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ÇUKUROVA 
3. ULUSLARARASI BİLİMSEL 

ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
İ

 

Kongre Yeri:  BÜYÜK SÜRMELİ OTEL 

Adres: Kuruköprü Mahallesi, Sefa Özler Cd. No:49, 01060 Seyhan/Adana 
Phone: (0322) 352 36 00 

Katılımcı Ülkeler: Türkiye, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Polonya, Pakistan 
 

NOTLAR: 
- Kayıt masası kongre süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 
- Kaydınızı oturum saatinizden en geç yarım saat öncesine kadar yaptırabilirsiniz 

- Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları 
tam yetkilidir. 

- Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir 
- Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

- Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız lütfen en 
kısa sürede e-mail ile bilgilendirme yapınız 

- Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır 
PROGRAM AKIŞI 

03.10-04.10.2019-  UCRETSİZ AKADEMİK HAKEMLİK KURSU  
05.10.2019- KAYIT VE SUNUMLAR 
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05.10.2019 
 

Oturum-1, Salon-1 
Saat: 09:00 – 11:00 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi ASLI ABDULVAHITOĞLU 
Doç. Dr. Mustafa KILIÇ FARKLI GİRİŞ SICAKLIKLARINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN JETLERİN 

HAREKETLİ BİR PLAKADA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL 
İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Mustafa KILIÇ FARKLI PARÇACIK ÇAPINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN JETLERİN 
HAREKETLİ BİR PLAKA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Erkan DÖNER UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF INNOVATION APPLICATIONS BY 
STRATEGIC ANALYSIS TOOLS: AN EXPLANATORY STUDY ON GLOBAL 
AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Dr. Öğr. Üyesi ASLI ABDULVAHITOĞLU 
ALI KANDEMIR 

CFD ANALYSIS AND THERMAL PERFORMANCE INVESTIGATION OF THE 
RADIATOR BY USING DIFFERENT COOLANTS 

Dr. Öğr. Üyesi ASLI ABDULVAHITOĞLU 
Duygu Durdu KOÇ 

FARKLI KAYNAKLARDAN ÜRETİLMİŞ BİYODİZEL KARIŞIMLARININ EKSOZ 
EMİSYON DEĞERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Volkan KORKUT 
Arş. Gör. Alper BURGAÇ 
Arş. Gör. Hürrem AKBIYIK 
Prof. Dr. Hakan YAVUZ 

3D YAZICILARDA ÇİZGİ KALINLIĞI-AKIŞ ORANI İLİŞKİSİNİN BASKI SÜRESİ VE 
KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Volkan KORKUT 
Arş. Gör. Hürrem AKBIYIK 
Arş. Gör. Alper BURGAÇ 
Prof. Dr. Hakan YAVUZ 

3 BOYUTLU YAZICILARDAKİ FARKLI HAREKET MEKANİZMALARININ PARÇA 
YÜZEY KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GÖRSEL İNCELEMESİ 

Arş. Gör. Yüksel ERASLAN AN INVESTIGATION ON AIRCRAFT WING IN GROUND EFFECT 

Dr. Hasan YILDIZHAN SERA ISITMA AMACIYLA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN MAKSİMUM 
YARARLANMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA 

 

 

 

05.10.2019 
 

Oturum-1, Salon-2 
Saat: 09:00 – 11:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel Kilit DOĞAN 
Arş. Gör. Zeynel Baran YILDIRIM BETON TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARINDA YÜZEY YANIT YÖNTEMLERİNİN 

KULLANIMI 
Arş. Gör. Zeynel Baran YILDIRIM ASFALT BETONUNDA ATIK LASTİK VE CAM ELYAF İLAVESİNİN 

OPTİMİZASYONUNDA BOX-BEHNKEN TASARIMI VE MERKEZİ KOMPOZİT 
TASARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 

FLAKS MALZEMELERİNİN DEMİR ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 

ELEKTRİK ARK FIRIN CURUFU VE OLİVİN MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİNLER 
ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 

ELEKTİRİK ARK FIRIN (EAF) CURUFU İLE KİLLİ ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Doç. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 

DÖKÜM İŞLERİNDE İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Doç. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 

DÖKÜM İŞLERİNDE MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMININ 
İNCELENMESİ 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Doç. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 

KAYNAK İŞLERİNDE RİSK GÖZLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Emel Kilit DOĞAN 
Doç. Dr. Sinem Erden GÜLEBAĞLAN 

AB INITIO YÖNTEMLERLE AsPPt KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK VE OPTİK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Emel Kilit DOĞAN 
Doç. Dr. Sinem Erden GÜLEBAĞLAN 

SiRh KÜBİK KRİSTALİNİN YAPISAL VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI 
BASINÇLAR ALTINDA YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Emel Kilit DOĞAN 
 

YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE SrSiPt KRİSTALİNİN YAPISAL, 
ELEKTRONİK VE ELASTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
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05.10.2019 

Oturum-1, Salon-3 
Saat: 09:00 – 11:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak KAYPAK 
Dr.  Vedia AKANSU 
Yüksek Mimar Öğr. Gör. Ümran DUMAN  

KENT MEKANLARINA GETİRİLECEK YENİ DÜZENLEME KRİTERLERİNİN 
BELİRLENMESİNDE PORTEKİZ ÖRNEĞİNİN KIBRIS KAPALI MARAŞ BÖLGESİNE 
UYARLANMASI 

Yüksek Mimar Öğr. Gör. Ümran DUMAN  
 Dr. Vedia AKANSU 

EVRENSEL TASARIM KAVRAMI BAKIŞ AÇISI İLE YAT LİMANLARI KULLANICI 
MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: GİRNE ANTİK YAT LİMANI ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Dr. Gözde UZGİDİM KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ ENVANTERİNE KAYITLI KİLİMLER 
Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ 
Doç. Dr. Burcu H. ÖZÜDURU 
Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY 

DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Şafak KAYPAK KAMU YARARI AÇISINDAN KENTSEL ÇEVREYE BAKIŞ 

Prof. Dr. Şafak KAYPAK EKO-POLİTİKA VE EKO-KENTLER 
Veysel ÖZBEY UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTELERİ’NDE YIĞILMALAR VE TÜRKİYE 

GEÇİCİ LİSTESİ İÇİN ÖNERİLER 
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN 
Öğr. Gör. D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 

GELENEKSEL KAYSERİ KONUTLARININ ÇEVRE VE KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN 

GELENEKSEL ANADOLU YERLEŞMELERİ, KENT KİMLİĞİ, YER İMGELERİ VE 
ESTETİK 

Öğr. Gör. D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 
Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN 

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE MEYDANLARIN GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ KENTSEL 
TASARIMDA MEYDANLAR 

05.10.2019 

Oturum-2, Salon-1 
Saat: 11:00 – 13:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 
Murat BAYRAKTAR KÜRESEL ORTA SINIF’TA GELİŞMELER 

Murat BAYRAKTAR ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE KÜRESEL ETKİLERİ 

Arş. Gör. Halil KARLI 
Doç. Dr. Hatice AYDIN 

BÜTÜNCÜL KANAL MÜŞTERİLERİNİN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Arş. Gör. Halil KARLI 
Doç. Dr. Hatice AYDIN 
Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ 

AKILLI KENTLERİN KENTSEL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Doç. Dr. İhsan Erdem SOFRACI BÜYÜK MÜBADELE VE EKONOMİYE OLAN ETKİLERİ 

Doç. Dr. İhsan Erdem SOFRACI SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ 
POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ VERGİ AFLARININ İDARENİN VE YARGININ İŞ YÜKÜ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ VERGİ ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MÜKELLEFLERİN VERGİYE GÖNÜLLÜ 
UYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif Asena TANRIVERDİ 
Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN 
KULLANILMASI: CEYHAN HAVZASI ÖRNEĞİ 

Maide DEMİRBAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEREL ETKİLERİ: ADANA 
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05.10.2019 

Oturum-2, Salon-2 
Saat: 11:00 – 13:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ 
Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ 
Öğr. Gör. Dr. Demet ÇAKIROĞLU 

İNSAN KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRMENİN İŞGÖRENLERİN BAŞARI GÜDÜSÜNE 
ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Şule YENİ 
Sevim Ezgi İSLAH 
Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR 

X, Y VE Z KUŞAKLARININ TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME 

Şule YENİ 
Sevim Ezgi İSLAH 
Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR 

OSMANİYE İLİNDE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İSLAMİ FİNANS 
OKURYAZARLIĞININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Şule YENİ 
Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR 

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, FAİZ VE ENFLASYON 
ORANLARININ PARA ARZI İLE BAĞLANTISI: 2006-2016 

Dr. Öğr. Üyesi Servet ÖNAL 
Öğr. Gör. İsa KILIÇ 

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ SONRASINDA MESLEKİ 
YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Servet ÖNAL 
Öğr. Gör. İsa KILIÇ 

BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DENETİM 
RAPORLARINDA TESPİT EDİLEN RİSK FAKTÖRLERİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ İŞLETMELERDEKİ DENETİM KOMİTELERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ, İŞLEVLERİ VE 
SORUMLULUKLARI

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ FİNANSAL TABLOLARDAKİ KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ TESPİTİNDE 
KULLANILAN YÖNTEMLER 

Dr. Uğur ERDOĞAN WHY AİRBUS A380 FAİLED: A STRATEGİC ANALYSİS 

05.10.2019 

Oturum-2, Salon-3 
Saat: 11:00 – 13:00 

Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ELTUT KALENDER 

Öğrt. Oğuzhan KOSALI 
Öğrt. Başak KOSALI

EĞİTİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM: “MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİNDE ZİHİN 
HARİTALARI VE SANATSAL FAALİYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ” 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞANLI 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERDOĞAN 

ÖĞRENCİLERİN GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞANLI 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERDOĞAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN 
TUTUMLARINI FARKLILAŞTIRAN ETKENLER 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLBAHAR ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN OKUL ETKİLİLİĞİ ALGISI, 
İŞE ANGAJE OLMA, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Hacer YILMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mahmut YAKAR

TUNCEL ALTINKÖPRÜ’NÜN “SERÜVEN PEŞİNDE” DİZİSİNDE YER ALAN EĞİTSEL 
İLETİLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI 
DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
(MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) 

Gülnihal AŞCI DİVAN ŞİİRİNDE TOPRAK BURÇLARI 
Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİMİ PLANLAYABİLME YETERLİKLERİNE KATKISI 

Gülnevil AŞCI XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE PERİ VE PERİYLE İLGİLİ İNANIŞLAR
Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ELTUT KALENDER V.V. MAYAKOVSKİY’NİN “İYİ NEDİR VE KÖTÜ NEDİR?” ADLI ŞİİRİNDE METNE

BAĞLI KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLERİN ANALİZİ

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİ UYGULAYABİLME 
YETERLİKLERİNE KATKISI 

Dr. Öğr. Üyesi Belde AKA FITNAT HANIM’IN GAZELLERİNDE BİR GÜZELLİK UNSURU OLARAK “HATT” 

 
 

SÖZLÜ SUNUM



05.10.2019 
 

Oturum-3, Salon-1 
Saat: 13:00 – 15:00 

Oturum Başkanı: Adnan ABDULVAHİTOĞLU 

Alban Exauce Mouandza Mboungou FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE 
UYGULAMASI 

Öğr. Gör. Dr. Çağlar CENGİZLER KONDİLOMATOZ VAKALARININ ALIŞKANLIĞA VE DEMOGRAFİYE BAĞLI 
ÖZELLİKLERLE BAĞINTISININ KÜME NİTELEME VE ETRAFLI SINAMA 
YAKLAŞIMLARINA DAYANARAK İNCELENMESİ 

Dr. Necmi YARBAŞI 
Dr. Ekrem KALKAN 

MODIFICATION OF SANDY SOILS BY USING WASTE OF PLASTIC BOTTLES 

Dr. Necmi YARBAŞI 
Dr. Ekrem KALKAN 

STABILIZATION OF GRAINED SOILS BY USING WASTES OF OLTU STONE 

Faisal MOHAMEDGREAD   
Dr. Necmi YARBAŞI 
Dr. Ekrem KALKAN 

USE OF CIGARETTE BUTTS WASTES FOR MODIFICATION OF CLAYEY SOILS 

Adnan ABDULVAHİTOĞLU 
Dr. İrfan MACİT 
Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU 

JANDARMA KARAKOLLARININ KURULUŞ YERLERİNİN SEÇİMİNDE 
UYGULANACAK MATEMATİKSEL MODEL; ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK KARAR 
VERME YÖNTEMİ 

Adnan ABDULVAHİTOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ABDULVAHİTOĞLU 

MÜHENDİSLİK ALANLARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN 
KULLANIMI: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Y.LİSANS ÖĞRENCİSİ SEÇİMİNDE BİR 
UYGULAMA 

Ahmet EKMEN 
Dr. Ekrem KALKAN 

USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) FOR  INVESTIGATION OF 
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: A CASE STUDY IN THE ŞANLIURFA, SE 
TURKEY 

Ahmet EKMEN 
Dr. Ekrem KALKAN 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ITS USE ON EARTH 
SCİENCES APPLICATIONS 

 

05.10.2019 
 

Oturum-3, Salon-2 
Saat: 13:00 – 15:00 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 

Prof. Dr. Ali İPEK TİFLİS’TE SEYYİD AİLELER 
Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU 
Uzm. Burak Can UĞURLUAY 

MİLLİ MÜCADELE’DE ÇUKUROVA VE ÇUKUROVALI KADINLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KANAT OSMANLI DEVLETİ’NİN BARIŞÇI DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM YARATAN SÜREÇ: 
LEHİSTAN’IN İŞGALİ 

Dr. Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ ESKİ TÜRKLERDE KONARGÖÇER HAYAT TARZININ TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 
Dr. Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK İNANIŞLARINDA FAL VE BÜYÜCÜLÜK 
Doç. Dr. Sami KILINÇLI ESBÂB-I NÜZÛL RİVAYETLERİNİN TEFSİR YORUMLARINA ETKİSİ  -ENFAL SÛRESİ 

55-58. AYETLER BAĞLAMINDA- 
Doç. Dr. Sami KILINÇLI TEFSİR RİVAYETLERİNİN EKSİK DEĞERLENDİRİLMESİNİN ULÛMU’L-KUR’ÂN 

BAŞLIKLARINA ETKİSİ -HÜKMÜ ve NÜZÛLÜ TEHİR EDİLEN AYETLER 
ÖRNEĞİNDE- 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ ULUSLARARASI REKABET AÇISINDAN YENİLİKÇİLİK 
Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN FAKTÖR SÜRÜŞLÜ EKONOMİLER 
Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRICI 

FAKTÖRLER 
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05.10.2019 

Oturum-3, Salon-3 

Saat: 13:00 – 15:00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin BASIM 

Prof. Dr. Özdal GÖKDAL KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE “TEKE ETKİSİ”NİN KULLANIM OLANAKLARI 

Mehmet SARAÇOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Selahaddin KİRAZ 

Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL 

SÜT SIĞIRLARINDA KANTİTATİF ÖZELLİK LOKUS (QTL) GENETİK 

Kander KOÇ GIDA ÜRETİMDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN: İSTİRİDYE (PLEUROTUS OSTREATUS) 

MANTARI 

Mehmet SARAÇOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Selahaddin KİRAZ 

KARAKAŞ KOYUNLARINDA Β-LAKTOGLOBULİN GEN POLİMORFİZMİ 

Arş. Gör. Aybüke KAYA 

Prof. Dr. Hüseyin GÖZÜBENLİ 

PRIMING UYGULAMALARININ TUZLU TOPRAKLARDA MISIR TOHUMLARININ 

ÇİMLENME GÜCÜ VE KLOROFİL İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Arş. Gör. Aybüke KAYA 

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK 

AMİK OVASINDA MISIR ÜRETEN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

Prof. Dr. Esin BASIM 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 

YEMEKLİK KÜLTÜR MANTARLARINDA (Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach) 

FUNGAL HASTALIKLARA KARŞI OXIVIR PLUS’ IN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 

Prof. Dr. Esin BASIM 

BAZI KİMYASALLARIN DOMATES TOHUM UYGULAMALARINDA DOMATES 

BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE KANSER HASTALIK ETMENİ Clavibacter michiganensis 

sub sp. michiganensis ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 

Prof. Dr. Esin BASIM 

OXIVIR PLUS’ IN ÇİLEK ÜRETİMİNDE HASAD SONRASI KALINTI POTANSİYELİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Esin BASIM 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 

DOMATES KURŞUNİ KÜF HASTALIK ETMENİ Botrytis cinerae’ YA KARŞI KİMYASAL 

MÜCADELE OLANAĞININ ARAŞTIRILMASI 

05.10.2019 

Oturum-4, Salon-1 

Saat: 15:00 – 17:00 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV 

Gökay Gizem GÜRAN 

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ 

Prof. Dr. Aytunç ATEŞ 

RADYOLOJİK BİR KBRN TEHDİDİ SENARYOSUNUN GETİRDİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE 

KRİZ YÖNETİMİ 

Uzm. Dr. Sevgi KESİCİ   

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KESİCİ 

ANTIMICROBIAL EFFECTS OF FENTANYL AND BUPIVACAINE 

Dr. Volkan ATMIŞ 

Dr. Anıl TANBUROĞLU 

DİNAPENİ VE MİNİ-MENTAL SKOR İLİŞKİSİ 

Uz. Dr. Kaniye AYDIN 

Uz. Dr. Zühal ÖZER ŞİMŞEK 

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN YOĞUN BAKIM 

HASTALARINDA ANEMİ PREVALANSI 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ VE KADIN SAĞLIĞI 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 

DOĞUM KORKUSU VE BRADLEY METODU (EŞİN KOÇLUĞU, HUSBAND-COACHED 

CHİLDBİRTH) 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 

ENGELLİLERDE İSTİSMAR 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 

PATERNAL BAĞLANMA 

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV NOVEL CO-EXPRESSED GENE GROUP IN OVARIAN CANCER STEM CELLS 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

Öğr. Gör. Sinem BARUT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DUYGULARININ TÜKENMİŞLİK 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
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05.10.2019 
 

Oturum-4, Salon-2 
Saat: 15:00 – 17:00 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI INVESTIGATION OF THE USE OF WASTE SLUDGE FROM YOZGAT DRINKING 
WATER TREATMENT PLANT AS AN ADSORBENT FOR  A CATIONIC DYE 
MALACHITE GREEN 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI ADSORPTION OF REACTIVE RED 45 FROM AQUEOUS SOLUTION BY WATERMELON 
SEED HUSK 

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Pınar ÖZALP 
Dr. Ögr. Üyesi Benay TUNÇSOY 
Yağmur MEŞE 
Ayşe KARA 

CU, ZN ve KARIŞIMLARININ GALLERİA MELLONELLA (L.) 
(LEPİDOPTERA:PYRALİDAE) LARVALARINDA SİTOKROM P450 ENZİM AKTİVİTESİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ 

Dr. Mustafa TUNÇSOY BAKIR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN Clarias gariepinus’DA SERUM ELEKTROLİT 
DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Esraa Amer Kadhim 
Saadiyah A. Dhahir 
Muna S. Sando 

NEW DIAZ COUPLING REACTION ,CLOUD POINT EXTRACTION 
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SULPHADIMIDINE SOUDIUM IN 
PURE FORM AND PHARMACETICAL PREPARATION WITH SALICYLIC ACID AS THE 
COUPLING REACTION 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 
Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN 

TURUNÇ ODUNUNDA ISI İLETKENLİK DEĞERİ, STATİK SERTLİK VE ÇİVİ TUTMA 
DİRENCİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 

KARABİBER AĞAÇ TÜRÜNDE BAZI ODUN-SU İLİŞKİLERİNİN VE ISI İLETKENLİK 
ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 

AMERİKAN CEVİZ ODUNUNDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, JANKA SERTLİK DEĞERİ 
VE ÇİVİ TUTMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ 

 

05.10.2019 
 

Oturum-4, Salon-3 
Saat: 15:00 – 17:00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU 

Dr. Öğr. Gör. Şefika TOPALAK 
Doç. Dr. Tarkan YAZICI 

İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLER ÜZERİNE BİR 
İNCELEME  (MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

Doç. Dr. Tarkan YAZICI 
Dr. Öğr. Gör. Şefika TOPALAK 
 

AKDENİZ BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADINA YÖNELİK SÖYLEMLER 

Tahir Volkan ASLAN 
Doç. Dr. Mahmut AÇAK 
Doç. Dr. Zeki COŞKUNER 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MERSİN İL ÖRNEĞİ) 

Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU 
Öğr. Gör. Handan BARAN 

3B YAZICI TEKNOLOJİSİNİN TEKSTİL YÜZEY TASARIMINDA VE VÜCUT 
ASİMETRİLERİNİN GİDERİLMESİNDE GİYSİ DOLGUSU OLARAK KULLANIMININ 
İNCELENMESİ 

Tahir Volkan ASLAN 
Doç. Dr. Mahmut AÇAK 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan DÜZ 

SPORTİF AKTİVİTELERE KATILAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN CESARET 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU 
Prof. Dr. Saliha AĞAÇ 
Öğr. Gör. Handan BARAN 

MODANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN KİŞİYE ÖZEL RENK ANALİZİ 

Prof. Dr. Hamit COŞKUN 
Arş. Gör. Öznur GÖÇMEN 

ÖNCE SIRADAN SONRA ORİJİNAL DÜŞÜNCELERE MARUZ KALMAK YARATICILIĞI 
DAHA FAZLA ARTIRMAKTADIR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA KANITI 

Arş. Gör. Öznur GÖÇMEN 
Prof. Dr. Hamit COŞKUN 

BİREYSEL BEYİN FIRTINASINDA PROBLEM TÜRÜNÜN DÜŞÜNCE ÜRETİM 
PERFORMANSINA ETKİSİ: ESNEKLİĞİN ARACI ROLÜ 

Arş. Gör. Öznur GÖÇMEN 
Prof. Dr. Hamit COŞKUN 

ETKİLEŞİM ÇİFTLERİNDE DÜŞÜNME TEKNİKLERİNİN EĞİTİMİ: BEYİN YAZIMINDA 
YARATICILIK PERFORMANSI 

Prof. Dr. Nurgül KILINÇ 
Arş. Gör. Asuman YILMAZ FİLİZ 

İNSAN VÜCUDUNUN DİNAMİK DURUŞLARININ GİYSİ KALIPLARINA ETKİSİNE 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
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05.10.2019 
 

Oturum-5, Salon-1 
Saat: 17:00 – 19:00 

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Can MAVRUK 

Arş. Gör. Dr. Özlem AKAY 
Dr. Öğr. Üyesi İlkay ALTINDAĞ 

BULANIK ZAMAN SERİSİ İLE SATIŞ PERFORMANSI TAHMİNİ 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Öğr. Gör. Can MAVRUK 

SUBJECTIVE EFFECTS OVER HEALTH STATUS 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 
Ceren BÖRÜBAN 

ÜRETİM FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 
Ceren BÖRÜBAN 

TIMSS SONUÇLARINA GÖRE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK VE FEN 
BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Merve MAŞA 

GENÇLERDE MUTLULUĞUN BELİRLEYİCİLERİ:  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 
 

Arş. Gör. Dr. Özlem AKAY 
 

AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING OF PANEL DATA: AN 
APPLICATION TO THE USAGE OF PUBLIC LIBRARY IN TURKEY 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 
Ceren BÖRÜBAN 

GELİR DAĞILIMI VE KÜLTÜREL FAALİYET HARCAMALARI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 
ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Öğr. Gör. Can MAVRUK 

DETERMINANTS OF HIGH INFLATION 

 

05.10.2019 
 

Oturum-5, Salon-2 
Saat: 17:00 – 19:00 

Oturum Başkanı: Prof. Rafał Ożarowski 

Prof. Rafał Ożarowski 
E. Kwiatkowski University of Administration 
and Business in Gdynia 

Iran’s role in the Middle East in post-JCPOA time 

Galymzhan TAZHIBAYEV 
KUANISHBEKULY 
Eurasian National University-Lev Gumilev 

KAZAKİTAN’DA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL 
DAYANAĞINA GENEL BAKIŞ 

Самира АГАЕВА 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ ТОЛУОЛА НА ОБМЕН ГАМК В ТКАНЯХ СТРУКТУР 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ТРЕХ МЕСЯЧНЫХ КРЫС 

