilizations, have made many historians 
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both excited and inadequate. So much so that it has been the kind of richness that inspired the 

emergence of new approaches in history writing. The Mediterranean world has always 

succeeded in opening new ways to history writers. In this respect, it is possible to explain the 

developments in the East Mediterranean geography, which is the spatial limitation of our study. 

The main problematic of our research is to evaluate the ways in which the smuggling activities, 

which were the most challenging issues in the end of the 19th century and the beginning of the 

20th century, weere tried to be conducted. More than one sub-topic subject to our review will 

be discussed. What are the cores of smuggling activities on the Eastern Mediterranean coast? 

In the context of the general conjuncture of this process, mostly weapons and explosives, 

deserters, timber and other forest products will be among the most remarkable elements. These 

activities were usually carried out by foreign-flagged vessels, but from time to time, some 

people from the local and those who served to the state also, contributed. In this case, it will be 

emphasized that there are some security vulnerabilities that occured in the process. During the 

course of our study, it has seen that some strategic points have been brought to the agenda in 

Eastern Mediterranean. For example, Crete and the Cyprus islands were the important stopping 

point for smuggling activities. Within the framework of these developments, the measures taken 

by the government and extent to which they worked, are among the topics to be evaluated within 

the scope of our study.  

Keywords: Late Period of the Ottoman, Eastern Mediterranean Geography, Smuggling 

Activities. 
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KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİMER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN 

TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Yusuf KEPİR 

Banu SUGÖZÜ 

ÖZET 

Polimer matrisli sürtünme kompozitlerinde asbest elyafın yasaklanmasıyla birlikte bu malzemeye 

alternatif malzeme arayışı hız kazanmıştır. Araştırmacılar bu konuda birçok farklı malzemelerle 

çalışmışlardır. Aşınma ve sürtünme alanında kullanılan kompozitler, matris ve takviye malzemesinin 

yanı sıra farklı fonksiyonlara sahip birçok malzemenin birleşmesiyle oluşurlar. Bu çalışmada matris 

malzemesi olarak fenolik reçine, takviye malzemesi olarak karbon elyaf kullanılan kompozitlere katı 

yağlayıcı, metalik talaş, sürtünme düzenleyici gibi fonksiyonel dolgu malzemeleri ilave edilerek 

numuneler üretilmiştir. Karbon elyaf katkısının sürtünme kompozitleri üzerindeki etkisini incelemek 

için üç farklı oranda karbon elyaf içeren numunelerin test sonuçları, karbon elyaf içermeyen baz 

numuneyle karşılaştırılmıştır. Üretilen numunelerin yoğunluğu Arşimet prensibine göre, sertliği ise 

Rockwell sertlik ölçüm metoduyla belirlenmiştir. Sürtünme ve aşınma testleri gri dökme demir diskin 

kullanıldığı tam ölçekli bir disk-fren cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Karbon elyaf takviyesinin 

numunelerde dayanım, aşınma direnci ve sürtünme katsayısını arttırması, karbon elyafın sürtünme 

malzemelerinde ideal bir malzeme olduğunu ortaya koymuştur. 

Investigation Of Tribological Properties Of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites 

ABSTRACT 

With the prohibition of asbestos fibers in polymer matrix friction composites, the search for alternative 

materials has accelerated. Researchers have worked with many different materials. The composites used 

in the field of wear and friction are formed by the combination of matrix and reinforcement material as 

well as many materials with different functions. In this study, samples were produced by adding phenolic 

resin as matrix material, carbon fiber used as reinforcement material and functional filler materials such 

as solid lubricant, metallic chip, friction modifier. To examine the effect of the carbon fiber additive on 

friction composites, the test results of samples containing three different amounts of carbon fiber were 

compared with the carbon fiber free base sample. The density of the samples was determined according 

to Archimedes' principle and hardness was determined by Rockwell hardness measurement method. 

Friction and wear tests were performed with a full-scale disc-brake device using a gray cast iron disc. 

The carbon fiber is an ideal material in the friction materials because of carbon fiber reinforcement in 

the samples increased strength, abrasion resistance and coefficient of friction. 
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DÜNDEN BUGÜNE KERKÜK'TE GÜNLÜK HAYAT 

Muhammed KERKÜK'LÜ 

ÖZET 

Bu tebliğde Türk kültür coğrafyasının ayrılmaz parçalarından biri olan Kerkük’te günlük hayat 

ve dünden bugüne yaşanan değişim üzerinde durulacak. 

Anahtar Sözcükler: 

Kerkük, Irak, Türkmen, Türk, Toplumsal Hayat, Günlük Hayat. 

 Daily Lie In Kerkük 

ABSTRACT 

It will be focused on daily life and the changes that are happening in Kerkük (one of the integral 

parts of the Turkish cultural geography) in this paper. 

Key Words: 

Kerkük, Iraq, Türkmen, Turkish, Social Life, Daily Life. 
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MERSIN İLINDEKI TÜRKIYE ŞAMPIYONASINA KATILAN RİTMİK 

CİMNASTİKÇİLERDE LATERALİZASYONA GÖRE DİNAMİK DENGENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İnci KESİLMİŞ 

Manolya AKIN 

ÖZET 

Ritmik cimnastik, çocukların gelişimine birçok pozitif katkısı olan ve aynı zamanda birçok 

koordinatif yeteneğin bir arada kullanılmasına katkı sağlayan spor branşlarından biridir. Erken 

yaşlarda kazanılan denge hareket yeteneğinin önemli bir parçasıdır.  Literatürde baskın bacak 

ile ilgili çalışmalarda tercih edilen tarafa gelen motor lif sayısının tercih edilmeyen tarafa göre 

belirgin olarak fazla olduğu bildirilmektedir ve bu farklılıkların dinamik denge yeteneğine 

olacak etkisi önemli gözükmektedir. Buradan hareketle; bu araştırmanın amacı Türkiye 

şampiyonasına katılan ritmik cimnastik sporcularında lateralizasyona göre dinamik dengenin 

değerlendirilmesidir. Araştırma öncesinde etik kurul raporu alınmış ve katılımcılara Helsinki 

kriterlerine göre hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır. 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. Dinamik denge 

yeteneği prokin tecnobody cihazı kullanılarak, denekler ayakta anatomik pozisyonda ve ince 

spor kıyafetler ile sağ ve sol bacaklar için ölçülmüştür. İstatistiksel analizler için dağılım normal 

olmadığından dolayı Mann Whitney U ve Spearman Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan sporcuların 32’sinin baskın bacağı sağ iken 7’sinin soldur. Ritmik 

cimnastik sporcularının sağ-sol bacak dinamik denge değerleri baskın bacağa göre değişiklik 

arz etmemektedir (p>.05). Ritmik cimnastik sporcuları her iki bacağını da antrenmanlarda etkin 

bir şekilde kullanmaktadır. Dinamik denge yeteneğinin baskın bacağa göre değişiklik arz 

etmemesi ritmik cimnastikçilerin antrenmanlarda her iki uzvunuda etkili bir şekilde 

çalıştırmasından kaynaklanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ritmik cimnastik, dinamik denge, lateralizasyon. 
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FELSEFE BÖLÜMÜNÜN İŞLEVİ 

Taşkıner KETENCI 

Feyruze CILIZ 

Candaş BOLGÜL 

ÖZET 

Bu konuşma Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü çıkış noktası alarak, felsefe bölümünün 

amaçlarını ve işleyişini konu edinmektedir. Bu konu edinme iki ana eksen üzerinden 

gerçekleştirilecektir: Birincisi felsefe bölümünde yapılan araştırmalar ve diğeri felsefe 

bölümünde süregelen eğitim. 

Birincisiyle ilgili olarak; felsefe bölümlerinde yürütülen akademik çalışmaların önemli bir 

amacı, felsefenin konu edindiği sorunlara dair, felsefenin başlangıcından beri ortaya konan 

çeşitli perspektiflerin tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır. Bu, felsefe tarihi boyunca 

filozoflarca ortaya konanların yeniden düşünülmesiyle gerçekleştirilebilir. Ortaya konmuş 

perspektiflerden yola çıkmak ve bu yolla yeni perspektifler yaratmak felsefe bölümlerinde 

yürütülen çalışmaların temel amacı olmalıdır. Bu amaçla felsefe bölümlerinde çeşitli yollar 

kullanılır: Felsefe metinlerinin okunması ve çözümlenmesi, bu metinlerle ilgili yorum 

niteliğindeki eserlerin değerlendirilmesi, yabancı dildeki felsefe metinlerinin Türkçeleştirilmesi 

gibi. Bunun yanında felsefi bir metnin çözümlenmesinde, başka felsefe metinlerine ve başka 

alanlara –edebiyat, bilim tarihi vs- başvurulması da bölümdeki etkinliğin önemli bir parçasıdır. 

Bölümde gerçekleştirilen akademik çalışmalar bu eksen üzerine kuruludur. 

İkincisine; felsefe bölümlerinde verilen eğitime ilişkin olarak ise, hem ülkemizde orta öğretim 

kurumlarında felsefe grubu derslerini verecek öğretmenler hem de sözü edilen araştırmaları 

gerçekleştirecek akademisyenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen 

sempozyumlar, söyleşiler ve halka yönelik derslerle, felsefe eğitiminin üniversite dışından 

insanlara ulaştırılması sağlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Felsefe, Felsefe bölümü, Felsefe eğitimi 

The Function of Philosophy Department 

ABSTRACT 

The subject of this speech is the aims and functioning of Philosophy Department at Mersin 

University. This will be carried out in two respects. Firstly researches which are done in 
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philosophy department will be discussed and then lasting education in this department will be 

treated. 

Concerning the first, an important purpose of academic studies carried out in philosophy 

departments is to provide being known and understood of various perspectives related to 

philosophical matters which have produced since the beginning of philosophy. This can be 

possible thinking again what put forward by philosophers during the history of philosophy. 

Creating new perspectives departing from produced perspectives must be the main purpose of 

the studies carrying out in philosophy departments. In line with this purpose various studies are 

carried out at philosophy departments such as reading and analyzing philosophical texts, 

considering the works that have interpretive characteristics, translating the texts into Turkish. 

In addition to this applying other philosophical texts and other eras -such as literature and 

history of science- to analyze a philosophical text is an important part of the activity in the 

department. This is the main axis of the studies at Philosophy department. 

Secondly, the aim of the education that is gived at the department is to grow both teachers who 

give philosophy group lessons at secondary education institutions and academicians who do 

researches mentioned. In addition to this, philosophy education has been being reached to 

public through symposiums, interviews and lessons organized by Philosophy department.  

Key Words: Philosophy, Philosophy department, Philosophy Education. 
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KERKÜK'TE YAZILAN İLK YERLI TÜRKÇE SÖZLÜK: LUGÂT-I TÜRKIYYE VE 

KERKÜKLÜ HACI ABDULLAH SÂFÎ 

Necat KEVSEROĞLU 

ÖZET 

"Lugât-ı Türkiyye" adlı Türkçe sözlük Kerkük'te yazılan ilk yerli sözlük olarak, Kerkük şair ve 

yazarlarından olan Hacı Abdullah Sâfî (1825-1898) tarafından yazılmıştır. Eski dönemlerden kalma 

sözlüklerimiz Arapça-Türkçe, ya da Farsca-Türkçe sözlüklerdir, iki Doğu dilini tanıtmak ve çoğu 

öğretimde kullanmak amacıyla yazılmıştır. Elimizdeki, Kerkük'te yazılan yazma tarihi sözlük ise (18-

19. Yüzyıl) döneminde Kerkük'te Türkçenin söz varlığını tanıtmak amacıyla yapılan ilk önemli sözlük 

çalışması sayılır. 

Hacı Abdullah Sâfî çağının Kerkük'te bütün söz varlığını toplayıp, açıklamasını yaparak tek cilt bir 

sözlük meydana getirmiştir. Lugât-ı Türkiyye adı altında, Türkçe kelimeleri öne çıkarmaya çalışan Sâfî, 

eserinde Türkçe kelimeleri madde başı yapıp, tek sütün üzerinde tertip edilmiştir. Bazı maddeler bir kaç 

satırda anlatılırken bazıları bir veya yarım sahife devam eder. Bazı kelimelerin Arapça ve Farsça 

karşılıkları, bazı karşılıkların anlamları, bazılarının ise örnek kullanımları, karşılıkları ile birlikle 

verilmiştir. Yalnızca, Osmanlı sahasında kullanılan Türkçe kelimelerin değil, Kerkük Türkleri 

kullandıkları yanında ağızlarından derlenen sözleri de, sözlüğe konulması gerektiğini savunmuştur. 

Lugât-ı Türkiyye, Sâfî'nin kendi eliyle yazılmış olan sözlüğün biricik nüshası Hafız Molla Mehmetoğlu 

Molla Sabır tarafından, şiir divanıyla beraber istinsah edilerek, asıl nüsha tanınmış Irak'lı tarihçi Abbas 

Azzavi'ye verilmiştir. 

Bu sözlüğün istinsah edilmiş nüshası, Molla Mehmetoğlu Molla Sabır öldükten sonra, vasiyetine göre, 

kütüphanesi ve çok sayıda yazma eserlerini, tarihçi Şakir Sabır Zabıt'a verilmiştir. Zabıt öldükten sonra, 

özel kütüphanesi, merkezi Bağdat'ta olan Türkmen Kardeşlik Ocağına verilmiştir. 

Bendeniz de, Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı Dr. Nejdet Bayatlı hocadan bu yazma eserin 

biricik nüshasını, araştırmacıların ve okuyucu kitlesine sunmak amacıyla istedim. Sağolsun, beni Hoca 

efendi Kardeşlik kütüphane sorumlusu olan, Kardeşlik Genel Başkan Yardımcısı Dr. Sabah Kerküklüye 

yönlendirdi. Dr. Sabah Kerküklü bey severek talebimi yerine getirdi, o biricik nüshanı eliyle Kerkük'e 

getirdi ve bana teslim etti. Dr. Sabah'ın bu jesti beni sevindirdi ve memnun etmiş kendisine ve Dr. Nejdet 

Bayatlıya derin şükranlarımı sunarım onlara minnettarım. 

Bu musavvar nüsha her ne kadar dağınık yapraklardan oluşmaktaysa da pek çok ve önemli bir milli 

servet olarak, önem taşır. 
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MÜSİN-1 (MUC1) VE MÜSİN-4 (MUC4) GENLERİNİN FARKLI ÜREME 

DÖNEMLERİNDEKİ SIÇANLARIN UTERUS DOKUSUNDA EKSPRESYON 

DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Tuğrul Kaan KILIC 

Badel ARSLAN 

 Gül YAS 

 Irem Bekalp YILMAZ 

 Nurcan ARAS 

ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadınlarda doğurganlığın ertelenmesi yaygınlaşmıştır. 

Çalışmalar ileri anne yaşının spontan gebelik kayıpları, büyüme geriliği, ölü doğum, genetik 

anomaliler, kromozomal olmayan doğumsal anomaliler ve artmış yenidoğan ölümleri ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. Ancak spontan gebelik kayıplarında embriyonun implantasyonunda rol 

oynayan moleküler mekanizmaların aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Müsin (MUC) 

genleri fare, Makak maymunları ve insan trofoblastlarında eksprese edilmektedir. MUC1 ve 

MUC4 genleri farklı üreme dönemlerinde embriyo tutunmasında önemli rol oynar. Dişi üreme 

sisteminde, MUC1 ve MUC4 proteinleri, uterus epitelyumunda ifade edilir ve yapışmayı 

önleyici etkisi ile embriyo implantasyonunu düzenlediğine inanılmaktadır. Bu çalışmada, 

erişkin öncesi (2-3 hafta), erişkin (6-8 hafta) ve yaşlı dönemlerindeki (20-30 hafta) Wistar 

albino cinsi dişi sıçanların uterus dokuları çıkarılarak sırasıyla doku homojenizasyonu, mRNA 

izolasyonu, cDNA sentezi ve Real-Time PCR reaksiyonu gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar 

istatistik olarak değerlendirildiğinde MUC1 (p=0.019) ve MUC4 (p=0.003) genlerinin ifade 

düzeylerinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu saptandı. Her iki genin de yaşlı 

dönemdeki sıçanlarda anlamlı derecede arttığı tespit edildi. Sonuç olarak yaşa bağlı uterus 

dokusunda ifade edilen bu genlerin implantasyon aşamasında etkin rol oynayabileceği 

düşünüldü. 

Investigation of Expression Levels of Uterus in Rats in Different Reproduction Periods 

of Mucin-1 (MUC1) and Mucin-4 (MUC4) Genes 

ABSTRACT 
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Deferral of fertility has become widespread in women working in developing countries. Studies 

have shown that advanced maternal age is associated with spontaneous pregnancy losses, 

growth retardation, stillbirth, genetic anomalies, non-chromosomal congenital anomalies, and 

increased neonatal mortality. However, there is a need to elucidate the molecular mechanisms 

involved in the implantation of embryos in spontaneous pregnancy loss. In the female 

reproductive system, MUC1 and MUC4 proteins are ex- pressed in the uterine epithelium and 

are believed to regulate embryo implantation with anti-adhesion effect. Mucin (MUC) genes 

are ex- pressed in mice, macaque monkeys and human trophoblasts. The MUC1 and MUC4 

genes play an important role in embryo attachment during different breeding periods. In this 

study, the expression levels of MUC1 and MUC4 genes in uterine tissues of pre-adult (2-3 

weeks), adult (6-8 weeks) and elderly (20-30 weeks) female Wistar albino rats were 

investigated. Uterus tissues were removed and tissue homogenisation, mRNA isolation, cDNA 

synthesis, and Real-Time PCR was performed in respectively. Statistics showed that MUC1 

(p=0.019) and MUC4 (p=0.003) genes expression levels were altered between the groups. Both 

of the two genes expression levels were increased in the elderly group. In conclusion these 

genes expression levels change age dependent and maybe take an important role implantation 

of embryos. 

Key Words: MUC1, MUC4, Rat, Uterus, Gene Expression, Implantation. 
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PAN AURORA KINAZ İNHIBITÖRÜ DANUSERTIB'IN CFPAC-1 PANKREAS 

HÜCRELERİNDE SİTOTOKSİSİTE ÜZERINE ETKİSİ 

İsmail Ayberk KIRBIYIK 

Ahmet Ata ÖZÇIMEN 

ÖZET 

Aurora kinaz ailesi (-A, -B, -C) memeli hücrelerinin hücre bölünmesinde çeşitli enzimler 

tarafından kontrol edilen önemli bir protein grubudur. Aurora kinaz aktivitesi çeşitli 

mekanizmalar tarafından kontrol edilir. Bu mekanizmaların en önemli işlevlerinden biri hücre 

döngüsünün düzenlenmesidir. Aurora kinazların biriken mutasyonları, aşırı ekspresyona neden 

olabilmekte ve kromozomların yapısını değiştirerek tümör oluşumuna yol açabilmektedir. 

Aurora kinazların aşırı ekspresyonu çeşitli inhibitör ilaçlar ile durdurulabilir. Danusertib, bu 

inhibitör ilaçlardan bir tanesidir. Danusertib, tüm aile üyeleri üzerinde etkili olduğu için (-A, -

B, -C) Pan-Aurora kinaz inhibitörü olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, Danusertib'in 

Pankreatik duktal adenokarsinoma CFPAC-1 hücre hattı üzerindeki sitotoksisik etkisi 

araştırılmıştır. xCELLigence (RTCA) gerçek zamanlı hücre analizinde, E-plate 16 üzerine 

ekilen CFPAC-1 hücrelerine üç tekrarlı olarak 1nM, 10nM, 100nM, 1mM, 10 mM dozlarında 

Danusertib uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak, Danusertib?in CFPAC-1 hücre hattı 

üzerindeki IC50 değeri yaklaşık 400 nM olarak bulunmuştur. 

The Effect of Danusertib, a Pan Aurora Kinase Inhibitor, onto the Cytotoxicity in 

CFPAC-1 Pancreas Cells 

ABSTRACT 

Aurora kinase family (-A, -B, -C) is an important group of proteins which are controlled by various 

enzymes in the cell division of mammalian cells. Aurora kinase activity is controled various 

mechanisms. The most important of the mechanism is the function of cell cycle regulation. The 

cumulative mutations of Aurora kinases can lead to overexpression and tumor formation by altering the 

structure of the chromosomes. Overexpressed Aurora kinases can be stopped with various inhibitory 

drugs. Danusertib is one of the inhibitor drugs. Danusertib is called a Pan-Aurora kinase inhibitor, 

because can effect on the all family members (-A, -B, -C). In this study, the cytotoxic effect of 

Danusertib was measured on Pancreatic ductal adenocarcinoma CFPAC-1 cell line. The CFPAC-1 cells 

cultivated in E-plate16 system by using xCELLigence (RTCA) real-time cell analyzer and Danusertib 

applied as 3 repetitive doses 1nM, 10nM, 100 nM, 1 µM and 10 µM respectively. As a result, the IC50 

value was found about 400nM for Pancreatic ductal adenocarcinoma CFPAC-1 cell line. 
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PAN AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ DANUSERTİB'İN CFPAC-1 PANKREAS 

HÜCRELERİNDE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail Ayberk KIRBIYIK 

Ahmet Ata ÖZÇIMEN 

ÖZET 

Dünya?da ölüm oranı en yüksek ilk on kanser arasında yer alan pankreas kanseri için çeşitli tedavi 

yöntemleri geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu tedavi yöntemlerinden biri de, hücre döngüsünün 

düzenlenmesinde görevli olan Aurora kinaz ailesi (-A, -B, -C) üyelerini inaktive eden Aurora kinaz 

inhibitörleri üzerinedir. Aurora kinazların, hücre döngüsünün G2 evresinden mitoz sonuna kadar etkili 

oldukları bilinmektedir. Bu nedenden dolayı kanser hücrelerinin sınırsız bölünmesinde etkin rol 

oynadıkları yapılan çalışmalar ile bildirilmiştir. Çeşitli Aurora kinaz inhibitörleri bulunmaktadır. Bu 

Aurora kinaz inhibitörlerinden bir tanesi de Danusertib?dir. Danusertib bütün Aurora kinaz ailesi 

üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, bir Pan-aurora kinaz inhibitörü olan Danusertib?in CFPAC-1 Kistik 

Fibrozlu Pankreatik kanser hücrelerinde apoptoz üzerindeki etkisi incelenmiştir. Danusertib?in pankreas 

kistik fibrozis pankreatik adenokarsinoma hücre hattı CFPAC-1 üzerindeki IC50 değeri (400 nM) 24 ve 

48 saat olmak üzere iki farklı gruba uygulanmıştır. Apoptoz flow sitometrik yöntem ile ölçülmüştür. Bu 

test için 100.000 hücre Annexin V-APC/PI ile boyanmıştır. Test soncunda, Danusertib?in 24 saat 

uygulandığı hücrelerde %14.8 ve %3.7 geç ve erken apoptoz bulunmuştur; Danusertib?in 48 saat 

uygulandığı hücrelerde %21.3 ve %4.3 geç ve erken apoptoz bulunmuştur. Çalışmaların sonucunda, 

Danusertib?in CFPAC-1 hücre hattı üzerinde apoptotik etksi olduğu gözlemlenmiştir. 

The Effect of Danusertib, a Pan Aurora Kinase Inhibitor, onto the Apoptosis in CFPAC1 

Pancreas Cells 

ABSTRACT 

In the world, various treatment methods are being developed for pancreatic cancer, which is among the 

top ten most common cancer. One of these treatment method is on Aurora kinase inhibitors that 

inactivate members of the Aurora kinase family (-A, -B, -C) involved in regulating the cell cycle. Aurora 

kinases are known to be effective until the end of mitosis from the G2 stage of the cell cycle. For this 

reason, studies have shown that they play an effective role in the unlimited division of cancer cells. 

There are various Aurora kinase inhibitors. Danusertib is one of these Aurora kinase inhibitors. 

Danusertib is effective on the whole Aurora kinase family. In this study, the effect of Danusertib, a pan-

aurora kinase intibitor, was investigated onto apoptosis in Cystic Fibrosis Pancreatic cancer CFPAC-1 

cells. The IC50 value (400 nM) of Danusertib was applied into two different groups on pancreatic cystic 

fibrosis adenocarcinoma cell line CFPAC-1 as 24 and 48 hours. Apoptosis was measured by using Flow 
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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 14.8% and 3.7% early and late apotosis; 

cells treated with 48 hours of danusertib were found as 21.3% and 4.3% early and late apoptosis 

respectively. Concluding the study, it has been observed that Danusertib has an apoptotic effect on 

CFPAC-1 cell line. 

 

PREDICS YAZILIMI İLE HASSAS RADAR KESİT ALANI BENZETİMİ VE 

ANALİZİ 

Özkan KIRIK 

Caner ÖZDEMİR 

ÖZET 

Bu bildiride, Predics adlı yeni geliştirilen radar kesit alanı(RKA) hesaplama yazılımı tanıtıldı. 

Predics yazılımının özellikleri detaylı olarak açıklanmıştır. Özellikle Predics'in 

elektromanyetik çözücüleri; Fiziksel optik, seken ışın yöntemi ve kırınımın fiziksel teorisi, 

Predics içindeki uygulamalarıyla açıklanmaktadır. Jet uçaklar, tanklar ve helikopterler de dahil 

olmak üzere çok sayıda RKA hesaplaması, ters sentetik açıklıklı radar (TYAR) görüntüleri ile 

birlikte verilir. Predics'in grafiksel kullanıcı arayüzü, RKA, menzil profilleri, çapraz- menzil 

profilleri, 2B RKA haritaları ve benzetilmiş hedeflerin 2D / 3D ISAR görüntüleri gibi birçok 

fiziksel olguya kolay kullanım ve erişim sağlamaktadır. 

Precise Radar Cross Section Prediction Simulation Of Analysis Using Predics Software 

ABSTRACT 

In this paper, our recently developed radar cross section (RCS) calculation software called 

Predics has been introduced. The features of Predics software are explained in detail. 

Especially, electromagnetic solvers of Predics; namely, physical optics, shooting and bouncing 

rays and physical theory of diffraction are explained via their implementation inside Predics. 

Numerous examples of RCS calculation, including jet fighters, tanks and helicopters are given 

together with their inverse synthetic aperture radar (ISAR) images. The graphical user interface 

of Predics provides easy use and access to many physical phenomena including RCS, range 

profiles, cross-range profiles, 2D RCS maps and 2D/3D ISAR images of simulated targets. 
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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 Sevil 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 

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 
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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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PAGET HASTALIĞINDA ÇENE KEMİĞİ BELİRTİLERİ: BİR OLGU SUNUMU 

Nazan KOÇAK 

ÖZET 

Amaç: Paget hastalığında (osteitis deformans); kemiğin yeniden yapılanma (remodeling) 

hızının artması ile tutulan bölgelerde kemikte aşırı büyüme ve kemiğin bütünlüğünde 

bozulmalarla karakterize yaşlılıkta ortaya çıkan kemik metabolizmasının fokal hastalığıdır. 

Hastaların birçoğu asemptomatiktir. Tanı tesadüfen rutin testlerle; kemik orjinli serum alkalen 

fosfataz seviyesinde yükselme ve direkt radyografi ile konulmaktadır. Semptomatik hastalarda 

başlıca klinik bulgular ise, ağrı ve tutulan kemiğin fazla büyümesine bağlı olarak oluşan 

iskeletsel deformitelerdir. Paget hastalığı rutin dental muayenede sıklıkla karşılaşılmadığından 

klinik ve radyolojik bulgulara rağmen tanı koymada sorunlar oluşabilmektedir. Bu olgu 

sunumunda Paget hastalığının oral bulguları, etiyolojisi, seyri, kullanılan farmakolojik ajanları 

ve uygulanan dental prosedürlerin farklılığı konusunda diş hekimlerinin bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Olgu: İskeletsel deformiteleri bulunan ağız diş ve çene radyolojisi A. D’na başvuran 67 yaşında 

erkek hasta, tespit edilen Paget hastalığına ait klinik ve radyolojik özelliklerle diş hekimliği 

açısından değerlendirilmektedir.    

Sonuç: Diş hekimliği ve tıbbi sorunlar arasındaki ilişki hakkında bilinçlenmenin artmasıyla, 

Paget hastalarında diş hekiminin rolü önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz; fosfor; kalsiyum; kemik ve kemikler; osteitis 

deformans; panoramik radyografi. 

Jaw Bone Symptoms In Paget’s Disease: A Case Report 

ABSTRACT 

Objective: Paget's disease (osteitis deformance); is a focal disease of bone metabolism that 

occurs in old age, characterized by excessive bone growth, deterioration of the integrity of bone 

and proliferation of the bone in the affected areas by increasing the rate of remodeling of the 

bone. Most patients are asymptomatic. The diagnosis is made with routine tests (elevation in 

the bone-origin serum alkaline phosphatase level and direct radiography) incidentally. The main 

clinical findings in symptomatic patients are pain and skeletal deformities occured due to 

overgrowth of the involved bone. Because of Paget's disease is not frequently encountered in 

routine dental examination, and despite the clinical and radiological findings, there may be 
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problems in diagnosis. In this case report, it is aimed to raise the awareness of the dentists about 

the Paget's disease of oral findings, etiology, course, used pharmacological agents and the 

differences in the applied dental procedures. 

Case: A 67-year-old male patient with skeletal deformities who presented to oral and 

maxillofacial radiology was evaluated in terms of dentistry with clinical and radiological 

features of Paget's disease. 

Conclusion: As the increase in awareness about the relationship between dentistry and medical 

problems, the role of dentist in Paget's patients is gaining importance. 

Key Words: Alkaline phosphatase; bone and bones; calcium; osteitis deformans; panoramic 

radiography; phosphorus 
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MİKROALGAL BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI VE 2015-2016 DÖNEMİNDE 

ERDEMLİ SAHİLİNDE MİKROALG TÜR KOMPOZİSYONUNUN VE HAFTALIK 

DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Merve KONUCU 

Elif Eker-DEVELİ 

Biyoteknoloji alanında kullanılması amacıyla Mersin-Erdemli sahilinden 11 tür izole edilmiştir; 

diyatomlardan Chaetoceros affinis, Skeletonema grevillei, Leptocylindrus danicus, 

Pseudonitzschia delicatula, Nitzschia navis-varingica, Nitzschia closterium, Haslea cf. 

osteriaria, dinoflagellatlardan Heterocapsa pygmaea, Amphidinium carterae, klorofitlerden 

Nephroselmis pyriformis, haptofitlerden Chrysochromulina alifera. Fitoplankton bahar 

patlaması 25 Şubat 2016?da gerçekleşmiştir (1,6x106 hücre.L-1 ve 50 g Karbon.L-1). Yıllık 

ortalama göz önüne alındığında en yüksek bolluğa sahip fitoplankton grubu %69?luk oranla 

diyatomlar olmuştur. Sentrik diyatomların hücre konsantrasyonları incelendiğinde Trieres 

mobiliensis?in yüksek seviyelere Ocakta ulaştığı, Şubat-Mart aylarında Cerataulina 

pelagica?nın hücre sayılarının arttığı, Nisan-Mayıs döneminde Proboscia alata, Eylül 

döneminde ise Rhizosolenia imbricata?nın yüksek bolluğa ulaştığı görülmüştür. En yüksek 

hücre sayısına ulaşan pennat diyatom Asterionellopsis glacialis Şubat ayında, Thalassionema 

fraunfeldii ise Mart-Nisan döneminde yüksek bollukta gözlemlenmiştir. Nanoplanktik 

klorofitlerin sonbaharda dominant olduğu, haptofitlerin ve nano-mikroplanktik kriptofitlerin 

ilkbahar-yaz döneminde konsantrasyon olarak fazla olduğu gözlemlenmiştir. En yoğun olarak 

rastlanan klorofit türü Pyramimonas spp., haptofit türü Chrysochromulina alifera olduğu 

görülmüştür. Çalışmada Akdeniz için yeni kayıt olan fitoplankton türleri belirlenmiştir. Bunlar; 

diyatomlardan Diploneis suborbicularis, Diploneis sp., Delphineis australis, Cocconeis 

sigillata, Cocconeis peltoides, Amphicocconeis rodriguensis, Amphicocconeis mascarenica, 

Psammococconeis cf. disculoides, Cocconeis cf. pinnata, Cymatosira belgica, Navicula cf. 

goersi, Navicula cf. consentanea ve Meuniera membranacea, dinoflagellatlardan Gyrodinium 

flagellare?dir. 

Microalgal Biotechnology Studies And Investigation Of Microalgal Species Composition 

And Their Weekly Variation On Erdemli Coast During 2015-2016 

ABSTRACT 

In order to use in biotechnology studies11 species have been isolated from Erdemli coast; 

Chaetoceros affinis, Skeletonema grevillei, Leptocylindrus danicus, Nitzschia navis-varingica, 
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Nitzschia closterium, Haslea osteriaria, Pseudonitzschia delicatula from diyatoms, Heterocapsa 

pygmaea, Amphidinium carterae from dinoflagellates and Nephroselmis pyriformis from 

chlorophytes, and Chrysochromulina alifera from haptophytes. Phytoplankton spring bloom 

occured on 25 February 2016 (1,6 x 106 cells L-1 ve 50 g carbon L-1). When annual avarage 

was taken into account, phtoplankton group reaching the highest abundance was diyatoms with 

69% ratio. Among the centric diyatoms, Trieres mobiliensis had the highest abundance in 

January, Cerataulina pelagica in February-March, Proboscia alata in April-May, Rhizosolenia 

imbricata in September. Asterionellopsis glacialis was pennat diyatom reaching the highest cell 

number during the year in February, Thalassionema fraunfeldii had the highest cell abundance 

in March-April. Nanoplanktic chlorophytes dominated in autumn, haptophytes and nano-

microplanktic cryptophytes had higher cell concentrations in spring-summer. Chlorophyte and 

haptophyte species having the highest cell number were Pyramimonas spp. and 

Chrysochromulina alifera respectively. New records of phytoplankton species for the 

Mediterranean Sea were determined. These are Diploneis suborbicularis, Diploneis sp., 

Delphineis australis, Cocconeis sigillata, Cocconeis peltoides, Amphicocconeis rodriguensis, 

Amphicocconeis mascarenica, Psammococconeis cf. disculoides, Cocconeis cf. pinnata, 

Cymatosira belgica, Navicula cf. goersi, Navicula cf. consentanea and Meuniera membranacea 

from diatoms and Gyrodinium flagellare from dinoflagellates. 
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AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ İŞGÜCÜ İHTİYAÇLARI 

VE MESLEKİ BECERİ BEKLENTİLERİ 

Levent KOŞAN 

Fatih GÜNAY 

ÖZET 

Muhasebe uğraşının gereği olan bilgi ve becerilerin kazanılarak uygulanma aşamasında 

sergilenmesi için karmaşık bilgi yapısına sahip olması ve uygulamada sorunların çözümünde 

mesleki bilgi gerektirmesi muhasebe uğraşının meslek olarak kabul edilmesinde rol 

oynamaktadır. Muhasebe, tüm paydaşlara işletme ile ilgili ihtiyaç duydukları mali nitelikteki 

bilgilerin üretilerek raporlar aracılığıyla sunulması şeklinde tanımlanabilmektedir. Genel olarak 

muhasebeci ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin 

defterlerini tutan, finansal tablo ve beyannameleri ile ilgili belgeleri muhasebe ilkeleri ve 

hükümleri gereğince düzenleyen kişi olarak tanımlanabilmektedir. İşletme alanında gözlenen 

hızlı gelişim ve uluslararası krizler, mali yönü bulunan işletmelerle ilgili bilgilerin önemini 

ortaya koymaktadır. İşletme ile ilgili mali nitelikteki birçok işlemin muhasebe konusu olması, 

gerek muhasebe biliminin gerekse muhasebe meslek elemanının önemi günden güne 

artmaktadır. Türkiye’de işgücü ihtiyacı duyan işletmelerle işgücü arzı sunan çalışabilir 

bireylerin bir araya gelerek, işgücü piyasası arz ve talebinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik 

faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi Türkiye İş Kurumu’nun görev ve yetkileri 

arasındadır. Bu çalışmada Türkiye coğrafi bölgelerinden Akdeniz Bölgesi illerinin Adana, 

Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin muhasebe mesleği 

açısından açık iş istatistiklerinin yıllar itibariyle incelenmesi ve işgücü piyasası araştırma 

raporlarına göre muhasebe mesleğinde istenen becerilerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla birlikte yükseköğretim önlisans düzeyinde muhasebe programlarında uygulanan ders 

programının, muhasebe mesleğinde istenen becerilerin karşılanması ve uyumunun 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Mesleki Beceriler, Akdeniz Bölgesi 
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Accounting Profession Labour Force Needs Of Mediterranean Region Provinces And 

Professional Skills Expectations 

ABSTRACT 

Having a complex knowledge structure in order to display the knowledge and skills required 

by the accounting struggle during the application phase and in the application of professional 

knowledge in the solution of the problems in practice, play a role in the accounting struggle as 

a profession. Accounting can be defined as providing and presenting the financial information 

through reports to all stakeholders in relation to the business. Generally, the accountant can be 

defined as the person who holds the books of businesses and ventures belonging to natural and 

legal persons who are engaged in economic activities, and documents the financial statements 

and manifestos in accordance with the accounting principles and provisions. Rapid 

development in the field of business and international crises reveal the importance of business-

related financial information. The importance of not only accounting but also the professional 

accountant is increasing day by day because of the developments and all business-related 

financial transactions as the subject of the accounting. Turkey Employment Agency is the 

public institutions as the mediator to businesses that needs labour force and individuals who 

supply labour-force to come together, and the authorized agency as the planning and realization 

of activities geared to the needs and expectations of demand and supply of labour market. Aim 

of this study is examining vacant statistics as of years in terms of the accounting profession in 

of the Mediterranean Region’s, one of the Turkey’s geographic region, provinces Adana, 

Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş and Osmaniye and to demonstrate the 

desired skills of accounting profession, according to labour-force market research reports are 

aimed. For this purpose, it is objected to evaluate the adaptation of curriculum, which is applied 

in the accounting programs at the level of vocational degree at the higher education level, to 

meet the required skills in the accounting profession. 

Keywords: Accounting profession, Professional skills, Mediterranean Region of Turkey 
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2013 - 2014 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MÜCADELE EDEN ARSENAL 

FUTBOL KULÜBÜNÜN KALEYE ÇEKTİĞİ ŞUTLARIN İNCELENİP 

ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ ÜRETİLMESİ 

Sertaç KÖK 

Murat SON 

Mustafa KÖKSAL 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Arsenal takımının 2013 ? 2014 Şampiyonlar Ligi?nde oynadığı 

müsabakalarda çektiği şutların isabetsizlik nedenlerinin incelenerek alternatif çözüm yollarının 

üretilmesi. Çekilen şutlar incelenerek sonuca etki edecek yeni çözüm yolları üretilip şutların 

doğru kullanılmasında veya gol olmasındaki hücüm organizasyonlarının zenginleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada Arsenal?in 2013 - 2014 Şampiyonlar Ligi?nde oynadığı 8 maçta 

çektiği isabetli ve isabetsiz 161 adet şut ele alınmıştır. Oynanan toplam 8 maç bilgisayara ve 

DVD?lere kaydedilmiştir. Kaydedilen maçlardaki Arsenal takımının ve rakiplarinin çektikleri 

şutların görüntüleri Movie Maker programında kesilerek pas, orta, şut, korner, taç, faul, ikili 

mücadele, ofsayt, gol, gol pozisyonu olarak parametrelere ayrılıp tanımlanarak Microsoft Word 

2007 programında çizilip değerlendirilmiştir. Oluşturulan analiz sonucunda çekilen şutların 

hangi vuruş tekniğiyle yapıldığı, hangi ayak kullanıldığı ve sahanın hangi bölgesinden 

sergilendiği ortaya çıkarılıp sonuca etkisi yani gol olup olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 

şut bir hücum çeşidi olup çoğunluka sahanın 3.bölgesinden çekilmektedir. Oynanan futbolun 

da etkisiyle daha çok topa sahip olup özellikle sahanın 3.bölgesinde şutların çekilmesi gerektiği 

bilinmelidir. 3.bölgenin sağ, sol ve cephesinden yapılan isabetli şutlar skor olarak takımların 

öne geçmesini sağlar. Hücuma yönelik yapılan organizasyonlardan sonra özellikle 3.bölgede 

şutlar ceza sahası dışından yeni uzak bölgelerden çekiliyorsa sert ve kalecinin tutamayacağı 

yere, eğer ceza sahası içinden atılıyorsa daha çok teknik vuruşlarla kalecinin tutamayacağı 

şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda çekilen şutlar kalecinin ve savunmanın duruş pozisyonuna 

göre değişiklik göstermektedir. Çekilen şutların sonuç verebilmesi içinde ileri uç oyuncularının 

o anda en iyi vuruş tekniğini kullanarak gol vuruşu yapmaları gerekmektedir 
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2013 - 2014 Season Champions Learned The Strength Of The Arsenal Football Club 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the causes of the missions of the Arsenal team in the 2013 - 

2014 Champions League. The aim was to explore the smashes and to develop new ways of 

attacking the results and to increase the number of attacking events. In this study, Arsenal's goal 

in the 2013 - 2014 Champions League in 8 matches was taken. A total of 8 matches were 

recorded on the computer and DVDs. In the recorded matches, the images of the Arsenal team 

and the opponents are shot in the Movie Maker program and drawn and evaluated in the 

Microsoft Word 2007 program by defining and defining pass, middle, smash, corner, crown, 

foul, double combat, offside, goal, and goal position as parameters. which was done with the 

technique, which foot was used and from which area of ??the field to be exposed to the effect 

of the result was determined whether the goal. As a result, smash is a kind of attack and most 

of them are withdrawn from the 3rd part of the field. With the influence of the football played, 

it has to have more ball and it should be known that the shots should be shot in the 3rd part of 

the field. The right, left and front shots of the 3rd zone allow the teams to take the lead. After 

the attacks against the attack, especially in the 3rd zone, if the shots are taken from the new 

remote areas outside the penalty area, the hard and the goalkeeper can not hold the place, if the 

penalty area is taken out of the penalty area more technical strokes should be done in a way that 

the goalkeeper can not hold. The shots taken at the same time vary depending on the position 

of the goalkeeper and the defense. In order to get the results of the shot, the forward-end players 

must use the best-shot technique at the moment. 
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINDA 

ÇALIŞTIRILMASI 

Ercan KÖSE 

ÖZET 

Fotovoltaik (PV) panellerin maksimum güç (Maximum Power Point Tracking) izleme 

noktasında çalıştırılması, enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. Amaç, fotovoltaik 

(PV) panellerin maksimum elektriksel güç üretimini sağlamaktır.   Bu noktayı yakalamak için, 

PV panellerinin güneşi en iyi performans sağlayacak şekilde takip etmesi gerekir. Söz konusu 

takip için güçlü kontrol yöntemleri ve çok sayıda optimizasyon algoritma tekniği 

kullanılmaktadır. Girdi olarak PV modülün açık devre gerilimi, kısa devre akımı, ışınım şiddeti, 

rüzgar hızı, hava kirliliği ve modül sıcaklığı gibi bir çok faktör kullanılabilir. Bu çalışmada, 

literatürde yer alan maksimum güç izleme noktası için yapılan çalışmalarda öne çıkan kritik 

noktalar tespit edilmiştir. Bu noktaların enerji üretim verimliliğine olan etkileri tartışılmıştır. 

Ayrıca, maksimum güç noktasında elektrik üretimi ile ilgili örnek bir hesaplama yapılarak 

enerji üretim verimliliği açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Maksimum güç izleme noktasında (MPPT), fotovoltaik (PV) paneller, 

elektrik üretimi, enerji verimliliği, optimizasyon algoritmaları. 

Operating the Photovoltaic Systems at Maximum Power Point 

ABSTRACT 

Operating the photovoltaic (PV) panels at maximum power point tracking is extremely 

important for energy efficiency. The aim is to provide maximum electrical power generation of 

photovoltaic (PV) panels. To capture this point, PV panels must follow the sun in the best 

possible way. Strong control methods and numerous optimization algorithms are used for this 

follow-up. Many factors such as open circuit voltage, short circuit current, radiation intensity, 

wind speed, air pollution and module temperature can be used as input. In this study, the critical 

points of the study for the maximum power monitoring point in the literature have been 

identified. The effects of these points on energy production efficiency are discussed. In addition, 

a sample calculation was made at the maximum power point in terms of energy production 

efficiency. 

Key Words: Maximum power monitoring point (MPPT), photovoltaic (PV) panels, electricity 

generation, energy efficiency, optimization algorithms. 
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ÇİÇEK BABA ERENİNDE ESKİ TÜRK GELENEĞİNE AİT İNANÇLAR 

Sinan KURT 

ÖZET 

Anadolu?nun birçok yerinde bulunan ve Ahmet Yesevi tesiri altında Alevi-Bektaşi sosyal 

yaşantısını içinde barındıran en somut mekânlar Evliya ziyaret bölgeleridir. Ancak bu durum 

İslamiyet sonrası için geçerlidir. Hâlbuki eren ziyaret bölgeleri İslamiyet sonrası için ne kadar 

önemli ise, İslamiyet öncesi Türk tarihi ve inanç yapısını aydınlatmak bakımından da o kadar 

önemlidir. Bu eren geleneğinin en canlı örneği Çiçek Baba erenidir. Muğla?nın Köyceğiz 

ilçesinin yaklaşık 36 km kuzeydoğusunda bulunan ve Batı Toroslarının en son noktasını teşkil 

eden Sandras Dağı eteklerinde bulunur. Özellikle İslamiyet öncesi Şamanizm tesiri inançların 

uygulandığı bu ziyaret bölgesinde, Köyceğiz ve çevresinden toplanan birçok insan, yılın belli 

gününde Çiçek Baba?nın etrafında bir araya gelerek ritüeller yaparlar. Bu ritüeller; Eren 

Baba?dan yardım istemek, dilek tutmak, mezarı başına çaput bağlamak, mezarından bereket 

için toprak götürmek, onun adına kurban kesmek vb faaliyetlerdir. Zira bu evliyanın keramet 

sahibi olduğu ve bu bağlamda şifacı, büyücü, kılık değiştirme, uçma gibi doğaüstü üstünlükleri 

olduğu varsayılır. Buradaki amacımız, yukardaki örneğini verdiğimiz ritüelleri tarihsel 

boyutuyla inceleyip, bu inançların geçmişle bağlantısı ortaya koyabilmektir. 

Beliefs of Old Turkish Tradition in Çiçek Baba Eren 

ABSTRACT 

Evliya is the most concrete place in many parts of Anatolia and which has the social life of Alevi-

Bektashi under the influence of Ahmet Yesevi. However, this situation is valid for post-Islam. However, 

if the visiting regions are important for post-Islamic period, it is so important to enlighten the pre-Islamic 

Turkish history and belief structure. The most alive example of this eren tradition is Çiçek Baba eren. It 

is located on the skirts of the Sandras Mountain, which is about 36 km northeast of the Köyceğiz district 

of Muğla and which is the last point of the Western Taurus Mountains. Especially in this visit region 

where pre-Islamic Shamanism influences are practiced, many people gathered from Köyceğiz and its 

environs gather rituals around Çiçek Baba in certain days of the year. These rituals; Eren Baba to ask 

for help, wishes to hold, tomb per hoe to connect, from the grave to fertilize the land, sacrifice on behalf 

of it are activities etc. It is assumed that this saint is the owner of the miracle and in this context he has 

supernatural advantages such as healer, witchcraft, disguise and flying. Our aim here is to examine the 

rituals we gave above in the historical dimension and to make connections with the past. 
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HATAY İLİ ORMAN FİDANLARINDA GÖRÜLEN SOLGUNLUK VE KÖK 

ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ FUNGAL PATOJENLERİN KARAKTERİZASYONU 

Şener KURT 

Aysun UYSAL 

Soner SOYLU 

 E. Mine SOYLU 

Merve KARA 

ÖZET 

Hatay Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü üretim alanında iğne ve geniş yapraklı türlere ait 

orman fidanlarının yetiştiriciliği yapılmaktadır. 125 tür fidan ve süs bitkisinin yetiştirildiği bu 

alanda yılda yaklaşık 12 milyon fidan üretimi yapılmaktadır. Fidan üretiminde kaliteli ve 

sağlıklı fidan üretimi büyük önem taşımaktadır. Bu noktada en önemli sorun, toprak kaynaklı 

fungal patojenlerin yol açtığı kayıplardır. Bu amaçla, bitkilerde solma, kuruma ve ölümlere 

neden olan hastalık etmenlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Orman fidanlığında 

bulunan fidanlarında (kızılçam, badem, karaservi, maviservi, süs narı, keçiboynuzu, şimşir, 

söğüt, biberiye ve lavanta) gözlenen sararma, aşağıdan yukarıya doğru renk değişimleri ve 

kuruma belirtileri gösteren bitki örnekleri Hatay MKÜ BİSAK (Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama 

ve Araştırma Merkezi) laboratuvarlarına getirilmiştir. Bitki örneklerinin klorotik veya nekrotik 

dokularını içeren bitki kök parçaları, steril bir bistüri ile kesilmiş ve % 75’lik etanolde 1 dakika 

yüzeyden steril edilmiştir. Hastalıklı doku parçaları PDA içeren petrilere ekim yapılmıştır. 

Petriler, 25°C’de 5 gün inkübe edildikten sonra kültürler, öncelikle fungusların koloni yapısına 

ve diğer morfolojik yapılarına göre teşhisleri yapılmıştır.  Morfolojik teşhislere göre 7 farklı 

cinse ait funguslar belirlenmiştir. Moleküler teşhis için tek spor izolatlarının genomik DNA 

izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi için, ITS1/ITS4 primerleriyle PCR çalışmaları 

yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına göre fungusların moleküler teşhis sonucunda Fusarium 

solani, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, Phytophthora 

pseudocryptogea, Pythium intermedium, Dactylonectria torresesis ve Neopestalotiopsis 

clavispora fungusları belirlenmiştir. Orman fidanlığında en fazla solgunluk ve kuruma 

sorununun badem ve kızılçam fidanlarında olduğu gözlenmiştir. Toplanan izolatlarda en sık 

rastlanan fungusların Fusarium, Rhizoctonia ve Macrophomina cinsine ait türler olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: orman fidanı, kuruma, kök çürüklüğü, morfoloji, PCR. 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

280 

Characterization of Fungal Pathogens Causing Wilt and Root Rot in Forest Seedlings in 

Hatay 

ABSTRACT 

Forest seedlings belonging to needle and broadleaf species are cultivated in the production area 

of Hatay Serinyol Forest Nursery Directorate. Approximately 12 million seedlings are produced 

annually in the nursery where 125 kinds of seedlings and ornamental plants are grown. Quality 

of seedlings and healthy seedlings production is of great importance. The most important 

problem at this point is the losses caused by soil-borne fungal pathogens. For this purpose, 

studies have been carried out to determine the disease factors that cause wilting, drying and 

death in plants. In the surveys made to the forest nursery, plant samples showing ponderosa, 

almond, black cypress blue cypress, ornamental pomegranate, carob, boxwood, willow, 

rosemary and lavender seedlings was brought to the Hatay MKU BISAK (Centre for 

Implementation and Research of Plant Health Clinic) laboratory by putting them in sample 

collecting bags showing color changes from upward to downward and drying. As a result of the 

surveys, 20 different isolates were collected. Plant pieces containing chlorotic or necrotic 

tissues of plant samples were cut with a sterile scalpel and sterilized from the surface for 1 

minute in 75% ethanol. The diseased tissue fragments were planted in petri dishes containing 

PDA. Petri dishes were incubated at 25 C for 5 days. Cultures incubated at 25 ° C for 5-6 days 

were first identified according to the colony structure of fungi and other morphological 

structures. According to morphological indentification, 7 different genus fungi have been 

identified. For molecular identification, after genomic DNA isolations of the single spore 

isolates, PCR studies were performed with ITS1 / ITS4 primers for rDNA ITS region. 

According to the results of NCBI blast, the molecular identification of fungi has been revealed. 

As a result of molecular indentification, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia 

solani, Macrophomina phaseolina, Phytophthora pseudocryptogea, Pythium intermedium, 

Dactylonectria torresesis, Neopestalotiopsis clavispora fungi were determined. It was observed 

that the most wilt and drying problem in the forest nursery is in almond and ponderosa 

seedlings. Fusarium, Rhizoctonia and Macrophomina were the most common fungi in the 

collected isolates. 

Key Words: forest seedling, wilt, root rot, morphology, PCR 
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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.    

Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapı, Çerçeveli Tüp Sistem, Kafes Tüp Sistem, Modüler Tüp 

Sistem, Statik ve Dinamik Analiz 
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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.  

Key Words: High-Rise Building, Framed Tube System, Truss Tube System, Modular Tube 

System, Static and Dynamic Analysis 
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SANAT TERAPİSİ VE KANSER 

Diğdem LAFCI  

Ebru YILDIZ  

Fadime TORU  

ÖZET 

Vücudun değişik alanlarında kontrolsüz hücre büyümesi ve çoğalması ile kendini gösteren, 

daha sonra geniş alanlara yayılacak şekilde metastaz yapan ve çoklu organ yetmezliklerine 

neden olan kanser, tedavisinde uygulanan kemoterapinin yan etkileri nedeni ile bireyleri 

fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi (spiritual) birçok boyutta etkilemekte ve saç dökülmesi, 

bulantı, kusma, yorgunluk gibi semptomlara maruz bırakmaktadır. Bu semptomların 

hafifletilmesinde kullanılan farmakolojik yöntemlerin yanı sıra sıklıkla kullanılan tamamlayıcı 

ve bütünleşik terapi yöntemleri; başta bitkisel ürünler olmak üzere gevşeme, hipnoz, 

akupunktur, akupressür, yoga, meditasyon, masaj, müzik, refleksoloji, kriyoterapi ve 

aromaterapidir. Bu yöntemler semptomların duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyokültürel 

boyutlarını etkilemede kullanılarak; bireyin kontrol hissi, aktivite düzeyi, iş kapasitesi ve yaşam 

kalitesini arttırmakta, ağrı, kaygı düzeyi, güçsüzlük hissi, farmakolojik yöntemlerin yan 

etkilerini, psikolojik ve fiziksel acılarını ise azaltmaktadır. 

Psikolojik ve fiziksel acıların iyileştirici bir ilacı olarak kullanılan sanat terapisi de kanserli 

bireylerin semptom yönetiminde kullanılmaktadır. Sanat terapisi adı altında gruplandırılan 

müzik, dans, resim, heykeltraş gibi aktivitelerin ana fikri yaratıcı eylemlerin tedavi edici 

özelliğinin olabileceği üzerinedir. Genel amacı, fiziksel ve ruhsal hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitelerini yükseltmek olan sanat terapisi; zihinsel içeriklerin dışsal nesnelerle 

yansıtılmasıdır ve bireylerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde iç dünyalarını gözle görülebilir 

imgelerle yansıtabileceği düşüncesine dayanmaktadır.  

Bireyin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olan hemşirelik uygulamalarının ve 

tamamlayıcı tedavilerin temel felsefesi aynıdır. Her ikisinin benzer yönleri, bireye holistik 

açıdan yaklaşmaları, tedavi sırasında destekleyici rolde olmaları, sağlığın yükseltilmesine ve 

bireyin aktif rolde olmasına odaklanmalarıdır. Hemşirelerden tamamlayıcı terapilerin 

kullanımına ilişkin hemşirelik uygulamalarını geliştirmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri, 

tamamlayıcı yöntemlerden kanıta dayalı olanların tercih edilmesi konusunda rehberlik 

yapmaları ve bireyleri tamamlayıcı terapileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda 

yönlendirmeleri beklenmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Kanser, alternatif ve tamamlayıcı tedaviler, hemşire. 

Art Therapy And Cancer 

 ABSTRACT 

The effect of chemotherapy on the treatment of cancer, which is manifested by uncontrolled 

cell growth and proliferation in different areas of the body, then metastasizing to large areas 

and causing multiple organ failure, affects individuals in many dimensions of physical, 

psychological, social and spiritual (spiritual) and exposes symptoms such as hair loss, nausea, 

vomiting and fatigue. Pharmacological methods used to alleviate these symptoms, as well as 

complementary and integrated therapies frequently used; mainly herbal products including 

relaxation, hypnosis, acupuncture, acupressure, yoga, meditation, massage, music, reflexology, 

cryotherapy and aromatherapy. These methods are used to affect the emotional, cognitive, 

behavioral and sociocultural dimensions of symptoms; it increases the sense of control, activity 

level, work capacity and quality of life of the individual, decreases the level of pain, anxiety, 

weakness, side effects of pharmacological methods, and psychological and physical suffering. 

Art therapy, which are used as a remedial medicine for psychological and physical pain, are 

also used in the symptom management of people with cancer. The main idea of activities such 

as music, dance, painting, sculptor, grouped under the name of art therapy, is that creative 

actions may have therapeutic properties. Art therapy, whose overall objective is to improve the 

quality of life of individuals with physical and mental illness, is to reflect the mental contents 

with external objects and is based on the idea that individuals can consciously or unconsciously 

reflect their inner worlds with visible images. 

The basic philosophy of nursing practices and complementary therapies for meeting the 

individual's needs is the same. Similar aspects of both are that they approach the individual 

from a holistic point of view, have a supportive role during the treatment, focus on health 

promotion and an active role of the individual. Nurses are expected to develop nursing practices 

related to the use of complementary therapies, identify effective strategies, provide guidance 

on complementary methods for choice based on evidence, and guide individuals to use 

complementary therapies effectively and correctly. 

Key Words: Cancer, complementary and integrated therapies, nursing 
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KÜLTÜREL ROTALAR BAĞLAMINDA MERSİN İLİNİN İNANÇ TURİZMİ 

POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin Sarıkaya LEVENT 

Meltem UÇAR 

ÖZET 

Turizm faaliyetleri, turistlerin tercihleri ve turizm pazarlama stratejileri doğrultusunda gün 

geçtikçe daha fazla çeşitlenmektedir. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında 

dünyadaki turizm eğilimlerinin, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmeye bağlı olarak 

değişmeye devam ettiği; buna bağlı olarak da yenilik ve çeşitlilik talebi artarken, konfor ve 

macera motiflerinin ağırlıklı olmaya devam ettiği belirtilmektedir. Kalkınma Planı kapsamında 

turizm politikaları incelendiğinde bölgesel kalkınmanın ön planda tutularak kültür turizmine 

ilişkin altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi 

hedeflendiği görülmektedir. İnanç turizmi son yıllarda alternatif bir turizm çeşidi olarak ön 

plana çıkmaktadır. Bireylerin, inançlarının geçmişini inceleme ve öğrenme, dinlerinin önemli 

merkezlerini ziyaret etme, inançları doğrultusunda belirli noktalara ziyaretler yaparak ?hacı? 

olma beklentileri inanç turizminin kapsamını belirleyen etkenler olarak değerlendirilmektedir. 

Tarihsel anlamda Orta Doğu ve Avrupa arasında bir geçiş bölgesi niteliği sergileyen Kilikya 

Bölgesi, Hıristiyanlığa ilişkin önemli hac noktalarını barındırması, bu noktalar arasında hac 

güzergâhlarının olması açısından inanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İnanç 

turizmini destekler biçimde, bu güzergâhlar üzerinde önemli kültürel miras alanları, doğal 

zenginlikler ve farklı turizm potansiyelleri de bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, Mersin 

İlindeki inanç turizmi potansiyelini değerlendirmek ve Avrupa Konseyinin 1987 yılında 

önerdiği ?kültürel rotalar? kavramı kapsamında inanç turizminin, diğer turizm çeşitleri ile 

bütüncül bir şekilde nasıl geliştirilebileceğine dair öneriler geliştirmektir. 

Evaluation of Faith Tourism Potential of Mersin within the Framework of Cultural 

Routes Concept 

ABSTRACT 

Tourism activities are increasingly diversified in line with tourism preferences and tourism 

marketing strategies. According to the 10th Development Plan (2014-2018), tourism trends in 

the world continue to change due to the increase in education and welfare of individuals; 

accordingly, the demand for innovation and diversity is increasing, while comfort and 

adventure motifs continue to be predominant. When the tourism policies are examined within 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

286 

the scope of the Development Plan, it is seen that the regional development is prioritized and it 

is aimed to strength the infrastructure related to cultural tourism and to develop alternative 

tourism types. Faith tourism is an alternative type of tourism in recent years. Expectations of 

individuals, in order to learn the roots of their beliefs, to visit important centers of their religion, 

to visit certain nodes to make pilgrimage are considered as factors determining the scope of 

faith tourism. The Cilicia Region, which has been a transition between the Middle East and 

Europe in the historical sense, has an important potential for faith tourism in terms of having 

pilgrimage routes between these nodes. Supporting faith tourism, there are also important 

cultural heritage areas, natural riches and different tourism potentials along these routes. The 

aim of the study is to evaluate the potential of faith tourism in Mersin Province and to develop 

suggestions about how to integrate faith tourism with other tourism types within the scope of 

“cultural routes” concept proposed by the Council of Europe in 1987. 

 

FARKLI YIKAMA UYGULAMALARININ ELASTAN İÇEREN DENİM 

KUMAŞLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Serin MEZARCIÖZ 

R. Tuğrul OĞULATA 

ÖZET 

Bu çalışmada, denim terbiyesinde uygulanan farklı yıkama işlemlerinin elastan içeren denim 

kumaşların çeşitli özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Pamuk/Lycra © içerikli atkı 

elastan 2/2 dimi ve 3/1 dimi konstrüksiyonlarında kumaşlar üretilmiş ve kumaşlara rinse, enzim 

ve taş yıkama işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra kumaşlara boyut değişimi, kopma 

mukavemeti, elastikiyet ve kalıcı uzama testleri uygulanmış olup, sonuçlar istatistiksel olarak 

incelenmiştir. 

Investigation of Different Washing Processes to Denim Fabrics Containing Elastane 

ABSTRACT 

In this study washing processes used in denim fabrics containing elastane were investigated on 

denim fabrics properties. For this purpose, 2 different fabrics containing cotton/ Lycra © weft 

elastane yarns, 2/2 twill and 3/1 Z twill construction were produced and these fabrics were 

subjected to 3 different washing processes namely rinse, enzyme and stone. Effect of washing 

process on denim fabric performance properties were investigated statically by examining 

dimensional stability, breaking strength, elasticity and extensibility of washed specimens. 
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PAIRWISE COMPARISON SCALE FOR ESTIMATING PUBLIC TRANSPORT 

SUPPLY QUALITY 

 Sarbast MOSLEM 

 Szabolcs DULEBA 

ABSTRACT 

Public transport supply quality improvements have been widely discussed, and it isthe 

cornerstone of progress in developed and in developing countries.Public transport amelioration 

cansave time for citizens,alleviate traffic on the roads,conduce to the protection of the 

environment, andreduce expenditure on fuel. The work is presenting a dynamic survey 

questionnaire by utilizing a pairwise comparison method to collect the required data for 

estimating public transport supply qualityin order to increase ridership satisfaction and 

captivate potential passengers. For the emerging city (Mersin city, Turkey), the analytic 

hierarchy process has been selected, while for the progressive city (Budapest city, Hungary), 

the analytic network process has been chosen. 

Keywords: Pairwise comparison (PC); Public transport; Supply quality; Decision support; 

Analytical Hierarchy Process (AHP); Analytical Network Process (ANP) 
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YAZLIK KABAKLARDA (Cucurbita pepo L.) MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER 

YÖNTEMLERLE HETEROTİK GRUPLARIN TESPİT EDİLMESİ İLE BAZI BİTKİ 

VE BAZI MEYVE ÖZELLİKLERİNDE HETEROZİS 

Çetin NACAR 

Nebahat SARI 

Nedim MUTLU 

ÖZET 

Bu çalışma 2012-2013 yıllarında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü 

(ABKAİM) çalışma alanlarında yürütülmüştür. Yazlık kabaklarda 2012 yılında morfolojik ve 

moleküler karakterizasyon çalışmaları yapılmış, heterotik gruplar oluşturulmuştur. 2013 yılında 

ilkbahar ve sonbahar yetiştiricilik dönemlerinde olmak üzere iki dönem halinde örtüaltında 

heterotik gruplardan oluşturulan melezlerin heterozis durumlarına bakılmıştır. Denemelerde 

melezlerde ve hatlarda tohum ekiminden itibaren fide ölçümleri, bazı bitki ölçümleri, meyve 

ölçümleri ve heterozis hesaplamaları yapılmıştır. Fide ölçümlerinde heterotik gruplarda; 

hipokotil uzunluğu açısından iki dönemde negatif heterozis görülmüştür. Kotiledon uzunluğu 

ve kotiledon genişliğinde her iki dönemde de pozitif heterozis görülmüştür. Yaprak 

ölçümlerinde genelde pozitif heterozis görülmüştür. Melez bitkilerinin yapraklarının ve yaprak 

sap uzunluklarının ebeveynlerinden daha büyük ve daha uzun olduğu tespit edilmiştir. 

Meyvelerle ilgili yapılan ölçümler genelde pozitif çıkmıştır. Ortalama meyve ağırlığı değerleri 

bakımından, meyve uzunluğu bakımından, meyve maksimum çapı bakımından ve meyvede 

çiçek izi büyüklüğü bakımından pozitif heterozis görülmüştür. Bu çalışmada en büyük 

hedefimiz yazlık kabaklarda ıslah sürelerinin kısaltılmasını sağlamak olmuştur. Aynı zamanda 

kabak gen havuzlarının ıslah çalışmaları yaparken daha etkin kullanımına imkan vermiştir. 

Bunun sonucu olarak daha kısa sürelerde hibrit çeşitlerin çıkması sağlanmıştır. 

ABSTRACT 

This study was conducted in the Directorate of Alata HRS? production areas in 2012-2013 

production periods. Morphological and molecular characterization works were done in summer 

squash and heterotic groups were generated in 2012. Heterotic group characteristics were 

analysed including in two periods, heterosis of hybrids in the greenhouse in spring and autumn 

cultivation period in 2013. In trials, seedlings and plant measurements, the time of flowering of 

male and female flowers, yield trials, fruit measurements and heterosis were calculated 

beginning from seeding of hybrids and lines. In seedling measurements for heterotic groups, 
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negative heterosis was observed in hypocotyl length of hybrids in both periods. With regard to 

cotyledon length and width, again a positive heterosis was observed in both periods. In general, 

a positive heterosis was observed in leaf blade width, leaf blade length and leaf stalk lengths of 

the hybrids. Strong plants with sufficient plant heights, sufficient main stem diameter are 

desired characteristics in summer squash. Fruit-related measurements generally revealed 

positive values. A positive heterosis was observed in average fruit weights, fruit lengths and 

fruit maximum diameter. This study objective of the present project was to shorten the breeding 

durations in summer squashes. The present outcomes allowed more efficient use of squash gen 

pools in breeding researches. Then, ultimately hybrid species created in shorter periods. 

 

TANZİMAT SONRASINDA OSMANİYE’DE ERMENİ FAALİYETLERİ 

Ahmet OĞUZ 

Saime KIRKAYA 

ÖZET 

Osmanlı devleti’nde Ermeni faaliyetleri ülke genelinde Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra 

başlamıştır. Ancak bu faaliyetlerin ortaya çıkması Islahat Fermanı’nın ilanını müteakip hız 

kazanmıştır. Ermenilerin kilise yapımına ağırlık vermeleri, buna bağlı 

ABSTRACT 

Armenian activities started after Tanzimat in the whole country. However, the emergence of 

these activities accelerated after the Islahat Fermanı. It is an indication of the fact that the 

churches and schools of the Armenians are in a separation based on 
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KBRIS TÜRK ŞAİRİ OSMAN TÜRKAY'IN ŞİİRLERİNDE AKDENİZ TEMASI 

Tahir ORUCOV 

Vaqif ORUCOV 

ÖZET 

Zengin yaratıcılığa sahip Kıbrız şairi Osman Türkay çeşitli akımların geleneklerini kendi 

şiirinde birleştiren dünyaca ünlü şairlerden biridir. Osman Türkay Kıbrıs Türk edebiyatında 

hem klasik şiirin devamçısı, hem de yeni şiirin yaratıcılarındantır. 16 Şubat 1927?de Girne 

yakınların-daki Kazafana köyünde doğan Türkay, Orta öğrenimini adada bir İngiliz okulunda 

tamamladık-tan sonra, Adana, Erzurum?da çeşitli görevlerde bulunur. 1939 yılında doğduğu 

kasabadakı anaokuldan mezun olan , Osman Türkay eğitimini Lefkoşada Turk Erkek Lisesinde 

devam etdirdi ve 1942 yılında buradan mezun oldu. (1) O. Türkay sanatında bazı lokal ve 

küresel, ulusal ve evrensel konular vardır ki, ilk evvel onun sanatında olmuş ve sonradan hem 

Türk, hem de Kıbrıs Türk poeziyasına nüfuz etmiştir. Bunlardan biri "Kıbrıslılık ve 

Akdenizlilik" konusuyla ilgilidir. Şairin bu temada olan şiirleri olan:" Akdenizde aytınlık?, 

"Agdaniz şarkısı "ve s. gibi şiirleri vardır. (2, s.154) Türkiyeli ünlü araştırmacı Metin Turan bu 

konulara 1970, özellikle 1980'li yıllardan sonra sadece Türkiyeli ünlü araştırmacı Metin Turan 

bu konulara 1970, özellikle 1980'li yıllardan sonra sadece siyasi açıdan değil, kültürel-tarihsel 

yönlerden de milli kimlik seviyesinde yaklaşımlar olduğunu yazmışdır. (3, s.183) O.Türkay'ın 

kıbrızlılıqla ilişkin eserleri, modern Kıbrıs Türk şiirinin ana konularından olan ?Akdenizliliyin? 

başında da yer almaktadır. Bu konuda yazılmış "Akdeniz türküsü " adlı şiir diqqatı hüsusi olarak 

çekiyor: Akdeniz kanım gibi sıcak, Akdeniz bizi tanıyan, anlayan deniz. Akdenizde 

zaferlerimiz, şereflerimiz, şanlarımız, Akdenizle kucak kucağa sarmaş-dolaş Güneş yanığı 

insanlarımız. (4, s.47) Prof. dr. Metin Garadağ ise "Ağdanız Kültürü Bağlamında Osman 

Türkay Şiiri " konulu yazısında bu kültüre bağlılığıyla ilgili örneklerine dayanıyor. Amma 

Metin Garadağ onun Akdeniz kültürünün tam bir taşıyıcısı olmadığını da vurguluyor. 

Keywords: Akdeniz, Osman Türkay, Metin Turan, Metin Garadağ 
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THE COMPOSITION OF R. FAKHRETDINOV`S STORY 

"ASMA, OR OFFENCE AND PUNISMENT" 

Khuzhakhmetov Ainur OSKAROVICH 

ABSTRACT 

The story "Asma, or offence and punisment" in architectonic is akin to the written work 

"Salima": the same chain of episode stories. 

In the story all the characters have names. During the narration they are interchanging. For this 

reason many characters appear there. Riza Fakhretdinov in the beginning of the story, in 

"Introduction" mention that this work is about the Bashkirs, the characters are taken from the 

environment of the Bashkir people with ancient and rich history. 

The image of Asma, who suffered deprivation and hardship in the guise of Zainab, finds echo 

in the work “The Humble" by A. Tagirov, "Non-native children", "It was the end of Zeinab's 

patience” by M. Gafuri. 

The character of Salim Baba becomes a "nomadic" character with a plot-forming function in 

historic and revolutionary novels, and character of Asma will be perceived as the basis for 

creation of Bashkir women' characters in the prose of Soviet era. 

The whole plots, modified, will find a place in the episodes of Bashkir works in the future. 

All the characters in the story "Asma" are in fact adventurous both positive and negative. 

The author plays with proper names, Hikmat name (Arabic - "wise") and the word "hadji" added 

to it stand out against his "unholy" acts. 

In the text he is opposed to the same uneducated, but seeking the light of education patron, a 

city bourgeoisie representative Salikh bai. Each character commits an offence entailing 

dramatic changes in his life, which is developing in a different way. They are punishable in 

consequence of this offences. One more quality of adventurous time appears in the story: it 

speeds up as the plot progresses. The large time lines are excluded on purpose. The reader will 

not see a detailed chronicle description in the piece of writing. The suddenness is connected 

with time as well, which is an integral part of the adventurous plot. The plot is original: the 

characters who are not expected to be met, meet each other. 

 



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

292 

ÇUKUROVA’DA “TARIM VE TASARIM” VE BİR VAKA ÇALIŞMASI: 

MERSİN’DE ÇİLEKÇİLİK VE KENDİN YAPÇI TASARIM 

Mine OVACIK 

ÖZET 

Akdeniz coğrafyası, çağdaş uygarlıkların tarihsel temellerinin atıldığı bir coğrafyadır. 

Hititlerden, Asurlulara, Mısırlılardan, Romalılara kadar yerleşik düzene geçmiş, tarımın 

başladığı bu uygarlıklarda, tasarım konusu, tarımdan ayrı düşünülemez.  

Türkiye’de “Tarım ve Tasarım” kavramı, 2005 ve 2012 yıllarında İzmir’de, İzmir Ekonomi 

Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından organize edilen, “Tarıma Dayalı 

Sanayilerde Tasarım” adlı bir sempozyumla yaygınlaşmıştır. Dünyada benzerine az rastlanır bu 

akademik etkinlik, en basit anlamıyla “tarım ve tasarım” kavramı, tarım, gıda ve gastronomi 

gibi alanların, tasarım ile iş birliği ve ortaklığıyla katma değer yaratma fikrine dayanır. 2005 

yılında “Zeytinyağı, Şarap ve Tasarım” temasına odaklanırken, 2012 yılında “Akdeniz, Gıda 

ve Tasarım” temasında yapılan araştırma ve tasarımcıları bir araya getirmiştir.  

“Tarım ve Tasarım” bağlamında, Akdeniz’de Çukurova Bölgesi’nin önemli bir tarım bölgesi 

olması, hayvancılık, gıda ve içecek üretimi, madencilik ve makina imalatı sektörlerini 

coğrafyasında barındırmasıyla, endüstriyel tasarım ve diğer tasarım alanlarının ortaklık yapma 

potansiyeline gebedir. Bu bağlamda, 2005 yılında adı geçen sempozyumda sunulan, Mersin’in 

Silifke ilçesinde “tarım ve tasarım” konusunda yazarın araştırdığı bir vaka çalışması, 13 yıl 

sonra konu yeniden ele alınarak bu çalışmada sunulacaktır.  Silifke’de bir çilek üreticisinin 

kendi tasarlayıp yaptığı, çilek yetiştiriciliğinde maliyeti düşüren, iş verimini arttıran, insan 

gücünü kolaylaştıran el aletleri ve makinaları, “Kendin Yapçı Tasarım” nesneleri ve tarımsal 

üretim için ürün tasarımının ilk örnekleri olarak bu bildiride sunulacaktır.        

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, tarım, endüstriyel tasarım, Tarıma Dayalı Sanayilerde Tasarım, 

“Kendin Yapçı” Tasarım, Ürün Tasarımı, Katılımcı Tasarım 

“Agriculture and Design” in the Çukurova and A Case Study: Strawberry Production 

and Do-It-Yourself Design in Mersin 

ABSTRACT 

Mediterranean is a geography where historical foundations of contemporary civilizations are 

laid. From the Hittites to the Assyrians, from the Egyptians to the Romans, the first settled 
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societies, in these civilizations where the agriculture began, the subject of design cannot be 

considered separate from agriculture. 

In Turkey, "Agriculture and Design" concept has become widespread with a symposium called 

"Agrindustrial Design" which was organized in Izmir by the Department of Industrial Design 

at Izmir University of Economics in 2005 and 2012.  This academic activity, rare in its kind in 

the world, in the simplest sense, the concept of “agriculture and design” is based on the idea of 

creating added value through cooperation and collaboration with design and the fields of 

agriculture, food and gastronomy and so on. While focusing on the theme of” Olive Oil, Wine 

and Design” in 2005, it brought together the researches and designers in” Mediterranean, Food 

and Design” theme in 2012. 

In the context of “Agriculture and Design”, the Çukurova Region is an important agricultural 

region in the Mediterranean and it has the potential to be a partner in industrial design and other 

design areas with its livestock, food and beverage production, mining and machinery 

manufacturing sectors. In this context, a case study by the author on “agriculture and design” 

in Silifke district of Mersin, which was presented in 2005 at the mentioned symposium above, 

will be discussed in this study after 13 years. The first examples of product design for an 

agricultural production will be hand tools and machines, which are designed by a strawberry 

producer in Silifke, which reduces the cost in strawberry production, increase the work 

efficiency, facilitate the manpower, will be presented in this paper. 

Key Words: Mediterranean, agriculture, industrial design, Agrindustrial Design, “Do-It-

Yourself “Design (DIY), Product Design, Participatory Design 
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE ÖNEMİ 

Emine ÖNCÜ 

ÖZET 

Giriş: Hipertansiyon, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin ortak sorunlarındandır. Mersin’de 

(2018) hipertansiyonlu bireylerle yapılan bir çalışmada, sağlık okuryazarlığının (SOY) “sınırlı” düzeyde 

ve  %61.2’sinin tansiyonunun yüksek olduğu bildirilmiştir.  

Amaç: Çalışmanın amacı, hipertansiyonda SOY düzeyiyle ilişkili faktörleri belirlemek ve alanda ne tür 

araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmaktır.  

Yöntem: 23.04.2018- 10.08.2018 arasında yapılan sistematik derleme çalışması, Cochrane, PubMed, 

ScienceDirect, Medline, Türk Medline, Ulakbim, Google Akademik veri tabanlarında  “hypertension- 

health literacy” “health literacy of hypertensive patients” “hipertansiyon- sağlık okuryazarlığı” anahtar 

kelimeleriyle tarama yapılarak hazırlanmıştır. Türkçe, İngilizce 651 araştırmadan (Cochrane: 6, 

PubMed: 308, ScienceDirect: 43, Medline: 142, Ulakbim: 0, Türk Medline: 0, Google Akademik 152)  

alınma ve dışlanma kriterlerine uygun, kantitatif nitelikte, tam metnine ulaşılabilen 24 çalışma 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmaların çoğunluğu son beş yılda Ortadoğu, Uzakdoğu ve Amerika’da 

gerçekleştirilmiştir. Ülkelere göre hipertansiyonda yeterli sağlık okuryazarlığı %24.5- %72.5 arasında 

değişirken; yaşlılarda, kadınlarda, siyahilerde SOY daha düşüktür.  Daha az eğitimlilerde hastalık bilgisi 

daha az, hipertansiyon kontrolü yetersizdir. Yaşlı hastalarda SOY ilaç uyumunu ve yaşam kalitesini 

etkilemektedir.   Hipertansiyonda sağlık hizmetleri kullanımı- SOY ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada 

I. basamağa başvuranlar arasında SOY, üniversiteye başvuranlardan daha düşük saptanmıştır. Yüksek 

SOY’da hipertansiyon kontrolünün daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar yanında SOY’un 

hipertansiyon kontrolünü etkilemediğini gösteren çalışmalar da mevcuttur.   

Tartışma: Ülkeler açısından “hipertansiyonda SOY” önemli ilgi alanlarındandır. Ancak ülkemizde 

çalışmalar az sayıdadır. Araştırma sonuçlarından hipertansiyonlu bireylerde SOY’un yetersiz/sınırlı 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yetersiz SOY her zaman hipertansiyon yönetiminde sınırlılığa neden 

olurken bilgi, tansiyon kontrolünü sağlamada yeterli olamayabilmektedir.  Bu nedenle hipertansiyon 

kontrolünde motivasyonel faktörler, SOY, sağlık hizmetleri kullanımını birlikte değerlendirecek 

araştırmaların yapılması önerilir. 

Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, sağlık okuryazarlığı, hastalık yönetimi, tansiyon kontrolü 

Importance Of Health Literacy In Control Of Hypertension 

ABSTRACT  
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Introduction: Hypertension, which is among these diseases, is one of the common problems of countries 

with different levels of development. In a study conducted with hyepertensive patients in Mersin in 

2018, it was reported that health literacy of the individuals was limited and 61.2% of the patients 

reported that their blood pressure was above normal limits. 

Aim: To determine the factors related to health literacy in hypertension and to find out what kind of 

research is needed in this field.  

Method: The systematic review was carried out between 23.04.2018- 10.08.2018. It was prepared by 

scanning with keywords as “hypertension- health literacy” “health literacy of hypertensive patients” 

“hipertansiyon- sağlık okuryazarlığı”, “hipertansiyon hastalarında sağlık okuryazarlığı” at Cochrane, 

PubMed, ScienceDirect, Medline, Turkish Medline, Ulakbim Turkish Medical Directory, Google 

Scholarly databases. In 651 studies published in Turkish- English (Cochrane: 6, PubMed: 308, 

ScienceDirect: 43, Medline: 142, Ulakbim Turkish Medical Directory: 0, Turkish Medline: 0, Google 

Scholarship 152). 24 studies that can reach a quantitative, online full text in accordance with inclusion 

and exclusion criteria were evaluated. 

Results: The majority  of the studies conducted in the last five years in Middle East, Far East Asia and 

United States. Having adequate level of health literacy among hypertensive patients varies between 

24.5% and 72.5% in different countries. Health literacy level is low in elderly, in women and in 

blacks.  Individuals with less education have less information about disease, and these people have a 

higher risk of not being able to control hypertension. Health literacy level and drug compliance in elderly 

patients affect health-related quality of life. Only one study investigated the relationship between health 

literacy, blood pressure and health services, and the level of health literacy among those admitted to the 

primary health care was lower than applying to the university. Studies showing that hypertension control 

is better in those with high health literacy, besides that health literacy level does not affect hypertension 

control.  

Discussion: Health literacy research in hypertension is one of the most important areas of interest for 

countries, but there is a very limited number of studies in our country. Health literacy is an important 

part of disease management. The majority of individuals with hypertension have insufficient health 

literacy. While inadequate health literacy level can almost always lead to limitation of disease 

management, on the other hand, knowledge may not be sufficient to fulfill the requirements of 

hypertension control. It is recommended to conduct researches to evaluate motivational factors, HL and 

using health services for successful hypertension control. 

Keywords: Hypertension, health literacy, disease management, control of blood pressure. 
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MERSİN MUT İLÇESİNDE CEVİZ ALANLARINDA KÖK UR NEMATODU 

(MELOİDOGYNE İNCOGNİTA)?NUN TESPİTİ 

Adem ÖZARSLANDAN 

ÖZET 

Türkiye, dünyadaki en önemli ceviz üreticisi ülkelerden biridir. Türkiye, 2015 yılında 180.807 

ton üretim ile dünya üretiminde dördüncü sırada yer almıştır. Türk ceviz yetiştiriciliği programı 

kültivar yetiştiriciliği ile doludur. Anaç ıslahı konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. 

Dünya genelinde Kök ur nematodların(Meloidogyne spp) çok geniş konukçu dizisine sahiptir. 