Öğrt. Yusuf SÖYLEMEZ ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE RESİM ÇİZMENİN YARATTIĞI OLUMLU ETKİ ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

Tahsin BOZDAĞ MALATYADAKİ MÜZELERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arshad KHAN 
National University of Modern Languages, 
Pakistan 

Concept of God in “SABA MUALAQAT 
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BİLDİRİ ÖZETLERİ 

Mustafa KILIÇ 

1 FARKLI GİRİŞ SICAKLIKLARINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN 
JETLERİN HAREKETLİ BİR PLAKADA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE 
ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ 
Mustafa KILIÇ 

3 FARKLI PARÇACIK ÇAPINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN 
JETLERİN HAREKETLİ BİR PLAKA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Erkan DÖNER 

4 UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF INNOVATION 
APPLICATIONS BY STRATEGIC ANALYSIS TOOLS: AN EXPLANATORY 
STUDY ON GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 
Aslı ABDULVAHITOĞLU & Ali KANDEMİR 

5 CFD ANALYSIS AND THERMAL PERFORMANCE INVESTIGATION OF 
THE RADIATOR BY USING DIFFERENT COOLANTS 
Aslı ABDULVAHITOĞLU & Duygu Durdu KOÇ 

7 FARKLI KAYNAKLARDAN ÜRETİLMİŞ BİYODİZEL KARIŞIMLARININ 
EKSOZ EMİSYON DEĞERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 
Volkan KORKUT & Alper BURGAÇ & Hürrem AKBIYIK&  Hakan YAVUZ 

8 3D YAZICILARDA ÇİZGİ KALINLIĞI-AKIŞ ORANI İLİŞKİSİNİN BASKI 
SÜRESİ VE KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Volkan KORKUT & Hürrem AKBIYIK&  Alper BURGAÇ & Hakan YAVUZ 

10 3 BOYUTLU YAZICILARDAKİ FARKLI HAREKET MEKANİZMALARININ 
PARÇA YÜZEY KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GÖRSEL İNCELEMESİ 
Hasan YILDIZHAN 

12 SERA ISITMA AMACIYLA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN MAKSİMUM 
YARARLANMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA 
Yüksel ERASLAN 13 AN INVESTIGATION ON AIRCRAFT WING IN GROUND EFFECT 
Zeynel Baran YILDIRIM 

14 BETON TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARINDA YÜZEY YANIT 
YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI 
Zeynel Baran YILDIRIM 

16 ASFALT BETONUNDA ATIK LASTİK VE CAM ELYAF İLAVESİNİN 
OPTİMİZASYONUNDA BOX-BEHNKEN TASARIMI VE MERKEZİ 
KOMPOZİT TASARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 

SÖZLÜ SUNUM



Dilara DEMİR & N. Filiz Tumen ÖZDİL 18 DÖKÜM İŞLERİNDE İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 
Dilara DEMİR & N. Filiz Tumen ÖZDİL 

19 DÖKÜM İŞLERİNDE MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE 
DAĞILIMININ İNCELENMESİ 
Dilara DEMİR & N. Filiz Tumen ÖZDİL 21 KAYNAK İŞLERİNDE RİSK GÖZLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Emel KİLİT DOĞAN & Sinem ERDEN GÜLEBAĞLAN 

23 AB INITIO YÖNTEMLERLE AsPPt KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK 
VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
Emel KİLİT DOĞAN & Sinem ERDEN GÜLEBAĞLAN 

24 SiRh KÜBİK KRİSTALİNİN YAPISAL VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN 
FARKLI BASINÇLAR ALTINDA YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE 
İNCELENMESİ 
Emel KİLİT DOĞAN 

25 YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE SrSiPt KRİSTALİNİN YAPISAL, 
ELEKTRONİK VE ELASTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI & Kemal Tahir ÖNGÜ 

26 FLAKS MALZEMELERİNİN DEMİR ÜRETİM PERFORMANSINA 
ETKİLERİ 
Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI & Kemal Tahir ÖNGÜ 

28 ELEKTRİK ARK FIRIN CURUFU VE OLİVİN MALZEMESİNİN KİLLİ 
ZEMİNLER ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI & Kemal Tahir ÖNGÜ 

30 ELEKTİRİK ARK FIRIN (EAF) CURUFU İLE KİLLİ ZEMİNLERİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ 
Vedia AKANSU & Ümran DUMAN 

32 KENT MEKANLARINA GETİRİLECEK YENİ DÜZENLEME 
KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNDE PORTEKİZ ÖRNEĞİNİN KIBRIS 
KAPALI MARAŞ BÖLGESİNE UYARLANMASI 
Ümran DUMAN & Vedia AKANSU 

34 EVRENSEL TASARIM KAVRAMI BAKIŞ AÇISI İLE YAT LİMANLARI 
KULLANICI MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: GİRNE ANTİK YAT 
LİMANI ÖRNEĞİ 
Gözde UZGİDİM 36 KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ ENVANTERİNE KAYITLI KİLİMLER 
Rukiye Gizem ÖZTAŞ & Burcu H. ÖZÜDURU & H. Selma ÇELİKYAY 

38 DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Şafak KAYPAK 40 KAMU YARARI AÇISINDAN KENTSEL ÇEVREYE BAKIŞ 
Şafak KAYPAK 42 EKO-POLİTİKA VE EKO-KENTLER 
Veysel ÖZBEY 

44 UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTELERİ’NDE YIĞILMALAR VE 
TÜRKİYE GEÇİCİ LİSTESİ İÇİN ÖNERİLER 
Elmas ERDOĞAN & D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 

46 GELENEKSEL KAYSERİ KONUTLARININ ÇEVRE VE KENT ESTETİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

SÖZLÜ SUNUM



D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ & Elmas ERDOĞAN
48 GELENEKSEL ANADOLU YERLEŞMELERİ, KENT KİMLİĞİ, YER 

İMGELERİ VE ESTETİK 
D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ & Elmas ERDOĞAN

50 TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE MEYDANLARIN GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ KENTSEL 
TASARIMDA MEYDANLAR 
Murat BAYRAKTAR 52 KÜRESEL ORTA SINIF’TA GELİŞMELER 
Murat BAYRAKTAR 53 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE KÜRESEL ETKİLERİ 
Halil KARLI & Hatice AYDIN & Rukiye Gizem ÖZTAŞ 54 AKILLI KENTLERİN KENTSEL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Halil KARLI & Hatice AYDIN 

56 BÜTÜNCÜL KANAL MÜŞTERİLERİNİN SATİN ALMA NİYETİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTİRMA 
İhsan Erdem SOFRACI 58 BÜYÜK MÜBADELE VE EKONOMİYE OLAN ETKİLERİ 
İhsan Erdem SOFRACI 

59 SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ 
POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ 
Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

60 VERGİ AFLARININ İDARENİN VE YARGININ İŞ YÜKÜ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

62 VERGİ ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MÜKELLEFLERİN 
VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
Maide DEMİRBAŞ & Rozelin AYDIN 64 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEREL ETKİLERİ: ADANA 
Elif Asena TANRIVERDİ & Rozelin AYDIN 

68 SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN 
KULLANILMASI: CEYHAN HAVZASI ÖRNEĞİ 
Mehmet ALTINÖZ & Demet ÇAKIROĞLU 

71 İNSAN KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRMENİN İŞGÖRENLERİN 
BAŞARI GÜDÜSÜNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Şule YENİ & Sevim Ezgi İSLAH & Mehmet CİHANGİR 

73 X, Y VE Z KUŞAKLARININ TASARRUF VE YATIRIM EĞİLİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ANKETE DAYALI BİR 
DEĞERLENDİRME 
Şule YENİ & Sevim Ezgi İSLAH & Mehmet CİHANGİR 

75 OSMANİYE İLİNDE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN 
İSLAMİ FİNANS OKURYAZARLIĞININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR 
DEĞERLENDİRME 
Şule YENİ & Mehmet CİHANGİR 

77 TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, FAİZ VE 
ENFLASYON ORANLARININ PARA ARZI İLE BAĞLANTISI: 2006-2016 
Servet ÖNAL & İsa KILIÇ 

79 ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ SONRASINDA MESLEKİ 
YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 
 

SÖZLÜ SUNUM



Servet ÖNAL & İsa KILIÇ 

80 BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DENETİM 
RAPORLARINDA TESPİT EDİLEN RİSK FAKTÖRLERİ BELİRLENMESİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 
Mehmet Ünsal MEMİŞ 

81 İŞLETMELERDEKİ DENETİM KOMİTELERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ, 
İŞLEVLERİ VE SORUMLULUKLARI 
Mehmet Ünsal MEMİŞ 

82 FİNANSAL TABLOLARDAKİ KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ 
TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 
Ugur ERDOGAN 83 WHY AIRBUS A380 FAILED: A STRATEGIC ANALYSIS 
Oğuzhan KOSALI & Başak KOSALI 

84 EĞİTİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM: “MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİNDE ZİHİN 
HARİTALARI VE SANATSAL FAALİYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ” 
Yasemin ŞANLI & Pınar ERDOĞAN 

85 ÖĞRENCİLERİN GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ 
Yasemin ŞANLI & Pınar ERDOĞAN 

87 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN 
TUTUMLARINI FARKLILAŞTIRAN ETKENLER 
Bahadır GÜLBAHAR 

89 ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN OKUL 
ETKİLİLİĞİ ALGISI, İŞE ANGAJE OLMA, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL 
SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
Hacer YILMAZ & Yasin Mahmut YAKAR 

91 TUNCEL ALTINKÖPRÜ’NÜN “SERÜVEN PEŞİNDE” DİZİSİNDE YER 
ALAN EĞİTSEL İLETİLER 
Ezlam SUSAM & Ramazan ÖZBEK 

93 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) 
Ezlam SUSAM & Ramazan ÖZBEK 

95 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON 
EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİMİ PLANLAYABİLME 
YETERLİKLERİNE KATKISI 
Ramazan ÖZBEK & Ezlam SUSAM 

96 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON 
EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİ 
UYGULAYABİLME YETERLİKLERİNE KATKISI 
Gülnihal AŞCI 97 DİVAN ŞİİRİNDE TOPRAK BURÇLARI 
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Mehibe ŞAHBAZ 

123 ESKİ TÜRKLERDE KONARGÖÇER HAYAT TARZININ TÜRK KÜLTÜRÜNE 
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ETKİSİ 
Aybüke KAYA & Dilek BOSTAN BUDAK 

137 AMİK OVASINDA MISIR ÜRETEN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK 
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FARKLI GİRİŞ SICAKLIKLARINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN 
JETLERİN HAREKETLİ BİR PLAKADA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN 

SAYISAL İNCELENMESİ  

NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECT NANOFLUIDS AND INPINGING JETS 
ON HEAT TRANSFER FROM A MOVING PLATE WITH DIFFERENT INLET 

TEMPERATURE 

Doç. Dr. Mustafa KILIÇ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Endüstriyel cihazlar üzerindeki ısıl yükler, gelişen ve gün geçtikçe karmaşıklaşan 
teknolojilerle birlikte arttırmaktadır. Bu ısıl yüklerin cihazlara vereceği tahribatı engellemek 
için ısı transferinin artırılması çözülmesi gereken önemli bir problem haline gelmiştir. Bu 
çalışma; üzerinde yüksek ısı akısı olan farklı hızlardaki hareketli bir plakadan olan ısı 
transferinin, nanoakışkanlar kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal incelemesini hedeflemiştir. 
Farklı nanoakışkan giriş sıcaklıklarında (Tgiriş= 20, 30, 40, 50 ºC) ve farklı plaka hızlarının 
(Vplaka= 0, 2, 4, 6 m/s)  ısı transferine etkisi sayısal olarak çalışılmıştır. Tüm parametreler için 
temel akışkan olarak Al2O3-H2O nanoakışkanı kullanılmıştır. Sayısal çalışmada PHOENICS 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği programının k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışma 
sonucunda; nanaoakışkan giriş sıcaklığı arttırıldığında yüzey sıcaklığında bir artış olsa da, 
Nuort değerinde belirgin bir artış olmadığı belirlenmiştir. Ancak Farklı plaka hızlarında ise 
ortalama Nusselt sayısının genel olarak arttığı belirlenmiştir. Bu artış; plaka hızı ve akışkan 
hızının aynı yönde olduğu bölgede, karşıt olduğu bölgeye göre daha az belirgin bir şekilde 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Çarpma sonrası oluşan duvar jeti bölgesi, plaka ile akışkanın 
aynı yönde hareket ettiği bölgede belirgin olarak oluşurken, aksi tarafta akışkan kopmalar 
oluşmaktadır. Ayrıca sayısal model bazı deneysel sonuçlarla ve literatürdeki mevcut 
korelasyonlarla da doğrulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan giriş sıcaklığı, plaka hızı, 
nanoparçacık. 

ABSTRACT 

Heat loads of new industrial devices are increased by developing and more complicated 
Technologies. Enhancing Heat Transfer to prevent demolition of these devices is a crucial 
problem to solve.   At this study, numerical investigation of heat transfer from a moving plate 
with different velocity by using nanofluids. Effect of different inlet temperature (Tinlet= 20, 30, 
40, 50 ºC) and different plate velocity (Vplate= 0, 2, 4, 6 m/s) were studied at this study. 
Al2O3-H2O nanofluid was used as a base coolant for all parameters. k-ε turbulent model of 
PHOENICS computational fluid dynamics code was used for numerical analysis. It was 
obtained that increasing inlet temperature causes an increase on surface temperature but not a 
significant effect on Nuavg. But it was seen that different plate velocities generally cause an 
increase on Nuavg.  This increase can be obtained obviously for plate velocity and fluid 
velocity at the same direction according to the opposite direction. Wall jet region occurs for 
the first application but fluid separation form the surface can be seen for the second one. 
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Numerical model was also verified with some correlation and experimental results of 
literature. 

Keywords: Computational Fluid Dynamics,inlet temperature, plate velocity, nanoparticle. 
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FARKLI PARÇACIK ÇAPINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN 
JETLERİN HAREKETLİ BİR PLAKA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 
FARKLI PARÇACIK ÇAPINDAKİ NANOAKIŞKANLARIN VE ÇARPAN JETLERİN 

HAREKETLİ BİR PLAKA OLUŞAN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL 
İNCELENMESİ  

Doç. Dr. Mustafa KILIÇ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Gelişen teknoloji endüstriyel cihazlar üzerindeki ısıl yükler gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu 
ısıl yüklerin cihazlara vereceği tahribatı engellemek için ısı transferinin artırılması çözülmesi 
gereken önemli bir problem haline gelmiştir. Bu çalışma; üzerinde yüksek ısı akısı olan farklı 
hızlardaki hareketli bir plakadan olan ısı transferinin, farklı parçacık çapında nanoakışkanlar 
kullanılarak iyileştirilmesinin sayısal incelemesini hedeflemiştir. Farklı nanoakışkan parçacık 
çaplarında (Dp= 10, 20, 30, 40 nm) ve farklı plaka hızlarının (Vplaka= 0, 1, 2, 4 m/s)  ısı 
transferine etkisi sayısal olarak çalışılmıştır. Tüm parametreler için temel akışkan olarak Cu-
H2O nanoakışkanı kullanılmıştır. Sayısal çalışmada PHOENICS hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği programının k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; nanaoakışkan 
parçacık çapı küçüldükçe Nuort değerinde belirgin bir artış olduğu belirlenmiştir. Farklı plaka 
hızlarında ise ortalama Nusselt sayısının genel olarak arttığı belirlenmiştir. Ayrıca sayısal 
model bazı deneysel sonuçlarla ve literatürdeki mevcut korelasyonlarla da doğrulanmış ve 
uygun şekilde akışkan davranışını modelleyebildiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Parçacık çapı, Plaka Hızı, 
Nanoparçacık. 

ABSTRACT 

Developing technologies causes an increase on heat loads of new industrial devices. 
Enhancing Heat Transfer to prevent demolition of these devices is a crucial problem to solve.   
At this study, numerical investigation of heat transfer from a moving plate with different 
particle diameters by using nanofluids. Effect of different particle diameters (Dp= 10, 20, 30, 
40 nm) and different plate velocity (Vplate= 0, 1, 2, 4 m/s) were studied at this study.   Cu-H2O 
nanofluid was used as a base coolant for all parameters. k-ε turbulent model of PHOENICS 
computational fluid dynamics code was used for numerical analysis. It was obtained that 
decreasing particle diameter causes a significant increase on Nuavg. But it was seen that 
increasing plate velocity generally causes an increase on Nuavg.  Numerical model was also 
verified with some correlation and experimental results of literature. 

Keywords: Computational Fluid Dynamics, particle diameter, plate velocity, nanoparticle. 
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UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF INNOVATION APPLICATIONS BY 
STRATEGIC ANALYSIS TOOLS: AN EXPLANATORY STUDY ON GLOBAL 

AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Erkan DÖNER 

Adana Alparaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ABSTRACT 
Making business model sustainable is the main achievement for several industries and becomes more 

crucial than before in today’s disruptive industry conditions. Finding a successful way of designing 

contemporary business models in terms of pursuing sustainability has been an inevitable problem not 

only for today but also observable in future business dynamics. The global automotive industry has been 

embraced limited financial assets and a large variety of materials in business processes which is 

beginning from product design and continues with manufacturing. Many suppliers, manufacturers and 

service providers are being a part of the industry ecosystem where high competitive market dynamics 

are getting effective and vital for them. According to recent trends and future expectations at the global 

automotive industry, hybrid and electrified vehicles have been utterly substituted products of fossil fuel 

vehicles in the short term. Recently, Tesla, Daimler, Ford Motor Co, and General Motors have been 

followed new technology trends and been embedded additional features on each product to reach best 

values for becoming a market leader at the specified segment of the automotive industry. New 

technology applications, keeping market share, increasing customer satisfaction and having adaptation 

skills in related to future trends are compelling dynamics for stakeholders at the global automotive 

industry. So that, use of strategic management and assessment tools to get clear insights and give best-

fit decisions for being survival at a highly-risk competitive market. This paper gives a clear way of 

thinking about “How to understand the requirement for innovation applications on the global automotive 

industry by strategic analysis management models” and observes “Which force of market dynamics is 

causing a significant requirement for innovation on the global automotive industry”. Both S.W.O.T and 

S.O.A.R analysis indicated that global automotive industry is open to new challenges in new smart city 

platforms which proves innovation is key competency to deal with it. Then, grading scores of each forces 

of Porter’s 5 Forces strategic analysis tool by managers at various companies leads automotive 

manufacturers to be more careful with competitive rivalry than other factors. In order to conduct 

innovation applications through competition, automotive companies defined their critical success factors 

to observe the most significant type of effect which make them progressively differentiated from others 

and resulted in market leadership achievement. 

KEYWORDS: innovation; innovation applications; strategic analysis; technology; market research; 

industry dynamics; management 
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CFD ANALYSIS AND THERMAL PERFORMANCE INVESTIGATION OF THE 
RADIATOR BY USING DIFFERENT COOLANTS 

Dr. Öğr. Üyesi ASLI ABDULVAHITOĞLU 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ALİ KANDEMİR 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Teknolojinin gelişimi ve beraberinde getirdiği yenilikler birçok açıdan insan yaşamını 
kolaylaştırmıştır. Bu gelişmelerin en önemli kısımlarından biri şüphesiz bilgisayarlardır. 
Bilgisayarların ve paket programların geliştirilmesi tasarım, üretim ve analiz gibi mühendislik 
işlemlerinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü kolaylaştırdı ve daha hızlı sonuçlar 
alınmasına imkan verdi. Bu çalışmada, otomotiv endüstrisindeki ana çalışma alanlarından biri 
olan soğutma sistemlerinin ısıl performansına bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Çözüm için 
bir bilgisayar paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, ısı transferinin analitik çözümü yapılmış 
ve daha sonra radyatör borusunun 3D modellemesi Solidworks ile yapılmıştır. Radyatör borusu 
iç çapı ve et kalınlığı sırasıyla 7 mm ve 9 mm olarak ayarlanmıştır. Tasarım sürecinden sonra 
3B modelleme, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) analizi için Ansys yazılımına 
aktarılmıştır. Giriş ve çıkış sıcaklığı koşulları sırasıyla 95 ve 45 ℃ olarak ayarlanmıştır. Duvar 
koşulları oda sıcaklığına ayarlanmıştır. Çalışma kapsamında konvansiyonel soğutucunun CFD 
analizi yapıldı ve daha sonra nanoakışkanların CFD analizi yapıldı. Aynı koşullar altında 
çalışan farklı sıvıların sonuçları karşılaştırıldı ve bu karşılaştırmalar sonucunda, radyatörde 
nano-sıvı kullanımının ısıl performansını arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nanoakışkanlar, CFD, Isı Transferi, Otomotiv 

ABSTRACT 

The development of technology and the innovations it has brought have facilitated human life 
in many respects. One of the most important parts of these developments is undoubtedly 
computers. The development of computers and package programs has facilitated the solution 
of many problems encountered in engineering processes such as design, production and 
analysis, enabling faster results. In this study, a solution to the thermal performance of cooling 
systems, which is one of the main fields of researches in the automotive industry, is tried to be 
found. A computer program was used for the solution. Firstly, the analytical solution of the heat 
transfer was made and then 3D modeling of the radiator tube was done with Solidworks. The 
inner diameter and wall thickness of the radiator tube were adjusted to 7 mm and 9 mm, 
respectively. After the design process, 3D modeling was transferred to Ansys software for 
Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis. The inlet and outlet temperature conditions are 
set to 95 and 45℃, respectively. The wall conditions were adjusted to room temperature. CFD  
analysis of conventional refrigerant and CFD analysis of nanofluids were performed. The 
results of the different liquids operating under the same conditions were compared and as a 
result of these comparisons, it was observed that the use of nano-liquid in the radiator increased 
the thermal performance. 
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FARKLI KAYNAKLARDAN ÜRETİLMİŞ BİYODİZEL KARIŞIMLARININ EKSOZ 
EMİSYON DEĞERLERİNE GENEL BİR BAKIŞ  

AN OVERVIEW OF THE EXHAUST EMISSIONS OF BIODIESEL  BLENDS 
PRODUCED FROM DIFFERENT FEEDSTOCKS 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ABDULVAHİTOĞLU 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Duygu Durdu KOÇ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde enerji kaynakları hızla azalmakta ve yalnızca nüfus artışı değil, aynı zamanda 
sanayileşme nedeniyle de enerjiye olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır, bu nedenle bilim 
insanları mevcut yaşam standardını korumak için yeni kaynaklar arayışı içindedir. Bu 
kaynakları ararken, öncelikleri; Enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, 
sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ile uyumlu olmak. Bitkisel ya da hayvansal yağlardan üretilen 
yenilenebilir yakıtlar olan biyoyakıtlar, bu amaç için önemli bir hammadde olarak önerilmiştir. 
Karbon nötr olarak kabul edilen ve içten yanmalı motorlarda çevre sorunları ve insan sağlığı 
açısından daha iyi bir alternatif olarak kullanılabilir. Biyodizel dizel motorlarda yakıt olarak 
herhangi bir modifikasyon yapılmadan, ya saf halde ya da farklı oranlarda dizel yakıtla 
karıştırılarak kullanılabilir. Bu çalışmada, farklı hammaddelerden üretilen biyodizel ve 
karışımlarının egzoz emisyon değerleri üzerindeki etkilerine genel bir bakış yapılmış ve amaç, 
emisyon değerleri arasında en uygun değerleri veren biyodizelin belirlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt, Biyodizel, Emisyon 

ABSTRACT 

Nowadays the energy resources are decreasing rapidly and the need for energy is increasing 
exponentially due to not only the population growth but also industrialization, so the scientists 
are in search of new resources in order to maintain the current standard of living.  When 
searching for these resources, their priorities are; to utilize energy resources with the highest 
efficiency and to be compatible with sustainability and recycling. Biofuels which are renewable 
fuels produced from plant or animal fat has been proposed as an important feedstock for this 
purpose.  Biofuels considered as carbon neutral and can be used in internal combustion engines 
as a better alternative in terms of environmental issues and human health. Biodiesel can be used 
as a fuel in diesel engines without any modification, either in pure form or by blending different 
ratios to diesel fuel. In this study, an overview was made on the effects of biodiesel and its 
blends which are produced from different feedstocks on exhaust emission values, and the aim 
is to determine the biodiesel which gives the most appropriate values among the emission 
values.  

Keywords : Biofuel, Biodiesel, Emission 
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3D YAZICILARDA ÇİZGİ KALINLIĞI-AKIŞ ORANI İLİŞKİSİNİN BASKI SÜRESİ 
VE KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Volkan KORKUT 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Arş. Gör. Alper BURGAÇ 
Çukurova Üniversitesi 

Arş. Gör. Hürrem AKBIYIK 
Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Hakan YAVUZ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Son yıllarda 3 boyutlu yazıcıların kullanım alanları oldukça genişlemiştir. Kullanım kolaylığı 
ve maddi açıdan erişilebilirlik gibi avantajları sayesinde Ergiyik-Biriktirme Yöntemi (Fused 
Deposition Modelling, FDM) en çok tercih edilen yöntem olarak tanınmaktadır. Bu tür 
cihazlar, piyasada kullanıma hazır halde bulunabildiği gibi, demonte bir şekilde de temin 
edilebilmektedir. Özellikle demonte şekilde gelen cihazları oluşturan bileşenlerin ucuz ve 
kolay bulunabilir olmaları, bu tür cihazların tercih sebepleri arasındadır. FDM tipi cihazlar, 
sunduğu avantajların yanında bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yüzlerce 
bileşenin bir insan tarafından bir araya getiriliyor olması, kullanılan bileşenlerin 
marka/modellerinin, dolayısıyla töleranslarının farklı olması, elektronik bileşenlerin kendi 
aralarında ve diğer bileşenlerle olan uyumsuzluğu, baskı kalitesine olumsuz etki eden 
faktörlerden bazılarıdır. Bu tür fiziksel etkenlere ek olarak, yazılımsal parametrelerin 
belirlenme aşaması da baskı kalitesine ve süresine direkt olarak etki eden unsurların başında 
yer almaktadır. İstenen parça, önce yan yana gelecek şekilde çizgilerin bir yüzey üzerine 
akıtılması ve bu işlemin dikey katmanlar halinde devam etmesi ile üretilmektedir. Filament 
halindeki hammaddenin ergitilmesiyle oluşturulan çizgiler, üretilecek parçanın kalitesini 
belirleyen en temel faktördür. Dijital ortamdaki parça boyutlarının, üretilecek parça boyutları 
ile eşleşmesi, çekilen çizgilerin ve katmanların boyutsal tutarlılığına doğrudan bağlıdır. 
Yazılımda belirlenen çizgi boyutları ile gerçekte ölçülen değerler; ekstrüzyon mekanizması, 
öngörülemeyen sürtünmeler ve elektronik gürültüler gibi nedenlerden dolayı her zaman 
eşleşmemekte ve gerçek parçanın boyutları ile dijital modelin boyutları birbirinden farklı 
olmaktadır. Bu hatayı ortadan kaldırmak için ergitilen malzemenin saniyedeki akış miktarının 
kalibre olması, değilse edilmesi gerekmektedir. Bu işlem özellikle, parçanın boyutsal 
tutarlılığından ödün vermeden, uzun baskı sürelerinin kısaltılması istendiği zamanlarda 
yapılması zorunlu bir işlemdir.  

Bu çalışmada kendin-yap tarzı bir 3D yazıcı imal edilmiş olup, yazılımda belirlenen çizgi 
kalınlığını gerçekte de elde edebilmek amacıyla akış oranı parametresi değiştirilerek bir dizi 
kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler neticesinde kaliteden ödün vermeden, çok 
daha kısa baskı sürelerinde üretim işlemi yapılabileceği konusunda literatüre katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: 3 boyutlu yazıcılar, çizgi kalınlığı, akış oranı, baskı süresi  
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ABSTRACT 

Nowadays the usage areas of 3d printers have dramatically increased. The Fused Deposition 
Modelling have become the most preferred method inside 3d printing technology due to being 
easy to use and low cost. These kind of devices can be found in the commercial market as 
ready-to-use products as well as disassembled do-it-yourself (DIY) packages. Lately, DIY 
type devices are getting more popular because of its easy-to-find components with lower 
prices. FDM type devices provide many advantages to the end user such as rapid prototyping 
and functional part manufacturing but there are still some challenges in this technology. The 
human factor during the assembling of hundreds of components, deviated operational 
tolerances of the components even they have the same brand/model, and electronic distortions 
while operating may cause the device operate inconsistent in manufacturing. In addition to 
these physical factors, the step of parametrical input definition in the slicer software has also 
direct effect over the part quality as well as the printing times. As an operational principle of 
the 3d printers, the melted material are extruded in form of lines as an array and this operation 
continues layer upon layer until the full part is obtained. Here, the dimensional properties of a 
single line deposited is the most important feature in the printing operation. Because, the 
dimensional agreement between the CAD model and physical part strictly depend on the 
dimension of a single line since the part is obtained by the deposition of all single lines at the 
end of the process. In the most printing process, the problem of the mismatched dimensions 
between the digital model and the real part is faced because of several reasons sourced by the 
extrusion mechanism, unexpected frictions and electronical distortions. In order to remove 
these defectants, the flow rate of the extruded material must be calibrated unless it is meeting 
the digital input. The calibration is a crucial step in order to obtain a part in shortened 
manufacturing times without sacrificing the dimensional accuracy.  

In this study, a DIY type 3d printer has been constructed and then calibrated in order to obtain 
desired single line geometry that is previously defined in the slicer software. As a result, it is 
aimed to bring a new perspective to the literature about reducing the manufacturing process 
while keeping the part quality acceptable according to the job.  

Keywords: 3d printers, line width, flow rate, reducing printing times 
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3 BOYUTLU YAZICILARDAKİ FARKLI HAREKET MEKANİZMALARININ 
PARÇA YÜZEY KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GÖRSEL İNCELEMESİ 

VISUAL INSPECTION OF THE EFFECTS OF DIFFERENTLY CONSTRUCTED 3D 
PRINTER MOTION MECHANISMS ON PART SURFACE QUALITY 

Arş. Gör. Volkan KORKUT 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Arş. Gör. Hürrem AKBIYIK 
Çukurova Üniversitesi 

Arş. Gör. Alper BURGAÇ 
Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Hakan YAVUZ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, yıllık satış miktarları 5.000.000 adetin üzerinde olan Fused Deposition Method 
(FDM) tipi 3 boyutlu yazıcılardaki iki farklı hareket mekanizması karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. Filament formundaki malzemenin ergitilerek hareketli bir nozzle aracılığıyla 
uygun koordinatlara, yine hareketli bir tabla üzerinde depolanmasıyla fiziksel parça üretimi 
gerçekleştirilen bu tip cihazlar; hareket mekanizmaları bakımından çeşitli modellerde 
üretilebilmektedir. Çalışma kapsamında, en yaygın kullanılan modeller olarak sırasıyla nozzle 
ve tablayı temsil etmek üzere; {XZ}+{Y} ve {Z}+{XY} şeklinde her üç eksende de hareket 
edebilen, kartezyen robot mantığına dayalı 3 boyutlu yazıcı cihazları tasarlanmıştır. Üretim 
kalitesinin hangi modelde daha stabil olduğunu saptayabilmek amacıyla standart numuneler 
üretilmiş olup, bir dizi görsel muayene yapılmıştır. Kendi-başına-yap konseptine dayalı 
cihazlarda, kullanılan elektronik ve mekanik bileşenlerin malzeme türü, markası ve modeli 
aynı olsa da; yapısal özelliklerinin katalog değerleriyle uyuşmaması ve/veya montajlanması 
esnasında meydana gelen farklılıklar nedeniyle parça üretim kaliteleri değişkenlik 
göstermektedir. Üretim kalitesini etkileyen en önemli yazılımsal parametrelerden birisinin 
malzeme akış oranı (ekstrüzyon çarpanı) olduğu göz önünde bulundurularak; Farklılıkların 
gözlemlenebilmesi açısından, farklı akış oranları belirlenerek numuneler üretilmiştir. 
Belirlenen akış oranlarının, hem numunenin yüzey ve katman kalitesine olan etkileri hem de 
katman oluşturma aşamasında akıtılan çizgi kalınlığı, geometrisi gibi özelliklerin parametrik 
girdiler ile uyuşup uyuşmadığının doğrulanması yapılmıştır. Bu sayede her bir cihazın baskı 
kalitesi kendi içinde de değerlendirilebilmiştir. Sonuç olarak, nozzle’ın iki, tablanın ise sadece 
bir eksende hareket ettirildiği model ile çizgi kalitesi daha yüksek, üretim hatası daha az olan 
numuneler elde edilmiştir. Bu tür cihazların dünya çapındaki yıllık satış adetleri göz önünde 
bulundurularak, optimum kalitede parça üretimi adına eksenel hareketlerin, cihazın hangi 
bileşenlerine verilmesi gerektiği konusunda incelemeler yapılmış olup hem literatüre hem 
endüstriyel faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 
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Anahtar kelimeler: 3 boyutlu yazıcılar, eklemeli imalat, ergiyik filament depolama, FDM 

ABSTRACT 

In this study, two different Fused Deposition Method (FDM) type 3D printers those are sold 
more than 5.000.000 pieces annually were investigated comparatively. The operational 
principle of this type of printers is based on melting a material in form of filament and 
squeezing it through a nozzle on a surface according to the location data received. However, 
they can be equipped with various motion mechanisms. In this case, based on cartesian robot 
model, two different printer models have been constructed which are able to move in three 
axis. Motional characteristic of the models has been set as {XZ}+{Y} and{Z}+{XY} 
representing the axial motions of {nozzle}+{deposition surface} respectively. Then, the group 
of samples has been manufactured via these printers in order to investigate the part quality as 
well as the device stability. The quality of the part manufactured via these kind of custom-
built devices generally becomes variable. This instability may be caused by mismatching of 
the specification of the component between its catalog values and operational behaviour or by 
the improper component installation during the assembling even their brands, models, 
firmware and printing parameters were totally similar. In order to minimize unexpected 
failures in printing process due to the printer character; various flow rate (extrusion 
multiplier) values has also been set in the slicer software since it is one of the most important 
parameter regarding the part strength and surface quality. By doing this, the verification of the 
process has been done in order to reveal if the physical process is matching with the digital 
input parameters (line width and layer geometry) defined in the software. In this way, the 
consistency of each device has also been examined individually. As a result, the samples with 
higher line quality and with less layering failure have been obtained with the device 
consisting the nozzle moves along two axes and the substrate along only one. It is also aimed 
to contribute both the literature and the industry about the subject of which component should 
be moved in which axial direction in motion considering the huge number of annual sales of 
these devices. 

Keywords: 3d printers, additive manufacturing, fused deposition modelling, FDM 
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SERA ISITMA AMACIYLA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN MAKSİMUM 
YARARLANMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Dr. Hasan YILDIZHAN 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 
Bitkilerin büyümesi ve gelişmesinde ortam sıcaklığının kontrol altında tutulması, sera 
uygulamalarında önemli bir işlevdir. Bütün bitkiler, gelişim süreçlerinde belirli değerlerde 
sıcaklığa ihtiyaç duyar. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu çalışmada 
Hakkâri Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun bahçesine güneş enerjisinden maksimum 
düzeyde yararlanan otomasyon kontrollü sera kurulmuştur. Hakkâri’nin güneş radyasyon 
değeri Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Ayrıca Hakkâri, güneşlenme süresi bakımından 
Türkiye’de en yüksek değere sahiptir. Kurulumu yapılan seranın güneş enerjisinden 
maksimum yararlanması kapsamında iki uygulama yapılmıştır. Uygulamalardan birincisinde; 
seranın iç ortam tasarımı güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Uygulamalardan ikincisinde ise güneş kolektörler aracılığıyla seranın iç ortam 
sıcaklığının yükseltilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, özel otomasyon programı ile seranın 
iç hava şartları izlenmiş ve kontrol edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sera, Hakkâri, Güneş Enerjisi, Otomasyon 
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AN INVESTIGATION ON AIRCRAFT WING IN GROUND EFFECT 

Res. Asst. Yüksel ERASLAN 
Gaziantep University 

ABSTRACT 

Fixed-wing aircrafts has usually takeoff and landing flight phases, which are closer to the earth 
ground except for vertical takeoff-landing aircrafts. This type of flight of the aircrafts close to 
the ground is leads to a phenomena named as wing-in-ground-effect, which is known as 
improving aircraft aerodynamic performance during their flights. Today, there are so many 
studies focused on wing-in-ground-effect and there are some aircrafts designed especially for 
taking advantage of this phenomenon. Moreover, some aircrafts designed to spend their all 
flight time (including cruise flight) with benefiting ground effect by flying close to the seas or 
oceans. Wing-in-ground-effect have so many performance parameters changing with ambient 
conditions together with the design of the aircraft. One of the most important parameters 
affecting this phenomenon is the altitude. The distance of the aircraft from the ground is 
changing during takeoff and landing flight phases and naturally leads to change in aerodynamic 
performance contribution of ground effect. In this study, an aircraft wing modeled and analyzed 
in ground effect, with the aim of investigating the change in its aerodynamic parameters, which 
are lift coefficient, drag coefficient and pitching moment coefficient with respect to changing 
altitude. The numerical analyses started with mesh independency studies and continued with 
the analyses at low Reynolds number at different altitudes, which defined in the multiples of 
wingspan of the aircraft. In conclusion, the results of the analyses obtained and compared in 
terms of the aerodynamic coefficients changing with altitude. Moreover, the change in Oswald 
efficiency factor, induced drag coefficient and glide ratio (lift to drag ratio) observed and 
compared. 

Keywords: Wing-in-ground-effect, aerodynamic parameters, aircraft flight performance 
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BETON TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARINDA YÜZEY YANIT 
YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI 

THE USE OF RESPONSE SURFACE METHODS IN CONCRETE TECHNOLOGY 
APPLICATIONS 

Arş. Gör. Zeynel Baran YILDIRIM 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Mühendislik problemlerinde ve farklı endüstri dallarında bir sürecin iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi, niteliğinin artırılması ve optimizasyonu için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 
Deneysel tasarım teknikleri, bir süreçte yer alan kontrol edilebilen değişkenlerin farklı 
kombinasyonlardaki etkileşimlerinin kontrol edilemeyen değişkenler üzerindeki etkilerinin 
bulunmasında kullanılmaktadır. Sonuç parametrelerine etki eden faktör seviyelerinin teker 
teker değiştirilmesi yerine, bu seviyeler eş zamanlı olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede 
elde edilen sonuç çıktıları daha az kaynak kullanımı ve zaman tasarrufu sağlanarak 
gerçekleştirilmektedir. Parametreler arasındaki etkileşimler tahmin edilebilir seviyelerde 
olmaktadır. Bu sayede optimizasyon işlemi daha etkin bir şekilde yapılabilmektedir ve süreç 
üzerinde farklılık gösterebilecek çevre koşullarında sistemin en iyi performans özelliklerinin 
görülmesi için tasarım parametreleri belirlenebilmektedir. Yüzey Yanıt Yöntemi (YYY) 
deneysel tasarım tekniklerinden biri olup; bir sürece etki eden bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta kullanılan matematiksel ve istatistiksel 
yöntemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, YYY tekniklerinin yapı 
teknolojilerinde kullanım potansiyeli araştırılmıştır. YYY gibi yenilikçi yaklaşımların beton 
teknolojileri uygulamalarında kullanımı; yeni tasarımların geliştirilmesi ve mevcut olanların 
iyileştirilmesi çalışmalarında sınırlı ekonomik imkanlar ve zaman alıcı laboratuvar çalışmaları 
açısından düşünüldüğünde büyük öneme sahiptir. Bu amaç doğrultusunda YYY tekniklerinin 
teorik özellikleri tanımlanmış ve inşaat mühendisliği alanında özellikle beton 
uygulamalarında kullanımını içeren ulusal ve uluslararası yayınların kapsamlı ve yakın tarihli 
bir literatür taraması yapılarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Deneysel tasarımlar uygulanarak 
daha az sayıda sistematik deneylerin gerçekleştirildiği ve ayrıca sürece etki eden parametreler 
arası etkileşimleri göz ardı edilmeksizin, performans özelliklerinin eş zamanlı olarak 
optimizasyonunun gerçekleştirildiği çalışmalar dikkat çekmektedir. İstatistiksel ve deneysel 
tasarım yazılımlarının yaygın kullanımının artmasıyla birlikte, beton performans özelliklerine 
etki eden parametrelerin incelenmiş olduğu çalışmalar giderek artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yüzey Yanıt Yöntemi, deneysel tasarım, beton teknolojisi 
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ABSTRACT 

Different methods are used to process improvement and development in engineering problems 
and different industries. Experimental design techniques are used to determine the effects of 
the interactions of independent variables in different combinations on dependent variables. 
Instead of changing the factor levels affecting the result parameters one by one, these levels 
are evaluated simultaneously. Thus, the results obtained are realized with less resource usage 
and time saving. Interactions between the parameters are at predictable levels. Therefore, 
optimization process can be performed more efficiently, and design parameters can be 
determined in order to see the best performance characteristics of the system in environmental 
conditions that may vary on the process. Response Surface Methodology (RSM) is one of the 
experimental design techniques which is defined as the sum of mathematical and statistical 
methods used to define the relationship between dependent and independent variables 
affecting a process. In this study, the potential of using RSM techniques in construction 
technologies was investigated. The use of innovative approaches such as RSM in concrete 
technology applications is of great importance in terms of limited economic opportunities and 
time-consuming laboratory studies in developing new designs and improving existing ones. 
For this purpose, the theoretical properties of RSM techniques have been defined and a 
comprehensive and recent literature review of the national and international publications 
including their use in the field of civil engineering, especially in concrete applications, has 
been examined in detail. It is noteworthy that there are fewer systematic experiments 
performed by applying experimental designs, and the simultaneous optimization of 
performance characteristics without disregarding interactions between the parameters 
affecting the process. 

Keywords: Response Surface Methodology, experimental design, concrete technology 
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ASFALT BETONUNDA ATIK LASTİK VE CAM ELYAF İLAVESİNİN 
OPTİMİZASYONUNDA BOX-BEHNKEN TASARIMI VE MERKEZİ KOMPOZİT 

TASARIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF BOX-BEHNKEN DESIGN AND CENTRAL COMPOSITE DESIGNS 
IN OPTIMZATION OF WASTE RUBBER AND GLASS FIBBER ADDITION IN 

ASPHALT CONCRETE 
Arş. Gör. Zeynel Baran YILDIRIM 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ÖZET 

Asfalt kaplamalar yol inşaatlarında yaygın olarak kullanılan malzemelerden biridir ve 
performansını etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu çalışmada, Yüzey Yanıt 
Yöntemleri’nden (YYY) Box-Behnken Tasarımı (BBT) ve Merkezi Kompozit Tasarım 
(MKT) yaklaşımları kullanılarak atık lastik (AL) ve cam elyaf (CE) katkılı asfalt betonu 
karışımlarda Marshall tasarım kriterlerinin özellikleri karşılaştırılmıştır. Sıcaklık, AL oranı, 
CE oranı ve bitüm oranı parametreleri istatistiksel tasarımda bağımsız değişkenler olarak 
tanımlanmıştır. Pratik Özgül Ağırlık (PÖA), boşluk oranı, bitümle dolu boşluk oranı (VFA) 
ve Marshall stabilitesi parametreleri ise bağımlı değişkenler olarak tanımlanmıştır. BBT ve 
MKT yaklaşımları uygulanarak oluşturulan tasarım matrislerine göre sırası ile 27 ve 30 asfalt 
betonu numunesi üretilmiştir ve deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deneysel tasarım yöntemleri 
kullanılarak oluşturulan yüzey yanıt modelleri üzerinde varyans analizleri yapılarak bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileşimleri belirlenmiştir. Ayrıca yanıt 
değişkenleri üzerinde oluşturulan doğrusal, kuadratik ve iki faktörlü etkileşimlerin ifade 
edildiği matematiksel modellerin, istatistiksel anlamlılıkları ve deneysel hata etkileri %95 
güven aralığında tespit edilmiştir. Matematiksel modellerden elde edilen tahmin değerleri ile 
gerçek değerler Scatter-plot grafikleri ile her iki YYY yaklaşımı için karşılaştırılmıştır ve 
%90 üzerindeki oranlarda anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Tahmin modellerinin uygunlukları 
regresyon analizi sonucunda elde edilen R2, R2

Adj ve R2
Pre   değerleri ile kontrol edilmiştir. 

BBT ve MKT tasarımları sonucunda elde edilen faktör-yanıt yüzey etkileşimleri üç boyutlu 
yüzey grafikleri ile gösterilmiştir. Son aşamada, asfalt betonu performans kriterlerinin eş 
zamanlı optimizasyonu, sınır değerleri teknik şartname esas alınarak belirlenmiştir. Çekicilik 
fonksiyonu kullanılarak arzu edilebilen seviyelerde optimum ortam koşulları BBT ve MKT 
için sıralanmıştır. Sonuç olarak, BBT yaklaşımının MKT yaklaşımına göre daha uygulanabilir 
ve ekonomik bir tasarım olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deneysel tasarım, Yüzey Yanıt Yöntemi, Box-Behnken Tasarımı, 
Merkezi Kompozit Tasarım, Asfalt Betonu 
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ABSTRACT 

Asphalt pavements is one of the materials commonly used in road construction and there are 
many parameters that affect its performance. In this study, the properties of Marshall design 
criteria in waste rubber (WR) and glass fiber (GF) added asphalt concrete mixtures were 
compared by using Box-Behnken Design (BBD) and Central Composite Design (CCD) 
approaches among Response Surface Methodology (RSM). Temperature, WR ratio, GF ratio 
and bitumen ratio parameters were defined as independent variables in statistical design. 
Practical Specific Gravity (PSG), voids, voids of filled with asphalt cement (VFA) and 
Marshall stability parameters were defined as dependent variables. According to the design 
matrices created by applying BBD and CCD approaches, 27 and 30 asphalt concrete samples 
were produced, and their experiments were performed respectively. Interaction of 
independent variables on dependent variables was determined by analysis of variance on 
surface response models created using experimental design methods. In addition, the 
statistical significance and experimental error effects of the mathematical models expressing 
linear, quadratic and two-factor interactions formed on the response variables were 
determined within the 95% confidence interval. Predicted values obtained from mathematical 
models and actual values were compared with Scatter-plot graphs for both RSM approaches 
and significant results were obtained at rates above 90%. The suitability of the prediction 
models was checked with R2, R2

Adj and R2
Pre values obtained from the regression analysis. 

Factor-response surface interactions obtained from BBD and CCD designs are shown with 
three-dimensional surface graphs. In the last stage, simultaneous optimization of the asphalt 
concrete performance criteria and limit values were determined based on the technical 
specifications. Optimum ambient conditions at desirable levels using the desirability function 
are listed for BBD and CCD. As a result, it was found that the BBD approach is more feasible 
and economical design than the CCD approach. 

Keywords: Experimental design, Response Surface Methodology, Box-Behnken Desing, 
Central Composite Design, Asphalt Concrete 
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DÖKÜM İŞLERİNDE İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ 
INVESTIGATION OF WORK ACCIDENTS STATISTICS IN CASTING SECTOR 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Doc. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Çalışma dünyasında insana verilen değer sayesinde, tesislerde iş sağlığı ve güvenliği 
çalışmaları da ciddiyet kazanmış, riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Yönetmelik ve mevzuatlarla uygulama yolu gösterilmekte, proaktif yaklaşımlarla da gelişme 
sağlanmaktadır. Ülkemizde temeli çok eski yıllara dayanan dökümcülük sektörü, günümüzde 
de varlığını sürdürmekte olan ve çok tehlikeli sınıfa giren bir sanayi türüdür. Dolayısı ile iş 
sağlığı ve güvenliği açısından birçok riskle karşılaşılmaktadır. Meydana gelen iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, ciddi yaralanma, sakatlanma veya ölüm ile iş verimliliğinin düşmesi, direk 
ve indirekt maliyet artışlarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; 2008-2017 
yılları arasında dökümcülük sektöründe (ana metal sanayi) kayıt altına alınmış iş kazaları ve 
kaybedilen iş gücünün analizi sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yeterliliğini 
incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Döküm işleri, Döküm işlerinde iş kazaları, İş kazaları, İş kazaları 
istatistikleri 

ABSTRACT 

Thanks to the value given to people in the world of work, occupational health and safety studies 
have gained prominence and efforts have been made to eliminate the risks associated with work. 
Implementation of regulations and proactive approaches are also being improved. The foundry 
sector, which is one of the oldest in Turkey and continues until today, is in a dangerous class; 
as a result, many risks are encountered in terms of occupational health and safety. The resulting 
work accidents and occupational diseases, serious injuries, disabilities or deaths and the 
decrease of work efficiency bring about direct and indirect cost increases. The aim of this study 
is to examine the adequacy of occupational health and safety studies through the analysis of 
work accidents and lost labor force recorded in the foundry sector (basic metal industry) 
between 2008 - 2017. 