Mersin Mut ilçesinden ceviz kök örneğindeki urlanmalara neden olan etmeni belirlemek için 

örnekler getirilmiştir. Bitki köklerindeki urlara Kök ur nematodunun neden olduğu tipik bir 

enfeksiyon semptomudur. Kök örneklerindeki Kök ur nematodunun tür teşhisini tanımlanması 

için Biyolojik Kontrol Araştırma Enstitüsü Nematoloji Laboratuvarı'na alınmıştır. Ceviz kök 

örnekleri küçük parçalara ayrılarak Geliştirilmiş Baermann huni yöntemine göre nematodlar 

elde edilmiştir. Elde edilen nematodların dişi ve larvaların morfolojik analizine göre M. 

incognita olduğu tespit edilmiştir. Ceviz yetiştiriciliği yapılacak alanlarda Kök ur nematodları 

yönünden ari alanların seçilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Determination Of Root Knot Nematode (Meloidogyne Incognita) In Walnut Fields In 

Mersin Mut District 

ABSTRACT 

Turkey is one of the main walnut producer countries in the world. In 2015, Turkey ranked fourth 

in world production with 180,807 tons of production. Turkish walnut breeding program is 

abounding with cultivar breeding. There are no adequate studies on rootstock breeding. Root 

knot nematodes (Meloidogyne spp) have a very broad range of hosts in the wordwide. Species 

have been introduced to determine the eternal cause of gallings in the walnut root samples from 

the Mut Mersin provence. It is a typical infection symptom caused by root knot nematode in 

the roots of plant. In order to identify the species identification of the gallings in the root 

samples, the Biological Control Research Institute was taken to the Nematology Laboratory. 

The walnut root samples were divided into small pieces and nematodes were obtained according 

to the improved Baermann funnel method. The obtained nematodes were found to be M. 

incognita according to morphological analysis of females and larvae. It is very important to 

select areas for growing walnut free nematodes in areas where walnut farming is going to be 

done. 
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AKDENİZ’E ÖZGÜ BİR KÜLTÜR VE TASARIM ETKİNLİĞİ:  MAVİ YOLCULUK 

VE BODRUM GULETİ 

Ahmet Can ÖZCAN 

Bülent İbrahim TURAN 

ÖZET 

Özellikle deniz ve Akdeniz söz konusu olduğunda yerel olan kültür ve tasarım ögelerinin 

aslında ne kadar geniş bir coğrafyayı ve uzak kültürleri de etkilediğini ve ne kadar geniş bir 

coğrafyadan ve kültürlerden etkilendiğini de ele almak gerekir. Bu çalışmada genelde 

Akdeniz’e ve özelde de Ege Denizi’ne ve Bodrum yöresine özgü bir etkinlik olan Mavi 

Yolculuk olgusunun özellikle bölgeye özgü bir tekne tasarımının gelişimiyle ilişkisi ele alınarak 

Bodrum Guleti’nin tasarım kimliğini oluşturan Akdeniz’e özgü ve Akdeniz’i aşıp Atlantik 

ötesine uzanan tasarım gelişimi üzerinde durulacaktır.1945 yılında Halikarnas Balıkçısı Cevat 

Şakir’in çoğu sanatçı yakın dostlarını sürgün için gittiği Bodrum’da bir tekne gezintisine davet 

etmesiyle kültürel ve entellektüel bir faaliyet olarak başlayan ilk Mavi Yolculuk zaman içinde 

hem uluslararası bir turizm faaliyetine hem de yöreye özgü bir tekne yapım ve hizmet tasarımı 

etkinliğine dönüşür. Bu süreçte başlangıçta yine Akdeniz’e özgü derme çatma balıkçı veya 

dalgıç tekneleriyle çıkılan ve yöredeki doğal ve kültürel varlıklara entellektüel bir yaklaşımla 

gerçekleştirilen geziler, zamanla dünya çapında bilinen bir turizm faaliyetine, faaliyetin 

gerçekleştirildiği tekneler de yöreye özgü ve Bodrum Guleti diye bilinen bir tasarımın doğup 

gelişmesine yol açmıştır. Günümüze kadar uzanan bu sürecin analizi geleceğe yönelik bazı 

öngörü ve planlamaların da yolunu açacaktır. Çalışma kayıtlı bilgi kaynaklarının olduğu kadar 

Mavi Yolculuk deneyimi tanıklıklarının ve yöredeki tekne tasarım ve üretimini sürdüren kişi 

ve kurumların birikimlerinin de bir derlemesi niteliğindedir.   

Anahtar Kelimeler: Hizmet Tasarımı, YatTasarımı, Bodrum Guleti, Mavi Yolculuk. 

A Mediterranean Type Of Sea Cruise And Design; Blue Cruise And Bodrum Gulet 

ABSTRACT 

When it comes down to sea and Especially Mediterranean Sea, it is necessary to consider to 

which extent the local elements of culture and design are influenced by other geographies and 

cultures, and to which extent these elements influence others. In this study, the relationship 

between the Blue Cruise phenomenon, which is an activity specific to the Mediterranean Sea 

and especially to the Aegean Sea, and a specific boat design, BodrumGulet, specific to the 
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region, will be analyzed historically. The first Blue Voyage started as a cultural and intellectual 

activity by CevatŞakir, the fisherman of Halicarnassus in 1945, who invited many of his best 

mainly artist friends to take a boat ride in Bodrum, where he went to exile. Realized by local 

fishing and sponge diving boats at first, the activitiy becomes a unique boat construction and 

service design activity. The excursions made with an intellectual approach to the natural and 

cultural assets in the region in the beginning not only transforms into a unique service design 

activity of international tourism, but also gives way to the development of a very unique type 

of boat design called BodrumGulet. We hope to provide some future foresight and planning as 

well, through the analysis of this service and yacht design processes, and the study is not only 

a compilation of recorded information sources but also an organized collection of Blue Cruise 

experience testimonies and the accumulation of people and institutions that continue to design 

and produce boats in the region. 

Key Words: Service Design, Yacht Design, Bodrum Gulet, Blue Cruise 
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DANUSERTIB UYGULANAN MIA PaCa-2 İNSAN PANKREATİK KANSER 

HÜCRELERİNİN CIM-PLATE 16 KULLANILARAK MİGRASYON ANALİZİ  

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

Erkan ALABAŞ 

ÖZET 

Kontrol edilemeyen genetik bozukluklarla karakterize olan kanser, hücre çoğalması, hücre 

ölümü ve apoptozisten kurtularak malign tümör gelişmesine neden olmaktadır. Hücrenin 

kontrolsüz çoğalmasının nedeni mutasyona uğramış olmasıdır. Tümörün çoğalması kontrol 

edilemez ve kütle artışı damarlanma ihtiyacını karşılayabildiği sürece büyümeye devam 

edebilir. Tümörler, yeni damar oluşmasını ya da var olan damarların düzensiz bir hale 

gelmesine neden olur. Pankreas kanseri tedavisinde karşılaşılan sorunlardan biri de metastazdır. 

Pankreas kanseri gelişimi sırasında tümör kitlesi, komşu dokuları istila ederek ve uzak 

organlara metastaz yaparak öncü metastatik hücreleri oluşturmaktadır. Bu olay birçok sinyal 

yollarını aktive etmektedir. Bu sinyal yolları içerisinde Aurora kinazlar önemli rol oynarlar. 

Aurora kinazlar, hücre döngüsü düzenleyicileri olan önemli bir protein kinaz ailesidir. Kanser 

hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri de farklılık göstermektedir. Bu bilgiler 

doğrultusunda, Pan Aurora Kinaz inhibitörü olan Danusertib?in MIA PaCa-2 (insan pankreatik 

karsinoma hücresi) pankreas kanseri hücre hatlarında migrasyon üzerine etkileri incelendi. 

Danusertib?in 318nM derişimdeki IC50 dozu 99 saate kadar eş zamanlı xCELLigence DP 

RTCA sistemde CIM-Plate-16 kullanılarak ölçüldü. Sonuç olarak, primer tümör olan ve 

metastaz özelliği daha az olan bu hücrelerde Danusertib?in migrasyon üzerine etkisinin olduğu 

gözlemlendi. Bu bilgiler ile birlikte, Pan-Aurora Kinaz inhibitörü Danusertib, pankreatik 

kanserlerde anti-metastatik etkili potansiyel bir ajan olabileceğini düşündürmektedir. 

The Migration Analysis Of Danusertib Treated MIA PaCa-2 Human Pancreatic Cancer 

Cells By Using CIM-PLATE16 

ABSTRACT 

The cancer, which is characterized by uncontrolled genetic disorders, is caused by resulting in 

malignant tumor development getting rid from cell contact inhibition, cell death and apoptosis. 

The reason for the uncontrolled proliferation of the cell is that it has been mutated. The 

proliferation of the tumor is uncontrollable and can continue to grow as long as the mass 

increase can meet the need for vascularization. Tumors cause the formation of new vessels or 

the formation of irregular veins. One of the problems encountered in the treatment of pancreatic 
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cancer is metastasis. During the development of pancreatic cancer, the tumor mass forms 

invasive metastatic cells by invading adjacent tissues and metastasizing to distant organs. This 

event activates many signal paths. Aurora kinases play an important role in these signal 

pathways. Aurora kinases are an important protein kinase family with cell cycle regulators. The 

symptoms and treatment modalities of cancer are also different. Based on this information, the 

effect of Danusertib, a Pan Aurora Kinase inhibitor, on migration in the pancreatic carcinoma 

cell lines of MIA PaCa-2 (human pancreatic carcinoma cell) was investigated. The IC50 dose 

of Danusertib at a concentration of 318nM was measured using CIM-Plate-16 in a simultaneous 

xCELLigence DP RTCA system for up to 99 hours. As a result, it was observed that Danusertib 

had an effect on migration in these cells with primary tumor and less metastatic features. With 

this information, the Pan-Aurora Kinase Inhibitor, Danusertib, suggests that it may be a potent 

anti-metastatic agent in pancreatic cancers. 
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PAN AURORA KINAZ İNHIBITÖRÜ DANUSERTIB'IN CFPAC-1 PANKREAS 

HÜCRELERINDE HÜCRE DÖNGÜSÜ ÜZERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI 

Ahmet Ata ÖZÇİMEN 

İsmail Ayberk KIRBIYIK 

ÖZET 

Kanser, hücrenin normal kontrol mekanizması bozulduğunda ve sınırsız bölünme nedeniyle kontrolden 

çıktığında gelişir. Kanserli hücrelerin sınırsız bölünme özelliğini durdurmak için mitozda görev alan 

mitotik kinaz ailelerinin inaktivasyonunu hedefleyen ilaç çalışmaları bulunmaktadır. Bu ilaçlardan bir 

tanesi de Danusertib?dir. Danusertib, mitotik kinaz ailelerinden Aurora kinaz ailesi (-A, -B, -C) üzerinde 

etkili olan Aurora kinaz inhibitörüdür. Bu çalışmada, bir Pan-aurora kinaz inhibitörü olan Danusertib?in 

CFPAC-1 Kistik Fibrozlu Pankreatik kanser hücrelerinde hücre döngüsü üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Danusertib?in pankreas kistik fibrozis adenokarsinoma hücre hattı CFPAC-1 üzerindeki IC50 değeri 

(400 nM) 24 ve 48 saat olmak üzere iki farklı gruba uygulanmıştır. Her iki grupta bulunan hücreler ayrı 

ayrı PI boyası ile boyanmış ve akım sitometrik yöntem ile ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 

sonucunda, 24. saat grubunda hücre döngüsünün S (%31.77) ve G2 (%11.05) fazında, 48. saat grubunda 

hücre döngüsünün S (%22.99) ve G2 (%10.67) fazında hücre döngüsünü durduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, Danusertib?in CFPAC-1 hücreleri üzerinde hücre döngüsünü S ve G2 fazında 

durdurabilen anti-mitotik ajan özelliği olabileceği düşünülmektedir. 

The Investigation of the Effect of Danusertib, a Pan Aurora Kinase Inhibitor, onto the Cell 

Cycle in CFPAC-1 Pancreas Cells 

ABSTRACT 

Cancer was established when the control mechanism of cells were disorganised and grow out of control 

due to unlimited mitosis. In order to stop the unlimited division of cancerous cells, there are several drug 

studies aimed at the inactivation of mitotic kinase families in mitosis. Danusertib is one these drugs. 

Danusertib is the Aurora kinase inhibitor which acts on the Aurora kinase family (-A, -B, -C) of the 

mitotic kinase families. In this study, the effect of Danusertib, a pan-aurora kinase intibitor, was 

investigated onto cell cycle in Cystic Fibrosis Pancreatic cancer CFPAC-1 cells. The IC50 value (400 

nM) of Danusertib on pancreatic cystic fibrosis adenocarcinoma cell line CFPAC-1 was applied to two 

different groups as 24 and 48 hours. Both groups of cells were stained separately with PI stain and 

measured by flow cytometric method. As a result of the assays, it was observed that the cell cycle of 24 

hours group was arrested S (%20.65) and G2 (%11.05) while 48 hours group was arrested S (%22.99) 

and G2 (%10.67) phases of cell cycle. In conclusion, Danusertib might be an anti-mitotic agent stopped 

the cell cycle at S and G2 phases on CFPAC-1 cells. 
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TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ 

Şehpal ÖZDEMİR 

Füsun DOBA KADEM 

ÖZET 

Veri, bilgiyi elde etmeye yönelik olan işlenmemiş ham kayıtlardır. Kaynağı bilinen bu kayıtlar 

ilişkilendirilmemiştir, düzenlenmemiştir. Başka bir deyişle anlamlandırılmamıştır. Veri üretme, veri toplama ve 

veri kullanımındaki artış, verileri kısa sürede kullanışlı ve anlaşılabilir bilgiye çevirme ihtiyacını da beraberinde 

getirmiştir. Bu aşamada; fazla sayıda ve birbiriyle mantık ilişkisi içinde olan veriyi, gelecekle ilgili tahmin 

yapabilmek için, bilgisayar programlarıyla inceleme ve anlamlı bağıntılar çıkarma işine Veri Madenciliği 

denmektedir.  

Veritabanlarından bilginin elde edilmesi; Veri temizleme-veri bütünleştirme-veri seçme- veri dönüştürme- veri 

madenciliği- örüntü değerlendirme- bilginin sunumu şeklinde sıralanabilir: 

Veri madenciliği sürecinin çeşitli aşamalarında kullanılabilen birçok yöntem ve algoritma geliştirilmiştir. Söz 

konusu modeller: Sınıflandırma, kümelenme, Birliktelik kuralı olarak gruplandırılmaktadır. 

Bu çalışmada veri madenciliği sisteminin tekstil ve hazır giyim endüstrisinde uygulanabilirliği ve araştırma 

alanları ele alınmıştır. Literatürdeki en yaygın uygulanan sınıflandırma metotları ve en sık başvurulan kümelenme 

teknikleri ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, tekstil, sınıflandırma yöntemi, kümelenme yöntemi. 

Data Mining in Textile and Apparel Industry 

ABSTRACT 

Data is a raw material that is intended to obtain information. The source of the data is known, but not linked, not 

edited. In other words, it is not explained. Increase in data generation, data collection and data utilization bring the 

need to turn this data into useful and understandable information in a short time. At this stage, data mining is 

described that using the data which is in a large number and in a logic relationship with each other, to investigate 

meaningful relations in order to make predictions about the future with computer programs. 

The workflow of obtaining the information from the databases is listed as follows: data cleaning, data integration, 

data selection, data transformation, data mining, pattern evaluation, presentation of information. 

Many methods and algorithms have been developed that can be used in data mining. These models can be grouped 

in three ways: Classification, clustering and association rule. 

In this review, applicability of data mining system and application areas in textile and apparel industry are 

discussed. Examples of the most commonly applied classification methods and the most commonly applied 

clustering techniques are evaluated.  

Key Words: Data mining, textile, classification method, clustering method 
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GENÇ ARAŞTIRMACILARIN META ANALİZ ÇALIŞMALARINA BAKIŞ AÇISINI 

DEĞERLENDİRMEK 

Asena Ayça ÖZDEMİR 

Gülhan TEMEL 

ÖZET 

Amaç: Genç araştırmacıların randomize kontrollü meta analiz (RMA) çalışmalarına bakış 

açılarını değerlendirmektir. 

Yöntem: Kanıta dayalı tıbbın artan önemi ile randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) tedavi 

etkililiği çalışmalarında altın standart olarak kabul edilmektedir. RKÇ’lere ait meta analizleri 

(MA) de en yüksek kanıt değerini taşımaktadır. RMA’ya giren çalışmalar değerlendirilirken 

çalışmanın protokolü, birincil hipotezi, karşılaştırma grubu, örneklem büyüklüğü, istatistik 

yöntem seçimi, randomizasyon yöntemi, maskeleme yapılıp yapılmadığı ve doğru raporlanmış 

olup olmadığının incelenmesi gerekir. Son yıllarda RKÇ’lerin güvenilirliğini ortaya koymak 

amacıyla kırılganlık indeksleri hesaplanmaktadır. Çalışmamızda araştırma tasarımlarının kanıt 

düzeyleri hakkında bilgi toplamak ve ilaç firmalarının literatürdeki çalışmalara müdahalesi 

konusunda düşüncelerini almak amacıyla kolayda örnekleme yöntemi ile Mersin Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ndeki asistanlara dört sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 

Bulgular: Temel tıpta doktora eğitimi gören 20, dahili ve cerrahi tıp bilimlerinde 34 asistan 

ankete gönüllü olarak katılmıştır. Yanıtlara göre kanıt düzeyi en yüksek çalışmalar sırasıyla 

RMA 23(%42.6), kohort-MA 8(%14.8), vaka-kontrol-MA 7(%13.0), RKÇ 5(%9.3), hayvan 

deneyi 4(%7.4), kohort 3(%5.6), vaka serisi 2(%3.7) ve in-vitro deneyler 1(%1.9) şeklindedir. 

İlk seçenek dışında, kanıt düzeyi yüksek seçilen üç çalışma sırasıyla RKÇ 27(%50.0), kohort-

MA 26(%48.1), vaka-kontrol-MA 22(%40.7) şeklindedir. Katılanların 47(%87.0)’si ilaç 

firmalarının çalışmalara müdahalede bulunduklarını, bunların 30(%63.8)’u müdahalenin en çok 

RKÇ'ye olduğu düşünmekteydi.  

Sonuç: RMA’ya ait kanıt düzeyi en yüksek seçilmesine karşın, RKÇ’lerin en çok müdahale 

edilen tasarım olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple RMA’lar daha dikkatli okunmalı, her bir 

RKÇ’nin tasarımı, protokolü, örneklem büyüklüğü, yanlılık kaynakları dikkatle incelenmelidir.  

RMA’nın güvenilirliğini arttırmak için her bir çalışmanın kırılganlık indeksinin MA içinde 

verilmesini önermekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: kanıta dayalı tıp, randomize kontrollü çalışma, meta analizi, kırılganlık 

indeksi 
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 Evaluating Young Researchers' Perspectives on Meta-Analysis  

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study is to assess the perspective of young researchers on randomized 

controlled meta-analysis and to make recommendations.  

Methods: With the increasing importance of evidence-based medicine, randomized controlled 

trials (RCTs) have been started to accept as the gold standard in treatment efficacy studies and 

the meta-analysis of RCTs (RMA) have the highest evidence value. When the RMA studies are 

evaluated, the study protocol, the primary hypothesis, the comparison group, the sample size, 

the choice of the correct statistical method, the randomization method, whether masking has 

been done and whether it has been reported correctly should be examined. In recent years, 

fragility indexes have been calculated in order to demonstrate the reliability of RCTs. In our 

study, a questionnaire consisting of four questions was applied to the assistants of the Mersin 

University Faculty of Medicine by convenience sampling method to collect information about 

the level of evidence of research designs and to get their opinions about the pharmaceutical 

companies' interventions in studies in the literature. 

Results: 20 persons who are receiving basic medical doctorate education and 34 persons who 

are working as internal assistants in the hospital and as assistants in the surgical medical 

sciences, voluntarily participated in the survey. According to the responses to the questionnaire, 

the highest evidence level RMA, cohort meta-analysis, case-control meta-analysis, RCTs, 

animal experiment, cohort, case-series and in-vitro experiments were selected, respectively, as 

23 (42.6%), 8 (14.8%), 7 (13.0%), 5 (9.3%), 4 (7.4%), 3 (5.6%), 2 (3.7%) and 1 (1.9%) times. 

The other 3 studies with a high level of evidence other than the highest evidence level were 

RCTs 27 (50.0%), cohort meta-analysis 26 (48.1%) and case-control meta-analysis 22 (40.7%). 

Forty-seven (87.0%) of the participants thought that pharmaceutical companies were 

intervening in studies. It is preferred that RCTs 30 (63.8%).  

Conclusion: Although the level of evidence for RCT meta-analysis is the highest, RCTs are 

thought to be the most intervened design. For this reason, the RCT meta-analysis should be read 

more carefully. We recommend that the fragility index of each study be given in the meta-

analysis and that this index be taken into account while interpreting the results. 

Keywords: evidence-based medicine, randomized controlled trials, meta-analysis, fragility 

index. 
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YAŞLANDIRMA SÜRESİNİN CEVİZ KAPLAMALARIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Ferhat ÖZDEMİR 

Ahmet TUTUŞ 

ÖZET 

Bu çalışmada, ceviz odunu (Juglans regia) kaplamalarına yaşlandırma işlemi uygulanmış ve 

yaşlandırma işleminin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri araştırılmıştır. 1 mm kalınlığındaki 

ceviz kaplama levhalar iklimlendirme kabininde klimatize edildikten sonra 10, 20, 30 ve 40 gün 

süre ile yaşlandırma işlemine maruz bırakılmıştır. Yaşlandırma işlemi uygulanan numunelerin 

yüzey pürüzlülük parametre değerleri ISO 4287 standardına göre ölçülmüştür. Bu ölçümler 

Marsurf M300 cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, yüzey pürüzlülük değeri 

yaşlandırma süresinin artmasına bağlı olarak olumsuz etkilenmiştir ve sürenin artması ile yüzey 

kalitesi azalmaya devam etmiştir. 

The Effects Of Aging Time On The Surface Roughness Parameters Of Walnut Wood 

Veneers 

ABSTRACT 

In this study, walnut wood (Juglans regia) veneers were applied to aging process and the effects 

of aging on surface roughness were investigated. The walnut veneers of 1 mm thickness were 

subjected to aging treatment for 10, 20, 30 and 40 days after air conditioning in the air 

conditioning cabinet. Surface roughness parameter values of the samples were measured 

according to ISO 4287 standard. These measurements were performed with Marsurf M300 

device. As a result, the surface roughness value was adversely affected by the aging time and 

the surface quality continued to decrease with increasing time. 
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TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE 

ÖĞRETİMİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ 

Soner Mehmet ÖZDEMİR 

ÖZET 

Yıllardır Suriye’de yaşanan iç savaş ya da siyasi karışıklıklar nedeniyle milyonlarca insan 

sığınmacı olarak ülkelerinden ayrılarak ülkemize göç etmiştir. Bu sığınmacılardan yüz 

binlercesi Mersin’in başta merkez ilçeleri olmak üzere tüm ilçelerine yerleşmişlerdir. Sığınmacı 

ailelerin çocukları eğitim alma ihtiyacı çerçevesinde okul öncesinden üniversiteye kadar 

ülkemizdeki kamu okullarında öğrenim görmektedirler. Yabancı uyruklu (Suriyeli) 

öğrencilerin gerek derslerde öğretmenlerin söylediklerini anlamaları ve iletişim kurmaları, 

gerekse Türk toplumuna uyum sağlamaları, çevreleriyle etkili iletişim kurmaları ve toplum 

içinde karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için Türkçeyi öğrenmeleri ve konuşmaları oldukça 

önemlidir. Bunu sağlamanın en etkin, planlı ve sistematik yolu okullardaki öğrenme ve öğretme 

etkinlikleridir. Bu öğrencilerin Türkçeyi tam olarak öğrenmeleri, günlük yaşamlarında etkili bir 

şekilde kullanmaları ve Türk Eğitim Sistemine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için Avrupa 

birliği tarafından desteklenen PICTES Projesi (Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonu Projesi) kapsamında Türkçe Öğreticileri görevlendirilmiştir.  Proje kapsamında 

Geçici Eğitim Merkezleri ve okullarda çalışan, Türkçe öğretmenleri ve Sınıf öğretmenleri 

Türkçe Öğreticileri adı altında adlandırılmışlardır. Bu öğretim sürecinde görev yapan Türkçe 

Öğreticilerinin çoğunluğunu Suriye kökenli öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde yaşadıkları 

bir takım sorunlar bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma Türkçe Öğreticilerinin yabancı 

uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi yaparken karşılaştıkları sorunları ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Elde edilen bulguların, bu konuda yaşanan sorunların çözümü yönünde Milli 

Eğitim Bakanlığına, yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardaki yönetici ve 

öğretmenlere ve konu ile ilgilenenlere veri sağlaması bakımından fikir vereceği 

beklenmektedir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan 

tekniklerden biri olan görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Katılımcılara uygulanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu; kişisel bilgiler ve Türkçe Öğreticilerinin yabancı uyruklu 

öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunları içeren iki bölümden oluşmaktadır.  

Çalışma grubu Mersin ili Yenişehir ilçesinde bulunan üç ilkokulda görev yapan altı Türkçe 

Öğreticisinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Türkçe öğreticileri, yabancı uyruklu öğrenciler, Suriyeli sığınmacılar, 

Türkçe öğretimi 

The Problems Encountered By Turkish Tutorials In Teaching Turkish To Foreign 

Students: The Case Of Mersin Province 

ABSTRACT 

Due to the civil war or political turmoil in Syria for many years, millions of people have migrated to 

Turkey as an asylum seeker. Hundreds of thousands of these refugees have settled in all districts of 

Mersin, particularly in the center of the Mersin. Children of asylum-seeker families are educated in 

public schools in our country from pre-school to university within the framework of the need to receive 

education. It is very important that foreign students (mostly Syrian) must learn and speak Turkish both 

in order to understand what the teachers say in courses and communicate with their teachers and other 

students, and to adapt to Turkish society, communicate effectively with their environment and can solve 

the problems they face in society. The most effective, planned and systematic way to achieve this is 

through learning and teaching activities in schools. Turkish Tutorials have been assigned within the 

scope of PICTES Project (Integration of Syrian Students into Turkish Education System) supported by 

European Union in order to make these students fully learn Turkish, use them effectively in their daily 

lives and adapt to the Turkish Education System. Within the scope of the project, Turkish Tutorials and 

class teachers working in “Temporary Education Centers” and schools are named under the name of 

Turkish Teachers. 

There are a number of problems that Turkish Tutorials have experienced in the process of teaching 

Turkish to foreign students, most of whom are Syrian origin. In this context, this study aims to reveal 

the problems encountered by Turkish Tutorials in the process of teaching Turkish to foreign students. It 

is expected that the findings will give information to get data to the Ministry of National Education, the 

administrators and teachers in the schools where foreign students are studying and those interested in 

the subject. Qualitative research method was used in the study and data were collected by interview 

technique, which is one of the most frequently used techniques in qualitative research. Semi-structured 

interview form applied to participants. This form comprised of two parts, which demographic 

information and related to the problems encountered in teaching Turkish to the foreign students. The 

sample consisted of six Turkish Tutorials in three primary schools in Yenişehir, Mersin. The data were 

analyzed by descriptive analysis technique. 

Key Words: Turkish Tutorials, foreign students, Syrian asylum seekers, teaching Turkish. 
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ORTALAMA SICAKLIKLARIN GİDİŞ ANALİZİ: SİLİFKE 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 17330 

(SİLİFKE) 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 Silifke istasyonun 

da genel olarak artma eğilimleri belirlenmiştir. Silifke istasyonunda Kasım-Şubat ayları arası 

hariç ortalama sıcaklıklarda önemli artışlar görülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık verilerinde ise 

Mersin istasyonun da önemli artış bulunmuştur. Yıllık ortalama sıcaklıklarda 0.040 oC artış 

belirlenmiştir. 

Trend Analysis of the Avarage Temperature: Silifke 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 Silifke station is determined. There was a 

significant increase in average temperatures in Mersin station except november- January. The 

annual average temperature data of Silifke station has also increased significantly. An increase 

of 0.040oC in average temperatures was determined. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KÜÇÜK RUMİNANTLARIN 

LENTİVİRUS ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI 

İrfan ÖZGÜNLÜK 

Hikmet ÜN 

Mehmet ÇABALAR 

ÖZET 

Küçük ruminant lentivirüsler (SRLV), Retroviridae familyasına dâhil olan yakın ilişkili 

visna/maedi virüsü (VMV) ve Caprine Artrit-Ensefalit Virüsü (CAEV) içeren bir gruptur. 

Keçilerde CAEV enfeksiyonu, genellikle yetişkin hayvanlarda ağrılı karpal eklemlerin şişlikleri 

(artrit) ve mastititis ve daha az sıklıkla yeni doğan oğlaklarda ise ensefalite neden olur. 

Koyundaki MVV enfeksiyonu belirtileri genellikle interstisyel pnömoni (dispne), kronik kilo 

kaybı ve mastiti içerir. SRLV enfeksiyonları nedeniyle verim kaybı önemlidir ve etkilenen 

hayvanların elden çıkartılması ve bunun sonucunda replasman oranındaki artıştan 

kaynaklanmaktadır. SRLV'nin bulaşması temel olarak enfekte olmuş süt ve kolostrumun 

yenidoğanlar tarafından alınması ve damlacık enfeksiyonu yolu ile gerçekleşir. Bu çalışmada, 

Türkiye'nin güneydoğusundaki visna/maedi virüsü ve Caprine Artrit-Ensefalit Virüsü 

enfeksiyonları serolojik durumu araştırıldı. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer 

alan farklı illerden 1106 keçi ve 1040 koyun serumu örneği toplandı. Serum numuneleri, Agar 

Gel İmmünodifüzyon Testi (AGID) kullanılarak maedi-visna ve CAE virüs enfeksiyonlarına 

karşı spesifik antikorlar yönünden test edildi. CAEV ve MVV için seroprevalanslar sırasıyla 

%5.29 (55/1040) ve % 2.71 (30/1106) olarak saptandı. Bu araştırmanın serolojik sonuçları, 

daha önce yapılmış CAEV ve MVV enfeksiyonuna ilişkin bildirimleri teyit etmektedir. 

Lentivirüs enfeksiyonlarının keçi ve koyunlar için risk oluşturmaya devam ettiği anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: lentivirus, küçük ruminant, CAEV, MVV, AGID. 

Investigation Of Lentivirus Infection Of Small Ruminants İn Southeastern Anatolia İn 

Turkey 

ABSTRACT 

Small ruminant lentiviruses (SRLV) are members of the Retroviridae family comprising the 

closely related Visna/Maedi Virus (VMV) and the Caprine Arthritis-Encephalitis Virus 

(CAEV). CAEV infection in goats generally leads to painful enlargement of the carpal joints 

(arthritis) and mastitis in adult animals, and less frequently to encephalitis in young kids. The 
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symptoms of MVV infection in sheep generally include interstitial pneumonia (dyspnea), 

chronic weight loss and mastitis. The loss in productivity due to SRLV infections is significant 

and is partly due to premature culling of affected animals and the consequent increase in 

replacement rates. Transmission of SRLV occurs mainly by ingestion of infected milk and 

colostrum by the newborn and droplet infection. In this study, the serological situation of 

visna/maedi Virus and the Caprine Arthritis-Encephalitis Virus infections were investigated in 

southeast Anatolia in Turkey. For this purpose, 1106 goat and 1040 sheep serum samples were 

collected from different provinces located in southeast Anatolia in Turkey. Serum samples were 

tested against specific antibodies to maedi-visna virus and CAE virus infections using Agar Gel 

Immunodiffusion Test (AGID). Seroprevalances for CAEV and MVV were found as 2.71% 

(30/1106) and 5.29% (55/1040), respectively. The serological results of this investigation 

confirm those of the previously published reports for CAEV and MVV infections. It also 

indicated that infections risk for goats and sheep to be continued.  

Key Words: lentivirus, small ruminant, CAEV, MVV, AGID. 

 

DETERMINATION OF THE LOCAL ENVIRONMENT OF CA IN LLZO BATTERY 

ELECTROLYTES 

Osman Murat ÖZKENDİR 

ABSTRACT 

With the substitution of Ga3+ cation on the electronic and crytsal properties of the calcium 

atoms via the Li7-2x CaxLa3Zr2O12 (LCLZO) material is investigated through the XAFS 

technique. The determination of the local environment of Ca atoms gives a cle 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIĞI ÖZERKLİK 

DESTEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Seher ÖZMERCAN 

Tuğba YANPAR YELKEN 

Sedat KANADLI 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Fen Bilgisi Öğretmen adaylarıın algıladığı özerklik desteğini öğretmen 

adaylarının sınıf düzeyleri, yaşları ve cinsiyetleri açısından incelemektir. Veriler, Mersin ilinde 

öğrenim gören 130 Fen Bilgisi öğretmen adayının Özerklik Desteği Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu 

ve Açık uçlu Soru formuna verilen yanıtları ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde; betimsel 

istatistikler, ANOVA ve Dunnet T3 test tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgulara göre, Fen 

Bilgisi öğretmen adayları öğretmenlerini düşük düzeyde özerklik destekleyici bulmakta, 

cinsiyet değişkeninde kadınlar lehine anlamlı fark bulunurken yaş değişkenine göre ise anlamlı 

fark bulunmamıştır. Sınıf açısından ise birinci sınıf fen bilgisi öğretmen adayları ile dördüncü 

sınıf öğretmen adayları arasında birinci sınıfların lehine anlamlı bir fark saptanırken, ikinci sınıf 

öğretmen adayları ile dördüncü sınıf öğretmen adayları arasında ikinci sınıf öğretmen 

adaylarının lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öz belirleme kuramı,  özerklik, özerklik desteği. 

Analayzing Preservice Science Teacher Self Determination Support In Terms Of 

Several Veriables 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the class level, ages and gender of candidate science teachers 

an their comprehension of autonomy within their area. The data has been collected through completion 

of autonomy Support Measure, Personel Information Form and open ended question Form by 130 

Science teacher candidates. On the analysis of the data, descriptive statistics, ANOVA and Dunnet T3 

test techniques were also made use of. According to the findings, Science teacher candidates view their 

teachers to have low level of autonomy support. There’s a clear distinction on the evidences when it 

comes to gender difference, which is in favour of women, however, the same cannot be said about 

findings in the age section. Within findings on the section of class, it has been found that there’s also a 

clear distinction between First year science teacher candidates and fourth year Science teacher 

candidates which was in favour of first year candidates. Morever, there was no variation nor distinction 

that could be identified in the findings between Second year and fourth year teacher candidates. 

Key Words: Core determining theory, Autonomy, Autonomy support. 
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DOĞU AKDENİZ MEDENİYETİNİN KAYNAKLARI 

Mustafa ÖZTÜRK  

ÖZET 

Tarihe yön veren büyük medeniyetlerin Akdeniz havzasında kurulduğu bilinmektedir. Ancak 

bu medeniyetler bütün Akdeniz?de değil daha çok Doğu Akdeniz?de gelişmiştir. Onun için biz 

Akdeniz?i İtalya?dan Tunus?a uzanan bir hat esas olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Akdeniz 

medeniyeti olarak bilinen medeniyet, Doğu Akdeniz?de gelişmiştir. İtalya-Tunus hattının 

batısında doğudakine benzer bir medeniyet görülmez. Çünkü Doğu Akdeniz?i medeniyet 

bakımından besleyen çevre medeniyetler vardır. Mısır, Suriye, Anadolu?da kurulan 

medeniyetler ilk planda akla gelen unsurlardır. Daha geride Mezopotamya, Pers, Hint ve Çin 

medeniyetleri birbirini etkileyerek Akdeniz?e ulaşmıştır. Kısaca Doğu Akdeniz medeniyetinin 

arka planında söz konusu medeniyetler bulunmaktadır. Doğu Akdeniz, pek çok nehirden 

beslenen büyük bir göl gibi, çevresindeki büyük medeniyetlerden beslenmiştir. Aynı dönemde 

Batı Akdeniz çevresinde benzer büyük medeniyetler yoktur. Çünkü Batı Akdeniz?in güneyi 

dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra ile çevrilidir. Kuzeyinde ise henüz önemli bir medenî 

gelişme görülmemektedir. Akdeniz medeniyetinin esasları, yaratılış hakkındaki düşünceleri, 

tanrıları ve vasıfları, mitolojileri, astronomi hakkındaki bilgilerinin kaynağı Doğu 

medeniyetleridir. Yazının merkezi yine doğudur. Kanunların, devlet düzeninin, iktisadî ve 

sosyal hayatın esasları, günümüze kadar gelen matematik ve geometri buluşları ile daha pek 

çok buluş doğudan alınmıştır. Yunan felsefesi olarak bilinen felsefenin kaynağı da doğudur. 

Antik dünyanın en büyük kütüphanesi İskenderiye?deydi. Antik dönemin pek çok filozofu 

Anadoluludur. Elbette Girit ve Atina?da büyük bir medeniyet vardı, bu inkâr edilemez. Ama 

bütün Doğu Akdeniz medeniyeti Yunan Medeniyeti değildir. Bu medeniyetin Yunan 

medeniyeti olarak tanınmasının ve kabulünün sebebi, o dönemlerde gelişmiş bir yazı dili olan 

Yunancanın kullanılmasıdır. Çünkü bu tarihlerde Aramice veya Arapça henüz yaygın değildi. 

İbranice daha çok dinî mahfillerde ve kaynaklarda kullanılmaktadır. Finikece de pek yaygın 

değildi. Daha sonra Grekçe ile birleştirilerek Latince meydana getirilecektir. Kısaca Doğu 

Akdeniz medeniyeti sadece Yunan medeniyeti değil, bir Doğu medeniyetidir. Buna göre Yunan 

medeniyeti de doğu medeniyetidir. Zira bu medeniyete Batı Akdeniz?in ve Avrupa?nın hiçbir 

katkısı olmamıştır. Ancak Batı, günümüz Avrupasını bu medeniyet üzerine inşa etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Mısır, Anadolu, Mezopotamya, Medeniyet. 
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Sources Of Eastern Mediterranean Civilization 

ABSTRACT 

SOURCES OF EASTERN MEDITERRANEAN CIVILIZATION It is known that the great 

civilizations that shaped the history were established in the Mediterranean basin. However, these 

civilizations were developed in the Eastern Mediterranean not in the whole Mediterranean. For this 

reason, we divide the Mediterranean into two as a line from Italy to Tunisia. Civilization, known as 

Mediterranean civilization, developed in the Eastern Mediterranean. There is no civilization in the west 

of Italy-Tunisia line similar to the east. Because there are environmental civilizations that feed the 

Eastern Mediterranean on account of civilization. The civilizations established in Egypt, Syria and 

Anatolia are the first elements that come to mind. Further behind Mesopotamian, Persian, Indian and 

Chinese civilizations have reached the Mediterranean Sea by influencing each other. Briefly, there are 

civilizations in the background of the Eastern Mediterranean civilization. Briefly, there are civilizations 

in the background of the Eastern Mediterranean civilization. The eastern Mediterranean, like a large 

lake was fed by many rivers and fed by great civilizations around it. In the same period there are no 

similar great civilizations around the Western Mediterranean. Because the south of the Mediterranean 

is surrounded by the Great Sahara, the largest desert in the world. In the north there is no significant 

civil development. The principles of Mediterranean civilization, the ideas about the creation, the gods 

and skills, mythologies, astronomy are the sources of knowledge of Eastern civilizations. The center of 

writing is east again. Many discoveries have been taken from the East, including the laws, the state 

order, the principles of economic and social life, the inventions of mathematics and geometry that have 

survived to the present day. The origin of the philosophy known as the Greek philosophy, is east. The 

largest library in the ancient world was in Alexandria. Many philosophers of the ancient period are 

Anatolian. Of course there was a great civilization in Crete and Athens, which cannot be denied. But the 

whole Eastern Mediterranean civilization is not Greek civilization. The reason for the recognition and 

recognition of this civilization as Greek civilization was the use of Greek, an advanced written language 

at that time. Because these dates were not widespread in Aramaic or Arabic. Hebrew is more often used 

in religious loges and sources. Phoenician also was not very common. It will then be combined with 

Greek to form Latin. Briefly, the Eastern Mediterranean civilization is not only Greek civilization, but 

an Eastern civilization. According to this, the Greek civilization is the eastern civilization. The Western 

Mediterranean and Europe did not contribute to this civilization. However, the West has built now 

Europe on this civilization.  

Keywords: Eastern Mediterranean, Egypt, Anatolia, Mesopotamia, Civilation. 
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İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ VE KUVVAYIMİLLİYECİ HASAN REMZİ 

ÖZYURT'UN OKUL YILLARI 

Mustafa ÖZYURT 

ÖZET 

İstiklal Savaşı Gazisi ve Kuvvayımilliyeci Hasan Remzi Özyurt'un Okul yılları, Subay 

Talimgahı ve Kıta yılları ile Mersin'in düşman işgali sırasındaki Mersin'in Savunması ile ilgili 

Kuvvayımilliye anıları anlatılmaktadır. 

Anahtar sözcükler: İstiklal Savaşı, Gazi, Kuvvayımilliye, Mersin 

ABSTRACT 

The School years, Officer Training Centre and the Detachment years, also the Defence years of 

Mersin during the enemy occupation are told by the memories of Independence War Ghazi and 

member of Kuvvayımilliye Hasan Remzi Özyurt 

Key words: Independence War, Ghazi, Kuvvayımilliye, Mersin 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN KALIP 

YARGILARI 

Burhan PARSAK 

Leyla SARAÇ 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp 

yargılarını cinsiyete göre karşılaştırmak; bu kalıp yargılar ile öğretmenin yaşı ve öğretmenlik 

deneyimi ile ilişkisini ortaya koymaktır.  