Key Words: Casting, Work accidents in casting sector, Occupational accidents, Occupational 
accidents statistics. 
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DÖKÜM İŞLERİNDE MESLEK HASTALIKLARININ YILLARA GÖRE 
DAĞILIMININ İNCELENMESİ  

INVESTIGATION OF DISTRIBUTION OF OCCUPATIONAL DISEASES BY YEARS 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Doc. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Teknoloji çağında ilerleyen Dünyadaki tüm sektörlerde çalışanlar çeşitli hastalıklara 
yakalanmaktadır. İnsan sağlığına olumsuz etkisi bulunan birçok etmen vardır. Bu nedenle; 
çalışanlar iş kazasına uğramakta ve meslek hastalığına yakalanmaktadır. Üretim, araştırma-
geliştirme, hizmet, inşaat ve benzeri sektörlerde insanlar adeta bir makine gibi görülmektedir. 
Sosyal ve ekonomik sınıflandırma içinde kendine statü alanı yaratarak yaşam şekli oluşturmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle, işçi sağlığı ve güvenliği, tüm dünyada, fizyolojik ve psikolojik 
konularda önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan hakları, öneri, eleştiri ve 
denetim sistematiğinin gelişmediği, demokratik ve sosyal devlet kavramlarını yaşatmayan 
ülkelerde güvenlik ve sağlık kültürü ne yazık ki geri planda yer almakta, sömürü altında olan 
yerlerde söz konusu bile olamamaktadır.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temeli; çalışma yaşamında insanların sağlığına zarar verebilecek 
etkenlerin önceden yapılan araştırmalarla belirlenerek, yeterli ve gereken önlemlerin alınması, 
çalışanların her açıdan rahat ve güvenli bir çalışma ortamı yaratması, bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam iyilik halinin sağlanmasına dayanmaktadır. Kısacası; insanların refahı içinde 
yaşaması için, fiziksel ve ruhsal sağlığı ile güvenliğinden ödün veren bir çalışma yaşamı 
anlayışı kabul edilemez.  

Bu çalışmada; döküm işlerinde çalışanların kaç tanesinin meslek hastalığına yakalandığı, 
sektördeki iş gücü kaybını (gün olarak) ve yıllara göre değişimlerinin istatistiki verileri 
incelenecek, bu sayede işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaların ve yayınlanan 
yönetmeliklerin verimliliği ortaya çıkartılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Döküm işleri, Döküm sanayi, Ana metal sanayi, Meslek hastalığı, Ağır 
sanayi   

ABSTRACT 

In this age of advanced technology, workers in all sectors all over the world face a plethora of 
diseases. There are many factors that impact human health negatively. Consequently, 
employees suffer from work-related accidents and occupational diseases. People in production, 
research and development, service, construction and similar sectors are almost seen as 
machines. Social and economic classifications are creating new lifestyles and status. 

In Turkey, like the rest of the world, work accidents and occupational diseases continue to take 
lives or inhibit passivity. In countries where human rights, dissent, criticism and control systems 
are not developed, and the concepts of democratic and social state do not exist, the security and 
health culture is unfortunately in the background and not even in the agenda. 
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The main objective in occupational health and safety is to determine the factors that can harm 
the health of people in the work place by examining the literature, taking necessary precautions, 
creating a comfortable and safe working environment in all respects, providing full physical, 
psychological and social well-being. In short, for the welfare of workers, a work life that 
compromises the physical and mental health and safety of workers cannot be adopted.  

In this study, the occupational diseases, the loss of labour force (in days) and the dynamics in 
the statistics (in year) of the workers in the casting sector were studied, in order to improve 
regulations and efficiency on occupational health and safety. 

Key Words: Casting, Casting industry, Main material industry, Occupational diseases, Heavy 
industry. 
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KAYNAK İŞLERİNDE RİSK GÖZLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
COMPARISON OF RISK OBSERVATIONS IN WELDING WORKS 

Çevre Müh. Dilara DEMİR 
Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Doc. Dr. N. Filiz Tumen ÖZDİL 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizde, sanayileşmenin başlaması ve yatırımların artması ile işçi sağlığı ve güvenliğine dair 
konular çeşitli iş yasaları ile gündeme gelmiş, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkileriyle, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 
beraber; işveren, çalışan, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi yükümlülükleri de ortaya 
çıkmıştır. Yönetmeliklerin içerdiği tüm çalışmalar, tehlike sınıfı ve yapılan işlere göre ayrılmış, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmayı, işi çalışana uygun hale getirerek iş gücü 
kaybını azaltmayı amaçlamıştır. Kalkınmanın, gelişmiş ülke olma yolunun sağlıklı iş 
alanlarından geçtiği de ayrı çalışmalarla ispatlanmıştır. Yıllar içinde biriken, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları resmi kayıt verileri hangi alanların geliştirilmesi, nerelere dikkat edilmesi 
gerektiğine de ışık olmuştur. Kaynak işlerinin çeşitliliği, ülke genelindeki çalışanlarının 
küçümsenmeyecek sayıda oluşu, özel olarak bu alanda da işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik 
standartlar oluşturmayı gerektirmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi almadan çalışamayacak 
kaynak işçileri, düzenli sağlık kontrolleri ve eğitimlerle interaktif olarak İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusu içinde tutulmaktadır. Bu çalışmada, kaynak işlerinde çalışan işçilerin ve danışmanlığını 
yapan iş güvenliği uzmanlarının İSG gözlemleri karşılaştırılarak bakış açılarının kıyaslanması 
hedeflenmiştir.  Ayrı firmalarda çalışan kaynak işçilerine ve bu sektörde çalışan iş güvenliği 
uzmanlarına yapılan anket ile değerlendirme yapılmıştır. Bu sayede, kaynak işlerindeki risk 
tespitlerinde, çalışan ve gözlemleyen arasındaki farklar ortaya çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak işleri, Kaynak işlerinde risk, Risk değerlendirmesi, Risk 
gözlemleri.  

ABSTRACT 

In our country, Turkey, the beginning of industrialization and the increase in investments and 
the issues related to worker's health and safety have come into the agenda with various labor 
laws. The Law on Occupational Health and Safety No. 6331 came into force in 2012 with the 
impact of the harmonization process to the European Union. With this law, employer, 
employee, occupational safety expert and occupational physician obligations have emerged. All 
the works included in the regulations are aimed at reducing the loss of labor by making it 
suitable for occupational accidents and occupational diseases. It has also been proven by 
separate studies that development is the way to become a developed country  

through healthy business investments. The official registered data on occupational accidents 
and occupational diseases, which have accumulated over the years, has thrown light on areas 
which should be developed and where attention should be paid. Variety of welding works, the 
low number of employees throughout the country, specifically required standards for workers' 
health and safety in this area. 
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Resource workers who cannot work without obtaining a vocational qualification certificate are 
kept as subjects of Occupational Health and Safety (OHS) interactively with regular health 
controls and trainings. In this study, the aimed is to compare the points of view of the workers 
working in the welding works and the OHS observations of the occupational safety experts. 

A survey was conducted with the help of a questionnaire on welding workers working in 
separate firms and the occupational safety experts working in this sector. As a result, the 
differences between the employee and the observer were revealed in the risk assessments of the 
welding works. 

Key Words: Welding, Risk in welding sector, Risk evaluation, Risk observations. 
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AB INITIO YÖNTEMLERLE AsPPt KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK VE 
OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Emel KİLİT DOĞAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Doç. Dr. Sinem ERDEN GÜLEBAĞLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

AsPPt kübik kristalinin kesme enerjisi ve k noktaları sayı değerleri ile bu kristalin yapısal, 
elektronik ve optik özellikleri temel durum için, genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı (GGA) 
altında, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT = Density Functional Theory) kullanılarak, 
ABINIT bilgisayar programı ile incelenmiştir. Kübik yapıda olan AsPPt kristali 198 numaralı 
uzay grubu ve 23 numaralı nokta grubunda bulunmaktadır. Yoğunluğu 9.68 g/cm3 tür.  Birim 
hücresinde 12 atom yer alır. Bu çalışmada ilk önce AsPPt kübik kristalinin fiziksel özelliklerinin 
analizinde kullanılacak olan kesme enerjisi değeri yapılan simülasyonlar sonucunda 30 Hartree 
olarak belirlenmiştir. Ardından elde edilen kesme enerjisi değerini kullanarak k-noktalarının 
sayısı 8x8x8 Monkhorst-Pack bölümlemesiyle 24 olarak yine simülasyonlar sonucu elde 
edilmiştir. Bu aşamadan sonra AsPPt kristalinin hesaplanacak tüm fiziksel özelliklerinde aynı 
kesme enerjisi değeri ve k-noktaları sayısı kullanılmıştır. AsPPt kristalinin örgü parametresi 
GGA yaklaşımında 11.17738 Bohr olarak bulunmuş ve literatürde yer alan 11.169386 Bohr 
değerine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Böylece temel durumda AsPPt kristalinin örgü 
parametrelerinin teorik olarak hesaplanmasıyla ve basınç hacim ilişkilerinin bulunmasıyla yapı 
optimizasyonu tamamlanmıştır. AsPPt kristalinin elektronik yapısının, elektriksel iletkenlik 
durumunun ve birim enerji aralığı başına düşen durumların sayısının belirlenmesi için 
elektronik bant yapısı ve elektronik durum yoğunluğu hesapları yapılarak grafikleri 
çizdirilmiştir. Elektronik bant yapısı, AsPPt kristalinin temel durumda genelleştirilmiş gradyent 
yaklaşımında yaklaşık olarak 0.6959 eV bulunmuş olup, kristalin indirek geçişe sahip yarı 
iletken özellik göstereren bir malzeme olduğu anlaşılmıştır. Yine Bhesaplanan band aralığı 
değeri, literatürde 0.883eV olarak bulunan değerine oldukça yakın olarak elde edilmiştir. Son 
olarak, AsPPt bileşiğinin reel ve kompleks dielektrik fonksiyonları hesaplanarak sönüm, 
soğurma, yansıtıcılık sabitleri, n kırılma indeksi hesaplanarak ilgili grafikler çizdirilmiş ve 
böylece AsPPt kristalinin optik özellikleri elde edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: AsPPt, yoğunluk fonksiyoneli teorisi, elektronik özellikler, optik 
özellikler.
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SiRh KÜBİK KRİSTALİNİN YAPISAL VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN 
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ÖZET 

Bu çalışmada SiRh kübik kristalinin yapısal ve elektronik özellikleri yoğunluk fonksiyoneli 
teorisine (YFT) (Density Functional Theory = DFT) dayalı olarak çalışan ABINIT bilgisayar 
programı ile genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı (GGA = Generalized Gradient Approach) 
altında araştırılmıştır. Tüm bu fiziksel özellikler SiRh kristalinin temel durumunda (0 GPa) ve 
25, 50, 75 GPa değerlerindeki basınç etkileri altında çalışılmıştır. Yapılan tüm hesaplamalarda 
GGA yaklaşımında Fritz-Haber-Institute (FHI) psödopotensiyeller kullanılmıştır. İlk olarak 
SiRh kübik kristalinin tüm bu fiziksel özelliklerinin çalışılabilmesi için gerekli olan kesme 
enerjisi değeri ile k-noktaları sayısı bulunmuştur. Bu değerler yapılan simülasyonların en az 
hata ile olabildiğince kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. SiRh kübik 
kristali için teorik kesme enerjisi değeri 30 Hartree ve k-noktaları sayısı ise 10x10x10 
Monkhorst-Pack bölümlemesi ile 45 olarak bulunmuş ve tüm hesaplamalarda bu değerler 
kullanılmıştır. Ardından SiRh kristalinin örgü parametrelerinin temel durumda ve 25, 50, 75 
GPA lık basınç değerleri altındaki değerlerinin elde edilebilmesi, kristalin basınç, hacim ve 
örgü parametrelerinin birbirlerine göre olan değişimlerinin analiz edilebilmesi için yapısal 
optimizasyon yapılmıştır. Temel durumdaki teorik olarak bulunan örgü parametresi değeri 
8.9034 Bohr ile literatürdeki 8.9374 Bohr’luk örgü parametresi değerlerinin birbirlerine 
oldukça yakın oldukları bulunmuştur. Ancak 25, 50 ve 75 GPA basınç altındaki örgü parametre 
değerleri literatürde bulunamadığından karşılaştırılamamıştır. SiRh Kübik kristalinin temel 
durumda ve belirli basınç değerleri altındaki elektronik özelliklerinin ve elektriksel iletkenlik 
durumunun elde edilebilmesi için elektronik band ve toplam durum yoğunluğu grafikleri her 
bir durum için ayrı ayrı elde edilmiştir. Temel durumda SiRh kristalinin elektronik band 
grafiğinden yasak band aralığına sahip olmadığı diğer bir deyişle metalik özellik gösterdiği 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yoğunluk fonksiyonel teorisi, durum yoğunluğu, SiRh, elektronik band 
yapısı.  
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı (GGA) altında, Yoğunluk Fonksiyoneli 
Teorisine (YFT) (DFT = Density Functional Theory) dayalı çalışan ABINIT bilgisayar 
programı kullanılarak, SrSiPt kübik kristalinin kesme enerjisi, k noktalarının sayısı, yapısal 
özellikleri, teorik örgü parametreleri değerleri, elektronik bant yapısı, durum yoğunluğu, 
elektriksel iletkenlik durumu ve elastik özellikleri incelenmiştir. Bir birim hücresinde dört tane 
molekül bulunan bu kübik kristalin birim hücresinde 12 atom vardır. SrSiPt kübik kristalinin 
uzay grubu 198 ve nokta grubu sayısı ise 23’tür. Yoğunluğu ise 7.34 g/cm3’tür. Bu çalışmada 
hesaplamalar için genelleştirilmiş gradyent yaklaşımında ve Perdew-Burke-Ernzerhof (FHI-
Psödopotansiyeller) psödopotensiyeller kullanılmıştır. SrSiPt kristalinin fiziksel özelliklerinin 
hesaplanmasına önce kesme enerjisi değerinin ve k noktaları sayısının elde edilmesiyle 
başlanmıştır. Bu iki değer simülasyon ve hesaplamaların en az hata ile, daha kısa sürede ve 
gerçeğe en yakın değerlerin bulunabilmesi için oldukça önemlidir. Hesaplamalar sonucu SrSiPt 
kristali için kesme enerjisi değeri 20 Hartree ve k noktaları sayısı ise 45 bulunmuş ve 10x10x10 
Monkhorst-Pack bölümlemesi kullanılmıştır. Ardından yapısal optimizasyon için SrSiPt kübik 
kristalinin literatürden elde edilmiş olan deneysel örgü parametreleri ve atomik pozisyonları 
kullanılarak, teorik değerleri hesaplanmıştır. Teorik olarak bulunan örgü parametresi değerinin, 
12.3076 Bohr, literatürdeki değerine, 12.3836 Bohr oldukça yakın olduğu görülmüştür. Yapı 
optimizasyonu sonucunda, SrSiPt kristalinin taban durumdaki hacim ve toplam enerji değeri 
bulunarak, kristal için basınç hacim ilişkisinin beklendiği gibi davranış sergilediği görülmüştür. 
Bir sonraki adımda kristalin elektronik band yapısı ve toplam durum yoğunluğu hesaplamaları 
yapılarak kristalin elektronik özellikleri elde edilmiştir. Elektronik band ve durum yoğunluğu 
grafikleri teorik sonuçlarla yakın benzerlik göstermiştir. Hesaplanan elektronik bant yapısı, 
SrSiPt ‘nin yasak band aralığına sahip olmayıp, iletken bir malzeme olduğunu göstermektedir. 
Son olarak SrSiPt kristalinin temel durumdaki elastik özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi için 
sertlik ve uyum katsayıları hesaplanmış ve bu değerlerden Bulk modülü, Young modülü, Debye 
sıcaklığı, Poisson oranı, Shear modülü, Esneklik katsayısı gibi parametreler hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji bant yapısı, durum yoğunluğu, SrSiPt, yoğunluk fonksiyonel 
teorisi, elastik özellikler.
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FLAKS MALZEMELERİNİN DEMİR ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİLERİ 

THE EFFECTS OF FLUX MATERIALS ON IRON PRODUCTION PERFORMANCE 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Entegre demir çelik fabrikalarında; kireçtaşı, dunit, dolomit, olivin gibi hammaddeler flaks 
yapıcı olarak demir üretiminde kullanılmaktadır. Bu malzemeler; sinter tesislerinde aglomera 
ve baziklik ayarlanmasında, yüksek fırınlarda ve çelikhanede curuf yapıcı ve akışkanlığı 
sağlamak amacı ile prosese ilave edilmektedir. Flaks malzemelerin demir üretiminde 
kullanılması; çelik kompozisyonunu, üretim prosesini ve metalurjik özelliklerini direk 
etkilemektedir. Demir çelik sektöründe;vkaliteli bir flaks malzemesinin belirli fiziksel, ve 
kimyasal özelliklere sahip olması istenir. Yüksek Fırın ve çelikhanede artan flaks içeren 
malzemelerin kullanımı bu malzemelerin metalurjik özelliklerinin tespit edilmesini ve çelik 
üretimine etkilerinin araştırılmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada flaks malzemelerinin, sıvı ham 
demir manyetit içeriğini ve üretilen sinterin özelliklerini büyük ölçüde etkilediği ortaya 
konmuştur. Flaks malzemelerden gelen alkali (K2O+Na2O), MgO, nikel v.s. gibi empüritelerin 
demir üretim mineralojisi ve özelliklerine etkileri sistematik olarak araştırılmıştır. Yüksek 
fırında alkali girdisinin azaltılması için, sinterlik harman içerisinde dolomit yerine dunit 
kullanımı araştırılmıştır. Sinterlik harman içerisinde dolomit kullanıldığı dönemde üretilen 
sinter analizleri bakıldığında, K2O % 0,20 olarak gerçekleşirken, sinterlik harman içerisinde 
dunit kullanımı ile birlikte sinter analizlerinde K2O oranının % 40 oranında düşüş ile % 0,12 
olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışma ile flaks yapıcıların demir üretim çalışma 
parametrelerine, performans testlerine, kompozisyonuna  ve empürite değerlerine etkileri 
detaylı olarak anlatılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Demir üretim, sinter, yüksek fırın, çelikhane flaks malzeme, alkali 
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ABSTRACT 

In integrated iron and steel plants; raw materials such as limestone, dunite, dolomite, olivine 
are used as flux forming iron. These materials; agglomerate and basicity adjustment in sinter 
plants, blast furnaces and steelmaking in order to provide slag builder and fluidity is added to 
the process. Use of flux materials in iron production; steel composition, production process and 
metallurgical properties. In the iron and steel industry, a high quality flux material is desirable 
to have certain physical and chemical properties. The use of increased flux-containing materials 
in blast furnace and melt shop required determination of metallurgical properties of these 
materials and their effects on steel production. In this study, it has been shown that flux 
materials greatly affect the content of liquid raw iron magnetite and the properties of the 
produced sinter. Alkali (K2O + Na2O), MgO, nickel, etc .; The effects of such impurities on the 
mineralogy and properties of iron production were investigated systematically. The use of 
dunite instead of dolomite in the sintered blend was investigated to reduce alkali input in the 
blast furnace. When sinter analyzes produced during dolomite were used in the sintered blend, 
K2O was found to be 0.20%, while dunite usage in sintered blends showed that the ratio of K2O 
decreased by 40% and reached 0.12%. In addition, the effects of flux builders on iron 
production operating parameters, performance tests, composition and impurity values will be 
explained in detail. 

Keywords: Iron production, sintered, blast furnace, melt shop flaks material, alkali 

Sayfa 27www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

ELEKTRİK ARK FIRIN CURUFU VE OLİVİN MALZEMESİNİN KİLLİ 

ZEMİNLER ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

THE EFFECT OF OLIVINE MATERIAL ON CLAY SOILS BEHAVIOR 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Zemin, yaşanılan farklı iklim şartları nedeni ile deforme olmaktadır. Yıllık sıcaklık farkının 
fazla olduğu bölgelerde bu yıkıcı etki daha iyi gözlenmektedir. Yıllık sıcaklık farkı ile aşınan 
zemin taneleri zeminin tane yapısını ve şeklini bozmaktadır. Bu etkinin yaşandığı bölgede milt, 
silt ve kil miktarını da arttırmaktadır. Bölgede yaşanılan mevsimsel yağışlar, zemin ve ya kaya 
içerisindeki gözeneklere dolarak kristalleşir. Sıcaklığın artması ile çözünen su kristalleri içsel 
bir gerilim oluştururken killi bölgelerdeki zeminlerde kabarmalar oluşturur. Kayaç ve beton 
yapılarda ise çatlamalara neden olabilmektedir. Zemin yapısındaki kilin türüne ve miktarına 
göre daha büyük etkiler de gözlenebilmektedir. Bu gibi durumlar zemin üzerindeki yapıların 
daha iyi korunabilmesi için zemin iyileştirme çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Zemin 
çalışmaları başta inşaat olmak üzere tüm yapısal ve mühendislik çalışmalarında önemli bir 
konudur. Bu çalışmamızda elektrik ark fırın (EAF) curufu ve olivin minerali İskenderun 
bölgesindeki killi zemin malzemesi üzerinde etkileri araştırılmak istenmiştir. Bu çalışma 
kapsamında killi zemin malzemesi üzerine EAF curufu ve olivin minerali ayrı ayrı belirlenen 
oranda (%0, %3, %6, %9, %12, %15, %20, %25, %50, %75, %100) karıştırılmıştır. Oluşan bu 
yeni zemin karışım oranları üzerinde üzerinde likit limit (Casagrande) deneyi yapılarak mevcut 
zemin iyileştirmesi gözlenmiştir. Sonuç olarak killi zeminlerin şişme (plastikleşme) özelliğinin 
iyileştirilmesinde % 9 ile % 20 oranlarında olivin mineral ve EAF curufu karışımlı numunelerin 
her birinin, killi zeminlerin plastikleşme özelliğinin iyileşmesinde olumlu sonuçlar verdiği 
görülmüştür. Killi zeminlerin likit limit değerlerini iyileştirmek için % 20 oranına kadar olivin 
minerali ve EAF curufunun kullanılabileceği test edilmiştir. Likit limit değerleri sırası ile % 46 
ve % 49 olarak elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Olivin, EAF curufu, zemin davranışı, likit limit, killi zeminler 
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ABSTRACT 

The floor deforms due to the different climatic conditions experienced. This destructive effect 
is better observed in regions where annual temperature difference is high. Soil grains eroded 
with annual temperature difference disrupt the grain structure and shape of the soil. It increases 
the amount of milt, silt and clay in the region where this effect is experienced. Seasonal 
precipitation in the region crystallizes by filling into pores in the ground or rock. As the 
temperature increases, the dissolved water crystals create an internal tension and swell the soils 
in the clay areas. It can cause cracking in rock and concrete structures. Larger effects may also 
be observed depending on the type and amount of clay in the soil structure. Such situations 
necessitate soil improvement works in order to better protect the structures on the ground. Soil 
works are an important issue in all structural and engineering works, especially in construction. 
In this study, we aimed to investigate the effects of electric arc furnace (EAF) slag and olivine 
mineral on clayey soil material in İskenderun region. In this study, EAF slag and olivine 
minerals on clayey soil material were determined separately (0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 
20%, 25%, 50%, 75%, 100%). mixed. The existing soil improvement was observed by 
conducting the liquid limit (Casagrande) test on these new soil mixing ratios. As a result, it was 
seen that each of the samples with olivine mineral and EAF slag mixture at the rate of 9% to 
20% in improving the plasticization property of clay soils gave positive results in improving 
the plasticization of clay soils. It has been tested that up to 20% olivine mineral and EAF slag 
can be used to improve the liquid limit values of clayey soils. Liquid limit values were obtained 
as 46% and 49%, respectively. 
Keywords: Olivine, EAF slag, soil behavior, liquid limit, clayey soils 
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ELEKTİRİK ARK FIRIN (EAF) CURUFU İLE KİLLİ ZEMİNLERİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