Yöntem: Araştırmaya, kolayda örnekleme yolu ile belirlenmiş ve katılımları gönüllülük esasına 

dayalı, 61 kadın 95 erkek olmak üzere toplam 156 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. 

Öğretmenlerin yaş ortalaması 37.34±7.84 (Kadın= 34.49±9.08, Erkek= 39.17±6.34) olarak 

bulunmuştur. Araştırmada veri toplamak amacı cinsiyet, yaş ve öğretmenlik deneyimine 

yönelik soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu ile Kandiyoti (1978) tarafından, cinsiyete 

ilişkin kalıp yargı düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiş “Cinsiyet Rollerine İlişkin Kalıp 

Yargı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 10 tanesi kadın (örn: yumuşaklık, duygusallık, fedakârlık), 

12 tanesi erkekleri (örn: soğukkanlılık, sertlik, bağımsızlık) nitelemek üzere belirlenmiş toplam 

22 sıfattan oluşmaktadır. Ölçeğin bu çalışma kapsamında elde edilen cronbach alfa değeri .70 

olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Spearman Correlation analizi 

kullanılmıştır.  

Bulgular ve Sonuç: Araştırma bulguları kadın ve erkek beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet 

rollerine yönelik kalıp yargıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır, 

U= 910.50, p>.05. Kadın öğretmenlerin (M= 72.87, SS= 7.02) cinsiyet rollerine yönelik kalıp 

yargı puanları erkeklerden (M= 63.55, SS= 5.90) daha yüksek yani daha gelenekçi 

bulunmuştur. Bununla birlikte, kadın öğretmenlerin cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı 

puanları ile yaşları (rs= .09, p>.05) ve öğretmenlik deneyimleri (rs= -.04, p>.05) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken; benzer biçimde erkek öğretmenlerin de 

cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargı puanları ile yaşları (rs= -.09, p>.05) ve öğretmenlik 

deneyimleri (rs= -.09, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, kalıp yargı, cinsiyet rolleri, beden eğitimi. 
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Physical Education Teachers' Gender Role Stereotypes 

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study is to compare gender role stereotypes of female and male 

physical education teachers, and to determine the relationship between these stereotypes and 

the teachers’ age and teaching experience. 

Method: A total of 156 physical education teachers, 61 of which were female and 95 were male, 

were determined by convenience sampling method and included in the study. The mean age of 

teachers was 37.34±7.84 years (MFemale= 34.49±9.08, MMale= 39.17±6.34). In order to 

collect data Demographic Information Form, which includes questions related to sex, age and 

years teaching experience, and “Gender-Role Stereotypes Scale” was used (Kandiyoti, 1978). 

The scale consists of a total of 22 adjectives to qualify 10 women (eg: softness, sensuality, 

altruism) and 12 to men (eg: coldness, stiffness, independence). The cronbach alpha value of 

the scale was found as .70. The Mann Whitney U and Spearman Correlation analysis were used 

to analyze the data. 

Findings: A statistically significant difference was found between the gender role stereotypes 

of female and male physical education teachers, U= 910.50, p>.05. Female teachers (M= 72.87, 

SD= 7.02) had 

higher stereotype scores and more conservative on gender roles than males (M= 63.55, SS= 

5.90). In addition, there was no statistically significant relationship between female teachers’ 

gender role stereotype scores and age (rs= .09, p>.05), and years teaching experience (rs= -.04, 

p>.05). Similarly, there was no statistically significant relationship between male teachers’ 

gender role stereotype scores and age (rs= -.09, p>.05), and years teaching experience (rs= -.09, 

p>.05). 

Key Words: gender, stereotype, gender roles, physical education 
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İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDEN (KUZEYDOĞU AKDENİZ) TOPLANAN KIRMIZI 

ALG, CORALLİNA ELONGATA’NIN BİYOKİMYASAL İÇERİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

                    Sevim POLAT 

                   İbrahim GÜR 

                      Tuba KURT 

       Abdurahman POLAT 

ÖZET 

Bu çalışmada, İskenderun Körfezinde dağılım gösteren kırmızı makroalg türlerinden Corallina 

elongata’nın pigment, antioksidan ve bazı besinsel bileşenlerinin ilkbahar ve sonbahar 

dönemlerindeki değişimi incelenmiştir. Örneklemeler İskenderun Körfezi kıyısalından 

yapılmıştır. Pigment içeriği olarak klorofil-a ve karotenoid, besinsel bileşenlerden ham kül, 

nem, lipit ve protein içeriği analiz edilmiştir. Ayrıca, antioksidan olarak toplam fenolik madde 

ve flavonoid analizleri yapılmıştır. C. elongata’nın en yüksek ham kül, protein, toplam 

flavonoid, klorofil-a ve karotenoid içerikleri sırasıyla %83.86, %3.38, 1.29 mg/g, 0.23 mg/g ve 

0.079 mg/g olarak ilkbaharda bulunurken, en yüksek nem, lipit ve toplam fenolik madde içeriği 

ise sırasıyla %8.37, %0.23 ve 26.4 mg/g olarak sonbaharda belirlenmiştir. İncelenen 

biyokimyasal parametrelerin büyük bir bölümü ilkbahar ve sonbaharda benzer düzeylerde 

bulunmuştur. C. elongata’da lipit, pigment maddeleri ve antioksidan düzeyleri nispeten düşük 

düzeylerde iken, kül düzeyinin yüksek olması bu türde mineral içeriğinin yüksek olduğunun 

göstermektedir. Türün mineral yapısının ayrıntılı olarak ortaya konmasıyla, özellikle mineral 

kaynağı olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. Ülkemiz kıyılarında dağılım gösteren ve 

henüz incelenmemiş diğer türlerin içeriklerinin de saptanması, makroalglerin farklı alanlarda 

kullanım potansiyellerinin tespiti ve sucul kaynakların etkin kullanımlarının değerlendirilmesi 

yönünden önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makroalg, kırmızı alg, biyokimyasal kompozisyon, İskenderun Körfezi. 
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Biochemical Composition of red algae Corallina elongata from İskenderun Bay 

(Northeastern Mediterranean) 

ABSTRACT 

In this study, the variations in pigments, antioxidants and biochemical composition in Corallina 

alongata distributed in İskenderun Bay were investigated. Samplings were conducted in spring 

and autumn from the coast of Iskenderun Bay.  Pigment content as chlorophyll-a and 

carotenoid, and biochemical composition as ash, moisture, lipid and protein were examined. 

Total phenolics and flavonoids as antioxidants were also determined. The highest ash, protein, 

total flavonoid, chlorophyll-a and carotenoid contents were found as 83.86%, 3.38%, 1.29 

mg/g, 0.23 mg/g and 0.079 mg/g in spring respectively while the highest moisture, lipid, and 

total phenolic content were determined as 8.37%, 0.23% and 26.4 mg/g in autumn respectively. 

A majority of the studied biochemical parameters were relatively found at similar levels in 

spring and autumn. Low lipid, pigment and antioxidant but high ash content are an indication 

that C. elongata in particular contains high amount of minerals. By specifying the all mineral 

structure of the species in detail it can be said that this species can be considered as a good 

mineral source. It should be noted that studying the contents of other macroalgae found in the 

coast of our country which have not been examined yet is also important to determine the 

potential of use of macroalgae in different fields and evaluation of effective use of aquatic 

resources. 

Key Words: Macroalgae, red algae, biochemical composition, İskenderun Bay. 
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LAGÜNER ORTAMLARIN BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ VE 

ÇUKUROVA DELTASI LAGÜNLERİ 

Sevim POLAT 

ÖZET 

Biyo çeşitlilik, son yıllarda canlı kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gibi 

konularda oldukça sık kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, 

türler arası farklılıklar, farklı yaşam biçimleri ve yaşam ortamları o bölgenin biyolojik 

çeşitliliğini meydana getirmektedir. Biyoçeşitliliğe tanım olarak bakıldığında, bir bölgedeki 

genetik, taksonomik, habitat ve yaşam şekilleri çeşitliliği anlamına gelmektedir. Ekosistemin 

farklı boyutlarında çeşitliliğin fazla olması canlı biyoçeşitliliğinin de fazla olmasını 

sağlamaktadır. Kıyı gölleri olarak da bilinen lagüner ortamlar coğrafik konumları, hidrolojik 

özellikleri gibi nedenlerle yeryüzünde özel öneme sahip yaşam ortamları olarak bilinmektedir. 

Lagünler, konumlarından ve çevre ile etkileşimlerinden dolayı aynı zamanda yüksek 

biyoçeşitlilik barındıran alanlar olarak önem arz etmektedir. Ancak, son yıllarda iklimsel 

değişimler ve sığlaşma gibi doğal süreçlerin yanında, tarımda kullanılan gübre ve pestisitlerin 

lagünlere deşarj olması gibi insan faaliyetleri bu ortamlardaki yaşam alanlarının zarar 

görmesine neden olarak, biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, lagüner 

ortamların biyoçeşitlilik yönünden önemi üzerinde durulacak ve bu bağlamda ülkemiz Akdeniz 

kıyı kuşağında, Çukurova Deltası içinde yer alan Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık Lagünleri gibi 

önemli sulak alanların mevcut durumu incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lagün, biyoçeşitlilik, sulak alanlar, Çukurova Deltası. 

The Importance of Lagoon Environments for Biodiversity and Lagoons of Çukurova 

Delta 

ABSTRACT 

Biodiversity has been one of the most frequently used concepts in recent years with respect to 

conservation and sustainable use of living resources. Species in a region, differences between 

species, different lifestyles and habitats create the biodiversity of this region. Biodiversity as a 

definition refers to a variety of genetics, taxonomic, habitat and lifestyle in a region. High 

diversity in different dimensions of ecosystem ensures high variability for biodiversity. Also 

known as coastal lakes, the lagoon environments are habitats with a particular importance on 

earth due to their features such as geographic location and hydrological characteristics. Lagoons 

are also of significance as areas of high biodiversity thanks to their location and interaction with 
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the environment. However, in recent years, besides natural phenomenon such as climatic 

changes and shallowing, anthropogenic activities like the discharging of fertilizers and 

pesticides used in agriculture to lagoons lead to degradation of habitats in these environments, 

resulting in negative effects on biodiversity. In the present study, the importance of lagoon 

environments in terms of biodiversity will be emphasized. In this context, the current situation 

of important wetlands such as Tuzla, Akyatan and Yumurtalık Lagoons in Çukurova Delta in 

the Mediterranean coastal zone of our country will be examined. 

Key Words: Lagoon, biodiversity, wetlands, Çukurova Delta. 
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KIYISAL SULARDA ZARARLI ALG ARTIŞLARI, NEDENLERİ, SONUÇLARI 

Sevim POLAT 

ÖZET 

Mikroalglerin neden olduğu aşırı artışların kıyısal sularda görülme sıklığı son yıllarda artmış 

durumdadır. Zararlı alg artışları, toksik ya da zararlı alg türlerinin yoğunluğunun aşırı artması 

olarak tanımlanmaktadır. Alg artışları ışık, sıcaklık, besin düzeyleri gibi çevresel koşullar 

uygun olduğunda gerçekleşmekle birlikte, kıyısal sulara besin deşarjı gibi insan kaynaklı 

faktörler aşırı alg artışlarını tetikleyen etkenlerdir. Zararlı alg artışları doğal çevreyi ve hatta 

insan sağlığını olumsuz etkileyen olaylardır. Suda oksijen miktarının azalması, koku ve 

renklenme, balıklarda solungaçların tıkanması zararlı alg artışlarının doğrudan gözlemlenen 

fiziksel etkileri arasındadır. Ancak, zararlı alglerin ürettikleri toksinlerin biriktiği deniz 

ürünlerinin tüketilmesi ya da toksin içeren su ile herhangi bir şekilde temas halinde sucul 

canlılarda hatta kara hayvanlarında ölümler olabilmektedir. İnsanlarda ise, zehirlenme ve cilt 

lezyonları gibi sağlık problemleri, hatta ölümler görülebilmektedir. Zararlı alg artışları, su 

ürünlerinde kayıplar, insan sağlığına olan etkileri ve turizmi olumsuz etkilemesi nedeniyle aynı 

zamanda ciddi sosyoekonomik etkileri olan süreçlerdir. Zararlı alg artışlarının tamamen 

önlenmesi mümkün olmamakla birlikte, alınacak önlemlerle izlenmesi ve etkisinin azaltılması 

mümkündür. Kıyısal sularda besin kirliliğinin azaltılması, gemilerin balast suları ile türlerin 

taşınımının kontrolü, akuakültür faaliyetlerinin ekolojik olarak uygun alanlarda yapılması, 

biyolojik izleme çalışmaları zararlı alg artışlarının azaltılmasına ve kontrolüne katkı sağlayacak 

faaliyetlerdir. Bu çalışmada kıyısal sularda zararlı alg artışlarının nedenleri, sonuçları ve bu 

olaylara karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: zararlı alg, toksik alg, kıyısal sular, kirlilik. 

The Increase of Harmful Algae in Coastal Waters, Its Causes and Results 

ABSTRACT 

The prevalence of the increase caused by microalgae has risen in recent years. The increase in 

harmful algae is defined as the extraordinary increase in the intensity of toxic or harmful algae. 

While the increase in algae takes place when environmental conditions such as light, 

temperature and nutrient levels are convenient, human-induced factors such as discharge 

nutrients in coastal waters also trigger excessive increase in algae. Increase in harmful algae is 

a phenomenon affecting the natural environment and even human health adversely. decline in 

the amount of oxygen in water, odor and coloring, and congestion of gills in fish are among the 
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physical effects directly observed in the increase in harmful algae. However, the consumption 

of sea products in which the toxins the harmful algae produce may cause deaths in aquatic 

organisms and in land animals. In humans, such health problems as intoxication and skin 

lesions, even death, may be encountered. Increase in harmful algae is also a process with serious 

socioeconomic results due to the losses it causes in sea products and their effects on human 

health and tourism. Although it is not possible to completely prevent the increase in harmful 

algae, it is still possible to keep it under control with measures to be taken and thus minimize 

its effect. Minimizing nutrient pollution in coastal waters, monitoring the transportation of 

species through the ballast waters of ships, the administration of aqua cultural activities in 

ecologically appropriate areas and biological monitoring studies are among the steps to 

contribute to minimizing and taking under control the increase in harmful algae.  In this study, 

the causes and results of harmful algae increase and precautions that can be taken against these 

event were investigated. 

Key Words: harmful algae toxic algae, coastal waters, pollution. 

 

ÖLÜM SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA ANTALYA MERKEZLİ ULUSLARARASI 

CENAZE HİZMETLERİNİN SUNUM BİÇİMLERİ 

Adem SAĞIR 

ÖZET 

Ölümün tüketilmesi modern dönemde dünyanın yaşadığı bütün dönüşüm ve değişimlerin 

okunabileceği bir alandır. Çünkü ölüme bakış, toplumun bir aynası konumundadır. Bu 

yansımada gelenekselin kurduğu gündelik pratiklerin uzantısını görmek mümkün olduğu gibi  

ABSTRACT 

Studying death can be seen a field where the transformation of the world in the modern period. 

Because, die and dying practice reflects society. In this reflection, it’s not only possible to see 

the extension of daily experiences which the tradition has e 
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DETERMINATION OF PLOIDY LEVELS OF MANDARIN POPULATION 

OBTAINED BY BREEDING STUDIES 

Deniz SANAL 

Übeyit SEDAY 

Onur UYSAL 

ABSTRACT 

Seedlessness has great importance in citrus fruits. For this reason, seedlessness is chosen as 

the main target recently in breeding studies carried out in the world. Different methods such 

as mutation, somatic hybridization etc. are being used in order to obtain seedlessness. Studies 

indicate that individuals with tetraploid or triploid structure may appear from 2n x 2n 

hybrids. In this study the possibility of presence of tetraploidy or triploidy in hybrid 

individuals has been investigated. Flow cytometry was used to determine ploidy levels of 

individuals. The ploidy levels of 4497 hybrids planted between 2005 and 2013 were 

analyzed by flow cytometry. Plants were analyzed in Alata Horticultural Research Institute 

laboratory. As a result, a Clementine x Minneola hybrid was found to be triploid. 

Key Words: Citrus, ploidy level, flow cytometry. 

 

RECENT APPROACHES IN PLOIDY ANALYSIS IN CITRUS PLANTS 

Deniz SANAL 

Übeyit SEDAY 

Onur UYSAL 

ABSTRACT 

For many studies like biosystematics and breeding, variations in chromosome complement 

of species provide very useful information. The genome size and chromosome level 

differences influence a range of ecological characteristics in plants. Many techniques were 

being used for a long time for chromosome counting. Many studies were conducted on Citrus 

about chromosome level detection as well. But, ploidy level analysis in Citrus by cytogenetic 

methods is a slow and inadequate process. However, detecting polyploidy seems to be easier 

and much faster with flow cytometry. This article will briefly review the ploidy analysis in 

citrus plants from a methodological viewpoint. 

Key Words: Ploidy, flow cytometry, citrus. 
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ANESTEZİSTLERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE TRAKEOSTOMİ 

PROSEDÜRÜ, ENDİKASYONLARI VE YÖNETİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: 

ULUSAL BİR ANKET ÇALIŞMASI 

Mehmet SARGIN 

Betül BAŞARAN 

Mehmet Selçuk ULUER 

ÖZET 

Yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastaların yaklaşık % 11'inde trakeostomi işlemi 

gerçekleştirilir. Hastanın konuşmasına imkan vermesi, oral beslenmeyi kolaylaştırması, daha 

güvenli bir hava yolu sağlaması ve hastanın mobilizasyonunu arttırması gibi sebeplerden dolayı 

uzamış mekanik ventilatör (MV) ihtiyacı olan hastalarda faydalı olmaktadır. Trakeostomi ile 

ilgili çeşitli uluslararası anket çalışması mevcut olup bizde çalışmamızda ülkemizde 

anestezistlerin yoğun bakım ünitelerinde trakeostomi prosedürü, endikasyonları ve yönetimi ile 

ilgili uygulamalarını değerlendirmeyi amaçladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra elektronik 

ortamda anket katılımcılara ulaştırıldı. Anketin 1. bölümünde katılımcıların çalıştıkları 

hastanelerin demografik özellikleri, 2. bölümde trakeostomi ile ilgili uygulamaları, 3. bölümde 

trakeostomi komplikasyonları ve teknikleri ile ilgili değerlendirme yapan sorular yöneltildi. Her 

bir YBÜ?nden sadece sorumlu bir anestezistin ankete katılımı sağlanarak her bir kliniğin bu 

konu hakkındaki uygulamaları ve tercihleri değerlendirilmiş oldu. Ankete katılan merkezlerin 

% 43.7?si devlet hastanesi, % 42.3?ü ise eğitim hastanesiydi ve yaklaşık % 80?inde YBÜ yatak 

sayısı 11 ve üzerindeydi. YBÜ?nde rutinde en sık tercih edilen trakeostomi tekniğini % 47.9 ile 

peruktan teknik olup, bunlarında % 88.7?si YBÜ?nde gerçekleştirilmekteydi. Cerrahi 

trakeostomi işlemleri en sık (% 93) KBB uzmanlarınca, peruktan trakeostomi işlemleri ise en 

sık (% 87.4) Anestezi uzmanlarınca gerçekleştirilmekteydi. Perkütan trakeostomi için en sık 

tercih edilen teknik % 76.3 ile Ciaglia (Percutaneous dilatational tracheostomy) idi. 

Trakeostomi için en sık belirtilen endikasyon % 66.2 ile uzamış MV ihtiyacı olarak belirtildi. 

En sık tercih edilen trakeostomi kanülleri ise % 52.1 ile kaflı kanülleriydi. Trakeostomi sonrası 

erken dönemde en sık komplikasyon % 52.9 ile kompresyon ile kontrol edilebilen kanama iken 

geç dönemde en sık komplikasyon olarak % 61.5 ile kanülün çıkması yada malpozisyonu olarak 

belirtildi. Anestezi uzmanlarının trakeostomi yönetimi konusunda pek çok konuda ortak bir 

uygulama altında toplandığı görülmekte olup literatürde net olmayan trakoestomi kanül bakımı 
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gibi konularda ortak bir tavır söz konusu değildir. Bu çerçevede ulusal klavuzların oluşturulup 

yayınlanması gri çizgilerin netleşmesinde etkili olabileceğini düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, mekanik ventilasyon, anket. 

Anesthesiologists' Views On Tracheostomy Procedure, İndications And Management İn 

İntensive Care Units: A National Survey Study 

ABSTRACT 

In the intensive care unit (ICU), tracheostomy is performed in approximately 11% of the patients. It is 

useful for patients in need of prolonged mechanical ventilator (MV) for allowing speech, facilitating 

oral feeding, providing a safer airway and increasing patient mobilization. There are several 

international surveys about tracheostomy and we aimed to evaluate the anesthesiologists' practice in the 

intensive care units of the anesthesiologists about the tracheostomy procedures, indications and 

management. After obtaining the approval of the ethics committee, the questionnaire was delivered to 

the participants in an electronic environment. In the first part of the questionnaire, the participants were 

asked questions about the demographic features of the hospitals they work, the practices related to 

tracheostomy in the second section, and the tracheostomy complications and techniques in the third part. 

Only a responsible anesthesiologist from each ICU was included in the questionnaire and the practices 

and preferences of each clinic were evaluated. Of the centers surveyed, 43.7% were state hospitals, 

42.3% were educational hospitals, and about 80% had ICU beds of 11 and over. The most commonly 

preferred tracheostomy technique in the ICU was percutaneous technique with 47.9% and 88.7% of 

these were performed in ICU. Surgical tracheostomy procedures were performed most frequently by 

ENT specialists and percutaneous tracheostomy procedures were most commonly performed by 

anesthesiologists. The most preferred technique for percutaneous tracheostomy was Ciaglia 

(Percutaneous dilatational tracheostomy) with 76.3%. The most frequently indicated indication for 

tracheostomy was the need for prolonged MV with 66.2%. The most preferred tracheostomy cannulas 

were cuffed cannulae with 52.1%. The most common complication in the early period after 

tracheostomy was bleeding, which could be controlled by compression with 52.9%, whereas the most 

frequent complication was the emergence or malposition of the cannula with 61.5%. It is seen that 

anesthesiologists are gathered under common practice in many aspects of tracheostomy management 

and there is not a common attitude in the literature about the unclear tracheopomy cannula care. In this 

context, we think that the creation and publication of national guidelines can be effective in clarifying 

the gray lines.  

Key words: Tracheostomy, mechanical ventilation, survey. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL 

DENEYİMİ/ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

Leyla SARAÇ 

Eda MUŞTU 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının Okul Deneyimi/Öğretmenlik 

Uygulaması dersine yönelik tutumlarını sınıf ve cinsiyet açısından karşılaştırmaktır. Yöntem: 

Araştırmaya 53 kadın 52 erkek olmak üzere 105 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların yaş 

ortalaması 22.68±1.43?dür (Kadın= 22.38±1.15, Erkek= 22.98±1.63). Araştırmada veri 

toplamak amacı ile 20 maddelik 5?li Likert biçiminde hazırlanmış ?Okul Deneyimi Derslerine 

Yönelik Tutum Ölçeği? kullanılmıştır (Kılınç ve Salman, 2007). Ölçekten alınacak yüksek 

puanlar tutumun olumlu, düşük puanlar olumsuz olduğunu göstermektedir. Ölçeğin bu çalışma 

kapsamında elde edilen güvenirlik katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma 

bulguları 3. (Ort.= 3.91, SS= .59) ve 4. sınıf (Ort.= 3.86, SS= .59) öğrencilerinin okul 

deneyimi/öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutum puanları arasında anlamlı farka 

rastlanmamıştır, U= 1300.00, p>.05. Benzer şekilde kadın (Ort.= 3.95, SS= .63) ve erkek (Ort.= 

3.83, SS= .55) beden eğitimi öğretmen adaylarını tutum puanları arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur, U= 1146.00, p>.05. Sonuç: Araştırma bulguları sınıf ve 

cinsiyete göre karşılaştırıldığında, beden eğitimi öğretmen adaylarının okul 

deneyimi/öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutumlarında fark ortaya koymamış olsa da, 

ortalama değerler öğretmen adalarının tutum puanlarının ortalamanın üzerinde olacak düzeyde 

olumlu olduğunu ortaya koymuştur. 

Attitudes of Physical Education Teacher Candidates' toward School 

Experience/Teaching Practice Lessons 

ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study is to compare the attitudes of physical education teachers 

towards school experience/teaching practice course in terms of class and gender. Method: A 

total of 105 (53 female and 52 male) physical education teacher candidates participated in the 

study. The mean age of the participants was 22.68 ± 1.43 (Female = 22.38 ± 1.15, Male = 22.98 

± 1.63). In order to collect data the ?Attitudes toward School Experience Lessons?, which was 

prepared in 5 point Likert form with 20-items, was used (Kılınç and Salman, 2007). High scores 

from the scale show that the attitude is positive and the low scores are negative. The reliability 
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coefficient of the scale was calculated as .89. Findings: There were no significant differences 

between the attitude scores of the 3rd year students (M= 3.91, SD= .59) and 4th year students 

(M= 3.86, SD= .59), , U= 1300.00, p>.05. Similarly, it was found that there was no statistically 

significant difference between the female (M= 3.95, SD= .63) and male (M= 3.83, SD= .55) 

attitude scores of physical education teachers, U = 1146.00, p>. 05. Conclusion: Although the 

findings of the research showed no difference of attitude scores in terms of grade and gender, 

the average values showed that the attitude scores of the physical education teacher candidates 

toward school experience/teaching practice course were above the average. 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

328 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE YARA YERİNDEN İZOLE EDİLEN 

CANDİDA TÜRLERİNİN TANIMLANMASI VE ETEST YÖNTEMİYLE 

ANTİFUNGAL DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ 

Hafize SAV 

ÖZET 

Giriş: Candida türleri normalde cilt floramızda bulunan mikroorganizmalardır. Fakat 

immünsüpresyon,cerrahi operasyon, diabet,obezite  gibi durumlarda enfeksiyon etkeni 

olabilmektir. Bu çalışmada, hastanemizde yara enfeksiyonlarından izole edilen Candida 

türlerinin  tiplendirilerek antifungal duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Method: Ekim 2015 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

yara örneklerinde üreyen kandida türleri ve antifungal duyarlıkları çalışmaya dahil edilmiştir. 

Örnekler Sabouraud dekstroz agar (SDA) (Oxoid İngiltere) ekilmiştir Üreme saptanan 

mayaların germ tüp ve klamidospor oluşturması, 45 °C’de üremesi, SDA besiyerindeki koloni 

özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Tanımlamada ayrıca ticari yöntem Phoenix (Becton 

Dickinson, ABD )  kullanılmıştır. Klinisyen isteğine bağlı olarak 32 Candida izolatından  

antifungal (amfoterisin B, flukonazol, ve kaspofungin) duyarlılıkları E-test (AB Biodisk, İsveç) 

yöntemi ile araştırılmıştır 

Bulgular: İzole edilen 32 Candida türü 5 (%15.7 )C glabrata,5(%15.7) C tropicalis,15( %46.8) 

C albicans, (7)%21.8 C parapsilosis  olarak tanımlanmıştır. İzolatlar arasında 2 C glabrata 

izolatı flukonazole karşı doza bağlı duyarlılık gösterirken bir C parapsilosis izolatında 

kaspofungine direnç göstermiştir. Geometrik mean değerleri flukanozol için 3.77 

μg/mL,kaspofungin için 1.7 μg/mL, ve amfoterisin B için 0,85 μg/mL olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Hastanemizde yara kültürlerinden  izole edilen en sık tür C albicans dır. Türlerin 

antifungal duyarlılıkları incelendiğinde önemli direnç paternine rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Candida, antifungal,Etest,duyarlılık 

Identification Of Candida Species Isolated From A Wound In A Tertiary-Care Hospital 

And Determination Of Antifungal Susceptibility By E-Test Method 

ABSTRACT 

Introduction: Candida species are the microorganisms present on our skin flora. However, they 

may be  infection agents in case of conditions like immunsuppression, surgical operation, 
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diabetes, obesity. We aimed to make typing of strains, and determine the antifungal 

susceptibility of Candida species in this study. 

 Method: Between october 2015 and May 2017, Candida species isolated from wounds from 

the patients that come to Kayseri Education and Research Hospital, and their antifungal 

susceptibilities were included in the study. The samples were inoculaed onto Sabouraud 

Dextrose Agar(SDA)(Oxoid,England)  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. The 

antifungal amphotericin B(AMP), fluconazole (FLU), and caspofungin(CAS) susceptibility of 

32 Candida isolates were investigated by E-test (AB Biodisk, Sweeden) method depending on 

the clinician’s request.  

Findings: From 32 Candida strains, 5 (15.7%) C. glabrata, 5 (15.7%) C. tropicalis, 15 (46.8%) 

C. albicans, 7 (21.8 %) C. parapsilosis were identified.  Two C. glabrata strains were dose-

dependent susceptible to fluconazole, and one of the C. parapsilosis isolates were resistant to 

caspofungin. The geometric mean (GM) of the minimum inhibitory concentration (MIC) for 

FLU,  CAS and AMP was 3.77 μg/mL,1.7 μg/mL,0.85  μg/mL, respectively. 

Results: In our hospital, C. albicans, one of the Candida species isolated from the wound 

cultures is the first common species. The antifungal susceptibility of the species did not reveal 

any significant resistance patterns. 

Key Words: Candida, Antifungal, Etest, susceptibility 
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ATIK TÜRK KAHVESİ TELVESİ KULLANILARAK SENTETİK ATIKSULARDAN 

MALACHİTE GREEN'İN GİDERİLMESİ 

Serpil SAVCI 

Mutlu YALVAÇ 

Fatma KARADAĞ 

ÖZET 

Fast developments in sector of textile can cause significant environmental problems due to 

wastewater. The textile industries wastewater includes materials of non-biodegradable, dyes 

and chemicals. These substances reduce light transmission and photosynthetic activity in the 

receiving environment. For this reason, it is necessary to treat the textile wastewater. Adsorption 

is one of the best way for removal of dyes from wastewater. In this study, removal of malachite 

green from synthetic wastewater was investigated by adsorption. Dry spent Turkish coffee 

grounds (0,3 g/L at pH 10) used as an adsorbent. Effects of pH, initial dye concentration and 

time were studied. Isotherm and kinetic models were also studied. Langmuir Isotherm Model 

(R2=0,9983) is more suitable than Freundlich Model. Pseudo second order kinetic model is the 

best one for adsorption of malachite green from aqueous solution by spent Turkish coffee 

grounds. Thus, spent Turkish coffee grounds can effective and non-cost adsorbent for removal 

of Malachite green. 

Removal of Malachite Green from Synthetic Wastewater Using Spent Turkish coffee 

Grounds 

ABSTRACT 

Fast developments in sector of textile can cause significant environmental problems due to 

wastewater. The textile industries wastewater includes materials of non-biodegradable, dyes 

and chemicals. These substances reduce light transmission and photosynthetic activity in the 

receiving environment. For this reason, it is necessary to treat the textile wastewater. Adsorption 

is one of the best way for removal of dyes from wastewater. In this study, removal of malachite 

green from synthetic wastewater was investigated by adsorption. Dry spent Turkish coffee 

grounds (0,3 g/L at pH 10) used as an adsorbent. Effects of pH, initial dye concentration and 

time were studied. Isotherm and kinetic models were also studied. Langmuir Isotherm Model 

(R2=0,9983) is more suitable than Freundlich Model. Pseudo second order kinetic model is the 

best one for adsorption of malachite green from aqueous solution by spent Turkish coffee 

grounds. Thus, spent Turkish coffee grounds can effective and non-cost adsorbent for removal 

of Malachite green. 
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TÜRK MUTFAĞINDA KAHVALTI KÜLTÜRÜ 

Dilek SAY 

Mustafa Kadir ESEN 

Nuray GÜZELER 

ÖZET 

Kahvaltı, sabahın ilk kahvesini içmeden önce yapılan bir öğündür ve “kahve altı’’ kelimesinin 

değişikliğe uğramasıyla bu ismi almıştır. Sağlıklı beslenmede, güne dinamik başlamada ve gün içinde 

aktiviteyi verimli kullanmada sabah kahvaltısı büyük öneme sahiptir. Her ülkenin kendine göre 

gelenekleri ve yöresel yemekleri olduğu gibi kendine özgü kahvaltı alışkanlıkları da olabilmektedir. 

Kahvaltı alışkanlığının farklı olması o ülkede çeşitli yiyeceklerin olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel 

alışkanlıklarından da kaynaklanır. Bazı ülkeler kahvaltı öğününü geçiştirirken, bazı ülkeler de 

kahvaltıya büyük önem vermektedirler. Türkiye’nin çok geniş coğrafi bir yapıya sahip olması ve her 

bölgeye özgü çeşitli yiyecek içeceklerin olması, çok farklı ve zengin bir kahvaltı kültürü yaratmasına 

neden olmuştur. Geleneksel Türk kahvaltısında ülkemize özgü peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, tereyağı, 

kaymak, bal, sucuk, pastırma, simit ve çeşitli çörekler, yumurta, taze ve kuru sebze ve meyveler, 

demleme çay kahvaltı sofrasında yer almaktadır. Bu araştırmada kahvaltının tanımı, önemi, bazı 

ülkelerin kahvaltı kültürleri ile Türk kahvaltısı incelenmiştir. Ayrıca Türk kahvaltısında tüketilen 

yiyecek ve içecekler hakkında bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kahvaltı, Türk kahvaltısı. 

Breakfast Culture In Turkish Cuisine 

ABSTRACT 

Breakfast is a meal made before the first cup of coffee in the morning, and it received this name by 

changing the word “before the coffee”. Breakfast has the great importance in healthy nutrition, start the 

day dynamic and efficient use of the activity during the day. Each country has its own traditions and 

local dishes as well as its own breakfast habits. The different breakfast habits are not only different foods 

but also their social and cultural habits. While some countries are eating breakfast fast, some countries 

place great importance on breakfast. Because Turkey has a very large topography and various food-

drink according to each region, it creates a very different culture and a rich breakfast culture. In the 

traditional Turkish breakfast, cheese varieties specific to our country, olive varieties, butter, cream, 

honey, soujouk, pastrami, Turkish bagels and various buns, eggs, fresh and dry vegetables and fruits, 

brewing tea is located in the breakfast table. In this research, the definition and importance of breakfast, 

breakfast cultures of some countries and Turkish breakfast were examined. In addition, Turkish 

breakfast was informed about the food and drinks consumed. 

Key Words: Breakfast, Turkish Breakfast. 
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TMS KAPSAMINDA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

  Servet SAY 

Hasan HAKSES  

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK 

ÖZET 

Özellikle sanayi devriminden sonra gelişim göstermiş olan hızlı ve yetkin üretim teknikleriyle 

beraber, işletmeler ülke sınırları içerisinde kalmayıp yönlerini dış ülkelere çevirmişlerdir. En 

basit tanımıyla dış ticaret, politik veya ekonomik bir sınırla birbirinden ayrılan ülkelerin 

birbirlerine gerçekleştirmiş oldukları mal veya hizmet transferleridir. Günümüz iktisadi 

gelişmeleri göz önüne alındığında ise artık ülkeler bir ağ gibi birbirine bağlanmış, gelişimlerini 

ve üretimlerini küresel çerçevede planlamaya başlamışlardır. Artık dünyaya açılmak bilişim 

teknolojileri sayesinde her büyüklükte kişi veya kurum için ulaşılabilir bir düzeydedir. Ancak 

dünya pazarına girmek kolay olsa da işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması oldukça zordur. 

İşte bu noktada muhasebe ve muhasebe standartları işletmeye yol gösterir. Bu çalışmada dış 

ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda yol gösterici olan Türkiye Muhasebe 

Standartları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Muhasebe, TMS 

Accounting Of Foreign Trade Operations Within The Scope Of Turkish Accounting 

Standarts (IAS) 

ABSTRACT 

Especially with the fast and competent production techniques developed after the industrial 

revolution, the businesses did not stay within the borders of the country but turned their 

directions to foreign countries. Simply, foreign trade is the transfer of goods or services realized 

by countries separated by a political or economic border. Considering today's economic 

developments, countries are connected together as a network, and they have started to plan their 

development and production in a global framework. Now, opening up to the world is at an 

accessible level for people or institutions of all sizes through the use of information 

technologies. Although it is easy to enter the world market, it is very difficult to follow up and 

record the operations. At this point, accounting and accounting standards guide the businesses. 

In this study, the guiding regarding the recognition of foreign trade in Turkey Accounting 

Standards are discussed. 

Keywords: ForeignTrade, accounting, IAS 
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BANKALARIN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDEKİ ROLÜ 

Servet SAY 

Hasan HAKSES  

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK 

ÖZET 

Küreselleşme kavramının ekonomi ve teknoloji alanında ülkeleri etkilemesiyle ortaya çıkan 

gelişmeler, işletmenin ticari faaliyetlerini devam ettirirken bazı konulara daha da önem vermesi 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ülkeler arasında gelişen bu ekonomik hareketliliklerden sonra dış 

ticaret önemli ölçüde gelişmiş, işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde artış gerçekleşmiştir. Bu 

artışla beraber dış ticaret ağı ve yapısı kompleks bir hal alarak bu konuda da bilgi ve uzmanlık 

oluşmuştur.  Bu sebeple özellikle rekabette öne geçmek isteyen işletmeler bu alanda 

uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla çalışmak istemektedir. Bu kurumlardan bir tanesi de 

bankalardır. Bu bağlamda çalışmada bankacılık sistemi ve kurumları üzerinde durulmuş ve 

bankaların uluslararası ticarette üslendikleri aktif rolden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Banka, Bankacılık İşlemleri, Dış Ticaret 

The Role Of Banks In Foreign Trade Operations 

ABSTRACT 

The developments that emerged with the effect of the globalization conceptin fluencing 

countries in thefield of economics and technology have led to the fact that 

theenterprisegivesmoreimportancetosomeissueswhilecontinuingitscommercialactivities. After 

these economic movements among the countries, foreigntrade has improvedsignificantly, and 

thequality and quantity of operations has increased. With this increase, theforeign trade network 

and structure became complex and knowledge and expertise were formed in thisregard. 

Forthisreason, especially theenterprises that want to get ahead in the competition want to work 

with people and institutions specialized in this field. One of these institutions are banks. In this 

context, the banking systeman dinstitutionsareemphasizedand the active role of banks in 

international trade is mentioned. 

Keywords: Bank, Banking Operations, ForeignTrade.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN (AB) ÖRGÜT YAPISI İÇERİSİNDE BULUNAN MALİ 

KURUMLAR 

Servet SAY 

Hasan HAKSES  

Mehmet BÜYÜKÇİÇEK 

ÖZET 

Avrupa Birliği’nin (AB) resmi internet sitesinde yapılan tanımlamaya göre AB, demokratik Avrupa 

ülkelerinden oluşan, vatandaşlarının hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan 

bir ailedir. Bugün dünyanın en ileri ekonomik bütünleşme aşamasındaki bölgesel blok olan AB, en son 

Hırvatistan’ın da katılımıyla 28 üyeli bir birlik haline gelmiştir. AB’nin zaman içinde gösterdiği 

performansla uluslararası ekonomide ulaştığı güç, diğer ülkeler için bu oluşum içinde yer almayı 

istemelerine sebep olmaktadır. AB mali yardımı, aday ülkeleri, birliğin kurallarına, politikalarına ve 

standartlarına daha yakın hale getirmekte ve böylece vatandaşları için daha iyi bir yaşam kalitesi 

sağlamaktadır. AB, Birleşik Devletler gibi bir federasyon değildir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e 

benzer hükümetler arasında bir iş birliği organizasyonu da değildir. Bu anlamda AB için kendine özgü 

bir yapısı vardır yani benzersizdir denilebilir. Bu çalışmada AB’yi benzersiz kılan kurumsal yapısından 

bahsedilerek mali kurumları hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: AB, Üye Devlet, Mali Kurumlar 

Financial Institutions Within The Organizational Structure Of The European Unıon (EU) 

ABSTRACT 

According to the European Union's (EU) official website, the EU is a family of democratic European 

countries that works to improve the lives of their citizens and to create a better world. The EU, the 

regional bloc at the most advanced economic integration stage of the world, has become a 28-member 

union with the participation of the latest Croatia. With the EU's performance over time, the power that 

it has achieved in the international economy causes it to want to take part in this process for other 

countries. EU financial assistance makes the candidate countries closer to the rules, policies and 

standards of the union and thus provides a better quality of life for their citizens. The EU is not a 

federation like the United States. It is also not a cooperation organization between governments similar 

to the United Nations. In this sense, it has a unique structure for the EU. In this study, the institutional 

structure which makes the EU unique will be discussed and financial institutions will be informed. 

Keywords: EU, MemberCountries, Financial Institutions 
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SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE KADINLARIN İŞGÜCÜNE 

KATILIM DÜZEYİNİN ANALİZİ 

Sima SAYAR 

Okan DEMİR 

 

ÖZET 

Türkiye’de tarım sektörünün ekonomideki yeri oldukça önemlidir. Türkiye’de olduğu gibi 

Erzurum’da da tarım sektörü istihdamda önemli bir yer tutmaktadır. Tarımsal üretimde kadın 

emeği, potansiyel bir işgücü olarak ücretsiz aile işçisi statüsündedir. Bu çalışmada, iklim şartları 

ve coğrafi yapısı nedeniyle bitkisel üretimden ziyade hayvansal üretimin daha yoğun yapıldığı, 

Erzurum ili Pasinler İlçesinde faaliyet gösteren süt sığırcılığı işletmelerinde kadınların işgücüne 

katılımları analiz edilmiştir. Bu bağlamda, tarım işletmesinde kadın emeğinin yoğunluğu, 

yoğunluğa etki eden sosyo-ekonomik faktörler ve işletmelerin tarımsal yapısı irdelenmiştir. 22 

kırsal mahallede 135 işletmede uygulanan anketlere dayalı olarak elde edilen birincil veriler, 

istatistik analizlerle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kadınlar tarımsal üretimde 

ortalama olarak yılda 976.3 saat, günde 2.6 saat çalışmaktadır. Yıllık kadın emeğinin %59.1’i 

süt ürünleri üretiminde, %32.1’i hayvancılıkta ve %8.8’i ise bitkisel üretimde kullanılmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre kadınlar bitkisel üretimde en fazla çapalamada, hayvansal üretimde 

ise tereyağı, peynir yapımında ve süt sağımında emek yoğun olarak çalışmaktadır. Yöreye 

yapılacak doğru yayım hizmetleri, fuar gezileri, halk eğitim kurslarının kadınları daha 

donanımlı hale getireceği önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Emeği, Süt sığırcılığı, Erzurum 

Analysis Of Female Labor In Dairy Cattle Enterprises: The Case Study Pasinler Of 

Erzurum Province  

ABSTRACT 

In Turkey, where the economy of the agricultural sector is very important. As in Turkey, it holds an 

important place in the agriculture sector in Erzurum employment. In agricultural production, 

women's labor is viewed as a latent labor force and women are at the status of the unpaid family 

worker. In this study, the participation of women in labor force in dairy cattle enterprises was 

analyzed in Erzurum, Pasinler province where the animal production was made more intense from 

vegetal production due to climate conditions and geographical structure. In this context, the density 

of female labor in agriculture, the socio-economic factors affecting density, and the agricultural 

structure of enterprises are examined. The primary data obtained from 135 surveys in 22 villages 
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were evaluated by statistical analyzes. According to the findings, women work on average 976.3 

hours per year in agricultural production, 2.6 hours per day. 59.1% of the annual female labor is used 

in dairy products production, 32.1% in livestock production and 8.8% in crop production. According 

to the results of the research, women are working intensively on hoeing work, butter and cheese 

making, and milking. It is suggested that agricultural extension activities, fair visits and public 

education courses for the women to be made in the region will make women more equipped.. 

KeyWords: Women's labor, dairycattle, Erzurum 

 

“OĞUZNAMƏ” EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ İSLAMİ GÖRÜŞLƏR 

Qalib SAYILOV 

XÜLASƏ 

Göründüyü kimi, islam dini “Oğuznamə” ənənəsində daim inkişaf edən, zənginləşən xətt üzrə 

davam etmiş, tanrıçılıq ənənəsinə transformasiya olunaraq, onu aradan qaldırmış və oğuz epik 

ənənəsinin bütün ruhuna hopmuşdur. “Oğuznamə” eposu oğuz türklərinin ana kitabı kimi onun 

düşüncə tarixinin bütün inkişaf səviyyələrini özündə əks etdirir. “Oğuznamə” türklərin milli 

şüur hadisəsidir. Oğuznamələrin meydana gəlməsinə səbəb olan bu türkçülük şüurudur. İslamın 

qəbulundan sonra türk mifoloji sistemində və epik ənənəsində əski mifoloji personajların yeni 

dini personajlarla əvəzlənməsi “Oğuznamə”ni “folkor və islam” probleminin öyrənilməsində 

əvəzsiz qaynağa çevirir. 

Aşar sözlər: folklor, islam dini, “Oğuznamə”, epik ənənə, Azərbaycan folkloru 

Islamic Opinions In “Oghuzname” Epic Tradition 

ABSTRACT 

As it is seen, the Islam religion has always continued towards the developed, rich line in the tradition 

“Oghuzname”, transforming to the tradition of limitless power has eliminated it and has been absorbed 

the whole spirit of the Oghuz epic tradition. As the main book of the Oghuz Turks the epos 

“Oghuzname” reflects all the development levels of its thinking history. “Oghuzname” is the national 

consciousness event of the Turks. The reason of the formation of the Oghuznames is the Turkism 

consciousness. After accepting Islam religion in Turkic mythological system and epic tradition the 

substitution of the ancient mythological personages with the new religious personages makes the 

“Oghuzname” the peerless source in investigating the problem of “folklore and Islam”.  

Key words: folklore, Islam religion, Oghuzname, epic tradition, Azerbaijan folklore 
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THE PHENOMENON OF EDUCATIONAL TOURISM AS INTERCULTURAL 

INTERACTION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Ghalib SAYİLOV 

Svetlana Petrovna ANZOROVA 

ABSTRACT 

In this article principles of effective realization of pedagogical potential of educational tourism 

are revealed. In terms of modernization, tourism, as an important factor in the country's 

economic development, also acquires new forms, including educational activities.  

Key words: Educational tourism, All-Russian master class of native teachers, including 

Russian, languages (hereinafter VMC), all-Russian civil identity, patriotism 

 

SAĞLIKLI BESLENME ANLAMINDA EKMEĞİN ÖNEMİ VE EKMEKLE İLGİLİ 

GÜNCEL MEVZUAT BİLGİLERİ 

Seher SERİN 

Sedat SAYAR 

ÖZET 

Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim 

kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın tekniğine 

uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması ve pişirilmesi ile elde edilen gıda 

ürünüdür.  Bu tanıma ek olarak insan beslenmesinde karbonhidrat ve protein kaynağı olarak besleyici 

özelliklere sahiptir. Eski tarihlerden günümüze kadar, besleyici özelliğinin yanında ekonomik ve kolay 

ulaşılabilir olması ile Türkiye’de ve tüm dünyada toplumun en temel besin kaynağı olmuştur. Son 

zamanlarda toplumun sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi, doğal, katkısız ve besin değeri 

artırılmış fonksiyonel gıda grubuna giren ekmek çeşitlerini tüketime eğilimini artırmıştır. Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı bir proje sonuç raporuna göre tarımsal sanayiye yön veren önemli 

etkenlerin başında tüketici tercihleri gelmektedir ve üretici, un sanayi, fırınlar, tüketiciler buğdayın 

tarladan sofraya kadar uzanan serüveninde birbirine destekleyen ve birbirine yön veren önemli dört 

halka olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda beslenme konusunda bilinçlenme, tüketici taleplerini 

değiştirmiş, bu değişim yukarıda bahsedilen diğer üretici gruplarını etkilemiş ve piyasadaki ekmek 

çeşitleri artmıştır. Bununla birlikte ekmeğin doğal ve katkısız olarak üretilmesi amacıyla, ekmek üretim 

şekline bazı yasal kısıtlamalar getirilmiştir. Ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili mevzuat düzenlemesi ilk 
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defa 20/8/1997 tarih ve 23086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 04/1/2012 tarih 

ve 28163 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek 

Çeşitleri Tebliğinde (Tebliğ No: 2012/2) getirilen değişiklik ile ekmekteki azami tuz oranı yüzde 

1,75’ten, 1,5'e indirilmiştir. 30/6/2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile ekmekte bulunan bazı katkı maddeleri yasaklanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında sağlıklı beslenme anlamında ekmeğin artan öneminin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak hem ekmek hem de un ile ilgili mevzuatlarda yapılan en son 

değişiklikler irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ekmek, ekmek çeşitleri, katkı maddeleri. 

The Importance Of Bread In Healthy Nutrition And Current Legislation About Bread 

ABSTRACT 

Wheat flour; water, salt, yeast (Saccharomyces cerevisiae), sugar, enzymes, vital gluten and permitted 

additives are the main components of bread formulation. Dough is obtained by kneading, shaping and 

fermenting the ingredients, and finally bread is obtained by baking the dough in an oven. Basic 

nutritional components of bread are the carbohydrates and proteins. It is the most basic food source of 

the society with its economical and easily accessible properties in many countries. Recently, the 

awareness of the society about healthy nutrition has increased the tendency to consume the bread 

varieties which are include some functional food group, additive-free and fortified bread. According to 

a report of Ministry of Food, Agriculture and Livestock of Turkey, consumer preferences are one of the 

most important factors that direct the agricultural industry. Producers, flour industry, bakery industry 

and consumers were evaluated as the four important rings in this report, that support each other and give 

direction to each other in wheat’s adventure from field to table. In this context, awareness of nutrition 

has changed the consumer demands and this change has influenced the other producer groups mentioned 

above, and increased the bread varieties in markets. However, in order to produce bread naturally and 

unadulterated, some legal restrictions have been imposed on bread production. Legislation on bread and 

bread types was first published in the Official Gazette dated 20/8/1997 and numbered 23086 and has 

come into force. With the amendment to the Turkish Food Codex-Bread and Bread Varieties 

Communique (Communique No: 2012/2), which came into force after being published in the Official 

Gazette dated 04/1/2012 and numbered 28163, the maximum salt content in bread is reduced from 

1.75%, to 1.50%. The Turkish Food Codex Regulation on Food Additives, published in the Official 

Gazette dated 30/6/2013 and numbered 28693, prohibits some additives in bread. In this study, it is 

aimed to reveal the growing importance of bread in terms of healthy nutrition. In addition, the most 

recent amendments to the legislation concerning both bread and flour are also discussed. 

Key Words: Bread, bread varieties, additives. 
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POTANSİYEL TİP-II DİRENÇLİ NİŞASTA İÇEREN BAZI ÖRNEKLERİN 

BESLENME SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Seher SERİN 

Sedat SAYAR 

ÖZET 

Gıdalarda bulunan dirençli nişasta besinsel lif gibi işlev görmektedir. Dolayısı ile mide ve ince 

bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçer. Bu işlemler sırasında safra asitlerini de kısmen 

bağlayarak kolesterol azaltımında yararlı olmaktadır. Dirençli nişasta tipleri fiziksel ve kimyasal 

özellikleri bakımından Tip1, Tip2, Tip3 ve Tip4 olarak dört gruba ayrılmıştır. Pişmemiş patates 

nişastası, yeşil muz nişastası, sorgum ve yüksek amilozlu mısır nişastası, enzimatik hidrolize yüksek 

direnç gösteren, Tip2 nişastaya örneklerdir. Gıda maddelerinde bulunan nişastanın sindirilebilirliği 

birçok sebepten dolayı farklılıklar göstermektedir. Bunlar gıdaya bağlı olmayan faktörler ve gıda 

kaynaklı faktörlerdir. Durum buğdayı makarnasında pişme sırasında nişasta jelatinizasyonu ve protein 

koagülasyonu sonucu önemli yapısal değişiklikler gerçekleşmektedir. Makarna compakt bir yapıya 

sahip katı halde tüketilen bir gıdadır ve yutmadan önce çok çiğneme gerektirmez. Mideye ulaştığında 

ise hala büyük katı partiküller halindedir. Kompakt tekstür ve büyük partikül boyutu sindirim 

enzimlerinin yüzey alanı dışındaki diğer nişasta granüllerine ulaşımını kısıtlar. Bu kısıt aynı oranda 

makarnanın sindirimini de kısıtlamış olur. İnsanlar tarafından sıkça tüketilen ve potansiyel dirençli 

nişasta kaynağı olarak bilinen bir diğer gıda maddesi ise muzdur. Olgunlaşmamış muz unu %73,4 

toplam nişasta, %17,5 dirençli nişasta ve %14,5 diyet lifi içeriğine sahiptir. Birkaç çalışmada 

olgunlaşmamış muzun dirençli nişasta içeriği nedeniyle insan sağlığı açısından tüketiminin yararlı 

olduğu önerilmiştir. Günümüzde yaygın olarak tüketilen bir başka nişastalı ürün olan patates, en popüler 

karbonhidrat kaynaklarından biridir. Farklı yapıya sahip doğal nişasta granülleri arasında enzimatik 

yıkıma karşı en fazla direnç gösteren patates nişastası granülleridir. Bu çalışma kapsamında potansiyel 

Tip-II dirençli nişasta içerdiği düşünülen farklı örneklere (olgunlaşmamış muz, al-dante makarna ve 20 

dak. haşlanmış patates) nişasta sindirilebilirlilik özelliklerini belirlemek amacıyla in vitro sindirim 

analizi Minekus vd. (2014) tarafından geliştirilen yöntem temel alınarak yapılmıştır. İn vitro sindirimi 

tamamlanan örneklerin safra asitleri bağlama kapasiteleri (SABK) belirlenmiştir.  Örneklerin tahmini 

glisemik indeks değerleri in vitro koşullarda Englyst vd. (1992) ve Regand vd. (2011) metotları 

kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin toplam nişasta ve toplam diyet lifi (TDF) bileşimleri 

incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu örneklerin SABK değerleri al-dante makarnanın %5,15, yeşil 

muz ununun %5,88, 20 dak. haşlanmış patatesin ise %8,31 olarak belirlenmiştir. TDF içerikleri ise 

sırasıyla %16,19; %19,42 ve %5,03 olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışma BAP tarafından desteklenmektedir. (Proje No: 2016-1-TP3-1397) 
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Tip-II dirençli nişasta, in vitro sindirim. 

Investigation Of Some Foods Containing Type-II Resistant Starch In Terms Of Nutritional 

Health 

ABSTRACT 

Resistant starch acts as dietary fiber in foods. Therefore, it passes into the large intestine without 

digestion in the stomach and small intestine. It is also useful in reducing cholesterol by partially binding 

bile acids during these procedures. Resistant starch types are divided into four groups as Type1, Type2, 

Type3 and Type4 in terms of their physical and chemical properties. Uncooked potato starch, green 

banana starch, sorghum and high amylose corn starch are examples of Type 2 starch, which exhibit high 

resistance to enzymatic hydrolysis. The digestibility of starch in foodstuffs varies for many reasons. 

These are non-food-related factors and food-borne factors. During the cooking of durum wheat pasta, 

important structural changes occur due to starch gelatinization and protein coagulation. Pasta is a solid-

state food with a compact structure and does not require much chewing before swallowing. When it 

reaches the stomach it is still in the form of large solid particles. Compact texture and large particle size 

restrict the access of digestive enzymes to other starch granules other than the surface area. This 

restriction also restricts the digestion of the pasta at the same rate. Another food that is commonly 

consumed by humans and known as a potential resistant starch source is banana. Unripe banana flour 

has 73.4% total starch, 17.5% resistant starch and 14.5% dietary fiber content. In a few studies, it was 

proposed that the consumption of unripe bananas in terms of human health is beneficial due to the 

resistant starch content. Potato, another starchy product that is widely consumed today, is one of the 

most popular carbohydrate sources. Among the natural starch granules of different structure, potato 

starch granules are the most resistant to enzymatic degradation. In this study, in vitro digestion analysis 

to determine the starch digestibility characteristics of different samples (Unripe bananas, al-dante pasta 

and 20 min boiled potatoes), which are considered to contain potential Type-II resistant starch according 

to the method of Minekus et al. (2014). After in vitro digestion, bile acid binding capacities (SABK) 

were determined. The estimated glycemic index values of the samples were measured according to 

method of Englyst et al. (1992) and Regand et al. (2011). Total starch and total dietary fiber (TDF) 

compositions of the samples were examined. SABK values of the samples were determined as 5,15% 

for al-dante pasta, 5,88% for green banana flour, 8.31%. for 20 min. boiled potatoes. TDF contents were 

determined as 16.19%, 19.42% and 5.03% respectively.  

This work is supported by BAP. (Project No: 2016-1-TP3-1397 

Key Words: Type-II resistant starch, in vitro digestion 
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GÜVENLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINI ETKİLEYEN ERGONOMİK RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülten SESLİOKUYUCU 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

İş sağlığı ve güvenliğinde, ergonomik uyumun sağlanması, çalışanların işlerinde daha verimli 

olabilmeleri ve iş kazalarının en aza indirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Güvenlik 

sektörü çalışanlarının, birçok kişinin güvenliğini sağlamak gibi önemli bir sorumlulukları 

bulunması nedeniyle işlerini yaparken sürekli dikkat ve teyakkuz halinde olmaları 

gerekmektedir. Bu nedenle güvenlik sektöründe de iş sağlığı ve güvenliği açısından ergonomik 

risklerin belirlenmesi ve incelenmesi önemlidir. Bu araştırmada güvenlik hizmeti çalışanlarında 

ergonomik risk faktörlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, hassas bölgeleri 

koruma görevi olan güvenlik personelinin çalışma pozisyonları değerlendirilmiş ve ergonomik 

risk değerlendirme yöntemlerinden olan Hızlı Maruziyet Değerlendirme (Quick Exposure 

Check, QEC) ölçütü kullanılarak risk oluşturan faktörler araştırılmıştır. Aynı işi yapan 20 

güvenlik çalışanı için gerçekleştirilen çalışmada, sıklıkla tekrarladıkları 3 farklı iş için QEC 

sonuçları incelenmiştir. Değerlendirmeye göre işler, ergonomik risk oluşturma açısından kabul 

edilebilir seviyede bulunmasına rağmen, çalışanların işlerini yaparken çok stresli oldukları ve 

sürekli teyakkuz halinde olmanın aşırı zorlanmaya sebep olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Güvenlik Çalışanları, Hızlı Maruziyet 

Değerlendirmesi 

Evaluation of Ergonomic Risk Factors Affecting Security Services Employees 

ABSTRACT 

In occupational health and safety, ergonomic compliance is very important in terms of ensuring 

that employees are more efficient in their work and minimize occupational accidents. Security 

sector employees need to be in constant attention and vigilance when doing their jobs because 

they have an important responsibility to ensure the safety of many people. Therefore, it is 

important to determine and examine the ergonomic risks in terms of occupational health and 

safety in the security sector. In this study, ergonomic risk factors on security service workers 

were evaluated. In this context, the working positions of the security personnel who are in 

charge of protecting sensitive areas were evaluated and the factors constitute a risk were 
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investigated by using the Quick Exposure Check (QEC) criterion which is one of the ergonomic 

risk assessment methods. In this study, the results of QEC were examined for 3 different tasks 

frequently repeated by security personnel. According to the assessment, although the tasks are 

at an acceptable level in terms of ergonomic risk creation, it has been determined that the 

employees are very stressful in doing their job and that being in constant vigilance causes 

excessive strain. 

Key Words: Occupational Health and Safety, Ergonomics, Security Employees, Quick 

Exposure Check 

 

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİDE 5. YIL SONUÇLARIMIZ 

Hakan SEYİT 

Badel ARSLAN 

ÖZET 

Morbid obezitenin cerrahi tedavisinde yaygın olarak kullanılan Laparoskopik Sleeve 

Gastrektomi (LSG) etkin bir kilo kaybı ve komorbid hastalıkların tedavisine de olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Kliniğimizde Morbid obezite tanısıyla LSG uygulanan hastaların retrospektif 

olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Nisan 2013- Mayıs 2018 tarihleri arasında kliniğimizde 

morbid obezite nedeniyle LSG yapılan 1296 hastanın sonuçları retrospektif olarak tarandı. 

Hastaların demografik bulguları,  ameliyat öncesi ve sonrası BMI değerleri, eşlik eden 

komorbid hastalıkların remisyon ve rezolüsyon sonuçları, ameliyat süresi, rezeksiyon materyal 

volümü, morbidite ve mortalite oranları kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen 1296 hastanın yaş 

ortalaması 38 yıl olup 969'u kadın idi. Ameliyat öncesi ortalama BMI değeri 47 kg/m2, ameliyat 

sonrası 1-6-12. ay ortalama BMI değerleri sırasıyla 42-39-32 kg/m2 olarak saptandı. Komorbid 

hastalıkların takibinde Diabetüs mellitüs %81 (%54 remisyon, %27 rezolüsyon), hipertansiyon 

%40, uyku apne %100 oranında düzeldi. Ortalama ameliyat süresi 45 dk ve rezeksiyon ateryal 

volümü 1279 cc saptandı. Serimizde endoskopik ve girişimsel radyoloji ile tedavi edilen 

literatür ile uyumlu olarak %2 oranında major komplikasyon izlendi. Takipte 2 hasta emboli, 

bir hasta kaçak sonrası intraabdominal sepsis nedeniyle ex oldu. Sleeve gastrektomi yöntemi 

obezite tedavisinde hastaların kilo vermesini kolaylaştıran ve aynı zamanda obeziteye sekonder 

gelişen yandaş hastalıkların iyileşmesini sağlayan güvenli bir yöntemdir. 

Anahtar Kelime: Morbid obezite, Sleeve gastrektomi, Komorbidite. 
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Our 5th Year Results in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy 

ABSTRACT 

Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG), which is widely used in the surgical treatment of 

morbid obesity, contributes positively to the effective weight loss and treatment of comorbid 

diseases. The aim of this study was to retrospectively evaluate the patients who underwent LSG 

treatment for morbid obesity.The results of 1296 patients who underwent LSG for morbid 

obesity between April 2013 and May 2018 were retrospectively reviewed. Demographic 

findings, preoperative and postoperative BMI values, remission and resolution results of co-

morbid diseases, operative time, resection material volume, morbidity and mortality rates were 

recorded.The mean age of 1296 patients included in the study was 38 years and 969 were 

women. The mean preoperative BMI value was 47 kg / m2, after surgery 1-6-12. mean BMI 

values were 42-39-32 kg / m2, respectively. In the follow-up of comorbid diseases, Diabetes 

mellitus improved by 81% (% 54 remission, 27% resolution), hypertension 40% and sleep 

apnea 100%. Mean operation time was 45 min and resection volume was 1279 cc. In our series, 

a major complication rate of 2% was observed in accordance with the literature treated with 

endoscopic and interventional radiology. In the follow-up, 2 patients were emboli, one patient 

was ex-leaked due to intraabdominal sepsis. Sleeve gastrectomy method is a safe method that 

helps patients to lose weight in obesity treatment and at the same time improve the 

comorbidities secondary to obesity. 

Key words: Morbid obesity, Sleeve gastrectomy, Comorbidity 
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SOKAK EKONOMİSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ VE GERİ DÖNÜŞÜMCÜLÜK 

Osman SİRKECİ 

Kamuran ELBEYOĞLU 

ÖZET 

Çevre insanların, hayvanların ve bitkilerin birlikte var olduğu ve birbirini etkilediği bir ortam 

olarak tanımlanabilir. Hayvanlar ve bitkilerle ortak olarak paylaştığımız bu dünyada kendinin 

ve içinde yaşadığı çevrenin farkında olan tek varlık olarak insan, aynı zamanda içinde yaşadığı 

dünyayı en fazla kirleten ve kaynaklarını sanki sonsuzmuş gibi kullanan tek varlıktır. İnsanın 

kendinin ve içinde yaşadığı evrenin farkında olan bir varlık olması aynı zamanda çevre bilinci 

ve sorumluluğu kavramlarının da temellendiği yerdir. Çevre bilinci çevre bilgisiyle birlikte 

çevre sorunlarından kaynaklanan korkular, kızgınlıklar, huzursuzluklar, değer yargıları ve 

çevre sorunlarının çözümüne hazır bulunuşluk gibi kişilerin çevreye yararlı davranışlara karşı 

gösterdikleri olumlu veya olumsuz tavır ve düşüncelerin hepsini kapsar. Çevre bilinci ve geri 

dönüşümcülük sokak ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sokak ekonomisi ortaya çıkışı 

itibariyle nasıl ki serbes piyasa ekonomisinin başarısızlıklarında ve dışsallıklarında yaşama 

şansı bulduysa burada filizlendi büyüdüyse çevre kirliliği de piyasa ekonomisinin kapitalizmin 

hatta başka bir değişle vahşi kapitalizmin bireysel çıkarları uğruna maksimal karları uğruna 

çevreyi kirletmesidir. Sokak ekonomisi serbest piyasa ekonomisinin sermaye birikimciliği 

esasıyla yürütülen kapitalizmin başarısızlıklarında, dışsallıklarında ve üçüncü olarak çevre 

tahribatında gelişmektedir. işsizlik ve ve dar gelirlerle sadece kıt kanaat boğaz tokluğuna 

çalışmaya razı olan milyonlarca insan yeryüzünün metropollerinin sokaklarını, çöp bidonlarını 

ve hatta sahillerini, plajlarını ya gönüllü olarak ya da geri dönüşümcülük sektöründe 

çalışanlarda olduğu gibi sokaklara terk edilen milyarlarca dolarlık atık değeri her türlü riske 

ragmen?hastalık, sosyal güvencesizlik, şiddet, yeraltı kanunlarına tabi olma, mafyayla 

mücadele koşullarında, buna bir de ilaveten sokaklarda yürütülen faaliyetlerin hukuken yasak 

ilan edilmesi nedeniyle zabıtaya karşı da direnerek ve mücadele ederek ?sokaklarımızı 

temizleme mücadelesini sürdürmektedirler. Aslında sokaklarda geri dönüşüm işçisi, geri 

dönüşümciler, atık toplayıcılar, kağıt toplayıcılar isimleriyle adlandırılan ülkemizde 500 bin, 

dünyada 200 milyona yakın insanın atıklardan ve çöplerden bulduklarıyla geçimlerini temin 

ettikleri tahmin edilmektedir. Bu küme aslında doğrudan doğruya bilinçli bir yaklaşımla, yani 

çevre bilinci ile hareket etmemelerine rağmen dolaylı olarak gayri iradi bir şekilde çevre 

kirliliğine ve çevre sorunlarına çare üretmektedirler. Eğer araştırmacılar, politika yapıcılar, 

akademisyenler olayı doğru algılayıp doğru analiz ederse ve senteze ulaşabilirse sokaklarda 
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kendiliğinden ve gönüllü olarak, atıkları yeniden katma değere dönüştüren bu kümeyi çevre 

gönüllüleri olarak kazanabilirler ve çevre sorunlarının çözümünde önemli aktörler olarak kent 

yaşamına entegre edebilirler. 

ABSTRACT 

The environment can be defined as a habitat where people, animals and plants coexist and 

influence each other. In this World, which we share in common with animals and plants, a 

human being is the only being who is aware of the environment in which one lives, yet the 

human being is also the only one, who pollutes the world in which one lives, and uses the 

world?s resources as if they were eternal. A person?s being aware of oneself and the universe, 

in which one lives, is the foundation of the concepts of environmental awareness and 

responsibility. Environmental awareness, together with environmental knowledge, covers all 

the positive or negative attitudes and thoughts of the people towards environmental behaviors 

such as fears, resentments, unrest, value judgments and readiness to solve environmental 

problems. Environmental awareness and recycling are an integral part of street economy. As 

the emergence of street economy has evolved and found a chance to live in the failures and 

externalities of the market economy, environmental pollution is the pollution of the habitat by 

the market economy, or in other words, by wild capitalism for the sake of the individual interests 

or maximal profits. Street economy is evolving in the failures, externalities and environmental 

destruction of capitalism carried out on the basis of capital accumulation of free market 

economy. Millions of people, who are willing to work only with scarcity and low incomes and 

consent to live from hand to mouth, continue their struggle of cleaning the streets, garbage bins 

and even the beaches either voluntarily or as in the case of recycling workers, despite all the 

risks such as disease, social insecurity, violence, being subject to underground laws, the struggle 

against mafia, and also struggle against police for the reason that the activities carried out in the 

streets are legally prohibited, cleaning the waste left in the streets, which is worth billions of 

dollars, in the metropoles of the world. In fact, it is estimated that around 500,000 people in our 

country and around 200 million people in the world, who are named as recycling workers, 

recyclists, waste collectors, paper collectors in the streets, provide their livelihood through the 

wastes. Although this group does not act directly with a conscious approach, in other words 

with an environmental awareness, they indirectly involuntarily produce solutions to 

environmental pollution and environmental problems. If researchers, policymakers, 

academicians correctly perceive the event and analyze it correctly, they can win this group, who 

spontaneously and voluntarily transforms waste into added value, as environmental volunteers 

and integrate them into urban life as important actors in the solution of environmental problems. 
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ORTADOĞU'YA YERLEŞEN BOŞNAK VE BATI RUMELİ BÖLGESİ’NDEN 

GELEN DİĞER MUHACİRLER (1867-1941) 

Redžep ŠKRİJELJ 

ÖZET 

1867 yılında ilan edilen Sultan fermanıyla birlikte Belgrad, Semendere, Özice, Şabaç, Kladova 

şehirlerinin sembolik şekilde Sırplara devredilmesiyle birlikte yerel Müslüman nüfusu Muhacir 

Komisyonları tarafından kısmen Drina Vadisi, Rumeli ve Anadolu topraklarına yerleştirmiştir. 

1877. yılın Aralık ayında Osmanlı-Sırp Savaşı’nın başlamasıyla birlikte birkaç cepheye 

dağılmış olduklarından ötürü Osmanlı birlikleri, Niş, Pirot, Topliçe ve Vranyе bölgelerine Sırp 

ordusu istilâsını ve Müslüman nüfusun kovulması sürecini durdurmakta başarılı olmamıştır. 

1878 yılında yer alan Berlin Kongresi’nde getirilen kararlar Sırbistan ve Karadağ devletlerine 

devredilen topraklardan Boşnak, Türk, Arnavut, Roma ve Çerkes nüfusunun sürgün edilişini 

hızlandırmıştır. Buradaki bazı tarihçilere göre, Müslüman nüfusunun Bosna, Hersek ve 

Karadağ bölgelerinden toplu sürgünün Sankt Petersburg’da başlatıldığı düşünülüyor. ‘Rus 

eyaletlerinden biri olarak davranan Karadağ savaşlar ve baskılar vasıtasıyla 1877 yılında Nikşiç 

ve Kolaşin şehirlerini ele geçirerek oradaki Müslüman çoğunluğunu kovmuştur. 

Bosna ve Hersek vilayetlerin Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmesiyle (1878-1918), 

Mostar, Nevesinye, Stolaç, Çaplina, Koryeniç, Trebinye, Bihaç, Çazin, Banya Luka ve diğer 

bölgelerinden büyük sayıda muhacir Ortadoğu, Levant ve Kuzey Afrika’ya doğru hareket 

etmiştir. İsrail Devleti’nin ilan edilmesine kadar Ortadoğu bölgesinde yer alan Kayseri’de, 

Hersekli Boşnak topluluğu yer almıştır. XIX. yüzyılda Bağdat demiryolunun inşa edilmesi 

esnasında Batı Rumeli’den büyük sayıda işçi Ortadoğu’ya doğru hareket etmiştir. 

Balkan Savaşları (1912/13) esnasında meydana gelen katliam ve ızdırap süresince Makedonya, 

Kosova ve Arnavutluk bölgelerinden büyük sayıda Arnavut muhacirleri Şam, Halep ve 

Lübnan'a yerleşmiştir. Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'nın ilan edilmesiyle birlikte adı geçen 

bölgelerde Müslümanlar üzerinde terörün şiddetlenmesiyle ve Şahoviç ile Vraneş Katliamı 

(1924. Kasım) sonucu olarak nüfusun önemli bölümü göçe zorlanmıştır. Yugoslav Krallığı'nın 

ilan edilmesiyle başlayarak, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Makedonya'dan Anadolu bölgesine 

altı yıllık süre içinde 40 bin ailenin Anadolu bölgelerine göç etmesini öngören Yugoslav-Türk 

Düzeni'nin (Haziran 1938) imzalanmasına kadar bir sürü anlaşma yapılmıştır. Onların 

uygulamalası İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla durdurulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ortadoğu, Muhacirler, Boşnaklar, Batı Rumeli, Göç 
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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 tonluk 

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 

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 

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 
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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 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

349 

TÜRKİYE’DE ASİ NEHRİ’NDE İSTİLACI SU SÜMBÜLÜ EİCHHORNİA 

CRASSİPES BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN VE TANILANAN BAKTERİYEL 

ENDOFİTLERİN BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Soner SOYLU 

Merve KARA 

İlhan ÜREMİŞ 

Şener KURT 

E. Mine SOYLU 

Aysun UYSAL 

ÖZET 

Su sümbülü (Eichhornia crassipes), okyanuslarda bulunan makrofit bir tür olup dünyada 

denizde yaşam süren en kötü yabancı otlardan birisidir. Bitki içerisindeki mikrobiyal zenginlik, 

fitokimya, bitki besleme, sağlık ve metabolizma açısından önemlidir. Bitki türü, pH ve besin 

faktörleri gibi birçok fiziksel ve fizyolojik faktör, bitkilerdeki ve yakın çevredeki çok yönlü 

bitki gelişimini teşvik edici özellikleri bulunan mikrobiyal zenginliği etkilemektedir. Bu 

çalışmada, Asi Nehri’nin farklı kısımlarından toplanan istilacı Eichhornia crassipes bitkisinin 

köklerinden ve sürgünlerinden bitki gelişimini teşvik edici özellikleri (PGPB) olan 16 adet 

endofitik bakteriyel izolat elde edilmiş ve izolatlar, MALDI-TOF cihazı ile tanılanmıştır. Bu 

endofitik bakteriler çoğunlukla Bacillus (62,5%), Acinetobacter (18,75%) ve Pseudomonas 

(18,75%) cinslerinin farklı türlerine aittir. In vitro koşullarda, bu bakteriyel izolatların siderefor 

üretimi, ekstraselüler enzim sentezi (proteaz) ve inorganik fosfor çözünürlüğü gibi bitki 

gelişimini teşvik edici etkinlikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, in vitro koşullarda 

tüm bakteriyel izolatlar siderofor üretmiş, 10 izolat ekstraselüler enzim (proteaz) sentezlemiş 

fakat sadece üç izolat inorganik fosforu çözebilmiştir. Daha fazla çalışma gerekli olsa da, bu 

endofitlerin, arazi koşullarında sürdürülebilir tarımsal uygulamalar için bitki gelişimini teşvik 

etme ve biyokontrol açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eichhornia crassipes, su sümbülü, PGPB, MALDI-TOF. 
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Determination Of Plant Growth Promoting Traits Of Bacterial Endophytes İsolated 

And İdentified From İnvasive Plant Water Hyacinth Eichhornia Crassipes İn Orontes 

River Of Turkey 

ABSTRACT 

Water hyacinth (Eichhornia crassipes) is an oceanic macrophyte and one of the worst sea-going 

weeds in the world. Microbial communities within plant are important for phytoremediation, 

plant nutrition, health and metabolism. Many physical and physiological factors, including 

plant species, pH and nutritional factors influence microbial communities with multi-functional 

plant growth promoting traits within plants and nearby environment. In this study, 16 

endophytic bacterial isolates with plant growth promoting traits (PGPB) were isolated from 

roots and shoots of invasive plant Eichhornia crassipes collected from different parts of Orontes 

river (Asi nehri) and identified by MALDI-TOF. These endophytic bacteria mainly belonged 

to different species of the genera Bacillus (62.5%), Acinetobacter (18.75%) and Pseudomonas 

(18.75%). Plant growth-promoting activities, such as production of siderophore, synthesize 

extracellular enzymes (protease) and solubilization of inorganic phosphorous, were tested for 

each of these bacterial isolates in vitro conditions. According to results obtained, all bacterial 

isolates produced siderophores, 10 isolates synthesized extracellular enzymes (protease) but 

only three isolates were able to solubilize inorganic phosphorous in vitro conditions. Although 

further studies are needed, these endophytes might have great potential in the field of biocontrol 

and plant growth promoting for sustainable agricultural practices. 

Key Words: Eichhornia crassipes, water hyacinth, PGPB, MALDI-TOF. 
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MERSİN TOROSLAR’DA BELENKEŞLİK, GÖZNE VE SİNAP KALELERİ 

Halil SÖZLÜ 

Lale YILMAZ 

ÖZET 

Mersin kaleleriyle dikkat çeken önemli bir Akdeniz şehridir. Savunma mimarisi olarak bilinen 

kaleler, sahil kenarında ve Toroslarda birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bunların tamamına 

kale dense de bazıları gözetleme kulesi olarak kullanılmış olmalıdır.  Mimari form ve 

ölçeklerine bakıldığında kale değil fakat savunma yapısı olduğu kesindir.  

Bildirimize konu olan bu kalelerinde, kaleden ziyade askeri mimari özelliği gösteren bir yapı 

olabileceği düşünülmektedir. Ya da gözetleme amacıyla yapılan bir konut türü de olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kale, Toroslar, Akdeniz 

Belenkeşlik, Gözne and Sinap Castles in Mersin Toroslar 

ABSTRACT 

Mersin is an important Mediterranean city attracting attention with its castles. The fortresses, 

known as defense architecture, are seen in many places on the coast and in the Taurus 

Mountains. Although all these are called fortresses, some of them should have been used as a 

watchtower. Architectural form and scales are not a fortress but a defense structure. 

It is thought that this castle, which is the subject of the declaration, may be a military 

architectural feature rather than a castle. Or it could be a type of housing made for surveillance. 

Key Words: Mersin, Castle, Taurus, Mediterranean. 
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MEDİKAL TURİZMDE TR62 BÖLGESİNİN POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Mehmet Sami SÜYGÜN 

Fatih KAPLAN 

ÖZET 

Medikal turizm dünya çapında gelişmekte olan bir sektördür. Turizm sektörünün her yıl 

ortalama olarak %4 büyümesi beklenirken, medikal turizmin küresel pazardaki yıllık büyüme 

ortalaması %20 olarak tahmin edilmektedir. Sektördeki hızlı büyüme rekabeti de beraberinde 

getirmektedir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir kısım ülkeler bu rekabette öne 

çıkmaktadır. Türkiye özellikle son yıllarda medikal turizm alanında önemli mesafe kat etmiş 

ve global pazardan aldığı payı yükseltmiştir. Bununla birlikte potansiyeline nazaran aldığı payı 

daha da yükseltmesi beklenmektedir. Söz konusu payı yükseltmek için bölgesel merkezlere 

ihtiyaç vardır. Bu şekilde belirli merkezler etrafında kümelenen sektörün rekabet şansının 

artacağı ve ülke ekonomisine katkısının da artacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, hastane 

sayıları, yatak sayıları, sağlık personeli sayıları, hasta başına düşen doktor ve yatak sayıları, 

uluslararası kuruluşlara akredite kurum sayısı, yetki belgeli hastane ve acente sayıları, vb. 

veriler göz önüne alındığında özellikle Adana başta olmak üzere TR62 Bölgesinin önemli 

merkezlerden biri olma potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma kapsamında, dünyada hızla 

büyümekte olan medikal turizm alanında dünya ve Türkiye’deki durumun irdelenmesi ve 

Türkiye’de medikal turizme katkı sağlayan TR62 Bölgesinin potansiyelinin değerlendirilmesi, 

gelişme olanaklarının araştırılması ve önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.     

Anahtar kelimeler: Turizm, Medikal Turizm, TR62 Bölgesi, Mersin, Adana 

An Evaluation Of The Potential Of TR62 Region In Medical Tourism 

ABSTRACT 

Medical tourism is a developing sector across the world. It is expected tourism sector to increase 

annually with an average rate of %4, on the contrary, the increasing rate of medical tourism in 

global world is anticipated of % 20.  The rapid growth in the sector leads to competition. Some 

countries, including Turkey, come to the fore in this competition. Turkey, especially in recent 

years, has covered an important distance in medical tourism and increased her global market 

share. On the other hand, it is expected Turkey to increase her share more in comparison to her 

potential. In order to increase the mentioned share, regional centres are needed. It is thought 
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that by clustering around certain regional centres, the competitive advantage of the sector and 

its contribution to the country economy will increase. In this respect, when the data like number 

of hospitals, beds, medical personnel, number of doctors and beds per patient, number of 

institution that accredited by international organizations, number of hospitals and agencies with 

licence, etc., are considered, the potential of TR62 Region, especially Adana, to become one of 

the important centres is draw attention. In the scope of this study, it is aimed to examine the 

situation of the medical tourism sector in the world and Turkey, also, to evaluate the potential 

of TR62 region which contributes to Turkey’s medical tourism and to investigate the 

improvement possibilities and to make suggestions. 

Key Words: Tourism, Medical Tourism, TR62 Region, Mersin, Adana 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

354 

LAZER KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İNOVASYONEL 

KAVRAMSAL LAZER GÖZ KORUYUCU ÜRÜN TASARIM SÜRECİ 

Tuncay ŞİMŞEK 

Orhan ERDEN 

ÖZET 

Günümüzde endüstride lazer kullanımı çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Lazer 

kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması birçok kazanın önlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Uygun iş sağlığı ve güvenliği sistemi olmayan ortamlarda lazerle çalışmak göz 

sağlığını bozabilmektedir. Bu çalışmada,  inovasyonel kavramsal ürün tasarım yaklaşımı ile 

lazer kullanıcıları için iş sağlığı ve güvenliği yönelik üç ana aşamadan oluşan süreçte lazer göz 

koruyucu ürün tasarımı yapılmıştır.  

Fikir üretme aşamasında lazer kullanıcılarının iş sağlığı ve güvenliği için gerekli bir ihtiyacı 

olarak ürün tasarımı belirlenmeye çalışılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği sistemi için 

kullanıcılardan edinilen bilgiler gruplandırılarak incelenip ihtiyaç analizleri yapılarak aynı 

zamanda paydaş analizi de yapılmaya çalışılmıştır. Böylece tasarlanacak ürün için kullanıcının 

beklentileri tanımlanmıştır.   