IMPROVEMENT OF CLAYEY GROUND WITH ELECTRIC ARC FURNACE (EAF) 
SLAG 

Dr. Öğr. Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

Yük. Müh. Kemal Tahir ÖNGÜ 
İskenderun Teknik Üniversitesi 

ÖZET 

Her yüzyıl yani problemleri getirirken beraberinde çözümlerini de getirmektedir. Günümüzün 
problemlerinden biri ise, atıkların kontrolüdür. Ülkemizde ve dünyada atıkların kontrolü yasalarla 
da  (Katı Atık Kontrol Sistemi) desteklenmektedir. Bu katı atıkların yaşamın başka bir problemi 
için çözümü olabilir mi? sorusuna iklimin zemin ve mühendislik yapılarına verdiği zararlar 
elektrik ark fırın (EAF) curufu kullanılarak iyileştirme yapılmak istenmiştir. İklimin mühendislik 
yapıları üzerinde hava ve sıvı ortamında karşılaştığı donma ve çözünme çevrimi ile zarar gördüğü 
düşünülmektedir. Ülkemizde, demir çelik üretimi sırasında demir çelik tesislerinde yaklaşık 3,5 
milyon ton/yıl EAF curufu oluşmaktadır. EAF curuflarının yeniden kullanılması için, yoğun 
çalışmalar harcanmakta ve bu konu çevre açısından da önemlidir. Çalışmamızda EAF curuflarının, 
killi zeminlerin mukavemet yapılarına, su miktarı ve taşıma gücüne etkileri incelenmiştir. 
Karayolu, demiryolu, sulama kanalı gibi mühendislik yapılarındaki etkilerin, iklimsel koşullardan 
kaynaklı tahribatın azaltılması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Ark Ocaklı Demir Çelik 
fabrikasından alınan EAF curufu, killi zemin numunelerine %0, %3, %5, %6, %9, %15, %20 
ve %100 oranlarında ilave edilerek CBR (Zeminlerde California Taşıma Oranı Tayini Deneyi) ve 
hava ve sıvı ortamda etkisini anlamak için iklimlendirme deneyleri yapılarak, EAF curufunun 
zeminlerin taşıma gücüne etkisi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EAF curufu, demir çelik, donma-çözülme, kil, CBR. 
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ABSTRACT 

Every century, that is, it brings solutions to problems. One of the problems of today is the 
control of waste. The control of waste in our country and in the world is supported by laws 
(Solid Waste Control System). Can these solid wastes be the solution to another problem of 
life? The aim of the study is to improve the damages caused by climate and soil and engineering 
structures by using electric arc furnace (EAF) slag. It is thought that climate is damaged by 
freezing and thawing cycle encountered in air and liquid environment on engineering structures. 
In our country, approximately 3.5 million tons of EAF slag is produced during the production 
of iron and steel at the iron and steel plants. For the reuse of EAF slag, intensive efforts are 
being made and this is also important for the environment. In this study, the effects of EAF 
slags on strength structures, water content and bearing capacity of clayey soils were 
investigated. It is aimed to reduce the impacts of engineering structures such as roads, railways, 
irrigation canals and damage caused by climatic conditions. In this study, EAF slag taken from 
Ark Ocaklı Iron and Steel Plant was added to clay soil samples at 0%, 3%, 5%, 6%, 9%, 15%, 
20% and 100% levels. and the effects of EAF slag on the bearing capacity of soils were 
investigated by performing air conditioning experiments to understand the effect of air and 
liquid in the environment. 

Keywords: EAF slag, iron steel, freeze-thaw, clay, CBR 
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KENT MEKANLARINA GETİRİLECEK YENİ DÜZENLEME KRİTERLERİNİN 
BELİRLENMESİNDE PORTEKİZ ÖRNEĞİNİN KIBRIS KAPALI MARAŞ 

BÖLGESİNE UYARLANMASI 

THE ADAPTATION OF THE PORTUGUESE SAMPLE INTO MARAS IN THE 
DETERMINATION OF THE NEW REFORMATION CRITERIA IN URBAN SPACES 

Dr.  Vedia AKANSU 
Yakın Doğu Üniversitesi 

Yüksek Mimar Öğretim Görevlisi Ümran DUMAN
Yakın Doğu Üniversitesi 

ÖZET 

Kentsel mekan tasarımlarında kentsel dönüşüm projelerinin önemi günden güne artış 
göstermektedir. Özellikle yıkılmaya ihtiyacı olan ve/veya kullanılmayan alanların yeniden işlev 
kazandırılmasında kullanıcı ihtiyaçları, kullanılacak malzeme ve eski ile yeni kullanım ilişkileri 
karmaşası ortaya çıkmıştır. Bu durum tasarımcıların önde gelen sorunları arasında yer almıştır. 
Buna göre, tasarımı yapılan mekanlar kimi zaman kentle bütünleşmekte, kimi zamansa eklenti 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yeni yapılacak tasarım çalışmalarında, kentlerin 
yeniden işlev kazandırılan kısımlarının kentin bütününde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda 
kullanıcı çeşitliliğini artırması ve uluslararası kullanılırlık sağlanmasına katkı koyacak nitelikte 
olmaları gerekmektedir. Buna göre Portekiz’deki Expo ’98 kent projesi olarak tasarlanmış 
bölge, kullanılan tasarım kriterleri, malzemeler ve fonksiyonel düzenlemeler açısından örnek 
alınmıştır. Bu çalışma kapsamında şuan gündemdeki Kıbrıs Kapalı Maraş bölgesinin yeniden 
işlev kazandırılmasında Portekiz ülkesinde uygulanmış olan Expo ’98 örneği göz önünde 
bulundurulmuştur. Yapılacak proje çalışması Kapalı Maraş için bir alternatif proje olarak 
sunulacaktır. Portekiz örneği dikatte alınarak ortaya konulacak alternatif çalışma kent 
mekanlarına getirilecek yeni düzenleme kriterlerinin belirlenmesine yol göstermiştir. Böylece 
oluşan yeni kriterlerle Kapalı Maraş bölgesi yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmada, teorik bilgi 
birikimi Portekiz’deki Expo’98 fuarının arşivinden derleme yapılarak, internet kaynakları, konu 
ile ilgili kitaplar göz önünde bulundurularak ortaya konulmuştur. Ayrıca,  çalışma devamlılığı 
gözlem yönetemi kullanılıp, karşılaştırmalar yapılarak sürdürülmüştür.  Sonuç olarak; yapılan 
karşılaştırmalar, incelenen örnek (Expo ’98) doğrultusunda, belirlenmiş yeni düzenleme 
kriterleri ile Kapalı Maraş bölgesi için bir kentsel düzenleme önerisi ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, işlevlendirme, yeniden düzenleme kriterleri, Expo ’98 
Lizbon, Kapalı Maraş 
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ABSTRACT 

The importance of urban transformation projects in urban space designs is increasing day by 
day. Especially, the user's needs in the re-functioning of idle areas that need to be demolished, 
the complexity of materials to be used and old new usage relationships are the main problems 
of the designer. The spaces to be designed are sometimes integrated with the city and sometimes 
remain as add-ons. Efforts are needed to increase the economic, social and cultural user 
diversity of the refunctionalized parts of the cities and to contribute to the international 
availability. In this context, the region, designed as the Expo `98 city project in Portugal, was 
taken as an example in terms of design criteria, materials and functional arrangements. An 
alternative will be presented for the design study which will be carried out with the Expo ´98 
sample in Portugal in the refunctioning of the currently closed Maras region in Cyprus. The 
presented alternative will shed light on the determination of the new regulation criteria based 
on urban spaces. Thus, Maras was reorganized within the criteria to be formed. In this study, 
theoretical knowledge has been aquired with observations and comparisons from the 
Portuguese Expo ´98 fair archive.  

Eventually, new formation critera have been determined in line with comparisons and the 
suggested sample (Expo ‘98). According to this formation criteria, a new urban regulation has 
been presented for Maras.  

Keywords: Urban transformation, functioning, reformation critera, Expo ´98 Lisbon, Maras 
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EVRENSEL TASARIM KAVRAMI BAKIŞ AÇISI İLE YAT LİMANLARI 
KULLANICI MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: GİRNE ANTİK YAT LİMANI 

ÖRNEĞİ 

THE RESEARCH OF MARINA USER SATISFACTION WITH THE VIEWPOINT OF 
THE CONCEPT OF UNIVERSAL DESIGN: KYRENIA ANTIQUE MARINA SAMPLE 

Yüksek Mimar Öğretim Görevlisi Ümran DUMAN
Yakın Doğu Üniversitesi 

Dr. Vedia AKANSU      
Yakın Doğu Üniversitesi 

ÖZET 

Hizmet öncelikli (zihinsel ve çeşitli bedensel engelli bireylerin) bireylerin  topluma 
kazandırılması önem taşımaktadır. Evrensel tasarım kavramı hiçbir bireyi ayırt etmeksizin, 
herkesin eşit ve adil kullanımına olanak sağlayacak tasarımlar yapmayı hedeflemektedir. Bu 
bağlamda farklı kullanıcı kitlesini barındıran mekanların herkes tarafından  aktif olarak 
kullanılırlığı ancak evrensel tasarım kavramı benimsenerek tasarım yapılması ile sağlanacaktır. 
Böylece, çeşitli kullanıcıları ve farklı fonksiyonları bir arada barındıran yat limanlarının 
tasarlanmasında ortaya çıkacak fiziksel yapı problemlerinin (rampa, merdiven, yaya ulaşım ve 
dolaşım yolu, kapalı açık ve/veya yarı açık mekan giriş çıkış bağlantı noktaları, strüktürel 
elemanların konumlandırılması, yatların iskele ile bağlantı elemanları, kent ve mekan 
mobilyaları gibi) çözümü, evrensel tasarım kavramı ile birlikte düşünülmelidir. Bu çalışmada 
teorik bilgi birikimi; internet kaynakları, konu ile ilgili kitaplar, konu ile ilgili önceden yapılmış 
araştırmalar göz önünde bulundurularak ortaya konulmuştur. Çalışma devamlılığı gözlem 
yönetemi kullanılıp, yapılan anket çalışması ile veriler toplanarak sürdürülmüştür. Bu 
bağlamada, Girne Antik Limanı evrensel tasarım bakış açısı ile gözlemlenmiş ve sorunlar 
saptanmıştır. Bu belirlemeler ışığında, yaya aksı, iskele ile yat bağlantı noktaları, çevredeki 
açık, yarı açık ve kapalı mekan ilişkilerinin, kullanıcı memnuniyetinin evrensel tasarım ilkeleri 
ile incelenmesi uygun görülmüştür. Böylece evrensel tasarımın yedi prensibi göz önünde 
bulundurularak hazırlanan anket çalışması ile Girne Antik Limanı kullanıcılarının memnuniyeti 
saptanmıştır. Sonuç olarak, kullanıcı memnuniyeti anketi aracılığı ile elde edilen veriler göz 
önünde bulundurularak, yat liman tasarımlarına evrensel tasarım bağlamında kullanıcı 
memnuniyetini artırıcı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Evrensel tasarım, yat liman tasarımı, kullanıcı memnuniyeti, hizmet 
öncelikli bireyler, Girne Antik Liman 
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ABSTRACT 

The socialization of individuals with service priority (mentally and physically disabled) is of 
great importance. The concept of universal design aims at designs which will enable the equal 
and fair use by considering each individual. In this context, the active use of spaces with 
different user groups will be ensured only by adopting the concept of universal design. Thus, 
the solution of the physical structure problems (ramp, stairs, pedestrian access and circulation 
path, closed open and / or semi-open space entrance exit and connection points, positioning of 
structural elements, yachts and pier fasteners, city and space furniture, etc.) that will arise in the 
design of marinas which harbours various users and different functions should be considered in 
line with the concept of universal design. In this study, theoretical knowledge has been aquired 
with internet sources, books related with subject and many articles. The continuity of the study 
was carried out by using observation method and the datas were collected by a survey. As part 
of the study, Kyrenia Antique Marina has been observed with a universal design viewpoint and 
problems have been identified. In the light of these identifications, the identification of 
pedestrian axis, pier-yacht junctions, open, half-open and closed space relations, user 
satisfaction in line with universal design principles has been approved. With this, satisfaction 
of Kyrenia Antique Marina users has been identified via the survey based on the 7 universal 
design principles As a result: By taking the data obtained via the user satisfaction survey into 
consideration, suggestions in the interest of increasing user satisfaction had been made for the 
marian designs in the context of universal design.   

Keywords: Universal design, marina design, user satisfaction, ındividuals with service priority, 
Kyrenia Antique Marina 
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KARADENİZ EREĞLİ MÜZESİ ENVANTERİNE KAYITLI KİLİMLER 

RUGS IN THE KARADENİZ EREĞLİ MUSEUM INVENTORY 

Arş. Gör. Dr. Gözde UZGİDİM 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET 

Kilimler, Türk kültüründe önemli bir yer edinen somut kültürel miras ürünlerinden biridir. 
Anadolu topraklarında yüzyıllardır dokunan kilimler, geleneksel sanatlar içinde önemli bir 
yere sahiptir. Kilim tarihi açısından oldukça köklü bir geçmişiz bulunmaktadır. Eski ev 
yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bu ürünler günümüzde de halen tercih edilmektedir. 
Geleneksel motifler ve özellikleri ile dokunanların yanında günümüz teknoloji imkanlarından 
yararlanılarak da üretilen kilimler bulunmaktadır.  

Genel anlamda tüm düz dokuma yaygılarına kilim denmesine rağmen, kilim dokumacılığında 
teknik farklılık göstermektedir. Anadolu’da hemen hemen her şehrin veya kasabanın adıyla 
bilinen oraya özgü kilimleri bulunmaktadır. Kullanılan dokuma tekniği, iplik özelliği, 
hammadde türü farklıdır. Genellikle yörede bulunan ve oranın iklim şartlarına uygun 
hammadde türü tercih edilmektedir. Bu kilimler birbirinden farklı renk, motif ve kompozisyon 
özelliklerine sahiptir. Her birinin taşıdığı anlam ve değerler çeşitlilik göstermektedir. Sadece 
ev eşyası olarak kullanılmamış aynı zamanda insanların iletişim aracı da olmuştur. Kullanılan 
renkler ve motifler dokuyucu tarafından kilime anlam katmaktadır.   

Araştırmaya konu olan kilimler Karadeniz Ereğli Müzesinde teşhirde bulunan eserlerdir. 
Günlük oda, oturma odası ve sofada bulunan 3 adet kilim araştırmanın örneklem grubunu 
oluşturmaktadır. Kilimler bağış veya satın alma yoluyla temin edilmiştir. En-boy ölçüleri, 
dönemi, renk, motif ve kompozisyon özellikleri, hammadde türü incelemeleri yapılacaktır. 
Genel ve detay çekimleri ile fotoğraf kayıtları alınacaktır. Mevcut durumu incelenip daha iyi 
koşullar altında saklanabilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. Müze teşhirinde kilim 
dokumacılığında kullanılan araçlar da incelenmeye alınmıştır. İp hazırlık sürecinde kullanılan 
çıkrık ve kirman örnekleri açıklanacaktır. Bu araştırma ile müzede bulunan kilimler tanıtılmış 
olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Ereğli, Müze, Kilim 
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ABSTRACT 

Rugs are one of the tangible cultural heritage products that have taken an important place in 
Turkish culture. Rugs that have been woven in Anatolia for centuries have an important place 
in traditional arts. We have a long history in terms of rug history. Rugs which are an 
indispensable part of the old home life, are still prefer today. Besides woven with traditional 
motifs and features, there are produced by using modern technology facilities.  

Although the technique differs in rug weaving, all flat weaving mats are called rugs in 
general. Almost every town or town in Anatolia, known by its name,  has rugs that are unique 
to it. The weaving technique, yarn characteristics and raw material type are different. 
Generally, the type of raw material which is suitable for the climatic conditions of the region 
is preferred. These rugs have different color, motif and composition characteristics. The each 
rug have different  meaning and values. It was not only used as household goods but also as a 
means of communication for people. The colours and motifs add meaning to the rug by the 
weaver. 

The rugs that are the subject of the research exhibited in the Karadeniz Ereğli Museum. The 
sample group of the study consists of 3 rugs in daily room, living room and hall. Rugs were 
provided by donation or purchase. Length measurements, period, color, pattern and 
composition properties, raw material type will be examined. Photo records will be taken with 
general and detail shots. The current situation will be examined and recommendations will be 
made to ensure it can be stored under better conditions. The tools used in rug weaving in the 
museum exhibition were also examined. The spinning wheel and ram samples used in the 
yarn  preparation process will be explained. This research will introduce the rugs in the 
museum. 

Key words: Ereğli, Museum, Rug 
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DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM 
SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE TRANSFORMATION PROCESS IN THE INFORMATION 
SOCIETY IN THE FRAMEWORK OF DIGITAL DIVISION 

Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ 
Bartın Üniversitesi 

Doç. Dr. Burcu H. ÖZÜDURU 
Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. H. Selma ÇELİKYAY 
Bartın Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz toplumlarında bilgi, çevresel, kültürel, siyasal, ekonomik ve sosyal sistemlerin 
geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte, bilginin ekonomik 
kalkınma ve toplumların gelişmesi açısından taşıdığı önem giderek artmaktadır. Bu artan 
önemle birlikte “bilgi toplumu” (Castells, 1989) ve “bilgi iletişim teknolojileri (BİT) (Webster, 
1996)” kavramlarından sıklıkla söz edilmektedir. Bilgi toplumu, bilginin toplumun her alanında 
kullanıldığı, çok boyutlu yeni bir toplum tipidir. Bilginin, toplumun her alanında kullanılmasını 
sağlamadaki en önemli unsur teknolojidir. En önemli araç ise bilgi ve iletişim teknolojileridir.  
Bilgi toplumunun en temel unsurlarından biri haline gelen BİT’ler, kullanım farklılıklarına 
bağlı olarak eşitsizliklere sebep olmaktadır. Eşitsizlikler çevresel, sosyal ve ekonomik yapıyı 
olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Toplumların sürekli bir dönüşüm ve gelişim 
içerisinde olması bireyler üzerinde de önemli etkilere neden olmaktadır. Dijital bölünme de bu 
etkilerden biridir.  Bireyler arasında var olan eşitsizlik bilgi toplumunda kendini “dijital 
bölünme” (Hoffman and Novak, 1999) şeklinde göstermektedir. Kırsal ve kentsel halk 
arasındaki mevcut gelir ve eğitim eşitsizliğine bilişim araçları sahipliği konusunda ki 
eşitsizlikte eklenince dengeli bilgi toplumuna geçiş süreci uzamakta ve daha zor hale 
gelmektedir. Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde dijital 
bölünme kavramına kırsal alan eşitsizliği perspektifinden yaklaşarak, bu yönde yapılan 
politikalarla kırsal halkın dijital dünyadaki yerine dair bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde oluşturulan politikalarda ve uygulamalarda 
yaşanan değişimler ve bunların kırsal halk üzerindeki etkileri belirlenecek, Türkiye’nin 
değişimlerden nasıl etkilendiği ve ne tür politika seçenekleri oluşturmaya çalıştıkları ortaya 
konulacaktır. Çalışmanın yöntemi konu ile ilgili literatürün incelenmesi ve çalışma hedefi 
kapsamında derlenmesi ile gerçekleştirilecektir. Türkiye’de yaşayan bireylerin bilgisayar ve 
internet kullanım düzeyleri arasındaki farklılıkların (dijital bölünmenin) belirlenmesi için 
kullanılan veriler de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması’nda yer alan raporlardan ve Eurostat veri merkezinden elde edilecektir. 
Konunun ortaya konulması ve tartışılması için, kırsal politikalar irdelenerek kırsal alan ve dijital 
bölünme konuları arasında neden-sonuç ilişkisi aranarak tartışma ve çıkarımlarda 
bulunulacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Bilgi toplumu, dijital bölünme, kırsal alan 
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ABSTRACT 

Information in today's societies is closely related to the future of environmental, cultural, 
political, economic and social systems. With the developing technology, the importance of 
information in terms of economic development and development of societies is gradually 
increasing. With this increasing importance, the concepts of “information society” (Castells, 
1989) and “information communication technologies (ICT) (Webster, 1996) are frequently 
mentioned. Information society is a new multidimensional type of society in which knowledge 
is used in all areas of society. Technology is the most important element in ensuring that 
information is used in all areas of society. The most important tool is information and 
communication technologies. 
ICTs, which have become one of the most fundamental elements of the information society, 
cause inequalities due to differences in usage. Inequalities are among the main factors that 
negatively affect the environmental, social and economic structure. The continuous 
transformation and development of societies also has significant effects on individuals. Digital 
division is one of these effects. The inequality among individuals manifests itself as “digital 
division in the information society (Hoffman and Novak, 1999). When the current inequality 
between rural and urban people is added to the inequality of information tools ownership, the 
transition to a balanced information society becomes longer and more difficult. 
In this study, in the process of transformation into an information society in the world and in 
Turkey, the concept of the digital divide has been approached from the perspective ofrural areas 
of inequalities . Turkey and the world's rural population by evaluating policy aims to create a 
framework in place in the digital world. In this context, information society transformation 
process, changes in established policies and practices and their impact on the rural population 
to be determined, how it affected Turkey to changes and will be put in their attempt to create 
what kind of policy options. The method of the study will be carried out by examining the 
related literature and compiling it within the scope of the study objective. The data used in the 
study will be utilized from TURKSTAT and EUROSTAT. In order to put forward and discuss 
the issue, it will be discussed and inferences by looking at the cause-effect relationship between 
rural area and digital division issues by examining rural policies. 
Keywords: Information society, digital divide, rural area 
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KAMU YARARI AÇISINDAN KENTSEL ÇEVREYE BAKIŞ 
VIEW OF URBAN ENVIRONMENT IN TERMS OF PUBLIC BENEFIT 

Doç. Dr. Şafak KAYPAK 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, kamu yararı açısından kentsel çevreye bakma amacını taşımaktadır. Kamu 
denince akla hemen devlet ve onun yönetimi gelmektedir. Kamusal; resmi, devlete ait, kamu 
ile ilgili olandır. Kamu kesimi veya kamu sektörü denildiğinde devlet eliyle yürütülen 
ekonomik işlerin tümü kastedilir. Kamu düzeni, toplumun tümünü ilgilendiren düzendir. 
Kamu aynı zamanda, bir ülkedeki halkın bütünü diye de karşılık bulmaktadır. Kamu 
kavramına genel olarak bakılır. Kamuda parçalı, bölüklü bir yapı yerine bir bütünlük göz 
önüne alınır. Kamu yararı, halkın “ortak iyiliği” genel yararı diye adlandırılır. Kamu için 
faydalı olandır. Kamunun çıkarı, bireysel, grupsal, sınıfsal yararın üstündedir. Genel yarar, 
birey için iyi olan bireysel yararların kamu yararı ile çelişebileceğinin kabul edilmesidir. 
Kamu yararının iki anlamı vardır. Dar anlamında kamu yararı, hukuksal, teknik içerikle 
mülkiyet hakkının sınırlarının belirtilmesinde bir ölçü olarak kullanılır. Kamu yararını özel 
yarardan ayırır. Kamu yararını oluşturan öğeleri saptama görevi çoğu kez yasama organına 
bırakılmıştır. Yasama organına bırakılmadığı durumlarda kamu yararını yönetim belirler.  
Geniş anlamında kamu yararı, siyasal içerikle, yönetim hukuku çerçevesini aşmakta ve 
anayasanın dayandığı siyasal ve toplumsal ilkelerle ilgili bir içerik kazanmaktadır. Geniş 
anlamındaki kamu yararı ile anlatılmak istenilenin toplum yararına verilen anlam olduğunu 
görürüz. Toplum yararı, ülkede yaşayan tüm insanların ortak çıkarlarını anlatır. Geniş 
anlamıyla kamu yararının sosyal adaleti sağlama gibi işlevi vardır. Özel mülkiyet hakkının 
kapsamını oluşturan yetkilerin ne amaçla kullanılacağını gösterir. Kamu yararı, genelde 
olduğu gibi kentsel alanlarda, dar anlamda kullanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Kent toprağı, 
mülkiyet hakkı kavramının dar bir bakış açısıyla anlaşılması nedeniyle, konut bunalımını, 
düzensiz kent gelişmesini sürdüren başlıca etken olmuştur. Yalnız arsa ve konutta değil, yeşil 
alanlar, kıyılar, ulaşım araçları ve kentin sunduğu hizmetlerden yararlanmada büyük kentlerde 
sorun vardır. Kentlerimiz daha güzel, rahat ve uygar olacakları yerde tam tersi olmaktadır. 
Oysaki bireylerin maddi ve manevi gelişmelerinin sağlanacağı bir çevrenin, sosyal refahın 
yaratılması, devletin görevleri arasındadır. Devletin temel görevi, vatandaşlarının yaşama 
güvencesini sağlamaktır. Yaşam güvenliğinin içine, insanların yaşamını tehdit eden her türlü 
sorun; doğa olayları, kentsel sorunlar karşısında korunma, sağlık, işsizlik durumları girer. 
Kentler ortak iyilik ile geliştikçe içindeki insanlar da gelişecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu, kamu yararı, kent, çevre, kentsel çevre 
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ABSRACT 

This study aims to look at the urban environment in terms of public interest. When it comes to 
public, the state and its administration come to mind immediately. Public is official, related 
public. We mean all economic activities carried out by the state when we say the public term 
or public sector. Public order is the order that concerns the whole society. The public also 
responds as a whole of the people in a country. The concept of public is examined in general. 
In the public sector, instead of a fragmented, divided structure, integrity is considered. The 
public good is called the general good of the “common good” of the people. It is beneficial to 
the public. The interest of the public is above individual, group, class benefit. The general 
benefit is the recognition that individual benefits that are good for the individual may conflict 
with the public interest. Public interest has two meanings. In the narrow sense, the public 
interest is used as a measure for specifying the boundaries of legal, technical content and 
property rights. Distinguishes public interest from private interest. The task of identifying 
elements of public interest is often left to the legislature. Where it is not left to the legislature, 
the public interest shall be determined by management. In the broad sense, the public interest 
transcends the framework of political law and governance law and gains a content on the 
political and social principles on which the constitution is based. We see that what is meant by 
the public interest in the broad sense is the meaning given to the benefit of society. The 
society interest describes the common interests of all people living in the country. In the 
broadest sense, public good has the function of providing social justice. Indicates the purpose 
for which the powers constituting the scope of private property rights shall be used. Public 
interest, as is often the case in urban areas, is encountered with narrow use. Since the concept 
of property right is understood from a narrow point of view, urban soil has been the main 
factor that sustained the housing crisis and irregular urban development. There is a problem 
not only in the land and housing but also in the big cities in terms of benefiting from the green 
areas, coasts, transportation vehicles and the services provided by the city. Our cities are the 
opposite of where they will be more beautiful, comfortable and civilized. However, the 
creation of an environment, social welfare in which the material and spiritual development of 
individuals will be provided is among the duties of the state. The main duty of the state is to 
ensure the safety of its citizens. All kinds of problems that threaten the lives of people into the 
security of life; enters protection, health, unemployment in the face of natural phenomena, 
urban problems. As cities develop with common goodness, so do the people in it. 