Tasarım aşamasında; kullanıcının beklentileri, ihtiyaçları dikkate alınarak farklı kavramsal 

tasarımlar gerçekleştirilmiş, teknik ve ekonomik değerlendirme sonucunda beyin fırtınası 

yapılarak en uygun tasarıma karar verilmiştir. Geliştirme aşamasında; seçilen tasarım 

detaylandırılmıştır. Detay tasarım; gerekli hesapları, deneysel doğrulamayı ve uygun malzeme 

seçimini kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Lazer Ürün Tasarım, İnovasyon 

Innovative Conceptual Laser Eye Protective Product Design Process in Occupational 

Health and Safety in Laser Usage 

ABSTRACT 

Nowadays, laser usage in industry is becoming more common. Compliance with the rules of 

occupational health and safety in the use of laser will contribute to the prevention of many 

accidents. Working with lasers in environments without proper occupational health and safety 

system can impair eye health. In this study, an innovative conceptual product design approach 
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and product design has been carried out for the laser users in the process consisting of three 

main stages related to Occupational Health and Safety. 

The idea of product design as an essential need for occupational health and safety has been tried 

to be determined by laser users in the idea generation stage. 

The information gathered from the users for the occupational health and safety system has been 

grouped and analyzed the needs analysis was performed. Furthermore, stakeholder analysis was 

tried to be done in this stage. Thus, the expectations of the user are defined for the product to 

be designed. 

At the design stage; different conceptual designs were realized by taking into account the 

expectations and needs of the user and after the technical and economic evaluation, the most 

suitable design was decided by brainstorming. In the development phase; the selected design is 

detailed. Detail design; covers the required calculations, experimental verification and selection 

of appropriate materials.  

Key Words: Occupational Health and Safety, Laser Product Design, Inovation 
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KESİ FITIKLARINDA PERİTON İÇİNE KONAN DUAL MEŞ İLE OMENTAL 

İNTERPOZİSYONLU POLİPROPİLEN MEŞ SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Gürcan ŞİMŞEK 

Ahmet TEKİN 

Adil KARTAL 

 

Kesi Fıtıklarında Periton İçine Konan Dual Meş ile Omental interpozisyonlu Polipropilen Meş 

Sonuçlarının Karşılaştırılması gürcan şimşek1, ahmet tekin2, adil kartal1 1Konya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 2N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi soyut Giriş: Son zamanlarda, 

intraabdominal organlarla hiçbir zararı olmayan ikili ağların gelişimi ile intraperitoneal mesh 

herniyoplasti teknikleri daha popüler hale gelmiştir. İntraperitoneal onarım, omentumun 

interpozisyonu ile polipropilen mesh ile de yapılabilir. Bu çalışmanın amacı omental 

interpozisyon mesh herniyoplasti ve intraperitoneal mesh herniyoplasti sonuçlarını 

karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma prospektif gözlemsel bir çalışma olarak yapıldı. 

Ocak 2008 ile Ocak 2012 tarihleri ??arasında kesik hernisi olan hastalar, oment interpozisyon 

mesh hernioplasti ve intraperitoneal dual mesh hernioplasti olarak daha büyük omentumun 

uygunluğuna göre iki gruba ayrıldı. Bulgular: Tüm 49 hastanın medyan takip süresi 17 (4-48) 

ay idi. Operasyon süresi omental interpozisyon mesh hernioplasti grubunda anlamlı olarak daha 

uzundu (p <0.05). Hastanede kalış süresi, dren zamanı ve komplikasyon oranları gruplar 

arasında benzerdi. Nüks oranları da benzerdi, ancak omental interpozisyon mesh herniyoplasti 

grubunda maliyet anlamlı olarak düşüktü (p <0.05). Sonuç: Omental interpozisyon mesh 

hernioplasti tekniği daha fazla zaman alsa da, omentumun uygun olduğu durumlarda; Bu teknik 

daha düşük maliyetle güvenle kullanılabilir.  

Anahtar Sözcükler: Dual Meş, Omentum, Kesi Fıtığı 

Comparison of results of Dual Mesh Hernioplasty and Omental Interposition 

Polypropylene Mesh Hernioplasty in Incisional Hernias 

ABSTRACT 

Comparison of results of Dual Mesh Hernioplasty and Omental Interposition Polypropylene Mesh 

Hernioplasty in Incisional Hernias gürcan şimşek1, ahmet tekin2, adil kartal1 1Konya Training and 

Research Hospital 2N.E.Ü. Meram Medical Faculty Abstract Introduction: Recently, with the 
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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.  

Keywords: Dual Mesh, Omentum, İncisionel Hernia 

 

PAMUK VE GÜMÜŞ ELYAFLA ÜRETİLEN İPLİKLERİN BAZI KALİTE 

PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 

Zehra Kaynar TAŞCI 

Nihat ÇELİK 

ÖZET 

Gümüş lifleri tekstilde kullanıma oldukça uygundur. Bu lifler ştapel ve filament formlarda 

karşımıza çıkmaktadır. Pahalı bir metal olmasından dolayı genellikle diğer yaygın liflerle 

karışım yapılarak kullanılmaktadır. Çalışmada X-Static® ticari ismiyle bilinen gümüş iyonlu 

elyaflar ile pamuk lifleri harmanlanarak,  % 5, 10 ve 15 oranlarında gümüşlü elyaf içerecek 

şekilde üç farklı tipte iplikler üretilmiştir. Sadece pamuk elyaf içeren referans ipliği de aynı 

üretim parametreleri ile eğrilmiştir. İpliklerde gümüşlü elyaf oranının, iplikte kopma 

mukavemeti, iplik düzgünsüzlüğü, iplik hataları ve iplik tüylülüğüne etkisi incelenmiştir. Genel 

olarak iplik bünyesinde X-Static® artışının iplik kalite parametrelerini olumsuz etkilediği 

gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gümüş, Pamuk, Karışım iplikler,  İplik Özellikleri. 
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Investigation of Some Quality Parameters of Yarns Produced with Cotton and Silver 

Fiber 

ABSTRACT 

Silver fibers are very suitable for use in textiles. These fibers can be produced in staple and 

filament form. Due to it is an expensive metal, it is usually used in combination with other 

common fibers.  In the study, three different types of yarns were produced, including 5%, 10 

and 15% of silver fibers using blending cotton fibers with silver-ionized fibers which is known 

under the trade name X-Static®. The reference yarn containing only cotton fibers was also spun 

with the same production parameters.  The effect of silver fiber content in yarns was 

investigated on yarn properties (tensile strength, hairiness, unevenness and imperfections). In 

general, it was observed that the yarn quality parameters was affected negatively by increase of 

X-Static® in the yarn. 

Key Words: Silver, Cotton, Blend Spun Yarns, Yarn Properties. 
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SINIF YÖNETİMİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SINIF YERLEŞİM 

DÜZENLERİNİN İNCELENMESİ 

Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Mustafa ATAŞ 

ÖZET 

Okul binalarında yer alan dersliklerin fiziksel yapısının eğitim-öğretim faaliyetlerini belirgin 

bir biçimde etkilediği bilinen bir olgudur. Dersliklerin genişliği, aydınlatma, ısıtma, akustik 

yapı vb etmenlerde ders planlamaya dahil edilen unsurlardan bazılarıdır. Derse giren 

öğretmenler öğrencilerine en etkili ve verimli bir öğrenme ortamı sağlayabilmek için değişik 

sınıf yerleşim düzenleri uygulamaya gitmektedirler. Öğretmenlerin bu oturma düzeni 

tercihlerinin sınıf yönetiminde fiziksel boyutlardan biri olan sınıf yerleşim düzeninin önemli 

bir parçası olmuştur. Bu çalışmada 1994-2018 yılları arasında yayımlanmış olan Sınıf Yönetimi 

kitapları incelenerek sınıf yönetimin fiziki boyutlarından bir olan Sınıf Yerleşim Düzenlerini 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sınıf yönetimi kitaplarında kaç farklı 

sınıf yerleşim düzeni olduğu ve kitaplarda bu konuya ne ölçüde yer verildiği ortaya 

konulmuştur. Araştırmada nitel araştırma türüne dayalı tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada 20 ?Sınıf Yönetimi? kitabı incelenmiştir. Araştırma temel olarak bir meta-özet 

çalışmasıdır. Kitapların incelenmesinde frekans etki büyüklüğü ve yaygınlık etki büyüklükleri 

hesaplanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, eğitim fakültelerinin Sınıf Yönetimi derslerinde 

okutulmak üzere yayımlanan kitaplarda birbirlerinden farklı 8 değişik sınıf yerleşim düzeni yer 

aldığı belirlenmiştir. Yapılan doküman analizine göre, yıllar geçtikçe sınıf yerleşim 

düzenleriyle ilgili yer alan metinlerin kitapların içinde kapsadığı alan çoğalmaya başlamış ve 

daha fazla sayıda araştırmacı tarafından ele alındığı tespit edilmiştir. 

ABSTRACT 

It is known that the physical structure of the classrooms in school buildings has a significant 

impact on education and training activities. Width of classrooms, lighting, heating, acoustic 

structure, etc. are some of the factors included in the course planning. In order to provide the 

most effective and efficient learning environment for their students, the students go to different 

class placements. It was an important part of the classroom layout, which is one of the physical 

dimensions of the classroom management of the teachers' seating preferences. In this study, it 

was aimed to reveal the Classroom Settlements which are one of the physical dimensions of the 

classroom management by examining the Classroom Management books published between 
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1994-2018. For this purpose, it was revealed how many different class settlements are in the 

classroom management books and the extent to which this topic is included in the books. 

Qualitative research type based screening method was used in the research. In the research, 20 

?Class Management? books were examined. Research is basically a meta-summary study. 

Frequency effect size and prevalence effect sizes were calculated. As a result of this research, 

it was determined that the faculties of education had 8 different class settlement patterns 

different from each other in the books published for teaching in Classroom Management 

courses. According to the document analysis, over the years, the area covered by the texts in 

the class settlements began to multiply and it was determined that more research was conducted 

by more researchers. 
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ÇUKUROVA’DA GELİNCİK ÇİÇEĞİNDEN YAPILAN GELİN OYUNU VE 

OYUNCAĞI YAPIMININ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Serdarhan Musa TAŞKAYA 

Esin DÖNMEZLER 

ÖZET 

Gelincik, dünyada geniş bir alanda görülen genellikle kırmızı renkleri olan bir çiçektir. Bu 

çiçeğin açılmadan önceki tomurcuk hali ile Anadolu?nun bazı yörelerinde oyun ve oyuncaklar 

yapılmaktadır. Bu çalışmada Çukurova bölgesinde yer alan Kadirli ve Kozan ilçelerinin bazı 

köylerinde oynanan gelin oyunu ve gelin oyuncağının nasıl yapıldığı, nasıl oynandığı ve bu 

oyun ve oyuncağın eğitim açısından yararlarının neler olduğu, gelenek aktarımındaki yeri ve 

doğa eğitimi açısından öneminin ne olduğu ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Gelincikten gelin 

yapma sadece Çukurova?da görülen bir oyuncak değildir. Bu oyuncak, Türkiye?nin değişik 

yörelerinde ve Türklerin yaşadığı diğer ülkelerde de görülmektedir. Çukurova?da, özellikle 

Kadirli ve Kozan ilçelerinde gelincik çiçeğine ?pampal? adı verilir. Gelincik çiçeğinin henüz 

tam olarak açmadan önce yeşil koruyucu kılıfı içinde iken koparılarak çeşitli oyuncaklar 

yapılmaktadır. Bu çiçeğin tomurcuğundan üretilen 10 farklı oyuncak tespit edilmiştir. Bu 

oyuncaklar gelin, erkek ve kız bebek, erkek, kadın, damat vb. çeşitli şekillerde 

yapılabilmektedir. Bu şekilde çocuklar cinsiyet kavramını oyuncak ve oyunla kazanılmış 

olmaktadırlar. Çocuklar bu oyuncakları yaparken küçük kaslarını kullanmaktadırlar. Küçük 

tomurcukları oyuncak haline getirirken çocukların ellerini kullanma becerisini geliştirecek bir 

etkinliktir. Tamamen doğal bir oyuncak olduğundan ve çiçeklerin doğadan toplanması 

nedeniyle doğa eğitimi olarak da değerlendirilebilir. Diğer bir yönü ise çocuklar bu 

oyuncaklarla genellikle evcilik denilen oyun şeklini kullanırlar. Evcilik oyunları için çocukların 

bir araya gelmesi gerekmektedir. Gelin oyununun çocukların oynarken sosyalleşmelerine de 

katkısı olmaktadır. Çocuklar çok küçükse bu oyuncak büyüklerden yardım almayı gerektirir. 

Böylece kuşaklar arası iletişim kurulması da gerçekleşecektir. Oyunda genellikle düğün töreni 

canlandırılır. Bu törende yörenin geçmiş ve şimdiki gelenekleri canlandırılır. Bu da çocukların 

geleneklerin gelecek nesillere aktarımı açısından önemlidir. 

ABSTRACT 

Poppy is a flower that has red color in the world. Before the opening of this flower, the bud is 

made in some parts of Anatolia and plays and toys are made. In this study, it is aimed to reveal 

the importance of the bride game and bride toy played in some villages of Kadirli and Kozan 
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province in Çukurova region, how it is played and what are the benefits of this play and toy in 

terms of education, its place in the transfer of tradition and its importance in terms of nature 

education. Making the bride from the ferret is not just a toy seen in Çukurova. This toy is seen 

in other countries Turkey and the Turks live in different regions. In Çukurova, especially in 

Kadirli and Kozan districts, poppy flower is called pampal, Various toys are made by picking 

up the poppy flower in its green protective cover before it is fully opened. 10 different toys 

from the bud of this flower were identified. These toys are bride, boys and girls with doll, male, 

female, groom and so on. can be made in various ways. In this way, the concept of gender is 

acquired by toys and games. Children use their little muscles while making these toys. It is an 

activity that will improve the ability of children to use their hands while making small buds into 

toys. Because it is a completely natural toy and the collection of flowers from nature, it can be 

considered as nature education. Another aspect is that children often use these toys to play the 

game. Children have to come together for the games. The bride also contributes to the 

socialization of the play. If the children are too small this toy requires help from the big ones. 

This will also lead to intergenerational communication. In the game it is usually revived the 

wedding ceremony. This ceremony revives the past and present traditions of the region. This is 

important in terms of the flow of children's traditions to future generations. 
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ERDEMLİ ŞEYKEM CAMİSİ 

Lokman TAY 

ÖZET 

Bu çalışmada Mersin’in Erdemli İlçesi’nde bulunan Şeykem Camisi incelenecektir. Mersin il 

merkezinin 35 km. batısında yer alan Erdemli; güneyde Akdeniz, kuzeyde Toros Dağları ile 

çevrilidir. Konumu itibariyle Çukurova ile Taşeli Platosu arasında kalan Erdemli’nin coğrafi 

koşulları; ilçe merkezinde düzlük, iç kesimlerde ise dağlıktır. Caminin bulunduğu Şeykem 

mevkii de düzlük ile dağların birleştiği noktada Erdemli’ye hâkim bir tepede yer almaktadır.  

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erdemli, Anadolu’nun Türkler tarafından 

fethinden sonra da Türk yurdu haline gelmiştir. Bu sebeple ilçedeki tarihi yapıların büyük 

çoğunluğunu antik dönem yapıları oluşturmaktadır. İlçe merkezinde Türk döneminden kalan 

tek tarihi yapı ise Türbe Mezarlığı içerisindeki türbedir. Bununla birlikte köylerde az sayıda da 

olsa Türk dönemi eseri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Şeykem Camisi, Erdemli-

Kösbucağı yolunun (Köypınarı Caddesi) 7. km.sinde, yolun yaklaşık 500 m. doğusunda 

ormanlık alan içerisinde yer almaktadır. Bugün çevresi ve içerisi ağaçlar ve çalılarla kaplı olan 

yapının kuzey duvarı ve örtüsü tamamen yıkılmıştır. Kalan kısımlardan doğu-batı doğrultuda 

dikdörtgen planlı olduğu anlaşılan yapı, plan, malzeme ve inşa tekniği açısından benzer 

örneklerle karşılaştırılarak tarihlendirilecektir. Bu sayede Erdemli’nin Türk dönemi tarihi 

konusunda da somut bir veriye ulaşılmış olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Erdemli, Şeykem, Cami, Taş. 

The Mosque Şeykem In Erdemli 

ABSTRACT 

This study focuses on Mosque Şeykem which is situated in Erdemli of Mersin. Being located 

at 35 km. west of Mersin, Erdemli is surrounded with Mediterranean in south and Taurus 

Mountains in north. The geographical characteristics of Erdemli, just between Çukurova and 

the plateau of Taşeli, are plain in the city center and mountainous in the inner parts. The mosque 

is situated at a hill overlooking Erdemli, at a point the plateau and mountains merge. 

Being a host to various civilizations in the course of history, Erdemli became a Turkish land in 

the aftermath of Turkish conquest of Anatolia. Thus, the repertoire of historical edifices mostly 

consists of ancient buildings. The unique Turkish edifice in the city center is the tomb at Türbe 

Mezarlığı. However, it can be encountered with not so many Turkish Works at the villages. The 
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Mosque Şeykem, one of the Turkish edifices, is situated in the forested land at approximately 

500 meters east of the main road and at the seventh kilometer of Erdemli-Kösbucağı road 

(Köypınarı Caddesi). The northern wall and top-cover of the mosque whose surrounding and 

interior is currently covered with trees and bush has gone to ruin. Based on the surviving parts, 

the mosque seems to have a layout in rectangular. The building will be dated in comparison 

with the similar samples in terms of layout, material and construction techniques. By this 

means, a tangible data will be obtained on the history of Turkish period of Erdemli.  

Key Words: Mersin, Erdemli, Şeykem, Mosque, Stone 
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HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİNİN EĞİLİMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ 

Mualla YILMAZ 

Zeliha YAMAN 

Hilal ALTUNDAL 

Münevver BOĞAHAN 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili mevcut durumu 

ortaya koymak amacıyla yüksek lisans ve doktora tezlerinin niteliksel ve niceliksel anlamda 

analizi yapılmıştır.  

Yöntem: Betimsel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmada, doküman inceleme tekniği 

kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılacak olgularla ilgili belgelerin yazılı olarak analiz 

edilmesidir. Araştırma evrenini Türkiye’de hemşirelik alanında örgütsel davranış ile ilgili 2000-

2017 yılları arasında yapılan, erişimine yazar tarafından izin verilen 255 lisansüstü tez (238 

yüksek lisans, 17 doktora) oluşturmaktadır. Tezlerin tamamının okuyucuya açık olmaması 

nedeniyle ulaşılan tez sayısı sınırlıdır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip tüm 

evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ulaşılan tezlerden toplamda 255 tez incelenmiştir. Araştırmada, 

tez tarama sayfasında literatürden yola çıkılarak oluşturulan 12 adet anahtar kelime (iş tatmini, 

örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti, motivasyon, çatışma, tükenmişlik, 

örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet) kullanılmıştır. 

Bulgular: 2000-2017 yılları arasında ulaşılan yüksek lisans tezlerinin %91.21’ine (%87.36’sına 

erişime açık olması, %3.83’ü TÜBES aracılığıyla) ulaşılmıştır. 2000-2017 yılları arasında 

ulaşılan doktora tezlerinin %80.95’ine (%76.19’una erişime açık olması, %4.76’sına TÜBES 

aracılığıyla) ulaşılmıştır. örgütsel davranış ile ilgili hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinin 

en fazla yapıldığı yıllar 2010-2014 yılları olduğu belirlenmiştir. Yüksek lisans ve doktora 

tezlerinde en sık ele alınan değişkenler iş tatmini ile tükenmişlik çıkmıştır. Yüksek lisans ve 

doktora tezlerinde en çok kullanılan veri toplama tekniğinin anket olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Hemşirelik alanında, en sık ele alınan konunun iş tatmini ve tükenmişlik olması 

yöneticilerin bu alana daha dikkatle eğilmelerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: iş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik, iş stresi, işten ayrılma niyeti, 

motivasyon, çatışma, tükenmişlik, örgütsel sinizm, örgüt kültürü, örgütsel adalet 
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The Tendencies And Assessments Of Post Graduate Thesis Made In The Field Of 

Organizational Behavior In Nursing 

ABSTRACT 

Key Words: job satisfaction, organizational commitment, leadership, work stress, intention to 

leave, motivation, conflict, burnout, organizational cynicism, organizational culture, 

organizational justice 

 

İNSAN UZUV HAREKETLERİNİN RADAR MİKRO-DOPPLER BENZETİMİ VE 

ANALİZİ 

Onur TEKİR 

Caner ÖZDEMİR 

ÖZET 

Bu makalede; çeşitli insan hareketlerinin oluşturduğu mikro-doppler imzaları Kısa Zaman 

Fourier Dönüşümü (KZFD) kullanarak incelenmiştir. Hareket eden el-ayak-diz-dirsek gibi 

uzuvların hareketleri periyodik hareketler olup sinüzoidal şekilde modellenmiştir. 

Matematiksel olarak modeli çıkarılan insan 1.8m boyunda 3m/sn hıza sahip koşma hareketi 

yaparak radardan uzaklaşmaktadır. Farklı algoritmalar kullanılarak daha net mikro-doppler 

izler elde edilmeye çalışılmıştır. Uzuvlardan yansıyan radar sinyallerinin farklı eylemlerin de 

birbirinden ayırt edilmesini sağlayan frekans alanında özgün bir mikro-Doppler izi ürettiği 

gösterilmiştir. 

Micro-Doppler Radar Simulation and Analysis of Human Limbs Movement 

ABSTRACT 

In this paper, Micro-doppler signatures generated by various human movements were examined 

using Time-Frequency Transformation Analysis. Movement of limbs such as the moving hand-

foot-knee-elbow is periodic movements and modeled sinusoidally. The mathematically 

modeled human is moved away from the radar by making a running movement with a speed of 

3m/s at a height of 1.8m. Radar signals reflected from the limbs have been shown to produce a 

unique micro-Doppler trace in the frequency domain that allows different actions to be 

distinguished from each other. Resultant two-dimensional time-Doppler radar images 

demonstrate the effectiveness of the applied different algorithms. 
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DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE DOĞAL GAZIN YÜKSELEN ÖNEMİ 

Azime TELLİ 

ÖZET 

Küresel ekonominin içinde bulunduğu büyük dönüşümde enerji kaynakları başat bir role 

sahiptir. Bu süreçte, doğal gaz kaynakları çok önemli konumdadır. Bu kapsamda, Doğu 

Akdeniz’deki doğal gaz keşifleri son zamanlarda çok fazla ilgi görmektedir. Tahmin edilen 

rezerv miktarı küresel ölçekte önemsiz olmakla birlikte ciddi düzeyde ihraç edilecek gaz fazlası 

ortaya çıkacak olmasıyla bölgesel anlamda oyun kurucu olmak için yeterlidir. Doğu Akdeniz 

bölgesi son günlerde hızla değişmektedir. Son dönemde gerçekleşen geniş gaz rezervi keşifleri 

bölgesel istikrarsızlıklar ve çatışmaların gölgesinde kalan bölgenin artan talebin karşılanması 

için hem bir fırsat hem de bir meydan okumadır. Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın deniz aşırı 

sahalarında bulunan doğal gaz rezervleri bölgenin enerji haritasını yeniden şekillendirerek 

Doğu Akdeniz’i yeni çatışma alanı haline getirmiştir. Hızla tırmanmakta olan bu enerji ve 

jeopolitik baskı bölgede her bir oyuncu için yeni zorluklar ve fırsatlar yaratmaktadır. Çünkü 

enerji kaynakları iş birliğine de çatışmaya da yol açabilecek iki ucu keskin kılıç olarak 

bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı bölgedeki yeni gelişmeler konusunda kapsamlı bir genel 

bakış sağlamak ve yeni Doğu Akdeniz Enerji Koridoru’nun potansiyel gelişiminde etkili olan 

jeopolitik riskler ve ticari fırsatların eleştirel olarak ele alınmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Doğal Gaz, Enerji Jeopolitiği, Türkiye, İsrail, Mısır, 

Güney Kıbrıs, Lübnan, Avrupa Birliği, Doğal Gaz Arz Güvenliği, Enerji Güvenliği. 

The Rising Role Of Natural Gas In The Energy Geopolitics Of Eastern Mediterranean 

ABSTRACT 

Energy is at the core of the remarkable currenttransitions in the global economy and geopolitics, and 

natural gas plays a crucial role in these processes. In this context, the Eastern Mediterranean gas findings 

have raised much interest in recent years. Even though the estimated quantity of reserves is not globally 

significant, it is enough to be a regional game changer, promising a considerable amount of gas surplus 

to be exported. The Eastern Mediterranean region has rapidly changed nowadays. Recent large natural 

gas discoveries in the Eastern Mediterranean present both an opportunity and challenge for a region that 

needs to meet growing demand but is hindered by regional conflicts and instability. The natural gas 

findings are flourishing in the offshore of Egypt, Israel, and Cyprus, reshaping the regional energy map 

and rapidly making the Eastern Mediterranean a new rivalieres area. These geopolitical and energy 

pressures are rapidly converging, generating a number of new challenges and opportunities for each 

player in the region. As energy resources are known to be a double-edged sword that can lead to 
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collaboration but also to conflict. The aim of this paper is to provide a comprehensive overview on these 

new regional developments and to propose a critical discussion of the market opportunities and 

geopolitical risks related to the potential emergence of a new Eastern Mediterranean Energy Corridor.  

Keywords: The Eastern Mediterranean, Natural Gas, Energy Geopolitics, Turkey, Israel, Egypt, The 

South Cyprus, Lebanon, European Union, Security of Gas Supply, Energy Security. 

 

YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ KULLANILARAK MERSİN İÇİN GÜNLÜK GÜNEŞ 

RADYASYONUNUN MODELLENMESİ 

Erdinç TİMOÇİN 

Samed ÇETİNKAYA 

ÖZET 

Son yıllarda teknolojik ve ekonomik gelişmeler küresel enerji talebini önemli ölçüde 

artırmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının bu talebi karşılayamamasından dolayı, birçok ülke 

enerji krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durumun üstesinden gelmek için, çalışmalar son 

yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılmasına odaklanmıştır. Güneş enerjisi, sonlu 

olan fosil yakıtların aksine, tükenmez, kirletici olmayan en avantajlı yenilenebilir enerji 

kaynağıdır. Güneş enerjisinin etkin ve verimli kullanımı için, güneş enerjisinden yararlanmak 

istediğimiz yerlerde güneş radyasyonu gibi güneş enerjisinin çeşitli bileşenleri hakkında kesin 

bilgiye sahip olmak gerekir. Bundan dolayı, güneş radyasyon verilerinin kısa ve uzun vadelerde 

modellenmesi çok önemlidir. Güneş radyasyon verilerinin modellemesi, güneş enerjisi 

sistemlerinin doğru bir şekilde geliştirilmesi, planlanması ve fiyatlandırılması için çok önemli 

araçlardan biridir. Güneş radyasyon tahminindeki yanlışlıklar önemli ekonomik kayıplara 

sebep olmaktadır ve yenilenebilir enerjinin ulusal genişlemesini sınırlamaktadır. Bu çalışmada, 

Mersin’deki günlük güneş radyasyonunu doğru bir şekilde tahmin etmek için bir yapay sinir 

ağı (YSA) modeli geliştirilmiştir. YSA modeli iki katmanlı ileri besleme mimarisine sahiptir 

ve modelin eğitiminde çok katmanlı algılayıcı algoritma kullanılmıştır. Çapraz korelasyon 

katsayısı, kök ortalama karesel hata, ortalama mutlak hata ve ortalama mutlak yüzde hata gibi 

istatistiksel göstergeler ile geliştirilen modelin performansı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

önerilen modelin literatürdeki diğer modellerle karşılaştırıldığında en iyi tahmin performansını 

sunduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Günlük Solar Radyasyon, Yapay Sinir Ağı Modeli, İstatistiksel 

Göstergeler, Mersin 
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The Modeling Of Daily Solar Radiation For Mersin Using Artificial Neural Network 

Method 

ABSTRACT 

In recent years, technological and economic developments have significantly increased global 

energy demand. Due to the failure of the fossil energy sources to meet this demand, many 

countries have faced energy crisis. To overcome this situation, the studies have focused on 

researching renewable energy sources in recent years. Unlike finite fossil fuels, solar energy is 

the most advantageous and non-polluting source of renewable energy. For the efficient and 

efficient use of solar energy, it is necessary to have precise knowledge about the various 

components of solar energy such as solar radiation where we want to use solar energy. 

Therefore, it is very important to modeling solar radiation data for short and long terms. The 

modeling of solar radiation data is one of the most important tools for the correct development, 

planning and pricing of solar energy systems. Mistakes in estimation of solar radiation lead to 

significant economic losses and limit the national expansion of renewable energy. In this study, 

an artificial neural network (ANN) model was developed to accurately estimate the daily solar 

radiation in Mersin. The ANN model has a two-layer forward feed architecture and multi-layer 

perceptron algorithm is used in the model training. The statistical indicators such as cross 

correlation coefficient, root mean square error, mean absolute error and mean absolute 

percentage error have used to test the performance of the developed model. The results from 

this study reveal that the proposed model delivers the best forecasting performances comparing 

with other studies in the literature.  

Key Words: Daily Solar Radiation, Artificial Neural Network Method, Statistical Indicators, 

Mersin. 
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AKUT RESPIRATUAR DISTRES SENDROMLU (ARDS) YOĞUN BAKIM 

HASTALARINDA EK HASTALIK VE MORTALITE ORANLARI 

Yasin TİRE  

Aydın MERMER  

ÖZET 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş Akut respiratuvar distres sendromu (ARDS), akut 

yüksek inflamatuar akciğer hasarı, artmış pulmoner vasküler geçirgenlik ile karakterize 

havalandırılmış akciğer dokusunun kaybıdır. (1,2) ARDS hastalarının tanımlanması, yönetimi 

ve sonuçları konusunda sınırlı çalışmalar vardır. Bu çalışmada, yoğun bakım hastalarından elde 

edilen verileri retrospektif olarak gözden geçirdik. Tanı ve mortalite olan olgularda ARDS 

ilişkisini ek bir hastalık ile sunmayı amaçladık. Yöntemler Konya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde akut respiratuvar distres 

sendromu (ARDS) tanısı konan ve mortalite ile sonuçlanan 150 hasta retrospektif olarak 

tarandı. Hastalar demografik veriler, ek hastalık ve yatış nedenleri açısından incelendi. Sonuçlar 

Hastaların% 60,7'sinde kronik solunum yolu hastalığı vardı. Akut apne gelişen ve mekanik 

ventilasyona bağlı hastaların% 25'inde neden oldu. % 60,7'si 65 yaş üstü,% 28,5'i 40 yaş ve% 

10,8'i 40 yaşın altında idi. Tartışma Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) insidansı, 

solunumu etkileyen hastalıkları olan yaşlı yetişkinlerde artmaktadır. Özellikle kronik solunum 

yolu hastalıkları durumunda, hastalığın seyri daha agresiftir ve yaşam süresi kısalır. Bu 

bulguların akut respiratuar distres sendromu (ARDS) olan hastalarda tedavi stratejileri 

açısından meslektaşlarıma yön vereceğini umuyoruz.  

Anahtar Kelimeler: ARDS, Ek hastalık, Mortalite oranları, Yoğun bakım ünitesi  

Additional disease and mortality rates in the intensive care unit patients with acute 

respiratory distress syndrome (ARDS) 

ABSTRACT 

İntroduction Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a loss of ventilated lung tissue 

characterized by acute elevated inflammatory lung injury, increased pulmonary vascular 

permeability.(1,2) There are limited studies of the identification, management, and outcome of 

ARDS patients.(3) In this study, we retrospectively reviewed the data from intensive care 

patients We aimed to present the association of ARDS with an additional disease in cases with 

a diagnosis and mortality. Methods A study was planned retrospectively in a total of 150 
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patients who were diagnosed with acute respiratory distress syndrome (ARDS) in Konya 

Education and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation intensive care unit and 

resulted in mortality. Patients were screened for age demographic data, additional illness and 

hospitalization reasons. Results 60.7% of the patients had chronic respiratory diseases. Acute 

apnea was caused by 25% of the patients who were connected to mechanical ventilation. 60,7% 

were over 65 years old, 28,5% were over 40 years old and 10,8% were under 40 years old. 

Discussion The incidence of acute respiratory distress syndrome (ARDS) is increasing in 

elderly adults with diseases affecting respiration. Especially in the case of chronic respiratory 

diseases, the course of the disease is more aggressive and the life span is shortened. We hope 

that these findings will guide my colleagues in terms of treatment strategies in patients with 

acute respiratory distress syndrome (ARDS).  

Keywords: ARDS, Additional disease, Mortality rates, İntensive care unit  
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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.  

Anahtar Kelimeler: Presenteeism, İşte varolmama, çalışan 

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. 

Keywords: Presenteeism, Presence in Work, Employee 
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FEDERAL ALMANYA'DA İSLAM DİN DERSLERİ VE TÜRKÇE DERSLERİNE 

ETKİSİ 

Ali TOPCUK 

ÖZET 

Günümüzde Almanya´da 3 milyondan fazlaTürk Müslüman yaşamaktadır. Almanya’da 

İslamiyet Hıristiyanlıktan sonra, ikinci büyük din haline gelmiştir. Alman nüfusun azalacağı, 

genel olarak yabancılar, bilhassa Türk nüfusunun artacağı yönündeki bilimsel öngörüler göz 

önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda Müslüman nüfusun Almanya’ya dışarıdan resmi olarak 

yabancı işçi gelmese bile artacağına işaret etmektedir. Yabancıların yoğun olduğu Frankfurt, 

Köln, Stuttgart, Duisburg, Hamburg ve Berlin gibi büyük metropollerde anaokulu ve ilköğretim 

kurumlarına devam eden Müslüman çocuk sayısı bazı bölgelerde % 40’lara ulaşmıştır. Veriler 

özellikle Batı Almanya’daki büyük kentlerde önümüzdeki dönemlerde Müslüman nüfusun % 

20-30’lara ulaşacağını göstermektedir. Almanya’nın demografik yapısındaki gelişmeler, 

Almanya’daki Müslümanların sorunlarının sadece yabancıların sorunu olarak değil, 

Almanya’nın geleceğinin sorunu olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Başka bir ifade ile 

sorunları çözüme kavuştururken, nüfus sayısı sürekli artmakta olan toplulukları da dikkate 

almak gerekmektedir. Almanya?da yaşayan Müslümanların önemli sorunlarından birisi de, 

çocuklarının din eğitimi konusudur. Din Eğitimi yaygın olarak camilerde 

gerçekleştirilmektedir. Almanya?da camilerin çoğunluğu, ibadet ve dini törenlerin yapıldığı 

mekanlar olmanın yanında sosyo-kültürel hatta sportif faaliyetlerin yürütüldüğü kültür 

merkezleri konumundadır. Camiler aynı zamanda birer danışma merkezleridir. Dil, meslek, 

spor kursları ve ev ödevlerine yardım kursları düzenleyen yerler olarak değerlendirilmektedir. 

Okullardaki örgün din eğitimi ise hala belirsizliğini sürdürmektedir. Henüz bu konudaki tüm 

girişimler deneme aşamasında olduğu için Almanya’da örgün din eğitimi sorunları geçerliliğini 

korumaktadır. Ülke çapında genel bir çözüm bulununcaya kadar da sorun olmaya devam edecek 

gibi gözükmektedir. Ayrıca üçte ikisi Almanya’da doğmuş, büyümüş, halen okula giden 

Müslüman çocukların İslam Din Dersi sorunu sadece Müslümanların, başka bir ifade ile 

Almanya’da faaliyet gösteren İslami toplulukların sorunu değil, aynı zamanda Alman eğitim 

sisteminin önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili bazı çözüm önerileri 

ortaya konacaktır. 
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FELSEFENİN DOĞUŞU VE DOĞU AKDENİZ İLİŞKİSİ 

Cengiz Mesut TOSUN 

ÖZET 

Felsefe etkinliğinin başlaması ile coğrafi bir bölge olarak Doğu Akdeniz?in yakından ilişkisi 

vardır. MÖ 450-400?lerde, Attika Bölgesi?nde (Atina ve çevresi) felsefenin doğuşu, dönem 

itibariyle oldukça gelişen ticari faaliyetler sonucunda ortaya çıkar. Aynı tarihlerdeki polis (kent 

yaşamı) yaşamındaki sınıfsal ayrılıkların varlığı da önemli bir etkendir. Günümüz şartlarında 

?globalleşme? kavramının karşılığı ilk örneği olarak Doğu Akdeniz de yaşandığı söylenebilir. 

Doğu Akdeniz?deki sayısız limanların varlığı göz önüne alındığında deniz taşımacılığı 

ticaretinin yoğun şekilde yaşandığı görülür. Antik Yunan, bu ?lokal glaballeşmenin kültürel 

başkenti/ coğrafyası? olarak kendini gösterir. Antik Yunan Felsefesi olarak anılan dönemde adı 

literatüre geçmiş filozofların felsefe yapma etkinliği bu şartlarda ortaya çıkar. Bu döneme kadar 

ticaret hep vardı buna bağlı olarak bir zenginlik de hep vardı. Fakat kültürel anlamda bir 

zenginlik, bilgi birikimi ve bilginin ticari bir mal gibi dolaşıma girmesi bu dönemde gerçekleşir. 

?Lokal glaballeşme? ile nasıl ki ticari mallar gemilerle yer değiştirmişse bilgi akışı da limandan 

limana, şehirden şehire aktarılmıştır. Hatta bilgiye susamış kişiler Doğu Akdeniz şehirlerinde 

açılmış felsefe okullarına giderler. Bilgisiyle, düşüncesiyle ünlenmiş bilginlerin yanında 

öğrencilik yaparlar. Tüm bu olup bitenler Antik Yunan Felsefesi olarak literatürde yerini alır 

ve? felsefe yapma?nın, ?felsefenin doğuşu? olarak kabul görür. Sokrates, Platon, Aristoteles 

dönemin ünlü filozoflarıdır. 

The Birth Of Philosophy And The Relation Of Eastearn Mediterranean 

ABSTRACT 

There is a close relationship between the beginning of the activity of philosophy and the Eastern 

Mediterranean as a geographical region. In the 450-400 BC, the birth of philosophy in the Attica Region 

(Athens and its environs) emerged as a result of the highly developed commercial activities of the period. 

The existence of class separations in the life of the police (urban life) is also an important factor. It can 

be said that the first example of the concept of and globalization ? in our times is experienced in the 

Eastern Mediterranean. Considering the existence of numerous ports in the eastern Mediterranean, it is 

seen that the sea transportation trade is intense. Ancient Greece manifests itself as ?the cultural capital / 

geography of local globalization?. Philosophical activity of the philosophers, whose name is mentioned 

in the period known as Ancient Greek Philosophy, emerges in these conditions. There was always trade 

up to this period, so there was always a wealth. But a cultural sense of wealth, accumulation of 

knowledge and information as a commercial property to be circulated takes place in this period. As the 
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commercial goods were replaced with ships by local globalization, the flow of information was 

transferred from port to port and from city to city. Even those who are thirsty for information go to 

schools of philosophy in Eastern Mediterranean. They become students in the schools of scholars who 

are renowned for their thinking and knowledge. All that happens takes its place in the literature as 

Ancient Greek Philosophy and accepted as the birth of ?doing philosophy?. Socrates, Plato and Aristotle 

are renowned philosophers of this era. 

 

YETİŞKİN İNSAN TRAKEOBRONŞİAL AĞACI MORFOMETRİSİ ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Işık TUNCER 

ÖZET 

Amaç: Trakeal çapları (transverse ve anteroposterior), ana bronşları ve lober bronşların 

uzunluklarını CT taramasıyla ölçülmesi. Trakeobronşial ağacın CT taraması ölçümlerinin 

klinik değişkenlerle arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Uygun ölçülerde duble lümen tüp 

seçimine yardım etmek. 

Materyal ve Metot: Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi 

ve Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 150 birey üzerinde (28’i 40 

yaşından küçük, 122’si 40 yaşından büyük) uygulandı. Trachea length (TU), diameter, 

(anteroposterior, transverse) (TAPD, TTRD), right main bronchus (RMB), Left main bronchus 

(LMB), right upper lobe bronchus (RUB), middle lobe bronchus (MLB), right lower lobe 

bronchus (RLB), left upper lobe bronchus (LUB9 ve left lower lobe bronchus uzunlukları 

ölçüldü. 

Bulgular: Parametrelerin yaş ve cinsiyete göre ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı. 

Tüm parametreler ve yaş arasında önemli bir korelasyon vardı. TAPD, MLB, RLB hariç, bütün 

değerler erkeklerde fazla bulunmuştur. Bütün parametrelerle cinsiyet arasında da korelasyon 

gözlenmiştir (p<0.05).  

Sonuç: İnsan TBA’da işaretli bir dimorfizm vardır. Yetişkin TBA’nın in vivo varyasyonları 

standart tanımlamalardakinden daha büyüktür. Bu bilgi göğüs CT taramalarını yorumlamada 

ve respiratuar ölü boşluğu hesaplamada değerli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Trakeobronşial ağaç, morphometry, adult, CT. 
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A Morphometric Study Of Human Tracheobronchial Tree In Adult 

ABSTRACT 

Objective: Performing measurements of tracheal diameters (transverse and anteroproterior) 

main bronchuses and lober bronchuses length with CT scan. Evaluation of the relationship 

between clinical variables and CT scan measurements of the TBT. Aiding the selection of a 

double lumen tube of proper size. 

Material and Method: This study was conducted in the Anatomy and Radiology Department of 

Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University. It has been performed on 150 

individuals (28 of them younger than 40 and 122 of them older than 40). Trachea length (TU), 

diameter, (anteroposterior, transverse) (TAPD, TTRD), right main bronchus (RMB), Left main 

bronchus (LMB), right upper lobe bronchus (RUB), middle lobe bronchus (MLB), right lower 

lobe bronchus (RLB), left upper lobe bronchus (LUB9 and left lower lobe bronchus have been 

measured. 

Results: Means and standard deviations of the parameters with respect to gender and age have 

been calculated. A significant correlation was seen between all parameters and age. All values 

except TAPD, MLB, RLB have been found higher on male individuals. There were also 

observed between sex for any of the parameters (p<0.05).  

Conclusion: There is marked sexual dimorphism in the morphometry of the human TBT. The 

variation in adult TBT in vivo is greater than in standard descriptions. These data may be 

valuable when interpreting chest CT scans and when calculating respiratory dead space. 

Key Words: Tracheobronchial tree, morphometry, adult, CT. 
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GENETIC STRUCTURING OF BLACK SEA SHAD (ALOSA IMMACULATA 

BENNETT, 1835) POPULATIONS 

Cemal TURAN 

 Funda TURAN 

ABSTRACT 

Population structure of Black Sea Shad Alosa immaculata from the Marmara Sea (Bandırma 

Bay) and  Black Sea  (Akçakoca, Sinop, and Trabzon) were analysed with mtDNA PCR-RFLP. 

Analysis of ND 5/6 gene segment of mtDNA revealed eighteen haplotypes from 150 

individuals. High haplotype sharing was observed among populations. Haplotype 1 

(AAAAAA) was the most common, present in 68% of individuals. Average haplotype and 

nucleotide diversity within populations were 0.7804 and 0.0090 respectively. The average 

nucleotide diversity and nucleotide divergence between samples were 0.014106 (±0.0000085) 

and 0.005049 (±0.0000023) respectively. The highest nucleotide diversity (0.026693) was 

observed between the Sile and Sinop samples, and the lowest nucleotide diversity (0.003182) 

was observed between Trabzon and Samsun samples.   The highest nucleotide divergence 

(0.011240) was observed between the Sinop and Trabzon samples, and the lowest nucleotide 

divergence (0.000265) was observed between Trabzon and Samsun samples. In dendrogram of 

Neighbor-joining tree, Trabzon and Samsun samples clustered as a closest taxa and Sinop 

samples clustered as most divergent taxa.  

Keywords: Alosa immaculata, Black Sea Shad, Population Genetics, mtDNA PCR-RFLP. 
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BUĞDAY SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KAĞITLARIN FİZİKSEL VE OPTİK 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POTASYUM BORHİDRÜRÜN ETKİSİ  

Ahmet TUTUŞ 

Mustafa ÇİÇEKLER 

ÖZET 

Ülkemizdeki en fazla üretimi yapılan buğdayın hasat sonrası ortaya çıkan saplarının kağıt 

endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilmesi gün geçtikçe daha fazla önem 

kazanmaktadır. Bu araştırmada, buğday saplarından potasyum borhidrür (KBH4) katkılı soda-

hava yöntemiyle kağıt hamurları üretilmiş ve KBH4? in elde edilen kağıtların fiziksel ve optik 

özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerini belirlemek için 36 

adet pişirme deneyi yapılmıştır. İlave edilen KBH4 oranındaki artışa paralel olarak elde edilen 

kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama indisi ve yırtılma indisi 

değerlerinde ve optik özelliklerden parlaklık, beyazlık ve opaklık değerlerinde artışlar olduğu 

tespit edilmiştir. 

The Effect Of Potassium Borohydride On The Physical And Optical Properties Of 

Paper Produced From Wheat Straw 

ABSTRACT 

The use of wheat straw as a raw material remaining after harvest in the paper industry in Turkey 

is very important today. In this study, KBH4 modified soda-air pulping was performed by using 

wheat straws and the effects of KBH4 addition on the physical and optical properties of papers 

were investigated. In order to determine the optimum cooking parameters, 36 different 

laboratory experiments were performed. It was noted that the breaking length, burst index and 

tear index, brightness, whiteness and opacity of handsheets increased by KBH4 additions. 
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KAHRAMANMARAŞ KAĞIT FABRİKASI ATIK SULARININ ARITILMASI 

Ahmet TUTUŞ 

Ahmet LEBLEBİCİ  

ÖZET 

Kağıt endüstrileri çevreyi kirleten endüstriler içinde yer almakta ve gerek çevresel gerekse yasal 

baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Kağıt fabrikalarında kirlenmenin önemli bir kısmı 

genellikle sulu süspansiyondaki maddelerden ileri gelmektedir. Bu nedenle, kağıt 

fabrikalarında su kirlenmesini en aza indirmek ve sürekli kontrolünü sağlamak önemlidir. Bu 

çalışmada; Kahramanmaraş kağıt fabrikasında kullanılan temiz ve atık suların özellikleri tespit 

edilmiştir. Atık sularda kimyasal arıtma ve renk açma işlemleri uygulanmış olup bu sular pit, 

hidrojen peroksit ve ozon ile muamele edilmiştir. Sonuç olarak, Kahramanmaraş kağıt fabrikası 

atık sularının pit, hidrojen peroksit ve ozon ile muamelesinde; pH, kimyasal oksijen ihtiyacı, 

askıda katı madde, balık biyodeneyi ve inorganik madde miktarlarında genel olarak bir azalma 

tespit edilmiştir. Ayrıca, atık suyun rengini açmak amacıyla uygulanan hidrojen peroksit ve 

ozon muamelesinde ise koyu kahverengi olan atık su, berrak renge dönüşmüştür. 

Wastewater Treatment Of Kahramanmaraş Paper Mıll 

ABSTRACT 

Paper industries are among the industries polluting the environment and face environmental 

and legal pressures. A significant portion of the contamination in the paper mills is usually 

caused by the substances in the aqueous suspension. Therefore, it is important to minimize 

water contamination and ensure continuous control in paper mills. In this study; the properties 

of fresh water and wastewater used in Kahramanmaraş paper factory were determined. 

Chemical purification and bleaching processes were applied to paper mill wastewaters and pit, 

hydrogen peroxide and ozone were used in this process. As a result, the treatment of 

Kahramanmaraş paper mill wastewater with pit, hydrogen peroxide and ozone; a general 

decrease in pH, chemical oxygen demand, suspended solid matters, fish biotest and inorganic 

substances were determined. In addition, the paper mill dark brown wastewater has become 

clear color with hydrogen peroxide and ozone treatments. 
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DOĞU AKDENİZ YÖRESİ OKALİPTUS DİRİ VE ÖZ ODUNLARI LİF 

MORFOLOJİSİNİN KAĞIT ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI 

Ahmet TUTUŞ 

İbrahim BEKTAŞ 

Gamze GÜLTEKİN 

ÖZET 

Okaliptüs odunu kağıt endüstrisi için önemli türlerden birdir. Bu bildiride, okaliptüs odununu 

oluşturan başlıca lifsel karakterli hücrelerin morfolojik özelliklerini diri (DO) ve öz (ÖO) 

odunlarına göre incelenerek, bu özelliklerin kağıt üretimine uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda test materyali olarak, Türkiye?de egzotik olarak yetiştirildiği Tarsus yöresinden 

temin edilen okaliptüs (Eucalyptus grandis) odunları kullanılmıştır. Yapılan testlerde okaliptüs 

diri ve öz odunlarında, lif uzunluğu (DO:1.34 mm, ÖO:1.28 mm), lif genişliği (DO:28.48 ?, 

ÖO:26.92 ?), lümen çapı (DO:14.06?, ÖO:11.73 ?) ve hücre çeper kalınlığı (DO:14.41?, 

ÖO:14.35 ?) olarak ölçülmüştür. Bu ölçümlere dayanılarak lifsel yapıdaki hücrelerin morfolojik 

özelliklerinden Keçeleşme oranı, Elastikiyet Katsayısı, Katılık katsayısı, Runkel sınıflaması, 

Muhlstep sınıflaması ve F faktörü diri ve öz odunlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bildiri 

kapsamında elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile okaliptüs diri odunun, öz odunundan 

kağıt üretimine daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Investigation Of The Suitability For Paper Production Of Eucalyptus Sapwood And 

Heartwood Fiber Morphology 

ABSTRACT 

Eucalyptus wood is one of the important species for the paper industry. In this paper, the morphological 

characteristics of the main fibrous cells forming the eucalyptus wood were examined according to the 

sap (SW) and heart (HW) woods and the suitability of these properties to the paper production was 

investigated. For this purpose, eucalyptus (Eucalyptus grandis) trees were used as test material obtained 

from Tarsus region where exotic grown in Turkey. In the performed tests were measured eucalyptus 

sapwood and fiber length as fiber length (SW: 1.34 mm, HW: 1.28 mm), fiber width (SW: 28.48 ?, HW: 

26.92 ?), lumen diameter (SW: 14.06?, HW: 11.73 ?) and cell wall thickness (SW: 14.41?, HW: 14.35 

?). Based on these measurements, felting power, flexibility coefficient, rigidity coefficient, Runkel 

index, Muhlstep classification and F ratio were calculated separately for sapwood and heartwood. It has 

been concluded that eucalyptus sapwood is more suitable than the heartwood for the paper production. 
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AİLE KURUMUNDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM: ANTALYA KALEİÇİ 

ÖRNEĞİ 

Fatih USLU 

ÖZET 

Geçmişten günümüze Kaleiçi’nde aile yaşantısında büyük değişimler göze çarpmaktadır; 

günümüzde alanda ikamet eden ve alanın asıl kullanıcıları olan Kaleiçi’nde yaşayanların yaş 

ortalaması 50–60 arasındadır. Alanda yer alan şahıs mülklerinin %4’ünün farklı yabancı 

uyruklu nüfusa ait olması nüfus yapısının değişmeye başladığının, alandaki sosyal yapının alanı 

terk etmeye ve mülklerini elden çıkarmaya devam ettiğinin bir göstergesidir. Alanda yer alan 

mülklerin %7’sinin şirketlerin mülkiyetinde olması, sosyal yapının varlığını sürdürdüğü konut 

alanlarının turizme dönüşmesinin ve sosyal yapının bozulmaya devam ettiğinin bir 

göstergesidir. 

Turizm fonksiyonun alan genelinde dağılmış olması ile birlikte özellikle büyük ölçekli eğlence 

tesislerinin yakınında yer alan konutların terk edilmiş olduğu, bu bölgelerde halen ikamet 

etmekte olanların ise koşulların uygun olması durumunda bu nedenden alanı terk etmeyi tercih 

ettikleri saptanmıştır. Alana verilen turizm kimliği doğrultusunda ortaya çıkan iş gücü talebi ile 

alanda ikamet etme süresi on yılı geçmeyen ve genellikle doğudaki illerden bu alana göç eden 

nüfus barınmaya başlamıştır. Gerek yabancı uyruklu nüfusun gerekse göç ile başka illerden 

gelen nüfusun alanda yer seçmeye başlaması alanın kozmopolit bir nüfus yapısına sahip 

olmasına, ortaya çıkan yeni fiziksel ve sosyal yapının ise asıl kullanıcıların bu nüfus içindeki 

oranının giderek azalmasına yol açtığı belirlenmiştir. 

Antalya Kaleiçi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve o milletlerden 

kendisine pek çok şey katmış önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Bunu kale içinde 

yaşayanların insanların kökenlerinden de görebilmekteyiz. Kaleiçi eski dönemlerden bu yana 

kozmopolit bir yapıda varlığını sürdürmüş insanların farklı inançlardan da olsa uyum içinde 

yaşayabildiği bir mekân olmuştur. Burada yaşayan insanlar mübadele sonrası Türkiye ye gelen 

ve Atatürk’ün emri ile Kaleiçi’ne yerleştirilen insanlardan oluşmaktadır bunu burada yaşan 

insanların sözlerinden anlamaktayız. Mübadele sonrası buraya gelen aileler de buralara 

yerleşirken yakın akrabalar aynı evlere yerleşmişler evler büyük olduğu için iki aile kolaylıkla 

yerleşebilmişler böylece aileler hem buraya geldiklerinde uyum sorunu yaşamamışlar hem de 

ekonomik olarak birbirlerini desteklemişlerdir. Kaleiçi’nde aileler genellikle geniş aile olarak 

yaşamış bütün ebeveynler bir evde kalmış hatta iki kardeş aynı binayı paylaşarak yaşamışlardır. 
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Anahtar Kelimeler: Antalya Kaleiçi, Aile, Sosyo-kültürel değişim. 

Socio-Cultural Change In The Family Foundation: Antalya Kaleiçi Example 

ABSTRACT 

From the past to the present day, major changes in the family life stand out in Kaleiçi; The 

average age of the inhabitants of Kaleiçi, who live in the area and who are the main users of the 

area, is between 50 and 60 years old. The fact that 4% of the privately owned property in the 

area belongs to different foreign population is an indication that the population structure has 

begun to change and that the social structure in the area continues to leave the area and to 

dispose of its properties. The fact that 7% of the properties in the area are owned by the 

companies is an indication that the social structure continues to exist and that the social structure 

of the residential areas continues to deteriorate. 

As the tourism function is distributed throughout the area, it has been determined that the houses 

located near the large-scale entertainment facilities have been abandoned, and those still 

residing in these areas prefer to leave the area if the conditions are appropriate. With the demand 

of the labor force in line with the tourism identity given to the area, the population started to 

live in the area which did not exceed ten years and generally migrated from the eastern 

provinces to this area. The fact that the population of foreign nationals and the population 

coming from other provinces with immigration has started to have a cosmopolitan population 

structure and that the new physical and social structure that emerged leads to a decrease in the 

ratio of the main users in this population. 

Antalya Kaleiçi has hosted many civilizations throughout history and it is one of the important 

settlements that have added many things to those nations. We can see this from the origins of 

the people living in the castle. Kaleiçi has been a place where people who lived in a 

cosmopolitan structure since ancient times can live in harmony even from different beliefs. 

After the exchange is made up of people who live here with people who placed Kaleiçi'nde 

coming to Turkey and Ataturk's orders that we understand the words of the people living here. 

The families who came here after the population settled in the same houses and settled in the 

same houses where the two families could easily settle so that families did not have any 

adaptation problems when they came here and they supported each other economically. In 

Kaleiçi, families generally lived in a large family and all the parents stayed in a house and even 

the two brothers lived together by sharing the same building. 

Key Words: Antalya Kaleiçi, Family, Socio-cultural change. 
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UZAKTAN ALGILAMA İLE BURDUR GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİNİN 

İZLENMESİ 

Murat UYSAL 

Mustafa YILMAZ 

İbrahim YILMAZ 

ÖZET 

Göller bölgesinde yer alan Burdur Gölü,  kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan oluk 

şeklindeki tektonik çöküntü gölüdür. Burdur gölü kapalı bir havza yer alır, suyu tuzludur ve 

bazı bölgelerde 100 m ye ulaşan derinliği ile Türkiye’nin en derin göllerinden biridir. 

Uluslararası öneme sahip olan Burdur gölü endemik ve birçok kuş türü için barınma alanı 

oluşturmaktadır. Son yıllarda göl yüzey alanında önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişim 

göldeki yaşamı tehdit etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Burdur gölünün kıyı çizgisi değişimlerinin uzaktan algılama yöntemleri 

kullanılarak LANDSAT uydu görüntüleri yardımıyla belirlenmesidir. Araştırmada, Burdur 

gölü ve çevresine ait 1975, 1988, 1998, 2008 ve 2018 yıllarına ait LANDSAT uydu görüntüleri 

ile 43 yıllık değişim belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü, Kıyı çizgisi Değişimi, Uzaktan Algılama, LANDSAT. 

Monitoring Coastline Change of the Burdur Lake using Remote Sensing 

ABSTRACT 

Burdur Lake, located in the Lakes District, is a trough-shaped tectonic depression lake 

extending in the northeast-southwest direction. Lake Burdur is located in a closed basin, the 

water is salty and is one of some regions reaching up to 100 m in depth with the deepest lake 

in Turkey. Burdur lake, which is of international importance, is endemic and forms a sheltering 

area for many bird species. In recent years there have been significant changes in the surface 

area of the lake. This change threatens life in the lake. 

The aim of this study is to determine the coastline changes of Burdur Lake by using LANDSAT 

satellite images by using remote sensing methods. In the study, 43-year change was determined 

by LANDSAT satellite images of Burdur lake in 1975, 1988, 1998, 2008 and 2018. 

Key Words: Burdur Lake, Coastline change, Remote sensing, LANDSAT. 
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ISPANAK ÜRETİM ALANLARINDA SORUN OLAN ÖNEMLİ FUNGAL YAPRAK 

HASTALIK ETMENLERİ 

Aysun UYSAL 

Şener KURT 

Soner SOYLU 

 E. Mine SOYLU 

Merve KARA 

ÖZET 

Ülkemizde kışlık olarak en fazla tüketilen bir sebze olan ıspanak bitkisi (Spinacia oleraceae L.), 

Batı Karadeniz, Doğu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilmektedir. 

Yaklaşık 25 bin ton ıspanak üretimi yapan Akdeniz bölgesinde en fazla üretim Mersin ilinde 

gerçekleşmektedir. Ispanak üretim alanlarında en önemli sorunlardan birisi, fungal etmenlerin 

neden olduğu hastalıklardır. Bu amaçla, ıspanak yapraklarında sararma ve lekelenmelerin 

etmenlerini belirlemek için sörveyler yapılarak örnekler toplanmıştır. Bitki örneklerinin 

klorotik veya nekrotik dokularını içeren bitki parçaları, steril bir bistüri ile kesilmiş ve % 75’lik 

etanolde 1 dakika yüzeyden steril edilmiştir. Hastalıklı doku parçaları PDA içeren petrilere 

ekim yapılmıştır. Petriler, 25°C’de 5 gün boyunca inkübe edilmiştir. Kültüre alınamayan 

(obligat) funguslardan herbaryum yapılmıştır. Funguslar ışık mikroskobu altında incelenmiş ve 

morfolojik özelliklerine göre teşhisleri yapılmıştır. Moleküler teşhis için tek spor izolatlarının 

genomik DNA izolasyonlarından sonra rDNA ITS bölgesi için, ITS1/ITS4 primerleriyle PCR 

çalışmaları yapılmıştır. NCBI blast sonuçlarına göre fungusların moleküler olarak tanısı ortaya 

konulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda farklı bölgelerden elde edilen örneklerle yapılan 

çalışmalarda 5 ayrı cinse ait funguslar belirlenmiştir. Bunlar, Cladosporium uredinicola, 

Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Colletotrichum spinaciae, Albugo occicentalis ve 

Peronospora effusa’ dır. Fungusların patojen olup olmadığını belirlemek için patojenisite 

çalışmaları yürütülmüştür. Laboratuvar koşullarında 1×106 konidi/ml’ye ayarlanmış spor 

süspansiyonları, yüzey dezenfeksiyonu yapılmış taze ıspanak yapraklarına püskürtülmüştür. 

Obligat patojenler ise taze ıspanak bitkilerine uygulanmıştır. Kontrol bitkilerine ise steril saf su 

uygulaması yapılmıştır. İnokulasyondan 10 gün sonra ıspanak bitkilerinde fungal enfeksiyonlar 

gözlenmiştir. Patojenisite sonuçlarına göre 6 farklı fungusun patojen olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ispanak, patojen, moleküler, morfoloji, patojenisite. 
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Important Fungal Leaf Pathogens in Spinach Production Areas 

ABSTRACT 

Spinach plant (Spinacia oleraceae), a vegetable consumed most in winter in our country, is 

widely produced in Aegean, West Black Sea, East Marmara and Mediterranean regions. 

Approximately 25 thousand tons of spinach in the Mediterranean region, the most production 

is carried out in the province of Mersin. One of the most important problems in spinach 

production areas are diseases caused by fungi. For this purpose, surveys were carried out to 

determine the factors of yellowing and staining in spinach leaves. Plant pieces containing 

chlorotic or necrotic tissues of plant samples were cut with a sterile scalpel and sterilized from 

the surface for 1 minute in 75% ethanol. The diseased tissue fragments were transferred on petri 

plates containing PDA. Petri dishes were incubated at 25°C for 5 days. Herbarium was made 

from non-cultured (obligate) fungi. Fungi were examined under light microscope and their 

morphological characteristics were identified. For molecular identification, after genomic DNA 

isolations of the single spore isolates, PCR studies were performed with ITS1/ITS4 primers for 

rDNA ITS region. According to the results of NCBI blast, the molecular identification of fungi 

has been revealed. As a result of these studies, 5 different genus fungi were determined in the 

studies performed with samples obtained from different regions. These are Cladosporium 

uredinicola, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Colletotrichum spinaciae, Albugo 

occicentalis, and Peronospora effusa. Pathogenicity studies have been carried out to determine 

whether fungi are pathogenic. Spore suspensions adjusted to 1 × 106 conidia/ml in laboratory 

conditions were sprayed on surface-disinfected fresh spinach leaves. Obligate pathogens have 

been applied to fresh spinach plants. Control plants were sprayed with sterile distilled water. 10 

days after inoculation, fungal infections were observed on spinach plants. According to the 

pathogenicity, 6 different fungi were found to be pathogenic. 

Key Words: Spinach, pathogen, molecular, morphology, pathogenicity 
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ÖĞRETİMDE İNFOGRAFİK UYGULAMALARININ KULLANIMI 

Erol UYSAL 

Abdullah SAKAR 

İbrahim DÜNDAR 

Cenk AKAY 

ÖZET 

Günümüzde gelişen teknoloji tüm sistemleri etkilediği gibi eğitim sistemini de etkilemiş, 

insanların bilgi edinme ortamları ve bilgi edinme şekilleri değişmiştir. Bilginin aktarılması 

sürecinde seçilen yol bilgi edinimini doğrudan etkilemektedir. Bilginin kalıcılığında seçilen 

yola yani öğrenme tekniğine bağlı olduğu kabul edilmiş bir gerçektir.  Seçilen öğrenme 

tekniğinde öğrenenin seviyesine uygunluğuna ve bilginin kalıcılığını en fazla sağlayan 

olmasına da dikkat edilmelidir. Etkili öğrenme yollarından biri olarak düşünülen İnfografik, 

uzun ve karmaşık bilgileri sınıflandırarak, özet ve temel bilgiyi şekil ve grafiklerle görsel olarak 

aktaran sunum şeklidir. Gelişen teknoloji sayesinde infografik oluşturma ve infografiği sunma 

daha kolay hale gelmiştir.  

Dale’nin Öğrenme Pramidi’nde olduğu gibi sözel ve metinsel bilgilere göre görsel bilgilerin 

daha kalıcı olduğu görülmektedir. Görsel bilgiyi sunma yolu olan İnfografik ile daha etkili 

eğitimler yapılmaktadır. Uzun ve yoğun bilgiler öğrenenin seviyesine göre sadeleşerek öz bilgi 

haline gelmektedir. İnfografik ile sunulan bilgiler öğrenen için daha eğlenceli hale gelmektedir. 

Bilgilere öğrenenin dikkati kolay çekilmekte ve ilgisi uzun süre sağlanmaktadır.  Böylece 

İnfografik ile daha etkili eğitimler yapılarak, bilgiler daha kalıcı hale gelmektedir. 

MEB tarafından uygulamaya konulan, eğitimde teknolojiyi etkili kullanma yolu olan Fatih 

Projesi ile eğitimde büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Fatih Projesi’nin uygulama alanı olan 

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) öğrenenlere etkili içerikler sunmaktadır. Bunlar; haber, video, 

görsel, ses, kitap, dergi, doküman, test soruları, infografik ve infovideo’dur. EBA’da 

yayınlanan içerikler öğretmenler tarafından hazırlanmakta olup profesyonel bir ekip tarafından 

düzenlenmektedir. EBA’da bugüne kadar sunulan infografik sayısı 411 tanedir.  

EBA’da içerik olarak infografik yanında infovideo da sunulmaktadır. İnfovideo; Öğrenmeyi 

kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış, bilgilerin sesli ve görsel şekilde video formatında 

sunulmasıdır. EBA’da bugüne kadar yayınlanan infovideo sayısı 145 tanedir. 

Anahtar Kelimeler: İnfografik, görsel içerik, EBA. 
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The Use Of İnfographics in Instruction 

ABSTRACT 

Today, the developing technology has affected all systems as well as the education system and the way they get 

information has changed accordingly. The way chosen in the process of transferring information directly affects 

the acquisition of information. It is an accepted fact that the permanence of knowledge is dependent on the way 

chosen, or, in other words, the learning technique. It should be paid attention that the learner is fit for the level of 

learning in the chosen learning technique and that it ensures the permanence of knowledge. Infographic, considered 

as one of the effective ways of learning, is a form of presentation which sorts the long and complex information 

and conveys the summary and basic information visually with the figures and graphs. It has become easier to create 

and present infographic through the developing technology. It is seen, as in Dale's Learning Pyramid, that visual 

information is more permanent in comparison with verbal and textual information. More effective trainings are 

conducted with Infographic which provides visual information. Long and intensive information is simplified 

according to the level of the learner and becomes brief information. Information presented by infographic becomes 

more fun for the learner. The attention of the learner is easily drawn to the information and the interest is provided 

for a long time. Thus, more effective trainings are available with Infographic and the information becomes more 

permanent. A big transformation has been experienced in education with the Fatih Project, which has been 

implemented by the Ministry of Education, and has an effective way of using technology in education. EBA 

(Educational Informatics Network), which is the application area of Fatih Project, provides effective content for 

learners such as news, video, visual, sound, book, magazine, document, test questions, infographic and infovideo. 

The content published in EBA is prepared by teachers and organized by a professional team. The number of 

infographics presented in EBA up to now is 411. Infovideo is available ABSTRACT 

Today, the developing technology has affected all systems as well as the education system and the way they get 

information has changed accordingly. The way chosen in the process of transferring information directly affects 

the acquisition of information. It is an accepted fact that the permanence of knowledge is dependent on the way 

chosen, or, in other words, the learning technique. It should be paid attention that the learner is fit for the level of 

learning in the chosen learning technique and that it ensures the permanence of knowledge. Infographic, considered 

as one of the effective ways of learning, is a form of presentation which sorts the long and complex information 

and conveys the summary and basic information visually with the figures and graphs. It has become easier to create 

and present infographic through the developing technology. It is seen, as in Dale's Learning Pyramid, that visual 

information is more permanent in comparison with verbal and textual information. More effective trainings are 

conducted with Infographic which provides visual information. Long and intensive information is simplified 

according to the level of the learner and becomes brief information. Information presented by infographic becomes 

more fun for the learner. The attention of the learner is easily drawn to the information and the interest is provided 

for a long time. Thus, more effective trainings are available with Infographic and the information becomes more 

permanent. A big transformation has been experienced in education with the Fatih Project, which has been 

implemented by the Ministry of Education, and has an effective way of using technology in education. EBA 

(Educational Informatics Network), which is the application area of Fatih Project, provides effective content for 

learners such as news, video, visual, sound, book, magazine, document, test questions, infographic and infovideo. 

The content published in EBA is prepared by teachers and organized by a professional team. The number of 
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infographics presented in EBA up to now is 411. Infovideo is available in EBA in addition to infographic content. 

Infovideo is designed to make learning easier and to present the information in video format in an audible and 

visual way. The number of infovideo published in EBA up to now is 145. 

Key Words: infographics, visual content, EIN. 

 

AKDENİZ BÖLGESİ KAPSAMINDAKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN 

SUNDUKLARI FİNANSAL BİLGİLERİN ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Erkan UZUN 

ÖZET 

Büyükşehir belediyesi en az üç ilçeyi kapsayan, bu ilçeler arasında koordinasyonu sağlayan, 

kanunlar çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren idari ve mali özerkliğe sahip 

kamu tüzel kişiliğini ifade ermektedir. Belediyeler, öz gelirleri ve merkezi bütçeden yapılan 

transferler olmak üzere iki kaynaktan beslenmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin 

hangi yatırımlar için kullanıldığını belde sakinlerine finansal veriler aracılığıyla sunması 

belediyeleri şeffaf ve hesap verebilir bir konuma taşımaktadır.  

Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç Akdeniz Bölgesi kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin 

sundukları finansal bilgilerin, bu bilgileri ihtiyaç duyan kişi/kurum/kuruluşlar için ne derece 

şeffaf bir yapıda olduğunu ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi, Şeffaflık ve Finansal Bilgi. 

Investigation In Terms Of Transparency And Accountability Of The Financial 

Information Provided By Of The Metropolitan Municipalities In The Mediterranean 

Region 

ABSTRACT 

The metropolitan municipality refers to public legal entity has administrative and financial 

autonomy, fulfilling their duties and responsibilities under the law, has at least three districts, 

providing coordination between these districts. Municipalities, are fed from two sources: their 

own revenues and transfers from the central budget. These revenues should be explained for 

which investments are used. 
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Aim of this study is show that what degree transparent this information for the people / 

institutions / organizations that needing financial information provided by the metropolitan 

municipality in the Mediterranean Region. 

Key Words: Metropolitan Municipality, Transparency and Financial Information. 

   

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN 2015-

2016-2017 YILLARINA AİT VERİLERİNİN ORAN ANALİZİ TEKNİĞİ 

İÇERİSİNDE YER ALAN LİKİDİTE VE MALİ YAPI ORANLARI 

KULLANILARAK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Erkan UZUN 

ÖZET 

Finansal durum tablosu (bilanço), işletmelerin belirli tarihlerdeki sahip oldukları varlıklarını ve 

bu varlıkların elde edilmesi için katlanılan yabancı veya özkaynakların neler olduğunu gösteren 

temel mali tablodur. Likidite oranları, işletmenin kısa vadede borç ödeme gücünü ortaya 

koymaktadır. Ayrıca çalışma sermayesi (işletme sermayesi) ve net çalışma sermayesi hakkında 

bilgi vermektedir. Mali yapı oranları, işletmenin uzun vadede borç ödeme güzünü ortaya 

koymaktadır. Ayrıca özkaynakların yeterli olup olmadığı yani kaynak yapısı içinde borç ve 

özsermaye dengesini açıklamamıza yardım eder. 

Bu çalışmada, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin üç döneme ait finansal durum tablosu 

kalemleri likidite ve mali yapı oranları yardımıyla analiz edilecektir. Böylece, hem kısa vadede 

hem de uzun vadede borç ödeme gücü ve özkaynak ve borç yapısı ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilanço, Cari Oran ve Finansal Kaldıraç Oranı. 

Investigation Of The Changes By Using Liquidity And Financial Structure Rates In The 

Technique Of Rate Analysis Of Datas Statement Of Financial Status Belong To 2015-

2016-2017 Years Of Adana Metropolitan Municipality. 

ABSTRACT 

Statement of financial position (balance), is the basic financial statement showing the resources 

from which these assets are provided and assets of business. Liquidity ratios, reveal the power 

to pay the debt in the short term. In addition to provides information about working capital and 

net working capital. Financial structure ratios, reveal the power to pay the debt in the long term. 
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It also explain balance of debt and equities in source structure. In this study, The financial 

statement tables belong to three periods of Adana Metropolitan Municipality will be analyzed 

with the help of liquidity and financial structure ratios. Thus, will be put forward both short-

term and long-term power to pay debt, equity and debt structure will be put forward. 

Key Words: Balance, Current Ratio and Financial Leverage Ratio. 
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İŞ KAZALARINA SEBEP OLAN ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlknur Simge ÜNAL 

İrem ERSÖZ KAYA 

ÖZET 

Türkiye’de iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça 

fazladır. İş kazalarının oluşmasında birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan biride teknolojinin hızla 

ilerlemesiyle, makineleşmenin artarak devam etmesi, insanların makineler ile etkileşimini artması 

sonucunda çıkan iş kazalarıdır. Bu ve buna benzer nedenler iyileştirildikleri ölçüde, iş kazalarının 

azalması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinden yararlanılarak 

Türkiye’deki istihdamı incelediğimizde 2008 yılından 2012 yılına kadar her geçen yılda tarım, inşaat, 

sanayi ve hizmetlerde istihdamın artığı görülmektedir. Bunun sonucunda iş kazası ve ölüm sayıları da 

artış göstermiştir. Çalışmada, SGK’dan alınan istatistiksel veriler İllere, çalışma saatlerine, çalışanın yaş 

aralığına göre analiz edilmiştir. Toplanan verilerin değerlendirme sonuçlarına göre iş kazalarının en 

fazla, endüstrinin yoğun olarak geliştiği illerde rastlandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan kazaların sabah 

ve akşam saatlerinde ve genç çalışanlarda iş kazası yaşanma riskinin daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kaza İstatistikleri 

Evaluation of Important Factors Causing Occupational Accidents 

ABSTRACT 

Spiritual and substantive losses caused by occupational-related accidents in Turkey is much compared 

to other European countries. There are many reasons for the occurrence of occupational accidents. One 

of them is the rapid progress of technology, mechanization continues to increase increasingly, as a result 

of increasing the interaction of people with occupational accidents. As these and similar reasons are 

improved, occupational accidents are expected to decrease. We examine employment benefiting from 

the statistics of Social Security Institution (SSI) from 2008 until 2012 in Turkey, there is an increase in 

employment in agriculture, construction, industry and services. As a result, the number of occupational 

accidents and deaths also increased. In the study, the statistical data obtained from SSI were analyzed 

according to the provinces, working hours and employee age range. According to the results of the data, 

it was determined that the most of the occupational accidents occurred in the provinces where the 

industry developed intensively. However, it has been concluded that accidents have a higher risk of 

occupational accidents with young workers in the morning and evening hours. 

Key Words: Occupational Accidents, Occupational Health and Safety, Accident Statistics 
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ÖZLÜ İPLİK KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ HAVLU KUMAŞLARDA TEKRARLI 

YIKAMANIN YUMUŞAKLIK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Belkıs Zervent ÜNAL 

Sait YILÖNÜ 

ÖZET 

Tekstil sektörünün önemli bir alt kolu olan ev tekstili ürünlerinde büyük bir paya sahip olan 

havlu kumaş ürünleri günlük hayatta çok fazla ihtiyaç duyulan ürün gruplarıdır. Müşteri 

memnuniyeti açısından havlulardan beklenen en önemli özellikler hidrofilite ve yumuşaklıktır. 

Havlular yaygın olarak pamuk lifinden üretilmekte olup, kullanım sırasında sık yıkanan 

havluların yumuşaklıklarını büyük oranda kaybettiği bilinmektedir. Çalışma kapsamında, havlu 

kumaşların kullanımı ile ilgili bu problemi azaltmaya yönelik bir yaklaşım üzerinde durulmuş 

ve bu amaçla polyester özlü iplikler kullanılan havlular üretilmiş ve tekrarlı yıkama yapılmıştır. 

Bu amaçla havlu üretiminde en fazla tercih edilen 5 farklı (modal, pamuk, polyester, bambu, 

viskon) hammadde seçilerek Ne 14/1 konvansiyonel ring iplikler ile yine bu liflerden üretilmiş 

özünde 75 denye polyester kullanılmış 5 farklı özlü iplik olmak üzere toplam 10 farklı iplik 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen numunelere aynı şartlarda 1 defa, 5 defa, 10 defa tekrarlı 

yıkama işlemi uygulanmıştır. Yıkama işlemi sonrasında numunelere ASTM D 4032-94 dairesel 

eğme test metoduna göre yumuşaklık testi yapılmıştır.  Sonuç olarak; farklı hammaddeler 

kullanılarak üretilen havlu kumaşlarda özlü iplik kullanımının tekrarlı yıkamalar sonrası 

sertleşme problemine değişik oranlarda katkı sağladığı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Havlu, Özlü iplik, Yumuşaklık, Tekrarlı yıkama 

Investigated the Effect of Repeated Washing on Softness Properties of Towel Produced 

with Core Yarn 

ABSTRACT 

Towel fabric products, which have a large share in home textiles which an important sub-branch 

of the textile sector, are the product groups that are most needed in daily life. In terms of 

customer satisfaction, the most important features expected from towels are hydrophility and 

softness.  It was known that towels are commonly made of cotton fibers  besides that after 

washing, towels lose their softness and have a tough handle. In this study, it has been 

emphasized an approach to reduce this problem about the usage of towels. Therefore, towels 

with polyester core yarns have been produced and repeated washing has been performed.With 
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this purpose 5 different raw materials (modal, cotton, polyester, bamboo, viscose) were selected 

the most preferred in the towel production. Core yarn were produced from 5 different raw 

materials using 75 denier polyester.  In order to make comparisons with the same raw materials, 

5 different conventional yarns, a total of 10 different yarns were produced Ne 14/1 ring yarns. 

1, 5 and 10 repeated washing processes were applied to the all samples under the same 

conditions. Softness of these samples were tested after washing process. Softness test was 

performed according to ASTM (American Society for Testing and Materials) D 4032-94 

circular bend test method. As a result; it has been observed that the usage of core yarn in towel 

fabrics produced by using different raw materials contributes in varying ratios to the stiffness 

problem after repeated washing. 

Key words: Towel, Core yarn, Softness, Repeated washing 
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INDIGENOUSNESS’ OF YÖRÜKS: AN ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS ON 

IDENTITY SEEKING PROCESS 

Hiroki VAKAMATSU 

ABSTRACT 

How do human beings identify themselves? As what kinds of categories do they feel to belong? 

These questions have been sought and discussed in the field of Cultural and Social 

Anthropology for a long time.  Sometimes it is depended on their culture or religion, sometimes 

is it related to physical features of a specific human groups. Categorization of human groups is 

the labeling interaction between two or more groups. In medieval age Middle East especially 

Ottoman time, it was the most important factor for the people to define the human groups 

according to religious affiliation. Because the government decided whether people needed to 

pay tax (jizyah) or to offer the military services. However, after the emergence of modern 

Turkish nation-state, the situation was changed concerning the categorization of human groups. 

The importance of religious affiliation of citizens has gradually lost within the nation-state and 

replaced the national and ethnic identity under the name of secularism. The people began to try 

to seek their origin or their “indigenousness” to promote their ethnic or national identity. In this 

paper I deal with the case of Yoruks in living in the Mediterranean Sea Coast in Turkey. Yoruks 

are traditionally nomad or semi-nomad people in Anatolia and Balkans. The categorization of 

Yoruks is very unique and interesting from the Anthropological point of view. Therefore, using 

the secondary source of the Ottoman documents and ethnographic description written by 

Anthropologists, I try to reveal how their identity seeking movement have developed since the 

Ottoman Empire within the dynamism of social change in Turkey. 

Key Words: Yörük, Identity Seeking, Social Dynamism, Cultural and Social Anthropology. 
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SİLİFKE TÜRKÜLERİNDE MİZAH 

Yasin Mahmut YAKAR 

Şükrü YAKAR 

ÖZET 

Kültür; tarihî ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 

bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanların doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Bu araçların en önemlilerinden 

birisi de şüphesiz ki türkülerimizdir. Türk ulusunun ortak malı olan sözlü ve ezgili ürünler 

olarak tanımlayabileceğimiz türküler, insanımızın acılarını, sevinçlerini, aşkı, gurbeti vb. 

birçok toplumsal duygu ve düşünceyi yansıtır. Silifke türkülerinde mizah unsurlarının 

incelendiği çalışma doküman analizi deseniyle kurgulanmıştır. Çalışmaya kaynaklık edecek 

veriler, iki aşamada elde edilmiştir. Bu amaçla öncelikle mizahın türkülere yansımasıyla ilgili 

literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Silifke türküleri TRT Türk halk müziği repertuarından 

temin edilmiştir. TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan yirmi dokuz Silifke türküsü bir 

uzmanla birlikte incelenmiş, iki türküde mizah unsurları bulunduğu tespit edilmiştir. 

Devamında söz konusu türkülerin sözleri mizah odağında betimsel analize tabi tutulmuştur. 

Daha sonra ise elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, ana başlıklar ve alt başlıklar 

oluşturulmuştur. Çalışmada yirmi dokuz Silifke türküsünden ikisinde mizah unsurları 

bulunduğu, mizahî unsurların türkülere daha çok benzetme, abartma ve yergi şeklinde 

yansıdığı, türkülerin görünüşte mizah içermesine rağmen aslında toplumsal bir yergiyi de 

barındırdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ger Ali, Nerden Gelirsin Silifke Kalesinden, türkü, mizah, Silifke. 

Humor In Silifke Folk Songs 

ABSTRACT 

Culture is a whole of material and spiritual values created in the process of historical and social 

development, and a wholesome of the tools used to create these materials and convey them to the next 

generations. One of the most important of these tools is undoubtedly our folk songs. The folk songs that 

can be defined as the common oral and written products of the Turkish nation reflect such social feelings 

and thoughts as sorrow, joy, love, homesickness of our people. Document analysis has been used in the 

present study in which humor elements in Silifke folk songs are examined. The data used in the study 

were obtained in two stages. Firstly, literature review about the reflection of humor on folk songs was 

revised. After that, Silifke folk songs were obtained from TRT Turkish folk music repertoire. Twenty-
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nine Silifke songs in the TRT Turkish folk music repertoire were examined together with a specialist. 

Two folk songs were found to have humor elements. The words of these songs were subjected to 

descriptive analysis in the focus of humor. Then, the data obtained were subjected to content analysis 

and main headings and sub-headings were formed. In the study, it was found that two out of the twenty-

nine Silifke folk songs had humor elements and humorous elements were reflected on the folk songs 

more in the form of metaphor, exaggeration and satire, and although the songs contained seemingly 

humor, they actually contained a social satire. 

Key Words: Ger Ali, Nerden gelirsin Silifke kalesinden, folk song, humor, Silifke. 