Keywords: Public, public interest, city, environment, urban environment 
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EKO-POLİTİKA VE EKO-KENTLER 

ECO-POLICY AND ECO-CITIES 

Doç. Dr. Şafak KAYPAK 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, kentsel çevreye ekolojik politikalar temelinde bakmayı ve ekolojik kentleri 
incelemeyi amaçlamaktadır. Kentler, sahip olduğu bütüncül ve karmaşık özellikleri ile kent 
insanına ve çevresine çok yönlü hizmet ve işlevler sunan yaşam alanlarıdır. Bilimsel, teknik 
ve ekonomik gelişmelerle birlikte kentleşme olgusunun artması, kenti tanımlayan özelliklerin 
de farklılaşmasına neden olur. Doğal çevrenin bugünkü ve gelecek nesiller için en yararlı 
biçimde değerlendirilmesi, ona bağlı kaynakların korunması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan yaklaşım yaygın bir kullanım bulmuştur. 
Kentler, önlem alınmadığı takdirde doğayı yok etmekle karşı karşıyadır. Bu noktada eko-
kentler bir çözüm önerisi olarak görülmektedir. Bu yeni yaklaşımla birlikte; kendi enerjisini 
üreten, doğaya saygılı kentler oluşturmak hedeflenmektedir. Kent ekosistemi, kendine özgü 
dinamikleri veya bileşenleri ile yaşayan canlı bir organizma gibidir. Bu organizmanın 
birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri ne kadar ekolojik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilirse, 
istenilen ideal, yaşanabilir ve sağlıklı kentsel mekanların oluşturulması mümkün olabilecektir. 
“Ekolojik kentler”, kentin gelişiminin doğal yani ekolojik değerlere göre ayarlanmasıdır.  
Eko-kent, verilerin değerlendirilmesi, madde ve enerjinin ekonomik kullanılması, altyapının 
çevre duyarlı olarak oluşturulması, atıkların geri kazandırılması, kentsel verimliliği, 
üretkenliği korumayı ve yeniden kullanımı destekleyen yöntem ve uygulamalara öncelik 
veren, sürdürülebilir kent yaşamı olarak özetlenebilir. Kentsel alanlarda sürdürülebilirlik ve 
ekoloji yaklaşımının kentin tüm bileşenlerine entegre edilebilmesi için, bütüncül bağlamda 
kent yönetimi ve politikalarında, kentin planlamasında, kurumsal ölçekte çözümlemeler 
gerekmektedir. Ekolojik kent yaklaşımında, doğal ve yeşil alanların yoğunluğunun artırılması, 
temiz enerji ve çevre dostu teknolojilerin kullanımı, ekolojik tabanlı kentsel-mekânsal 
yapıların planlanması, ekoloji ve çevre koruma konusunda eğitim faaliyetleri, ekolojik ulaşım 
çözümleri, denetleme ve izleme, tasarrufun yaygınlaştırılması, çevre dostu ve uyumlu 
malzemelerin kullanımı gibi çok yönlü bileşenlerle eyleme dönüşümü gerekmektedir. Bu 
bağlamda, kentsel alanda karşılaşılan çok yönlü sorunların çözümü için, kurumsal, toplumsal 
ve bireysel boyutta doğayla uyumlu ve bütünleşik bir yeni yaşam biçiminin benimsenmesi 
gerekmektedir. Çalışma ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kent, çevre, ekoloji, politika, eko-kent, sürdürülebilirlik 
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ABSRACT 

This study aims to look at the urban environment on the basis of ecological policies and to 
examine ecological cities. Cities are living spaces that offer multifaceted services and 
functions to the urban people and their environment with their integrated and complex 
features. The increase in the phenomenon of urbanization with scientific, technical and 
economic developments leads to the differentiation of the characteristics that define the city. 
The approach which aims to evaluate the natural environment in the most beneficial way for 
present and future generations, to protect, develop and ensure the sustainability of its 
resources has been widely used. Cities are faced with destroying nature unless measures are 
taken. At this point, eco-cities are seen as a solution proposal. It is aimed to create cities that 
produce their own energy and respect the nature. The urban ecosystem is like a living 
organism with its own dynamics or components. Regardless of the ecological principles of 
this organism’s relations and interactions, the ideal, livable and healthy urban spaces will be 
possible. “Ecological cities” should be adjusted according to the natural so ecological values 
of the development of the city. Eco-city can be summarized as sustainable urban life, which 
gives priority to the methods and practices supporting the evaluation of the data, the economic 
use of materials and energy, creation of the infrastructure environmentally sensitive, the 
recycling of wastes, urban productivity, preserving productivity and reuse. In order to 
integrate sustainability and ecology approach in all components of the city in urban areas, it is 
necessary to analyze in the context of urban management and policies, planning of the city 
and institutional scale. In the ecological urban approach, increasing the density of natural and 
green areas, the use of clean energy and environmentally friendly technologies, planning of 
ecologically based urban-spatial structures, training activities on ecology and environmental 
protection, ecological transportation solutions, supervision and monitoring, dissemination of 
savings, environment-friendly and harmonious the use of materials, such as the use of 
versatile components need to be transformed into action. In this context, in order to solve the 
multifaceted problems encountered in urban areas, it is necessary to adopt a new life style in 
harmony with nature and integrated in the institutional, social and individual dimensions. The 
study is based on the method of scanning related sources. 

Keywords: City, environment, ecology, politics, eco-city, sustainability 
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UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTELERİ’NDE YIĞILMALAR VE TÜRKİYE 
GEÇİCİ LİSTESİ İÇİN ÖNERİLER 

LENGTHINESS OF UNESCO WORLD HERITAGE TENTATIVE LISTS AND 
SUGGESTIONS FOR TENTATIVE LIST OF TURKEY 

Veysel ÖZBEY 
Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 

Kültürlerin ortak mirası olarak üstün evrensel değer taşıdığı kabul gören mirasların 
uluslararası araçlarla korunması için Dünya Miras Listesi (DML) oluşturulmuştur. Mirasların 
DML’ne kayıt edilebilmesi için gerekli prosedürün bir parçası olarak Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye taraf devletlerin Dünya Miras Merkezi’ne 
sundukları varlık envanterleri olan Dünya Mirası Geçici Listeleri (DMGL) hazırlanmalıdır. 
Bu sebeple taraf devletler DML’ne dahil etmek istedikleri miraslarını tespit ederek 
bekletmeksizin geçici listelerine yazdırmaktadır. Ancak son yıllarda bazı devletlerin geçici 
listelerindeki miras sayısı oldukça artmıştır. Taraf devletler geçici listelerinden seçtikleri 
miraslarının Üstün Evrensel Değer Beyanı’nı ekleyerek, mirasın Aday Dosya’sı hazırlar. 
Sözleşme’ye taraf bir devlet 2019 yılı itibari ile DML’ne her yıl bir adet miras dosyasını 
sunabilmektedir. Dolayısıyla geçici listelerinde yığılmalar bulunan taraf devletler, miraslarını 
DML’ne kayıt ettirme sürelerini kısaltabilmek adına, aday mirasları bir başlık altında 
birleştirme; farklı taraf devletlerle ortaklıklar kurarak tek dosya halinde sunma; gelecek 
yıllarda da miras eklenebilecek şekilde başlıklar hazırlama gibi yeni stratejiler 
geliştirmektedir. Taraf devletler arasında geçici listesinde açık ara en fazla yığılmanın olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de yeni stratejilere ihtiyacı vardır. Araştırmada, taraf 
devletlerin uygulamış olduğu geçici liste “hafifletme” stratejileri incelenerek, Türkiye Geçici 
Listesi için uygulanabilecek stratejiler, belirlenen miraslar için önerilmiştir.  

Anahtar  Kelimeler: Dünya Mirası, Geçici Liste stratejileri, aday miraslarda uluslararası 
ortaklık 
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ABSTRACT 

The World Heritage List (WHL) has been established to protect internationally recognized 
heritage which is considered to have outstanding universal value as the common heritage of 
cultures. World Heritage Tentative Lists (WHTL), which are asset inventories submitted to 
the World Heritage Center by the States Parties to the Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage, have to be prepared as part of the procedure for 
registering heritage to the WHL. Therefore, States Parties identify their legacies they intend to 
include in the WHL and immediately register them on their tentative list. However, in recent 
years, the number of heritages in the temporary lists of some states has increased 
considerably. States Parties prepare the Candidate File by annexing the Statement of 
Outstanding Universal Value of their heritage from their tentative list. Starting from 2019, a 
State Party to the Convention may submit only one inheritance file to the WHL each year. For 
this reason, in order to shorten the time to register their heritage to the WHL, states which 
have a plenty of legacy in their temporary lists are developing new strategies such as 
combining the candidate heritages under one heading; establishing partnerships with different 
party states and presenting heritages in a single file name for the coming years. The Republic 
of Turkey, which has the highest amount of heritage in its tentative list among all, also needs 
new strategies against excessive supply. In this study, considerably necessary strategies have 
been proposed to be applied for  UNESCO Tentative List of Turkey, by investigating 
implemented strategies of States Parties for improvement of tentative lists. 

Keywords: World Heritage, strategies for Tentative Lists, international partnership in 
candidate heritage  
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GELENEKSEL KAYSERİ KONUTLARININ ÇEVRE VE KENT ESTETİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF TRADITIONAL KAYSERİ HOUSES IN TERMS OF 
ENVIRONMENTAL AND URBAN AESTHETICS 

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN 
Ankara Üniversitesi 

Öğr. Gör. D. Merve ÇETİNKAYA SÖNMEZ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Anadolu yerleşmeleri bölgesel çevre koşulları, sosyokültürel etmenler ve yerel malzeme 
olanakları kapsamında biçimlenen özgün oluşumlardır. Temel bileşeni konut olan bu yerleşim 
dokuları kullanıcının yaşam biçimi ve gereksinimleri doğrultusunda yerel topoğrafyaya göre 
kompakt ya da seyrek dokulu olacak biçimde yalın ve temel gereksinimleri karşılayacak bir 
kentsel gelişime sahiptir. Anadolu konut mimarisi ekolojik verilere göre biçimlenmesi 
yanında yerel malzeme olanakları çerçevesinde gerek iç mekan tasarımında gerekse cephe 
düzeninde son derece özgün estetik nitelikleri de bünyesinde barındırmaktadır.  

Geleneksel Kayseri konutları da organik kent dokusunda genelde iki ya da üç katlı taş yığma 
sistemde inşa edilmiş sofalı plan şemasına sahip avlulu, doğa ile entegre yapılardır.  

Gelenekler, yerel kültürel özellikler ve doğal çevre koşulları ile uyumlu olacak biçimde 
tasarlanmış Kayseri konutları estetik değerler yanında ekolojik, akılcı, esnek ve ergonomik 
yapı tasarımı kriterlerine sahiptir. Geleneksel Kayseri konutlarında zemin kat avlu ile 
ilişkilendirilmiş olup genelde servis birimlerinin yer aldığı kattır. Asıl yaşam katının üst kat 
olduğu Kayseri evinde yapı gereci olarak taşın yetkin bir biçimde kullanıldığı izlenmektedir. 
Görsel açıdan nitelikli cephelere sahip Kayseri geleneksel konutları taş oymacılığı açısından 
zengin olup özellikle pencere ve kapı açıklıkları çevresinde ve cumba altında kullanılan oyma 
taş işçiliği özgündür. Taşın kullanılmadığı kimi durumlarda ise cumba altında özgün detaylara 
sahip aynı yetkinlikte ahşap yapı ögelerinin kullanımı söz konusudur.  

Bu bildiride mimari özellikleri dekoratif cepheleri, avlu ögeleri, yerel bezeme detayları ile 
bugün hala kentsel dokuda farklı mahallelerde varlığını sürdüren özgün geleneksel Kayseri 
konutları estetik ve görsel nitelikleri kapsamında değerlendirilecektir. Geleneksel Kayseri 
konutları genel olarak tanıtıldıktan sonra sahip olduğu estetik değerler, kentsel bellek, kimlik 
belirleyici ve sanatsal nitelikleri açısından irdelenecektir. Taş ve ahşap işçiliği ile yapısal avlu 
öğelerinin gerek Anadolu konut mimarisindeki tarihi süreç içinde sentezlenmiş estetik 
değerleri, gerekse yerel özellikleri ve kültürel katkıları kapsamında tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Kayseri, Kayseri evleri, Anadolu konutu, geleneksel konut, estetik, 
geleneksel mimari 
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ABSTRACT 

Anatolian settlements are unique tissues/fabrics/textures formed within the scope of regional 
environmental conditions, sociocultural factors and local material opportunities. These 
residential areas whose main component are the houses, have a lean and basic development 
that can meet the basic requirements either compact or sparsely textured according to the local 
topography in line with the inhabitants lifestyles and requirements. Traditional Anatolian 
houses are shaped according to the ecological data besides it’s unique aesthetic qualities in 
both interior design and facade layout within the framework of local material possibilities.  

The traditional Kayseri houses are integrated with nature. Kayseri houses taking their place in 
the urban fabric were either as two or three storey buildings built with cut stone masonary 
with a sofa plan scheme inteqrated with a courtyard.  

It is possible to see ecological, rational, flexible and ergonomic building design criteria in 
addition to aesthetic values in Kayseri houses which are designed due to traditions, local 
cultural features and natural environmental conditions. In traditional Kayseri houses, the 
ground floor is associated with the courtyard and there are usually service units. The main 
living area is the first floor in Kayseri houses. Kayseri traditional houses where stone was 
used extensively hause qualified facades are rich in stone carvings, especially around window 
and door openings as well as under the cantilivers is unique. In some cases where the stone is 
not used, there is the use of timber with the same competence with original details under the 
bay Windows and cantilivers. 

In this paper, architectural features, decorative facades, courtyard elements, local decoration 
details of the original traditional Kayseri houses, which are still existing in different 
neighborhoods in the urban texture today, will be evaluated within the scope of aesthetic and 
visual qualities. At first, traditional Kayseri houses will be introduced with their general 
characteristics and aesthetical artistic values as well as identifiying character in spacial. Then, 
the synthesized aesthetical values of stone & timber use in Kayseri houses throughout history 
and structural elements of the courtyard will be their local quality and cultural; and 
architectural environmental.  

Key words: Kayseri, Kayseri houses, Anatolian vernacular architecture houses, traditional 
houses, aesthetics 
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TRADITIONAL ANATOLIAN SETTLEMENTS, URBAN IDENTITY, PLACE IMAGES 
AND AESTHETICS  
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ÖZET 

Tarih boyunca hem fiziksel hem de duyusal anlamda insan çevre ile sürekli bir etkileşim 
içinde bulunmaktadır. Bu karşılıklı etkileşim sonucunda da toplumların gereksinimleri 
doğrultusunda yaşam çevreleri biçimlendirilmektedir. Kent kimliği, kentlilerin doğal, tarihi, 
kültürel, sosyal ve geleneksel özellikleri ile ortaya çıkan çevre duyusudur. Kentlerin sahip 
olduğu değerler bütünü kent kimliğinin oluşumunda belirleyici olmaktadır. Burada, kent 
makroformunun oluşturduğu somut ve soyut değerler bütünü söz konusu olup kentlerin 
algılanması, imgelenmesi ve kimlik kazanmasında birincil öneme sahip olmaktadır. Yer 
imgesi ise bireyler ile kentsel çevre arasında kurulan herhangi bir yere ya da kentsel alana 
ilişkin algısal ilişkidir. Yer imgesi birey tarafından içinde bulunulan, deneyimlenen ya da 
izlenen çevreden edinilen izlenim ve duygular olup bireylerin hafızasında/belleklerinde yer 
eden imgelerdir.  

Tarihi süreç içinde herhangi bir yerleşimin sahip olduğu kültür katmanları farklı dönem ve 
uygarlıklara ait yapılar ya da alanlar kent kimliğinde önemli bir konumda bulunmaktadır. 
Nitelikli kentler ise çoğunlukla o kent ile bütünleşmiş, simge haline gelmiş yer ve yapı 
imgeleri ile tanımlanmaktadır. Bu imgeler kimi zaman kent ölçeğinde anlam kazanırken kimi 
zaman da alt ölçekte; yer ile özdeşleşmiş kentsel mekanlar olabilmektedir.  

Çevre kaynakları ve doğal değerlerin iyi korunduğu, kültürel ve tarihi sürekliliğin izlendiği 
kentsel alanlar daha kimlikli estetik ve nitelikli yaşam çevreleri sunmaktadır. Lynch’e göre; 
kimlik, yapı ve anlam bileşenleri kapsamında biçimlenen kent imgesi toplumsal olarak ortak 
bir imge oluşumunda belirleyici olmaktadır.  

İyi organize edilmiş, tarihi kimliği ve yerleşim katmanları korunmuş kentlerde bu olgu kimlik 
ve yer imgelerini daha belirgin, nitelikli ve unutulmaz kılarken estetik ve görsel niteliğini de 
arttırmaktadır. Bu bildiride tüm bu özellikleri taşıyan geleneksel Anadolu yerleşmeleri kent 
kimliği, yer imgeleri ve estetik açıdan değerlendirilecektir. Öncelikle yerleşim ölçeğinde 
kimlik, imge, estetik tanımlamaları yapıldıktan sonra geleneksel yerleşmelerde bu olguların 
niteliği ve özellikleri tartışılarak sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilecek; süreç odaklı bir 
tasarım alanı olarak geleneksel Anadolu yerleşmeleri yorumlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kent kimliği, yer imgesi, estetik, Anadolu, Geleneksel yerleşmeler 
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ABSTRACT 

Throughout history, mankind and the environment have been in constant interaction, both in 
the physical and sensory sense. So living environments are shaped according to the needs of 
the societies and as the result of this interaction. Urban identity is the sense of the 
environment that arises from the natural, historical, cultural, social and traditional 
characteristics of the inhabitants. All of these values that cities have are decisive in the 
formation of urban identity. The totality of these physical and abstract values forming by the 
urban macroform are in question and have primary importance in the perception, imagination 
and identity of cities. Location image is the perceptual relationship between individuals and 
the urban environment (anywhere; related to the urban area). Location images are the images 
that are found in the memory of individuals and are the impressions and emotions acquired 
from the environment experienced, or watched by the individual. 

The layers of culture that any settlement has in the historical process, the buildings or areas 
belonging to different periods and civilizations, have an important place in the identity of the 
city. Qualified cities are often defined by the images of places and buildings that are 
integrated with that city and act as landmarks. While these images sometimes gain meaning 
on the urban scale, and sometimes on the sub-scale, they can be urban places that are 
identifiable with the place. 

Urban areas where environmental resources and natural values are well protected and cultural 
and historical continuity are monitored offer more identity as far as aesthetic and qualified 
living environments are concerned. According to Lynch the urban image, is a defining 
phenomenon in the formation of a socially moderate image formed within the context of 
identity, structure and meaning components.  

In well-organized cities, whose historical identity and settlement layers have been preserved, 
this phenomenon makes their identity and place images more prominent, qualified and 
unforgettable while enhancing their aesthetic and visual quality. In this paper, the traditional 
Anatolian settlements carrying all these characteristics will be evaluated from the point of 
view of urban identity, location images and aesthetics. First of all, identity, image and 
aesthetical values will be evaluated at settlement scale then; suggestions  will be offered for 
the sustainability of these values as a process-oriented design area and the nature and 
characteristics of these cases will be discussed in traditional Anatolian settlements. 

Key words: Urban identity, site images, landmarks, aesthetics, Anatolia, traditional 
settlements 
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ÖZET 

Meydanlar kentsel dokuda genellikle merkezde yer alan ve bireylerin sosyal, kültürel, ticari 
amaçlar için kullandığı; aynı zamanda kentlerin odak noktası olan kamusal mekanlardır. Bir 
anlamda düğüm noktaları da olan meydanlar Lynch’e göre herhangi bir kentin algılanmasında 
ve imge oluşumunda temel bileşenlerden biri konumundadır. Merkezi mekan tariflemeleri ile 
de özdeşleşen meydanlar kentsel açık ve yeşil alanlar hiyerarşisinde yer alan parklar, yaya 
bölgeleri, sokaklar kapsamında etkin bir kullanım alanı ve kesişim noktası olması yanında 
kamusal alan olarak ana kurgulayıcı olarak da işlev görmektedirler. Meydanlar çevrelerinde 
konumlanan yapılar ile kesin bir biçimde sınırlanmış, belli bir kapalılık hissi oluşturan, 
dinamik kullanım potansiyeline karşın mekânsal ve biçimsel özellikleri anlamında statik 
niteliğe sahip bir anlamda kentsel avlulardır. Özellikle iyi kurgulanmış ve doğru tasarlanmış 
meydanlar kent kimliği ve imgesi açısından önemli kamusal alanlardır.  