 

TEKNOLOJİK İLERLEME VE ÇEVRE SORUNLARI: TARIM SEKTÖRÜ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Şekip YAZGAN 

Esra KADANALI 

ÖZET 

Uzun dönemde sürdürülebilir ve kalıcı ekonomik büyümeyi gerçekleştiren asıl dinamiklerden 

birinin teknolojik ilerleme olduğu yakın dönemli büyüme çalışmalarında sıklıkla 

vurgulanmaktadır. Bunun yanında teknolojik ilerleme, ozon tabakasının zarar görmesine neden 

olan kloroflorokarbonlar, nükleer enerjinin elektrik üretiminde kullanılması ile ortaya çıkan 

radyoaktif atıklar ve motorlu araç kullanımına dayalı ulaştırma ile oluşan hava kirliliği gibi 

çevre problemlerine de neden olabilmektedir. Çalışmada tarım sektörü özelinde meydana gelen 

teknolojik ilerlemenin çevre üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Tarım 

sektöründeki önemli teknolojik ilerlemeler, üretimin ve verimin büyük ölçülerde artmasına 

neden olan yeni ürünler ve uygulamaları içeren biyolojik yenilikler, tarımsal ürün ticaretin 

kıtalararası ve dünya genelinde artmasına neden olan yeni ulaşım teknolojileri, makineleşme, 

sentetik tarım ilaçları ve gübreler olarak ifade edilmektedir. Tarım sektöründeki söz konusu 

teknolojik ilerlemelerin bir yandan olumu etkileri söz konusu iken diğer yandan olumsuz 

etkileri görülmektedir. Bu gelişmeler daha az tarım arazisi kullanarak üretimin 

gerçekleştirilmesini ve bu arazilerden tasarruf edilmesini sağlarken, öte yandan küresel su 

kullanımı, besin ve jeokimyasal döngülerde negatif dışsallıklar yaratmakta ve kentleşme ile 

çevre kirliliği problemini ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik İlerleme, Tarım Sektörü, Çevre. 
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Technological Progress and Environmental Problems: An Investigation on Agricultural 

Sector 

ABSTRACT 

One of the main dynamics that has sustained sustainable and lasting economic growth in the 

long term is frequently emphasized in recent years. In addition, technological progress can 

cause environmental problems such as chlorofluorocarbons which cause damage to the ozone 

layer, radioactive wastes caused by the use of nuclear energy in electricity generation and air 

pollution caused by transportation based on motor vehicle use. The aim of this study is to 

examine the environmental impact of technological progress in the agricultural sector. 

Significant technological advances in the agricultural sector, new innovations involving new 

products and practices that lead to a large increase in production and productivity, new transport 

technologies, agricultural machinery, synthetic pesticides and fertilizers, which have led to an 

increase in the agricultural product trade across the continent and worldwide. While the 

technological developments in the agricultural sector have positive effects on one hand, on the 

other hand, negative effects are observed. These developments lead to the realization of 

production by using less agricultural land and the saving of these lands, while on the other hand, 

global water use creates negative externalities in nutrient and geochemical cycles and brings 

about the problem of urbanization and environmental pollution. 

Key Words: Technological Progress, Agricultural Sector, Environment. 

 

TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEMELER: TARIM KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME (2006-2017) 

Şekip YAZGAN 

Esra KADANALI 

ÖZET 

Çalışmada Türkiye’de uygulanan tarımsal destekleme politikalarının değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Değerlendirme, Türkiye’de tarımsal desteklemelerin yasal dayanağı olan ve 

2006 yılında yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Elde 

edilen veriler, 2006-2017 yılları arasında tarımsal destekleme ödeme miktarının yaklaşık 2,7 

kat arttığını göstermektedir. Tarımsal destekleme ödemelerinin dağılımına bakıldığında ise, 

toplam tarımsal destekleme ödemelerinin ortalama yüzde 89’unun alan bazlı destekleme 
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ödemeleri, fark ödeme desteklemeleri ve hayvancılık destekleme ödemelerinden oluştuğu 

görülmektedir. Bunun yanında çalışmada, tarımsal desteklerin 2006-2017 yılları arasında 

destek türleri arasında ne kadar eşit/eşitsiz dağıldığını ölçmek için hesaplanan ve 2006 yılında 

0,619 olan Gini Katsayısı değerinin dönem sonunda azalarak 0,360 değerini aldığı tespit 

edilmektedir. Bu sonuç inceleme dönemi sonunda tarımsal destekleme ödemelerinin destek 

türleri arasında nispeten daha eşit dağıtıldığını göstermektedir.5488 sayılı Tarım Kanununda 

tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan 

sağlanacağı ve bütçeden ayrılacak kaynağın Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1’inden az 

olamayacağı belirtilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ise çalışmada, 2006-2017 döneminde 

tarımsal desteklerin Gayri Safi Milli Hasılanın ortalama yüzde 0,5’i düzeyinde gerçekleştiği 

sonucuna ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Destekler, Türkiye’de Tarım Politikaları, Gini Katsayısı. 

Agricultural Subsidies ın Turkey: An Assessment on the Framework of the Agricultural 

Law (2006-2017) 

ABSTRACT 

The study aims to evaluate the agricultural support policies implemented in Turkey. Assessment, the 

legal basis of agricultural support in Turkey, which came into force in 5488 and is made in the 

framework of the Agricultural Law in 2006. The data shows that the amount of agricultural support 

payment increased by 2.7 times between 2006-2017. When the distribution of agricultural support 

payments is examined, it is seen that an average of 89 percent of the total agricultural support payments 

are composed of area-based support payments, difference payment supports and livestock support 

payments. In addition, it was determined that the Gini Coefficient value which was calculated to measure 

the equal / unequal  

distribution between the types of support between the years 2006-2017 and the value of Gini Coefficient 

which was 0.619 in 2006 decreased at the end of the period and it was found to be 0.360. This result 

indicates that agricultural support payments are distributed more evenly between the support types at 

the end of the review period. In the Agricultural Law No. 45488, it is stated that the financing of 

agricultural support programs will be provided from budget resources and external sources and the 

resources to be allocated from the budget cannot be less than 1 percent of the Gross National Product. 

From this point of view, in the study period, it is concluded that agricultural supports were realized as 

0.5 percent of the gross national product in the period of 2006-2017. 

Key Words: Agricultural Support, Agricultural Policies in Turkey, Gini Coefficient. 
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YÖNETSEL ETİK, ETİK YÖNETİM SİSTEMLERIİ VE HESAP VEREBİLİRLİK 

Murat YILDIRIM 

ÖZET 

Kamu yönetimi; klasik anlamıyla, kamu politika ve hizmetlerinin etkin ve tarafsız bir biçimde 

yerine getirilmesinden sorumlu, kamu gücünden yararlanan örgütlenmeler bütünüdür.  Kamu 

yönetiminin sahip olduğu yetki, sorumluluk ve kaynakların kamu yararı doğrultusunda 

kullanımı için “etik” ve “hesap verebilirlik” kavramları, birbirini tamamlayıcı nitelikte anahtar 

bir rol oynamaktadır. Yönetsel süreçte etik, doğru ya da yanlış olana dair yargılamalarda 

bulunmayı içeren ve eylemleri yönlendirici etkiye sahip olan düşünsel bir çabaya, hesap 

verebilirlik ise işin gereğince yapılıp yapılmadığını takip etmeyi öngören ve eylemlerin 

sonuçlarını değerlendirici nitelikte olan bir pratiğe hizmet etmektedir. Etik, yönetsel süreçte 

benimsenen ya da izlenen kural, karar, ilke, tutum ve eylemlerin normatif niteliği ya da 

ahlakiliği üzerine sistematik bir düşünmeyi vurgularken; hesap verebilirlik, öncesinde 

belirlenmiş birtakım kurallar ya da hedefler dâhilinde örgütlerdeki çalışanların davranışlarını 

kontrol eden bir araç görevi üstlenmektedir. Yönetsel etik ve hesap verebilirlik sistemleri, bir 

tarafta kurallara uyuma dayalı etik sistem ve dürüstlüğe dayalı etik sistem diğer tarafta kural 

odaklı hesap verebilirlik ve performans odaklı hesap verebilirlik olmak üzere iki uç noktada 

toplanabilir. İlk grupta kurallar ve kendi kendini (içsel) kontrol ön plana çıkarken, ikinci grupta 

sıkı dışsal kontroller ve sonuçlar vurgulanmaktadır. Yönetsel etik ve hesap verebilirlik 

sistemleri; ülkelerin siyasal, yasal ve toplumsal gerçeklik ve bakış açılarına göre farklılık arz 

etmektedir. Betimselgözlem yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, öncelikle “etik”, “ahlak” ve 

“değer” kavramları tanımlanarak etik altyapı üzerinde durulmuş, sonrasında kamu yönetiminde 

etik sistemler ve hesap verebilirlik arasındaki ilişki eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, etik yönetim sistemleri, hesap verebilirlik. 

Administrative Ethics, Ethical Management Systems and Accountability 

ABSTRACT 

Public administration, in the classical sense, is the totality of public power organizations that 

are responsible for the effective and impartial implementation of public policies and services. 

The concepts of “ethics” and “accountability play a key role in being complementary to each 

other for the use of the authority, responsibility and resources of the public administration in 

accordance with the public interest. In administrative process, ethics serves as an intellectual 

effort that involves making judgments on “right” or “wrong”, and that has directing effect 
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on actions; accountability serves as a practice that seeks to monitor whether actions are being 

carried out properly, and that evaluates the results of actions. Ethics emphasizes the 

systematic thinking on the normative nature or morality of rules, decisions, principles, 

attitudes and actions adopted or followed in the administrative process; accountability acts 

as a tool to control the behavior of employees in organizations within a set of pre-defined 

rules or targets. Administrative ethics and accountability systems can be gathered at two 

extremes, on the one hand, the ethical system based on compliance with rules and the 

integrity-based ethical system, on the other hand, the rule-based accountability system and 

the performance-oriented accountability. In the first group, rules and self (internal) control 

come to the fore, while in the second group hard external controls and results are 

emphasized. Administrative ethics and accountability systems differ according to the 

political, legal and social realities and perspectives of countries. In this study, using the 

descriptive observation method, primarily, the concepts of ethics, morality and value have 

been defined, and the ethical infrastructure has been emphasized; and secondly, the 

relationship between ethical systems and accountability in public administration has been 

examined from a critical point of view. 

Key Words: Ethics, ethical management systems, accountability. 
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KÜNT KARIN TRAVMASINA BAĞLI SOLİD ORGAN YARALANMALARINDA 

NONOPERATİF TEDAVİ 

Mehmet Aykut YILDIRIM 

ÖZET 

Amaç: 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. Sonuçlar: 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. 
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Nonoperative Management Of Solid Organ Injuries Caused By Blunt Abdominal 

Trauma 

ABSTRACT 

Introduction: Abdominal traumas represent %10 of all traumas. Deaths by abdominal traumas 

being preventable make 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 stable. 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 the 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, the 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/ hematocrit/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 

follow-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 follow-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. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPOR TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELİRLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Yunus YILDIRIM 

Nevzat DEMİRCİ 

Pervin Toptaş DEMİRCİ 

ÖZET 

Giriş: Spor turizmi dünyanın birçok ülkesinde gelişmekte olan ekonomik bir faaliyet alanıdır. 

Dünyada spor turizmi uzun yıllardır geniş bir perspektiften ele alınırken, Türkiye’de spor 

turizminin yeni gelişmekte olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin spor turizminin büyük bir 

potansiyele sahip olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman, spor turizmine yönelik alanların 

turizme kazandırılması oldukça önemlidir.  

Amaç: Yapılan bu araştırmada, Türkiye’nin sahip olduğu spor turizmi potansiyelinin 

değerlendirilmesi ve Dünyada ve Türkiye’de spor turizm çeşitliliği ve gelirlerinin 

karşılaştırılması amaçlanmaktadır.  

Yöntem: Yöntemler: spor turizm çeşitliliği ve gelirleri arasındaki bağlantılar, şu anda mevcut 

olan literatürün sistematik bir incelemesine dayanarak, MEDLINE (2000- 2018), PSYCHINFO 

(2000 - 2018), SCHOLAR .GOOGLE.COM ve ERIC veritabanlarında tarama yapılmıştır. 

Bulgular: Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2015 yılında dünyadaki uluslararası ziyaretçi 

sayısı geçen yıla göre %4,6 oranında artarak 1 milyar 186 milyon kişiye ulaştı. Türkiye ise en 

çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 31,5 milyar dolar ile 10. sırada yer aldı. Küresel 

spor turizmi, milyarlarca dolarlık bir endüstridir. Tahminlere göre, küresel spor turizmi 2017 

yılında 7 milyar ABD doları oldu. 2018 Dünya kupasında 1,5 milyon yabancı turist Rusya’yı 

ziyaret etti ve ekonomiye katkısı 14 milyar dolar oldu. 

Sonuç olarak: Türkiye’de spor turizminin toplamdan aldığı pay yüzde 1.5 düzeyinde kaldı. 

Küresel turizmin büyümesi yüzde 4-5’lerde seyrederken, spor turizminde bu rakam yüzde 

14’lere kadar çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Turizm, Gelir. 
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Comparative Analysis of Sports Tourism Diversity and income in the world and Turkey 

ABSTRACT 

Introduction: Sports tourism is an economic field of activity developing in many countries of 

the world. While sports tourism in the world has been taken from a wide perspective for many 

years, It is stated that the new developing sports tourism in Turkey. When considering that 

Turkey has a great potential of sports tourism, It is very important to provide the fields for 

sports tourism to tourism. 

Aim: In this research, the assessment of Turkey's tourism potential that sport and sports tourism 

with diversity in the world and Turkey and is aimed to compare the revenues. 

Method: The links between Mediterranean Games and myrtle sports tourism were scanned in 

MEDLINE (2000- 2018), PSYCHINFO (2000 - 2018), SCHOLAR. GOOGLE.COM and ERIC 

databases based on a systematic review of the current literature 

Results: According to World Tourism Organization data, the number of international visitors 

in the world increased by 4.6% compared to the previous year and reached 1 billion 186 million 

people. Turkey and the countries generating the most tourism income between the lower ranked 

10th with 31.5 billion dollars. Global sports tourism is a billions of dollars in industry. 

According to estimates, global sports tourism was $ 7 billion in 2017. In the 2018 World Cup, 

1.5 million foreign tourists visited Russia and their contribution to the economy was $ 14 

billion. 
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ÜNİVERSİTE BASKETBOL SÜPER LİG OYUNCULARININ HEDEF YÖNELİMİ 

VE ALGILANAN MOTİVASYONEL İKLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Saadet YILDIZ 

Rabia YILDIZ 

Turhan TOROS 

ÖZET 

Bu araştırma, üniversite basketbol süper lig oyuncularının hedef yönelimi ve algılanan 

motivasyonel iklim düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada problemlerin 

incelenmesinde Adana ilinde düzenlenen KOÇSPORFEST müsabakalarına katılan 18 yaş ve 

üstü lisanslı basketbolcularla çalışılmıştır. Araştırmaya yaşları 18-28 arasında (X 

?yaş=21,04±2,02) spor yaşları ise 2-17 arasında (X ?spor yaş=10,29±2,71) değişen 96 kadın ve 

yaşları 18-28 arasında (X ?yaş=22,59±2,70) spor yaşları ise 4-20 arasında (X ?spor 

yaş=12,01±3,23) değişen 101 erkek olmak üzere toplam 197 lisanslı basketbolcu katılmıştır. 

Çalışmada veri toplama araçları olarak Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği ile Görev ve Ego 

Yönelim Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise değişkenler arasında korelasyon türü 

incelemeleri içeren ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Yapılan normallik testi sonucu 

dağılımın normal olmadığının görülmesiyle istatistiksel analiz olarak yaş ve spor yaşı 

değişkenleriyle ilişkilerine bakmak amacıyla ise Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre örneklem grubunun görev yönelimi ile ustalık 

iklimi alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, 

bunun yanı sıra ego yönelimi alt boyutu ile performans iklimi alt boyutu arasında da istatistiksel 
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ENGEL ARKASI GÖRÜNTÜLEME RADARI UYGULAMALARI İÇİN C-BAND'DA 

ÇALIŞAN MIKROŞERİT YAMA ANTEN DİZİSİ TASARIMI 

Betül YILMAZ 

Caner ÖZDEMİR 

ÖZET 

Bu bildiride, C-bandında frekanslarında çalışabilen mikroşerit yama anten dizisini tasarlayıp 

benzetimini gerçekleştirdik. Anten, standart boynuz antenler gibi çekici anten özelliklerine 

sahip olacak şekilde, bu antenin engel arkası görüntüleme radarı (EAGR) ve / veya yere nüfuz 

eden radar (YNR) uygulamaları için kullanılması amaçlanmıştır. Önerilen anten CST 

mikrodalga simülasyon yazılımı ile tasarlanmış ve benzetimi gerçekleştirilmiştir. Antenin 

optimizasyonu da anten örüntüsü özellikleri için yapılmıştır. CST koşturmalarından sonra 

benzetim sonuçları sunulmuştur.  

 

Design Of Microstrip Patch Array Antenna At C-Band For Thru-The Obstacle Imaging 

Radar Applications 

In this paper, we have designed and simulated microstrip patch antenna array that can operate 

at C-band of frequencies. This antenna is aimed to be operating for thru-the obstacle imaging 

radar (TOIR) and/or ground penetrating radar (GPR) applications such a way that designed 

antenna has attractive antenna characteristics such as standard horns. The proposed antenna has 

been designed and simulated with the CST microwave simulation software. The optimization 

of the antenna has also been accomplished for antenna pattern specifications. The simulation 

results after CST runs have been presented. 
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FARKLI ACI VE TATLI GEN RESEPTÖR POLİMORFİZMLERİNİN DİŞ ÇÜRÜĞÜ 

OLUŞUMUNA ETKİSİ 

Melis YILMAZ 

Şenay BALCI 

Nazan KOÇAK 

Didem DERİCİ YILDIRIM 

Lülüfer TAMER 

ÖZET 

Diş çürüğü oluşumunda beslenme alışkanlıklarını da içeren çevresel ve genetik faktörler 

etkilidir. Literatür taramasında bu gen grupları ve acı ve tatlı gıda tüketiminin diş çürüğü 

oluşumuna etkisini birlikte araştıran herhangi bir çalışma mevcut değildir. Bu nedenle, bu 

çalışmada, farklı acı ve tatlı gen reseptör polimorfizmleri ile acı ve tatlı gıda tüketiminin diş 

çürüğü oluşumuna etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Bu çalışmaya Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine rutin ağız-diş sağlığı tedavisi için 

başvuran 205 erişkin dahil edildi. Hastaların detaylı ağız içi muayenesi yapıldı ve DMFT 

indekslerine bakıldı. Acı ve tatlı gıda tüketimini değerlendirmek için mini anket uygulandı. Gen 

polimorfizmlerine analizi için gerekli periferal kan örneğini vermek üzere hastalar Mersin 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına yönlendirildi. EDTA’lı tüplere 

alınan örnekler, +4°C’de çalışma gününe kadar saklandı. Bu örneklerden, DNA izolasyon kiti 

kullanılarak (Roche Diagnostics, GmbH, Germany ) izole edilen DNA örneklerinde, TAS2R38 

(rs10246939, rs713598, rs1726866), TAS1R2 (rs35874116, rs9701796)  TAS1R3 (rs307355) 

gen polimorfizmleri Real Time PCR kullanılarak (Roche Diagnostics, Manheim GmbH, 

Germany) saptandı.  

TAS2R38 (rs10246939, rs713598, rs1726866), TAS1R2 (rs35874116, rs9701796)  TAS1R3 

(rs307355) gen polimorfizmleri homozigot wild, heterozigot ve homozigot mutant olarak 

oluşturulan gruplar arasında DMTF indeksi değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,005). Acı ve tatlı gıda tüketimi ile DMTF indeksi arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,005).  

Mersin il populasyonunda, erişkinlerde acı ve tatlı gen polimorfizmleri ve çürük oluşumu 

arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. 

Anahtar kelime: Diş çürüğü, TAS2R38, TAS1R2, TAS1R3 
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The Effect Of Different Bitter And Sweet Gene Receptor Polymorphisms On Dental 

Caries Formation 

ABSTRACT 

Environmental and genetic factors, including nutritional habits, are influential in dental caries. 

There are no studies that investigate the effects of these gene groups and the consumption of 

bitter and sweet food on dental caries. Therefore, the aim of this study is to investigate the 

effects of different bitter and sweet gene receptor polymorphisms on the consumption of bitter 

and sweet food on the formation of dental caries. 

This study included 205 adults who apply for routine oral and dental health care Dentistry 

Faculty of Mersin University. Detailed examination of intraoral and dental health was done and 

DMFT indices were looked. A mini questionnaire was applied to assess the consumption of 

bitter and sweet food. The venous blood of patients who came to Medical Biochemistry 

Department will be taken with EDTA tubes. After DNA samples were isolated from EDTA 

blood samples were stored at +4°C until the working day, using DNA isolation kit (Roche 

Diagnostics, GmbH, Germany). TAS2R38 (rs10246939, rs713598, rs1726866), TAS1R2 

(rs35874116, rs9701796) TAS1R3 (rs307355) gene polymorphisms were detected using Real 

Time PCR (Roche Diagnostics, Manheim GmbH, Germany). 

There was no statistically significant difference between the groups of TAS2R38, TAS1R2 and 

TAS1R3 gene polymorphisms as homozygous wild, heterozygous and homozygous mutant in 

terms of DMTF index values (p> 0.005). No significant difference was found between 

consumption of bitter and sweet food and DMTF index (p> 0.005). 

In the Mersin population, there was no relationship between bitter and sweet gene 

polymorphisms and formation of dental caries in adults. 

Keywords: dental caries, TAS2R38, TAS1R2, TAS1R3 
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KİTAB-I BAHRİYE’DEKİ AKDENİZ NEHİRLERİ 

Mustafa YILMAZ 

Murat UYSAL 

İbrahim YILMAZ 

ÖZET 

Akdeniz; Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan bir iç denizdir. Akdeniz kıyıları, 

tarih öncesi zamanlardan itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmış ve o zamandan beri birçok 

insan kıta içlerinden bölgeye gelmiştir. Akdeniz bölgesindeki uygarlıkların şekillenmesinde su 

çok büyük bir öneme sahip olmuştur. Nehirler, Akdeniz bölgesinde, arazileri geçerek başlıca 

yaşam kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, Piri Reis'in en önemli eseri olan, Akdeniz kıyıları ve 

adaları ile ilgili coğrafi bilgilerle çok sayıda haritayı birleştiren Kitab-ı Bahriye'den, Akdeniz 

nehirleri hakkında bilgiler tarihsel bir perspektifle derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Kitab-ı Bahriye, nehir. 

Mediterranean rivers from Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation) 

ABSTRACT 

The Mediterranean Sea is an inland sea, lying between the continents of Europe, Africa and 

Asia. The Mediterranean shores were settled in prehistoric times and since then; many people 

have entered the region from the continental interiors. Water was very important in shaping the 

civilizations in the Mediterranean region. Rivers traverse the landscape in the Mediterranean 

region and are the major source of life-sustaining water. In this study, information about the 

Mediterranean rivers were collected from Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation), most 

important work of Piri Reis, combines numerous maps with geographic information relating to 

the coasts and islands of the Mediterranean Sea, by a historical perspective. 

Key Words: Mediterranean, Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation), river. 
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AHMED ZİYÂEDDÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ'NİN AKDENİZ BÖLGESİ HALİFELERİ 

Necdet YILMAZ 

ÖZET 

19. yüzyılın alim sûfîlerinden Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhânevî, İstanbul'daki adın izafe edilen 

dergâhta kendi telif ve tasnif ettiği hadis kitaplarını yıllarca hem tedris etmiş hem de her sene 

halvete aldığı bu öğrenci ve hocalarin seyr ü sülûkünü gerçekleştirerek hilâfet icâzetleri 

vermiştir. Kırk sene civarında yürüttüğü tedris ve irşad çalışmaları neticesinde kaynakların 

verdiği bilgiye göre bir milyondan fazla insan kendisinden istifade etmiş, bağlıları arasına 

girmiş, bunlar arasında sayısı 150'ye yaklaşan halifeleri de kendi usûl ve üslûbunu ya 

memleketlerinde ya da Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu'nun sâir bölgelerinde devam 

ettirmişlerdir. Gümüşhânevî'nin tespit edebildiğimiz on kadar halifesi de Akdeniz 

bölgesindendir. Bunlar; Burdurlu Halid, Raşid ve Mehmed Efendi, Alanyalı Halil ve Hüseyin 

Efendi, Tarsuslu Hamza Efendi, Ispartalı Mehmed Feyzi Efendi ve Maraşlı Muhammed Hilmi 

Efendi'dir. Bu tebliğde, Gümüşhânevî dergâhı metrukâtına dayanılarak adı geçen halifelerin 

tekkede halvete girdikleri tarihler, hangi derslere devam ettikleri ve seyr ü sülûk süreçleri tespit 

edilmeye çalışılacak. Bilâhare nerelerde ne tür hizmetlerde bulundukları, hizmetlerinin tesirleri 

ve tespit edilen nesillerine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Ziyâeddin-İ Gümüşhânevî, Halife, Akdeniz, Halvet. 

Khalifas Of Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi In The Mediterrananean Region 

 

  



I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU / 1. International Mediterranean Symposium 

 

411 

SİMETRİK OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞ PLAKALAR İLE SİLİNDİR 

ARKASINDAKİ AKIŞ KONTROLÜ 

Görkem Kağan YILMAZ 

Bengi Gözmen ŞANLI 

Alper GÜNÖZ 

ÖZET 

Doğada akışkanlar katı cisimlerle sürekli etkileşim halindedir ve cisimler akış yapısı üzerinde 

olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin başında, periyodik kuvvetler yaratarak 

cisim üzerinde titreşim, yorulma ve yapısal hasarlara neden olan girdap kopmaları yer 

almaktadır. Girdap oluşumunu kontrol etmek üzere temel iki yöntem yıllar boyunca bilim 

insanları tarafından çalışılmıştır: aktif ve pasif kontrol. Bu çalışmada, birçok uygulamada yer 

alan silindir arkasındaki akışın pasif kontrol yöntemlerinden biri olan plaka ile kontrol edilmesi 

amaçlanmıştır. Çapı D=50 mm olan bir silindirin arkasına uzunluğu 50 mm ve 75 mm, kalınlığı 

5 mm, uç kısımları 2.5 mm radiusa sahip iki özdeş plaka yerleştirilmiştir. Plakalar, silindirin ön 

durma noktası orijin kabul edilerek saat yönünde 140°, 150° ve 160° açı taranarak varılan nokta 

açıklığına, silindir merkezinden 75 mm ve 100 mm uzaklığa simetrik olarak yerleştirilmiştir. 

Reynolds sayısı Re=104 değeri için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımlarından Ansys 

Fluent yazılımı kullanılarak silindir arkasındaki akış çözümlenmiş ve akış alanının istenilen 

bölgesi için hız ve türbülans istatistikleri elde edilmiştir. Çalışmada yalın silindir ile 

kıyaslanmak üzere toplam 12 farklı kombinasyon için analiz yapılmıştır. Analizlerde elde 

edilen hız vektörleri, türbülans kinetik enerji ve Reynolds stress konturları silindir arkasına 

simetrik olarak plaka yerleştirilerek, girdap kopmasının yarattığı etkilerin önemli ölçüde 

azaltıldığını ve silindir arkasındaki akışın kontrol edildiğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dairesel silindir,  Pasif kontrol, Ayırıcı plaka, Ansys, Girdap kopması. 

Flow Control by Splitter Plates Symmetrically Placed downstream of a Cylinder 

ABSTRACT 

In nature, fluids interact with solid objects and the solid objects cause negative effects on the 

flow structure. At the beginning of these negative effects, there is vortex shedding causing 

vibration, fatigue and structural damage on the body by creating periodic forces. To control 

vortex shedding, two main methods are used by scientists: active control and pasive control 

methods. In this study, control of flow behind the cylinder used in many applications was aimed 
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by the splitter plates as a passive control method. Two identic plates having a length of 50 mm, 

75 mm and having radius of 2.5 mm at the ends were placed downstream of a cylinder with a 

diameter of D=50 mm. The plates were placed symmetrically 75 mm and 100 mm away from 

the cylinder origin and were placed to the point located at 140°, 150° ve 160° from the front 

stagnation point. The flow behind the cylinder was analyzed using Ansys Fluent software as 

computational fluid dynamics software at the Reynolds number Re=104 and the velocity and 

turbulence statistics of the flow were obtained. In this study, twelve different combinations 

were determined to compare with the bare cylinder. Velocity vectors, turbulence kinetic energy 

and Reynolds stress contours obtained from analyzes showed that the effects of the vortex 

shedding were significantly reduced and the flow behind the cylinder was controlled when the 

plates were placed symmetrically downstream of the cylinder. 

Key Words: Circular cylinder,  Passive control, Splitter plate, Ansys, Vortex shedding. 
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18 VE 19.YÜZYILDA AKDENİZ BÖLGESİNDE YÖRÜKLERE DAİR ŞEKAVET 

ÖRNEKLERİ 

Yakup YILMAZ 

Ayhan SERTKAYA 

ÖZET 

19.Yüzyıl Osmanlı coğrafyasında özellikle Anadolu’da mevcut bulunan sosyal, iktisadi ve 

siyasi problemler, toplumda içerisinde asayiş ve intizamın bozulmasına sebep olmaktaydı. Bu 

sıkıntılı ortam, Anadolu’da konar-göçer Oğuzların yayla ve kışlaklardaki son temsilcileri olan 

Yörük obaları içerisinde de ekonomik yapının bozulmasına, vergilerin çoğalmasına, devlet ve 

yerleşik halk ile mücadelenin artmasına ve kısacası Yörüklüğün temeli olan pastoral 

hayvancılığın da zarar görmesine sebep oluyordu.  Devletin Yörükleriiskâna zorlaması vergileri 

arttırması, Yörüklerin konup-göçecek yayla bulmada sıkıntı çekmesi ve gitgide fakirleşmeleri 

onları zaman zaman hukuksuz işlere yönlendirmekteydi. Özellikle bu sebeplerle birlikte kaçkın 

ve sürgün olan Yörüklerinyasadışı faaliyetleri neticesinde cenubi Anadolu’da Yörükler 

içerisinde şekavet ve eşkıyalık olaylarının arttığı görülmekteydi. 

Bu sebepler neticesinde özellikle 18. Yüzyıl sonları ve 19 yüzyıl içerisinde Yörükler tarafından 

gerçekleştirilmiş birçok şekavet olayı belgeler, saha çalışmaları ve tetkik eserler tarafından 

ortaya konmaktadır. Bu çalışma içerisinde de farklı şekavet, eşkıyalık ve diğer bazı hukuksuz 

olaylar örnek bazlı olarak anlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Yörükler, Osmanlı Devleti, şekavet, eşkıyalık 

 

BRIGANDAGE SAMPLES ABOUTYORUK PEOPLE IN MEDITERRANEAN 

REGION IN 18TH AND 19TH CENTURIES 

ABSTRACT 

Social, economic and political problems in Ottoman geography in 19th century, particularly in 

Anatolia, caused deterioration for public order and regularity in the society. This troubled 

environment caused deterioration for economic structure in Yoruk nomad groups, which are 

the last representatives of migrant-settler Oghuzs in the summer camping grounds and winter 

quarters of Anatolia, led to increase in taxes, increase in struggle with the state  and settled 

public; in short, it caused damage for pastoral stock-breeding that is the base of Yoruk people. 
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Yoruk people sometimes turned into illegal works since the state forced Yoruk people to 

housing, increased the taxes, Yoruk people had difficulty to find summer ground camps to settle 

and migrate and became poorer day by day. Brigandage and banditry acts increased among 

Yoruk people in South Anatolia because of illegal activities of Yoruk people, who were fugitive 

and exile especially because of the reasons mentioned above. 

Many acts of brigandage committed by Yoruk people especially in the late of 18th century and 

in 19th century because of the reasons mentioned above have been demonstrated by papers, field 

works and investigation works. In this study, it is tried to describe different brigandage, banditry 

and any other illegal acts based on examples in this study.  

Keywords: Mediterranean Region, Yoruk people, Ottoman State, Brigandage, Banditry 
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DEMRE'NİN KÜLTÜR TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve ZAYIM 

ÖZET 

Turizm; genel anlamı itibariyle insanların gezip görmek, dinlenmek, yeni yerler keşfetmek gibi 

ihtiyaçların karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Zaman içinde meydana gelen meydana 

gelen birçok değişim, imkânların artması ve yeni kaynak arayışı turizm algısını değiştirmiştir. 

Bu durum turizmin çeşitlenmesine ve alternatif turizmin gelişmesine etki etmiştir. Türkiye, 

alternatif turizm çeşitlerinden olan kültür turizmi için son derece zengin kaynaklara sahiptir ve 

bu kaynakları sayesinde yerli ve yabancı turistler için bir çekicilik yaratır. Çalışmamızda ele 

alacağımız Demre, bu açıdan son derece zengin bir görünüme sahiptir. Bugün Antalya il 

sınırları içerisinde bulunan Demre?de yer alan Noel Baba Kilisesi, Myra ve Andriake Antik 

kenti gibi kültürel kaynaklar yıllardır yerli ve yabancı turistler için önemli bir çekicilik unsuru 

oluşturmuştur. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan sahamızda var olan potansiyelin 

farkındalık oluşturulması adına ve bilinçli kullanım sayesinde korunması, kullanımı, 

yaşatılması ve dolayısıyla da gelecek nesillere aktarımı için sürdürülebilirliğinin sağlanması 

son derece büyük bir önem arz etmektedir. Biliyoruz ki plansız ve öngörülmeksizin organik 

olarak gelişse dahi kendi içinde yıkıcı unsurları da barındıran bir büyüme, var olan doğal ve 

kültürel mirasa zarar vermektedir. Bu etkilerin ortadan kaldırılması ve/veya en aza indirilerek 

önüne geçilmesi öncelikli hedef olmalıdır. Çalışmamızda Demre?nin mevcut kültür potansiyeli 

ve bu potansiyelin değerlendirilmesi ve bu konudaki sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. 

Bu çalışma sayesinde Demre?nin ve dolaylı olarak çevresinin sahip olduğu potansiyeli 

kullanılabilmesi ve mevcut değerlere sahip çıkılması esasının altı çizilecektir. 

Evaluation Of Demre's Cultural Tourism Potential 

ABSTRACT 

Tourism; in general terms, it is defined as meeting people's needs to visit, to relax, to discover 

new places. Many changes in time, increased opportunities and the search for new resources 

changed the perception of tourism. This situation has affected the diversification of tourism and 

the development of alternative tourism. Turkey has an extremely rich resource for cultural 

tourism, one of the alternative forms of tourism and thanks to these resources, it creates an 

attraction for local and foreign tourists. Demre, which we will consider in our study, has a very 

rich appearance in this respect. Cultural resources such as the Santa Claus Church, Myra and 

the ancient city of Andriake, located in Demre, which are located within the provincial borders 
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of Antalya, have been an important attraction element for local and foreign tourists for years. It 

is of utmost importance to ensure the sustainability of the existing potential in our field, which 

is home to different civilizations, for the sake of awareness, protection, use, survival and 

therefore transfer to future generations. We know that even if unplanned and unplanned as an 

organic development, a growth that contains destructive elements in itself harms existing 

natural and cultural heritage. Eliminating and/or minimizing these impacts should be a priority 

target. In this study, the potential culture of Demre and its evaluation and potential problems 

and solutions will be discussed. This study will highlight the principle of using the potential of 

Demre and its environment indirectly and taking the present values into consideration. 

 

MERSİN VE YÖRESİNDE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE HİBRİT ENERJİ KAYNAK 

POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

Mehmet ZİLE 

ÖZET 

Bu çalışmada, Mersin İli ve yöresinde hibrit enerjisi gözlem istasyonu kurularak bir yıllık süre 

içerisinde on beş dakikalık aralıkla ölçülen rüzgârın hızı, yönü, havanın nemi, sıcaklığı ve 

basınç verileri elde edilmiştir. Bu ölçüm verilerine dayanılarak Mersin İli ve yöresinin hibrit 

enerji potansiyeli belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu veriler ile ölçüm yapılan Mersin İli ve 

yöresinin hibrit enerjisi potansiyelinin istatistiksel analizi yapılmıştır. Yapılan bu araştırma 

sonucunda, Mersin İli ve yöresinin hibrit enerji potansiyelinin istatistiksel olarak elektrik 

enerjisi üretimi bakımından gayet uygun olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mersinin, hibrit enerji, yenilenebilir enerji 

Determination Of The Hybrid Energy Source Potential With Measurements In Mersin 

And Its Region 

ABSTRACT 

In this study, a hybrid energy observation station was established in Mersin province and in the region. Based on 

these measurement data, the hybrid energy potential of Mersin Province and its region was determined. At the 

same time, a statistical analysis of the hybrid energy potential of the Mersin province and the region was made by 

these data. As a result of this research, it is determined that the hybrid energy potential of Mersin Province and its 

region is statistically appropriate in terms of electrical energy production. 

Keywords: Mersin, hybrid energy, renewable energy. 
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MERSİN BÖLGESİNİN ENERJİ KAYNAKLARI VE MERSİN’İN MEVCUT ENERJİ 

ÜRETİMİ 

Mehmet ZİLE 

ÖZET 

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve toplumsal refahını sağlayabilmesi için artan enerji 

talebini karşılaması gerekmektedir. Ülkemiz mevcut enerji kaynaklarına rağmen kendi kendine 

yetebilen bir ülke olmamasına rağmen stratejik bir coğrafi konumu itibariyle enerji potansiyeli 

açısından birçok ülkeye göre şanslı olduğu ifade edilebilir. Son yıllarda hızla gelişen ülkemizin 

enerjiye olan ihtiyacı, mevcut olan enerji kaynaklarının ne kadar etkin ve verimli kullanmamız 

gerektiği aşikârdır. Bu sebeple Mersin ilinin mevcut enerji kaynakları ve gelinen durum 

araştırılmıştır. Mersin İlinin yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük payın 569,48 MW 

Kurulu güç miktarı ile hidroelektrik santrallerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ancak Mersin 

İlinin rüzgâr ve güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, rüzgâr ve güneş 

enerjisi kurulu güç miktarları sırasıyla 123 MW ve 33.88 MW kurulu güç miktarı olduğu tespit 

edilmiştir. Mersin İlinde yoğun bir güneş ışıması ve rüzgâr hızı olması sebebiyle daha fazla 

güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun içinde 

devletimizin Mersin İlinde güneş ve rüzgâr enerji santralleri kurulması için özel sektöre daha 

fazla destek vermesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mersin, Enerji Kaynakları, Santraller, Yenilenebilir Enerji 

Energy Sources Of Mersin Regıon And Mersin's Current Energy Production 

ABSTRACT 

In order to ensure the sustainable development and social welfare of our country, it needs to 

meet the increasing energy demand. Although our country is not a self-sufficient country 

despite its current energy resources, it can be stated that it is lucky to have a strategic geographic 

location in terms of energy potential compared to many countries. The need for energy in our 

country, which has been developing rapidly in recent years, is evident how effective and 

efficient use of available energy resources should be. For this reason, the current energy sources 

and the current situation in Mersin have been investigated. It is understood that the biggest share 

of renewable energy sources of Mersin is composed of hydroelectric power plants with an 

installed capacity of 569,48 MW. However, although there is a great potential in wind and solar 

energy of Mersin province, it was determined that the amount of installed power of wind and 

solar power was 123 MW and 33.88 MW respectively. Due to the intense solar radiation and 
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wind speed in Mersin province, it is concluded that more solar and wind power plants should 

be established. This requires our government to support the private sector for the establishment 

of solar and wind power plants in Mersin. 

Key words: Mersin, Energy Resources, Power Generation, Renewable Energy. 

 

MERSİN YÖRESİNDE HİBRİT ENERJİLİ TARIMSAL SULAMA 

Mehmet ZİLE 

ÖZET 

Günümüzde fosil yakıtlarının sonlu olması ve oluşturdukları çevre sorunları ve maliyetlerin 

oldukça artması nedeniyle enerji kaynakları üretim teknikleri v.b. tekrar gözden geçirilmesine 

neden olmuştur. Fosil yakıtlarından enerji üretilmesi sırasında oluşturduğu hava kirliliği, 

küresel ısınma, toprak ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu 

sorunların giderilmesi, üretim ve iletim maliyetlerindeki artışların azaltılması için Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından yararlanmak gerekmektedir. Özellikle Mersin İli ve yöresinde güneş ve 

rüzgarın yoğun olduğu yerlerde güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanmak son derece önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada, kırsal alana kurulu köylerde içme suyunun ve aynı zamanda 

sulama suyu temininde güneş ve rüzgar enerji sistemlerinden yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mersinde tarımsal sulama, yenilenebilir enerji, güneş/rüzgar enerjisi 

Hybrid Energy Agricultural Irrigation in Mersin Region 

ABSTRACT 

Today, due to the end of fossil fuels and the increase in environmental problems and costs they 

have created, energy resources production techniques etc. causing them to be re-examined. 

Environmental problems such as air pollution, global warming, soil and water pollution that are 

generated during the production of energy from fossil fuels are increasing day by day. 

Renewable energy sources need to be exploited to address these problems and to reduce the 

increase in production and transmission costs. It is especially important to take advantage of 

the sun and wind energy in places where the sun and wind are intense, especially in Mersin 

Province and its region. In this study, solar and wind energy systems were utilized in the 

provision of drinking water in the villagers and irrigation water in the rural areas. 

Keywords: Agricultural irrigation in Mersin, renewable energy, solar/wind energy. 
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