Meydanlar tüm zamanlarda yaşama katılan, buluşma, kültürel ve sosyal etkinlik, rekreasyon, 
sanatsal aktivite alanlarıdır. Tarihi süreç içindeki gelişimi irdelendiğinde erken çağlardan bu 
yana kullanılan ancak, planlı kentlerin görüldüğü Yunan uygarlığı dönemi ile birlikte evrilen 
ve kimlik kazanan meydanlar hemen her uygarlık, dönem ve coğrafyada açık mekan 
kültürünün vazgeçilmez bir bileşeni olmuş; farklı biçim, nitelik ve ölçekte kentsel alanlarda 
yer almıştır. Meydanlar tarihin her döneminde inancın, protestonun, kültürün, yaşam 
biçiminin yansıması olmuş; iletişim ve aktivite olanağı sunmuş, toplum ve kentsel kaliteye 
katkı sağlamıştır. Bir anlamda bireylerin kentsel kamusal alanları kullanmayı keşfettiği, 
yaşadığı ve deneyimlediği mekanlar olmuştur.  

Bu bildiride en önemli kentsel kamusal alanlardan biri olan meydanlar işlev ve bileşenleri ile 
tanıtılarak; tarihi süreç içindeki gelişimi ortaya konacaktır. Daha sonra meydanların kentsel 
açık mekan kültüründeki konumu ve katkıları, kent imgesi ve yer: “place” olarak niteliği 
işlev, estetik ve sanatsal boyutu ile irdelenerek çağdaş kentsel tasarımdaki rolü ve önemi 
vurgulanarak; başarılı meydan tasarımları kurgu ve tasarım ilkeleri ve kentsel kaliteye etkileri 
kapsamında yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Meydan, “plaza”, kentsel mekan, kentsel tasarım, kamusal alan, kentsel 
kalite,  
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ABSTRACT 

Squares are public spaces in the urban fabric that are usually located in the center and used by 
the inhabitants of the city for social, cultural and commercial purposes; as well as their acting 
as focal points. According to Lynch, squares, which are also node points, are the main 
components in the perception and image of any city. The squares, which are also identified as 
the central spaces are not only effectively used areas, but also the  intersection points within 
the hierarchy of parks, pedestrian zones, streets in urban open and green spaces, also serve as 
the main dominator of the public space. Squares are urban courtyards in a way with static 
nature in terms of spatial and formal characteristics, despite their dynamic use potential, 
forming a certain sense of closeness, and which are precisely bordered by the structures 
located around them. Particularly well-constructed and correctly designed squares are 
important public spaces in terms of urban identity and image.  

Squares are the areas of meeting, cultural and social activity, with it’s living character at all 
times of history. 

The squares, which have been used since the early ages have evolved during the period of 
Greek civilization where planned cities were began to be seen and gained identity, have been 
an indispensable component of open space culture in almost every civilization, period and 
geography; they have taken place in urban areas in different forms, qualities and scales. The 
squares are the reflections of beliefs, protests, cultures and lifestyles in all periods of time 
providing opportunities for communication and activity, and contributing to society and urban 
quality. In a sense, there have been spaces where individuals have discovered, lived and 
experienced using urban public spaces.  

In this paper, squares, which is one of the most important urban public spaces, will be 
introduced with their functions and components and their development throughout history will 
be revealed. Afterwards, the role and importance of squares in contemporary urban design 
will be emphasized and successful square designs will be interpreted by examining the role 
and contribution of squares in urban open space culture, urban image and place: as well as it’s 
characteristics as a “place”; design principles, functional, aesthetical andartistic dimensions.  

Keywords: Square, “plaza”, urban space, urban design, public space, urban quality, quality 
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KÜRESEL ORTA SINIF’TA GELİŞMELER 

DEVELOPMENTS IN GLOBAL MIDDLE CLASS 

Murat BAYRAKTAR 

Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 

Orta sınıfın ekonomik büyümedeki önemi, gelir veya tüketim ölçülerinin ötesindedir. Oysa 
ekonomistler, insanların orta sınıfı nasıl düşündükleri konusundaki algısındaki büyük 
değişikliklere rağmen, yalnızca tüketime veya gelire dayalı özellikleri kullanarak orta sınıfı 
tanımlama eğilimindedirler. Bununla birlikte, orta sınıfın büyüklüğünün gerçekten önemli 
olabileceği, yalnızca artan gelirlerle olan ilişkisinde, orta sınıfın siyasal etkinliklere katılması 
daha muhtemel olduğu için siyasete katkısı da vardır. "Orta sınıf" terimi, farklı insanlar için 
farklı anlamlara gelir. Bazıları, orta sınıfın bir üyesi olmanın çoğunlukla birinin gelir 
düzeyiyle ilgili olduğunu söylerken, diğerleri, çoğunlukla güvenlik ve ilerleme hissi içeren bir 
zihin durumu olduğunu söylemektedir. Küresel orta sınıfın yükselişi, küresel kilit bir mega 
eğilimi olarak kabul edilmektedir. Eğilimler devam ederse, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 
orta sınıf 2005'te %5'ten 2030'da %25'e çıkacak. Örnek olarak yalnızca Çin, orta sınıfa bir 
milyar insan ekleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orta sınıf, tanımları, küresel gelişmeler 

ABSTRACT 

The importance of the middle class to economic growth lies beyond what is captured by 
income or consumption measures. Thus economists have tended to define the middle class 
using features solely based on consumption or income though there are large variations in 
perceptions of middle class. However, where the size of the middle class could really matter, 
versus just in its relationship to increasing incomes, is in its contribution to politics, as the 
middle class is much more likely to participate in political activities. The term "middle class" 
means different things to different people. While some say being a member of the middle 
class is largely about income levels while others say it is mostly a state of mind with a sense 
of security and progress.  The rise of the global middle class is recognized as a key megatrend 
sweeping the global economy.  If trends continue the middle class in low and middle income 
countries will grow from 5% in year 2005 to 25% in year 2030. For example China alone will 
add one billion people to the middle class. 

Keywords: Middle class, definitions, global developments 
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ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE KÜRESEL ETKİLERİ 

MNCS AND THEIR GLOBAL EFFECTS 

Murat BAYRAKTAR 

Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 

Gelişmekte olan ve gelişmekte olan ülkeler, doğrudan yabancı yatırım yoluyla araştırma ve 
geliştirmeden faydalanmaya devam ediyor. Yabancı çokuluslu şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri 
teknoloji transferi ve teknoloji oluşturulması için çok önemli bir kaynak olarak hizmet 
vermektedir. ÇUŞ'ler doğrudan yabancı yatırımların ana kaynağıdır. Doğrudan yabancı 
yatırımlar, eczacılık, biyo-teknoloji, otomotiv, bilgi teknolojisi ve elektronik gibi sektörlerde 
çeşitli küresel veya ev sahibi ülkelerde yenilikçiliği artırmıştır. Çok uluslu şirketlerin 
işletmelerin ilerlemesi ve sürdürülebilirliği için ev sahibi ülkelere yönlendirdiği yatırımlar 
küresel inovasyonu desteklemede bütünleşik bir rol oynamıştır. Fonların mevcudiyeti ve iç 
kaynakların varlığı nedeniyle, çok uluslu şirketler kendi ülkelerinde yenilik yapmayı ve 
büyümeyi kolay gerçekleştirebilmektedir. Çok uluslu şirketler, erişim ve gelişmiş bilgi 
oluşturma, benimseme ve paylaşma nedeniyle küresel inovasyonun ana itici güçleridir. 
Gelirlere göre sıralanmış en büyük ÇUŞ 500 şirketi 2016 yılında 27,7 trilyon dolardan 30 
trilyon dolara ve karlarını bir önceki yıla göre 1,5 trilyon dolardan 1,9 trilyon dolara 
yükselterek 2017 yılında performans rekoru kırdılar. 

Anahtar Kelimeler: ÇUŞ’ler, küreselleşme, DYY, yenilikçilik, ekonomik etkileri 

ABSTRACT 

Developing and developed countries are still benefit from research and development 
internationalization due to inward foreign direct investment. R & D activities of foreign 
MNCs serve as a crucial mode for technology transfer and for the creation of technology. 
MNCs are the key source of FDI (foreign direct investments). FDI’s have spurred innovation 
in global sectors such as pharmaceuticals, biotechnology, automotive, IT and electronic 
sectors. The investments that multinational corporations have played main role in promoting 
global innovation. Because of availability of funds and their of internal resources, MNCs find 
it easy to innovate and grow global. MNCs are currently the main drivers of global innovation 
due to access and advanced knowledge creation, adoption and sharing. The 500 largest 
companies ranked by revenues in year 2017, with combined revenues of $30 trillion, up from 
$27.7 trillion in 2016, and profits summed to $1.9 trillion from $1.5 trillion from previous 
year. 

Keywords: MNCs, globalization, FDI, innovation, economic effects 
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AKILLI KENTLERİN KENTSEL LOJİSTİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

THE EFFECT OF SMART CITIES ON URBAN LOGISTICS 

Arş. Gör. Halil KARLI 
Bartın Üniversitesi 

Doç. Dr. Hatice AYDIN 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Arş. Gör. Rukiye Gizem ÖZTAŞ 
Bartın Üniversitesi 

ÖZET 

Dünyada artan kentleşme ile kentler ekonomik büyümenin merkezi haline gelmiştir. 
Ekonominin merkezi olan kentler içerisinde önemli lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Yerleşim yerlerinde var olan lojistik faaliyetlerin değerlendirilmesi, belirli bir plan içinde 
uygulanması, sürdürülebilir kılınması ve daha iyi hale getirilmesi gibi konuları kapsayan 
lojistik türü ise kentsel lojistiktir. Kentsel lojistik, kentlerdeki yaşamın önemli bir parçasıdır. 
Kentsel lojistik, e-ticaret ve kentleşmenin gelişmesiyle birlikte kentsel hareketlilik sistemi 
içinde önemli bir rol oynamaktadır. Farklı kaynaklardan gelen ürünler tedarik zincirinin son 
aşaması olan kentsel lojistikle yerlerine ulaştırılmaktadır. Bununla birlikte, nüfusun artması 
kentsel altyapı, enerji verimliliği, kentsel trafik gibi belli başlı sorunlar karşısında kamu ve özel 
sektörden kentsel lojistik için önemli çözümler getirmesi beklenmektedir. Teknolojide yaşanan 
gelişmeler uzun yıllardır kentlerde yaşanan farklı sorunların çözümlerinde kullanılmaktadır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentlerde kullanım hızının giderek artması ve kolayca 
benimsenmesinin temel sebebi ise, bu teknolojilerin kentlerde yaşanan sorunlara uygun 
çözümler getirmesidir. Teknolojinin uygun çözümler oluşturmasının temelinde yatan 
sebeplerden biri diğeri ise veri temelli kararlar vermesidir. “Büyük veri”, farklı kaynaklardan 
bir araya getirilen yüksek miktardaki veriler için kullanılmaktadır. Daha iyi karar ortaya 
çıkarmak için toplanan yüksek miktardaki veriler işlenip analiz edilmekte böylece sürece katkı 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte uygulamaya 
konulan teknolojik girişimler “akıllı kent” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu 
girişimlerin kentsel lojistik üzerinde de etkileri görülmektedir. Birçok çalışma kentsel lojistikte 
bilgi teknolojisi yenilikçiliğinin benimsenmesini analiz etmiştir, ancak akıllı kentler üzerindeki 
çalışma sayısı sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, akıllı kentler, büyük veri ve kentsel lojistik 
kavramları incelenerek akıllı kent uygulamalarının ve büyük verinin ]kentsel lojistik yönetimi 
üzerindeki etkisi analiz edilecek; akıllı kentler, büyük veri ve kentsel lojistik arasındaki 
bağlantıları ortaya koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı kentler, Kentsel Lojistik, Büyük Veri, 
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ABSTRACT 

With the increasing urbanization in the world, cities have become the center of economic 
growth. Significant logistic activities are carried out in cities, which are the center of the 
economy. The type of logistics that covers the evaluation of the existing logistics activities in 
the settlements, implementation of them in a specific plan, making them sustainable, and 
improving them is urban logistics. Urban logistics is an essential part of urban life. With the 
development of urban logistics, e-commerce, and urbanization, it plays a vital role in the urban 
mobility system. Products from different sources are transported to the final stage of the supply 
chain through urban logistics. However, increasing population is expected to provide essential 
solutions for urban logistics from public and private sectors in the face of significant problems 
such as urban infrastructure, energy efficiency, and urban traffic. Developments in technology 
have been used for many years to solve different problems in cities. The main reason for the 
rapid increase in the use of information and communication technologies in cities and the 
adoption of these technologies is that these technologies bring appropriate solutions to the 
problems experienced in the cities. One of the underlying reasons for technology to create 
appropriate solutions is to make data-based decisions. “Big data” is used for high amounts of 
data gathered from different sources. In order to make a better decision, the high amount of data 
collected is processed and analyzed, thus contributing to the process. In this context, 
information and communication technologies developed together with the technological 
initiatives implemented in the “smart city” concept has emerged. These initiatives also have an 
impact on urban logistics. Many studies have analyzed the adoption of information technology 
innovation in urban logistics, but the number of studies on smart cities has been limited. In this 
study, smart cities, big data and urban logistics will be examined, and the impact of smart city 
applications and big data on urban logistics management will be analyzed; The connections 
between smart cities, big data and urban logistics will be revealed. 

Keywords: Smart Cities, Urban Logistics, Big Data 
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BÜTÜNCÜL KANAL MÜŞTERİLERİNİN SATİN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞMASİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTİRMA 
A RESEARCH ON DIFFERENTIATION OF FACTORS AFFECTING PURCHASING 

INTENTION OF OMNICHANNEL CUSTOMERS BY GENDER 

Arş. Gör. Halil KARLI 
Bartın Üniversitesi 

Doç. Dr. Hatice AYDIN 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

ÖZET 

Bütüncül kanal perakendecilerin müşterilere daha iyi hizmet sağlayabilmek için geliştirdiği 
stratejilerin en güncelidir. Bütüncül kanal stratejisi uygulayan perakendeciler tüketicilerine 
kanallar arasında herhangi bir sınır koymadan alışveriş yapabilme imkânı sağlamaktadırlar. 
Tüketicilerin bütüncül kanaldan satın alma işlemi gerçekleştirirken farklı faktörlerde 
etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı UTAUT2 değişkenlerinin cinsiyete göre farklılık 
gösterip göstermediğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, bütüncül 
kanal müşterilerinin satın alma niyetini etkileyen faktörler UTAUT2 (Genişletilmiş ve 
Birleştirilmiş Teknoloji Kabul Teorisi ) modeli değişkenleri kapsamında incelenmiştir. 
UTAUT2 teknoloji kabul modeli, tüketicinin teknolojiyi kabulünü etkileyen nedenleri; 
performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı şartlar, alışkanlık, fiyat değeri 
ve hedonik motivasyon değişkenleri ile incelemektedir. Araştırma, İstanbul ilinde ikamet eden 
493 tüketici ile yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) 23.0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, keşfedici faktör analizi, güvenirlik ve geçerlilik 
testleri ve T testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çaba beklentisi, kolaylaştırıcı şartlar, 
hedonik motivasyon değişkenlerinin kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık gösterdiği, 
performans beklentisi, sosyal etki, alışkanlık ve fiyat değeri değişkenlerinin ise göstermediği 
tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Bütüncül Kanal, UTAUT2, Cinsiyet 
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ABSTRACT 
The omnichannel is the most advanced strategy developed by retailers to provide better service 
to customers. Retailers, who implement the omnichannel strategy, provide their consumers the 
opportunity to shop without limiting their channels. Consumers are influenced by different 
factors when making purchases through the omnichannel. The aim of this study was to evaluate 
whether UTAUT2 variables differ by gender. In this study, the factors affecting the purchasing 
intention of omnichannel customers are examined within the context of UTAUT2 (Unified 
Theory of Acceptance, and use of Technology 2) variables. UTAUT2 technology acceptance 
model, the reasons affecting consumer acceptance of technology; performance expectation, 
effort expectation, social influence, facilitating conditions, habit, price value and hedonic 
motivation. The research was conducted with face to face survey method with 493 consumers 
in Istanbul. The data were analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0. 
Descriptive statistics, exploratory factor analysis, reliability and validity tests and t test analysis 
were used for data analysis. As a result of the study, it was found that there was a significant 
difference between men and women for effort expectation, facilitating conditions, hedonic 
motivation variables, and there was no significant difference between men and women in 
performance expectation, social influence, habit and price value variables. 

Keywords: Omnichannel, UTAUT2, Gender 
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BÜYÜK MÜBADELE VE EKONOMİYE OLAN ETKİLERİ 

Doç. Dr. İhsan Erdem SOFRACI 
Mersin Üniversitesi 

ÖZET 

Türk-Yunan ‘nüfus mübadelesi’, Lozan Konferansı’nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
öncelikli sorunlardan birisi olmuş ve 30 Ocak 1923 yılında, Türkiye ve Yunanistan arasında 
imzalanan ‘Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme’ ve Protokol’ün 
imzalanmasıyla çözüme kavuşturulmuştur. Sözleşmenin 1. Maddesi uyarınca, Türkiye’de 
bulunan Ortodoks Rumlarla, Yunanistan’da bulunan Müslüman Yunan uyrukları, 1 Mayıs 1923 
tarihinden itibaren zorunlu göçe tabi tutulacaklar ve göç edenler Türk ve Yunan makamlarının 
izni olmadıkça geldikleri ülkelere yerleşmek amacıyla geri dönemeyeceklerdi. Bu noktada, 
Büyük Mübadeleyi gerekli kılan koşulları birbirine bağlı iki noktada toplamak olanaklıdır: 1- 
Dünyada ve geç de olsa Türkiye’de siyasal bir rüzgar olarak esen uluslaşma kavramı; 2- 
Kurtuluş Savaşı’nın sonunda, Rum nüfusun, Türkler’in kendilerinden işgal yıllarının karşılığını 
alacağı korkusuyla Türkiye’yi terk etmeleri. Bu iki olgudan özellikle birincisi, ikincisini de 
besleyen nedenlerin başında gelmiştir.  

Karşılıklı olarak Türkiye’den Yunanistan’a; Yunanistan’dan da Türkiye’ye göç etmek zorunda 
olan insanların sayısı 1.700.000’dir. Türkiye’yi terk eden Rum sayısı 1.200.000; Yunanistan’ı 
terk ederek Türkiye’ye gelen insan sayısı da 500.000 kadardır. Türkiye’yi terk eden Ortodoks 
Rumların, yüzde sekseni kent kökenli olup, yüzde yirmisi kırsal kökenli göçmenlerden 
oluşmaktaydı. Yunanistan’dan ayrılıp Türkiye’ye gelen göçmenlerin ise yüzde yetmişi kırsal 
kökenli olup, ancak yüzde otuzu kent kökenli insanlardan oluşmaktaydı. Türkiye’ye gelen 
mübadiller yoğun olarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, İstanbul, Kırklareli, 
Manisa, Niğde, Mersin, Samsun’a yerleştirilmişlerdi. Buraları Rum azınlığın çok önemli bir 
güç olarak yıllardır var olduğu yerleşimlerdi. Mübadele ile Türkiye’ye gelen Batı Trakya 
Türk’lerinin Türkiye’de yerleştirilmesi, mülk edinmeleri 30 Ocak 1923 tarihli Mübadele 
Sözleşmesi’ne göre düzenlenmiştir. Sözleşmeye göre mübadillerin tarımla uğraşanlarına arazi, 
bağ-bahçe; sanatkar olanlara dükkan, mağaza, imalathane verildiği ve gerekli olan kredi, 
hayvan, tohum gibi girdilerle de desteklendikleri bilinmektedir.  

Bu çalışmada, özellikle Türkiye ve Yunanistan açısından nüfus mübadelesinin yarattığı 
ekonomik ve siyasal sonuçlar şöyle özetlenebilir: Yunanistan’ın ekonomik açıdan karlı çıktığı, 
siyasal açıdan zarar ettiği ve Türkiye’nin ise siyasal açıdan kazançlı çıkmasına karşın, 
ekonomik açıdan kayıplar verdiği belirtilmektedir. Bu tespit bağlamında “ekonomik kayıp” 
kavramından ne anlaşılması gerektiği az çok belli iken, “siyasal kazanç” kavramı üzerinde 
yapılacak değerlendirmelerde Türkiye açısından ‘milli ekonomi’ oluşturma hedefinin öne 
çıktığı özellikle vurgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İktisat ve Maliye Tarihi, Büyük Mübadelenin Ekonomik Etkileri, Nüfus 
Mübadelesi        
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SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ 
POLİTİKALARINA BİR BAKIŞ  

Doç. Dr. İhsan Erdem SOFRACI 
Mersin Üniversitesi 

ÖZET 

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa 
bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının 
sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açısından 
son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık %20’si 
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık 
yüksek düzeyde olmasına rağmen, yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları 
giderek artmaktadır 

2010 yılından bu yana, yenilenebilir enerjiye ve yakıtlara yapılan yatırım, yıllık 200 milyar 
ABD dolarını aşmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artışında Çin ve Hindistan’da güneş 
enerjisi yatırımlarının ve Avrupa’da deniz tipi rüzgar enerjisi yatırımlarının etkisi büyüktür. 

Biz bu çalışmamızda, özellikle son dönemde giderek daha fazla öneme sahip olan bu enerji 
kaynağına yatırım ve teşvik noktasında öne çıkan ülkelerin, bu kaynaklar bağlamında 
uyguladıkları politikaları,  değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Giderek daha fazla kaynak ayırmanın, 
dünya enerji politikası ve ekonomisi üzerinde önemli etkileri olacağı öngörülmektedir. Enerji 
politikalarının değişmesi ise, bölgesel ve/veya küresel ölçekte tüm politikaların tekrar gözden 
geçirilmesi sonucunu doğurabilir.   
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VERGİ AFLARININ İDARENİN VE YARGININ İŞ YÜKÜ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF TAX AMNESTIES IN TERMS OF WORKLOAD OF 
ADMINISTRATION AND JUDICIARY 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 
Vergi hukukunda istisnalar hariç olmak üzere, vergilerin tahsiline giden süreç vergiyi doğuran 
olay ile başlar, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil ile sona erer. Bu süreçte mükellef 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda sayılan ödevleri yerine getirmek zorundadır. Vergi İdaresi ise, 
mükellefin ödevlerini yerine getirip getirmediğini ve doğruluğunu denetler.  Vergi Usul 
Kanunumuz, yapılan denetimler neticesinde mükellefin ödevlerini eksiksiz, tam ve zamanında 
yerine getirmediğini, kesinleşen verginin vadesinde ödenmediğini tespit etmesi halinde 
idareye önemli yetkiler vermiştir. Mükellefin en önemli ödevlerinden birisi, aynı zamanda bir 
tarh usulü de olan beyannamenin verilmesidir. Mükellefin beyanı üzerine idare tarafından tarh 
olunan vergiler tebliğ ve tahakkuk sürecinden sonra vadesi geldiğinde mükellef tarafından 
ödenir, idare tahsilatı yapar. İdare tarh/tahakkuk olunmayan veya eksik olduğu tespit edilen 
vergiyi tek taraflı olarak (resen, ikmalen veya idarece tarh usulü ile) cezalı bir şekilde tarh 
eder. Diğer yandan kesinleşen verginin vadesinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanununa 
göre zorla tahsil yöntemlerini (teminatın paraya çevrilmesi, haciz, iflasın istenmesi) 
kullanarak alacağını tahsil eder. Bu süre içinde idare ve mükellef arasında yaşanan 
uyuşmazlıklar vergi yargısında çözümlenmeye çalışılır ki, bu durum görevli mahkemelere 
gelen dava sayısını etkiler.  Kısaca, İdare alacağının hazineye intikali için ilave zaman, emek 
ve işgücü kullanmak durumundadır. Birçok çalışmada vergi aflarının, idarenin ve yargının 
ilave zaman, emek ve işgücü gereksinimini ortadan kaldırarak/azaltarak iş yükünü azalttığı 
ileri sürülür.  Çünkü bir yasa ile kabul edilen vergi veya daha geniş kapsamlı mali aflar ile 
vergi idaresi bir miktar alacağından vazgeçerek (ceza ve fer’i alacaklar vb.), incelenmeme 
garantisi vererek veya düzetme imkanı vererek, hangi süreçte olursa olsun borçlunun idareye 
başvurusunu sağlanır. Böylece takip için gerekli zaman, emek ve işgücü tasarrufu sağlanmış 
olur, iş yükü hafifler. Bu düşünce kısmen ve koşullu olarak doğrudur. Koşul vergi aflarının bir 
defaya özgü olması, sık sık af yasası çıkarılarak borçlunun af beklentisi içine itilmemesidir. 
Aksi halde sık sık çıkan af yasaları hem vergi idaresinin hem de vergi davalarında görevli 
mahkemelerin iş yükünü arttıracaktır. Bu çalışmada, vergi aflarının vergi idaresinin iş yüküne 
etkisi yapılan ampirik çalışmalar ile Gelir İdaresi Başkanlığının faaliyet raporlarında yer alan 
veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Mahkemelerin iş yüküne etkisi ise, Adalet Bakanlığı 
istatistiklerinden hareketle vergi affı dolayısıyla ferağ olunan dosya sayısı dikkate alınarak bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Neticede, vergi aflarının vergi idaresinin iş yükünü 
arttırdığı ancak görevli mahkemelerin is yükünü sonucundan vazgeçilen dava sayısı kadar 
azalttığı kanaatine varılmıştır. 
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ABSTRACT 
With the exception of exceptions in tax law, the process leading to the collection of taxes 
begins with the event that gives rise to tax and ends with the assessment, notification, accrual 
and collection. In this process, the taxpayer has to fulfill the duties specified in the Tax 
Procedure Law No. 213. On the other hand, The Tax Administration, checks whether the 
taxpayer fulfills its duties and verifies its accuracy. Turkish Tax Procedural Code gives the 
authority to the administration if it determines that the taxpayer does not fulfill his duties 
completely, fully and on time and that the finalized tax is not paid at maturity. One of the 
most important duties of the taxpayer is to present tax declaration, which is also an imposition 
of the tax. Taxes levied by the administration upon the declaration of the taxpayer are paid by 
the taxpayer when the term comes after the notification and accrual process, and the 
administration makes a collection. The tax administration unilaterally (ex officio, 
replenishment or by the administration of the administrative procedure) penalize the tax that 
has not been accrued or found to be incomplete. On the other hand, if the finalized tax is not 
paid in due date, it shall collect its receivables by using the methods of forced collection 
(converting the collateral into cash, foreclosure, bankruptcy request) according to the Law No. 
6183.  In this period, the disputes between the administration and the taxpayer are tried to be 
settled in the tax jurisdiction, which affects the number of cases before the courts in charge. 
Briefly, the Tax Administration has to use additional time, labor and labor to transfer the 
receivable to the treasury. Many studies suggest that tax amnesties, the administration and the 
judiciary reduce the workload by eliminating / reducing the need for additional time and 
labor. Because of the tax or wider fiscal amnesty granted by a law, the tax administration 
waives some amount (penalties and personal receivables, etc.), guarantees not to be examined 
or given the opportunity to correct, the debtor's application to the administration is ensured 
regardless of the process. This saves time, effort and labor and reduces the workload. This is 
partly and conditionally correct. The condition is that tax amnesties are peculiar to one-time, 
and that the amnesty law is frequently adopted and the borrower is not pushed into the 
expectation of amnesty. Otherwise, amnesty laws that are frequently adopted will increase the 
workload of both tax administration and tax courts. In this study, the effect of tax amnesties 
on the workload of tax administration is evaluated within the framework of the empirical 
studies and the data in the annual reports of the Revenue Administration. The impact of the 
courts on the workload was assessed by considering the number of files granted due to tax 
amnesty based on the statistics of the Ministry of Justice. As a result, it was concluded that tax 
amnesties increased the workload of the tax administration but reduced the workload of the 
duty courts by the number of cases for which the result was abandoned. 

Keywords: Tax Amnesty, Workload of Tax Administration, Workload of Tax Judiciary 
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VERGİ ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MÜKELLEFLERİN VERGİYE 
GÖNÜLLÜ UYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF FACTORS AFFECTING TAX PERCEPTION  IN THE CONTEXT OF 
TAX COMPLIANCE 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 
Vergi algısı, bireylerin iç ve dış uyarıcıların etkisiyle vergiye ilişkin zihninde oluşturduğu 
yargı veya vergi olgusu hakkında zihninde şekillenen anlam veya oluşan fikir şeklinde 
tanımlanmaktadır. Vergi ve vergileme kavramlarının insanlar üzerinde oluşturduğu algı, 
vergiye karşı tutum ve davranışların şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Bireyler vergi ve 
vergilemeye karşı nefret, antipati, apati ve sempati duygusu geliştirebilirler. Nefret duygusu 
ile aktif tepki vererek vergiyi reddedip ve isyan edebilirler. Antipati duygusu ise pasif tepki 
vererek verginin yansıtılması, vergiden kaçma/kaçırma, yatırımdan vazgeçme veya tüketimi 
kısma davranışında bulunabilirler. Vergiye karşı apati veya sempati halinde ise, gönüllü uyum 
sözkonusudur. Gönüllü uyum, beyannamenin verildiği tarihte uygulanan vergi kanunları, 
yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun bir biçimde vergi yükümlülüğünün beyannamede 
tam olarak belirtilmesi ve beyannamenin zamanında ilgili yerlere verilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Bireylerin vergiye yönelik tutum ve davranışlarını belirleyen faktörler 
kişisel ve kişisel olmayan faktörler olarak iki kısımda ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. 
Kişisel faktörler bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni hali, mesleği vb. demografik unsurlar, vergi 
bilinci ve ahlakı, diğer mükelleflerin tutumları, devlete bağlılık, vergilerin kullanıldıkları 
alanlardan oluşur. Kişisel olmayan faktörler ise, vergi yükü, vergi adaleti, vergi afları, vergi 
sisteminin karmaşıklığı ve sık sık değiştirilmesi, vergilerin sayısı,  vergi cezaları, denetim 
olasılığı ve önceki denetimler ile vergi oranlarıdır. Bu çalışmada tüm bu faktörler tek tek 
incelenmiş olup, mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarının şekillenmesinde, 
dolayısıyla vergiye gönüllü uyumda önemli oldukları tespit edilmiştir. Bu tespitte vergiye 
gönüllü uyum konusunda yapılan ampirik çalışmaların neticeleri bir veri olarak alınmış olup, 
Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere vergi idaresinin gönüllü uyum konusunda yaptığı 
çalışmalar dikkate alınmıştır. Vergiye gönüllü uyumu arttıracak öneriler ise metaforlar 
yardımı ile sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi Algısı, Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlar, Vergiye Gönüllü 
Uyum 
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ABSTRACT 
Tax perception is defined as the meaning or idea formed in the mind about the tax or tax 
phenomenon that individuals form in the mind of tax with the effect of internal and external 
stimuli. The perception created by the concepts of taxation and taxation on people has an 
important effect on shaping attitudes and behaviors towards taxation. Individuals can develop 
hatred, antipathy, apathy and sympathy for the tax and taxation. They can actively react with a 
sense of hatred, refuse tax, they can even rebel. The sense of antipathy can be reflected in the 
passive response of the tax, tax evasion, abandon the investment or consumption can reduce 
behavior. In case of apathy or sympathy against tax, voluntary compliance is a matter. 
Voluntary compliance is defined as the full disclosure of the tax liability in accordance with 
the tax laws, regulations and judicial decisions applied at the date of filing of the declaration 
and giving the declaration to the relevant places in a timely manner. The factors that 
determine the attitudes and behaviors of individuals towards tax are considered and evaluated 
in two parts as personal and non-personal factors. Personal factors such as age, gender, 
marital status, occupation etc. demographic elements, tax awareness and ethics, attitudes of 
other taxpayers, loyalty to the state, and the areas where taxes are used. Non-personal factors 
include tax burden, tax fairness, tax amnesties, the complexity and frequent legislatory 
changes in the tax system, the number of taxes, tax penalties, the likelihood of audit, and the 
rate of previous audits and taxes. In this study, all these factors were examined one by one and 
it was found that taxpayers' attitudes and behaviors towards tax were important in shaping and 
thus voluntary compliance to tax. In this determination, the findings of the empirical studies 
on voluntary compliance to tax were employed as data in this study and the studies carried out 
by the tax administration, especially the Revenue Administration, on voluntary compliance 
were taken into consideration. Recommendations to increase voluntary compliance with tax 
will be presented with the help of metaphors. 

Keywords: Tax Perception , Attitudes and Behaviors Against Tax, Tax Compliance 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEREL ETKİLERİ: ADANA 

LOCAL EFFECTS OF GLOBAL CLİMATE CHANGE: ADANA 

Maide DEMİRBAŞ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Küresel iklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Sanayi 
Devrimi sonrasında Dünya’da yaşanan teknolojik gelişmeler toplumsal yaşamı da 
dönüştürmüştür. Günümüzde nüfusun artması, insanların köyden kente göç etmesi, atıklar, 
tarımda kullanılan pestisitler sonucu gittikçe verimsizleşen ve kirlenen topraklar, bu kirliliğin 
yeraltı sularına karışıp su rezervlerimizi kirletmesi gibi birçok tehlike ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Üstüne tarım arazilerinin kullanım amaçlarının değişmesi, ormansızlaşma gibi 
daha birçok faktör iklim değişikliğini endişe verici boyutlara taşımaktadır. Endüstrileşmeyle 
birlikte kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu CO2 başta olmak üzere 
birçok sera gazı atmosfere yayılmaya başlamış ve gezegenin ısınmasını insan kaynaklı 
faaliyetler hızlandırmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 5. Değerlendirme 
(2013) Raporu’nda, iklim değişikliğinin kesin olarak insan faaliyetlerinden kaynaklandığı 
belirtilmiştir. Daha sık görülmeye başlayan aşırı hava olayları nedeniyle birçok insan hayatını 
kaybetmektedir, çoğu insan ise evini terk etmek zorunda kalmaktadır. Küresel iklim 
değişikliğinin beklenen etkileri arasında 2030 yılına kadar ortalama sıcaklığın Dünya’da 3°C 
artması beklenmektedir. IPCC’nin 4. Değerlendirme Raporu’nda (2007), Akdeniz Havzası en 
kırılgan bölge olarak belirlenmiştir. Ülkemiz Akdeniz Havzası’nda yer aldığı için iklim 
değişikliğinden daha fazla etkilenmesi söz konusudur. Gelişen teknolojilerle birlikte amaç 
sadece daha hızlı, daha çok üretim ve tüketim oldu. Doğal kaynakların sınırlı olduğu 
unutulmuş, doğaya egemen olma çabasıyla bu kaynaklar, yarını düşünmeden bilinçsizce 
tüketilmiş ve/veya tüketilmeye devam edilmektedir. Öyle ki, iklim değişikliğinin temel sebebi 
olan fosil yakıtların kullanımı, insanların yaşadığı sağlık sorunlarını artırmakta hatta 
insanların hayatına mâl olmaktadır. Daha fazla ve ucuz enerji elde etmek adına yapılan 
kömürlü termik santraller, soluduğumuz havayı kirletmekle kalmayıp aynı zamanda toplumda 
kanser vakalarının görülme riskini artırmaktadır. Termik santrallerin bulunduğu yörelerde 
tarım arazileri, su kaynakları ve ormanlar partiküllerden olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca 
santralden çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su, ortamdaki canlılara zarar vermekte, 
yeraltı suyunu kirletmekte ve bitki örtüsünü tahrip ederek ekosistemin bozulmasına neden 
olmaktadır. Türkiye’de bölgelere göre 2017 yağışlarının azaldığı gözlemlenmiştir. Gün 
geçmiyor ki, bir gölün kuruduğu haberini almayalım. Adana’nın güneşlenme süresi fazlayken 
ve bölge, tarım bölgesi olarak tanınmasına rağmen enerji şirketleri, su kaynaklarımıza 29 adet 
Hidroelektrik Santral (HES) inşa etmiş ve hala planlama aşamasında olan HES’ler de  
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bulunmaktadır. 2018 yılında ülkemizde havası en kirli 4. şehir Adana olmuştur. Hava kirliliği 
insanların erken ölümüne sebep olmaktadır. Dünya nüfusu artmaya devam ederken su 
kaynaklarına olan talep günden güne artış göstermektedir. Geçtiğimiz 25 yıl içinde Akdeniz 
Havzası’nda yağışlar %20 azalmıştır. Yaşadığımız çevreyi düşünmeden sadece tüketime 
odaklı üretime devam ettikçe ve insanlar doğanın eşsiz uyumunu kendilerinin yok ettiklerini 
fark etmezlerse, dünyadaki kıt kaynakları gösterişli yapılara, çok katlı apartmanların yapımına 
harcadıkça her geçen gün daha fazla tarım alanlarının yok olduğunu hep birlikte görmekteyiz. 
Milyonlarca medeniyetin gelip yerleştiği Anadolu topraklarının verimliliği ve doğal 
kaynaklarının eşsizliğinin kıymeti bilinmeli önemi hatırlanmalıdır. Çalışmamızda küresel 
ölçekte iklim değişikliğin etkileri, yerelde neler yapılabileceği ve yerel halktaki bilinç ve 
farkındalık düzeyleri üzerine bir sunum yapılacaktır. Hiç şüphesizdir ki iklim değişikliği ile 
mücadelede en önemli rol, yerel yönetimlere düşmektedir. Adana’da iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltabilmek için belediyeler, STK’ler, üniversitelerin neler yapması gerektiğine de 
değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fosil Yakıtlar, Küresel İklim Değişikliği, Akdeniz Havzası 
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ABSTRACT 

Global climate change is one of the most important problems of our time. The technological 
developments in the world after the Industrial Revolution have also transformed social life. 
Nowadays, we are faced with many dangers such as population increase, migration of people 
from villages to cities, wastes, soils that are becoming increasingly unproductive and polluted 
as a result of pesticides used in agriculture, and pollution of these pollutants to pollute our 
water reserves. On top of that, many other factors such as the change of the purpose of use of 
agricultural land and deforestation carry climate change to an alarming level. As a result of 
the use of fossil fuels such as coal, oil and natural gas, many greenhouse gases, especially 
CO2, started to spread into the atmosphere with the industrialization and human-induced 
activities accelerated the warming of the planet. The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) 5th Assessment (2013) Report states that climate change is precisely caused 
by human activities. Many people die because of extreme weather events, and most people are 
forced to leave their homes. Among the expected effects of global climate change, the average 
temperature is expected to rise by 3°C in the world by 2030. In the IPCC's 4th Assessment 
Report (2007), the Mediterranean Basin was identified as the most vulnerable area. Our 
country is therefore most affected by climate change compare to the rest of the world. 
Together with the developing technologies, the aim was only faster, more production and 
faster consumption. It is forgotten that natural resources are limited. In fact, the use of fossil 
fuels, which are the main cause of climate change, increases the health problems experienced 
by people and even costs them to their lives. Although coal-fired power plants built to 
generate more and cheaper energy, it pollute the air we breathe, but also increase the risk of 
cancer incidents in the community. In areas where thermal power plants are located, 
agricultural lands, water resources and forests are adversely affected by particles. In addition, 
the hot water left in place of the cold water withdrawn from the plant damages the living 
things in the environment, pollutes the groundwater and destroys the vegetation and causes 
the degradation of the ecosystem. Although Adana has a long sunshine period and the region 
is known as an agricultural region, energy companies have built 29 HES to our water 
resources and are still in the HES which are still in the planning stage. In 2018, Adana became 
the 4th most polluted city in Turkey. Air pollution could be causing the number of extra 
deaths. However, there is not too much information about this issue. As the world population 
continues to increase, demand for water resources is increasing day by day. Over the past 25 
years, precipitation in the Mediterranean Basin has decreased by 20%. As we ignore our 
environment and continue to consumption, and people do not realize that they are destroying 
their nature, we see that more and more agricultural areas are disappearing day by day. 
Unfortunately, as scarce resources in the world are spent on flashy structures and construction 
of multi-storey apartments. The importance of the productivity and the uniqueness of the 
natural resources of the Anatolian lands where millions of civilizations have come and settled  
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should be remembered. In this study, a presentation will be made on the effects of climate 
change on a global scale, what can be done at the local level and the level of awareness of 
public. There is no doubt that the most important role in the fight against climate change falls 
on local governments. In order to mitigate the impacts of climate change in Adana, 
municipalities, NGOs, universities should also be mentioned. 

Keywords: Fossil Fuels, Global Climate Change, Mediterranean Basin 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN 
KULLANILMASI: CEYHAN HAVZASI ÖRNEĞİ 

USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN SUSTAINABLE WATER 

MANAGEMENT: CASE OF CEYHAN BASIN 

Elif Asena TANRIVERDİ 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Sanayileşme ile bir birlikte artan nüfus kırsaldan kentlere göç ederken doğal kaynakların ve 
özellikle suyun bilinçsizce tüketimi doğal kaynaklarımızın azalmasına ve kirlenmesine sebep 
olmuştur. Bu durum yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal kaynaklar 
üzerindeki tehditler için bir an önce önlem alınmazsa dünya üzerindeki yaşam alanlarımızın 
çoğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağımız aşikârdır.  

Tüm dünyada içilebilir nitelikteki su oranının %0.74 civarında olduğu bilinmektedir. Giderek 
artan su ihtiyacına karşın, kalitesinin ve miktarının giderek azaldığı temiz su kaynakları 
sebebiyle evrensel bir su kriziyle karşı karşıyayız. Suyun korunması esas alınarak uzun vadeli, 
stratejik çözümler geliştirerek, sürdürülebilir bir su yönetimini hayata geçirmek zorundayız. 
Bunu yaparken de suyu her yönüyle en ince ayrıntısına kadar incelenmelidir. Doğal su 
döngüsünde kirleticilerin hangi aşamada sürece dâhil olduklarının incelenmesi de 
sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Nehirlerin 
dünyadaki yüzeysel tatlı suların %2’sini oluşturduğunu göz önünde bulundurursak su 
döngüsünde ne kadar önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı’nın açıkladığı rapora göre; Akdeniz’i en çok kirleten ülke sıralamasında 
Türkiye birinci olarak yer almaktadır. Akdeniz`e en çok kirlilik taşıyan nehirlerin başımda 
Seyhan ve Ceyhan nehirleri gelmektedir. Aşırı kullanım ve kirlilik oluşumu nedeniyle 
yaşanan sorunlar, özellikle havza bazında su kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha 
arttırmıştır. Havzada oluşan ve alıcı ortama verilen endüstriyel atık suların tamamı havza 
içinde kalmaktadır. Bu sebeplerle sürdürülebilir su yönetimi için nehir sularının iyi 
yönetilmesi ve bunun için de kirliliğinin çok iyi tespit ve takip edilmesi gerekmektedir. İyi bir 
havza yönetimi için; insan, toprak ve su bileşenlerini ayrılmaz bir bütün olarak ele almak 
şarttır. Havza yönetimi için güncel verilerle yapılan bir planlama, doğru bir uygulama ve bu 
uygulamanın düzenli bir şekilde denetlenmesi ve kontrolü ile maksimum fayda sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır. Havza yönetiminde havzanın kullanım amacı da göz önünde 
bulundurularak hareket edilmelidir.   

Çalışmamıza konu olan ve bölgemizde bulunan Ceyhan havzası 7.18 milyar m³ su 
potansiyeline sahiptir. Çalışma alanımız olan Ceyhan Nehri’nde özellikle sanayi kaynaklı 
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kirliliğin oldukça yoğun olduğu tahmin edilmektedir. Sunumumuzda; Ceyhan Nehri`nde 
kirliliğinin nasıl  kontrol altında tutulacağı ve Ceyhan Nehri ile ilgili güncel bulgulara yer 
verilecektir. Sürdürülebilir su yönetimi sağlanması açısından çalışmamızın bölgeye önemli 
katkıları yapması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Ceyhan Havzası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, havza yönetimi, Suyun 
korunması. 

ABSTRACT 

Unconscious consumption of natural resources, especially water, has caused the decrease and 
pollution of our natural resources as the population increased with ruralization while 
migrating from rural to urban areas. This situation negatively affects the quality of life. It is 
clear that if measures are not taken as soon as possible for threats to natural resources, we are 
at risk of losing most of our habitats on earth. 

It is known that the proportion of potable water around the world is around 0.74%. Despite 
the increasing water requirement, we are facing a universal water crisis due to the clean water 
resources, whose quality and quantity are gradually decreasing. We have to implement 
sustainable water management by developing long-term, strategic solutions based on water 
protection. While doing this, the water should be thoroughly examined in every aspect. 
Examining the stage of pollutants involved in the natural water cycle is also important in 
terms of ensuring sustainable water management. Considering that rivers make up 2% of 
surface freshwater in the world, it plays an important role in the water cycle. According to the 
report published by United Nations Wildlife Protection Foundation; Mediterranean is the most 
polluting countries, Turkey and the beginning of the Seyhan and Ceyhan rivers carrying the 
Mediterranean's most polluted rivers come. The problems caused by overuse and pollution  

have increased the importance of water resources management, especially on the basis of 
watershed. All of the industrial wastewater generated in the basin and supplied to the 
receiving environment remains in the basin. For these reasons, river water should be well 
managed for sustainable water management and its pollution should be determined and 
monitored very well. For a good watershed management; human, soil and water components 
must be considered as an integral whole.  Planning for watershed management with up-to-date 
data should be carried out in a way that ensures maximum benefit through proper 
implementation and regular monitoring and control of this implementation. In watershed 
management, the purpose of the watershed should be taken into consideration. 

The Ceyhan basin, which is the subject of our study and located in our region, has a water 
potential of 7.18 billion m³. It is estimated that the industrial pollution in the Ceyhan River, 
which is our field of study, is quite intense. Our presentation focus on Ceyhan River, how to 
control the pollution and current findings on the Ceyhan River will be included. We believed 
that our study is expected to make significant contributions to the region in terms of 
sustainable water management. 
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Key Words: Ceyhan watershed, Geographic information systems, water protection, 
watershed managment. 
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İNSAN KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRMENİN İŞGÖRENLERİN 
 BAŞARI GÜDÜSÜNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME  

A STUDY ON THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES EMPOWERMENT ON THE 
ACHIEVEMENT MOTIVE OF EMPLOYEE 

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ 
Hacettepe Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Demet ÇAKIROĞLU 
Hacettepe Üniversitesi 

ÖZET 
Örgütsel performansın en önemli kaynağının insan olduğunun anlaşıldığı süreçte, örgütler 
çalışanlarından daha fazla beklenti içine girmişlerdir. Emir ve disipline dayalı personel 
yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru değişimin arkasında da söz konusu beklentiyi 
karşılama isteği yatmaktadır. 

Günümüz teknolojisinin hızlı değişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni üretim ve hizmet 
yöntemleri, insan kaynaklarının bu süreçte başka yetkinliklere de sahip olmasını 
gerektirmektedir. Yaratıcılığa, inisiyatife, özerk davranmaya, yetkilendirmeye ve 
güçlendirmeye önem veren insan kaynakları yaklaşımının önemi giderek artmaktadır. Bu 
çerçevede koçluk, mentorluk ve kolaylaştırıcı bir liderlik anlayışı, insan kaynaklarını 
güçlendirme uygulamalarına etkili bir motivasyon sağlamaktadır. 

İnsan kaynaklarını güçlendirme üst düzey yöneticilerden başlar; örgütün misyon, vizyon ve 
değerlerinin anlaşılmasından, çalışanların kendilerini örgüte karşı sorumlu, özgür ve yetkili 
görmelerini sağlayan uygulamalarla devam eder. İnsan kaynaklarını güçlendirme aynı zamanda 
gelişmeyi, değişimi ve risk almayı kapsayan bir süreç olarak görülmektedir. 

Örgütsel başarının arkasındaki temel faktör, başarı güdüsü yüksek insan faktörüdür. Başarı 
güdüsü, insanı harekete geçiren temel güdü olarak tanımlanabilir. Yüksek başarı güdüsüne 
sahip bireylerin kişisel ve örgütsel boyutta başarı elde etme, farklı olma, üst düzey kararlılık 
gösterme ve sonuca odaklanma güdülerinin de yüksek olduğu kabul edilmektedir.  

Araştırmalar yüksek başarı güdüsüne sahip kişilerin yaratıcılık yeteneklerinin ve risk alma 
eğilimlerin yüksek olduğunu, zor işlere girişme konusunda daha istekli davrandıklarını ortaya 
koymuştur. Yoğun çalışmak, sorumluluk üstlenmek ve tehdit edici durumların üstesinden 
gelmek yüksek başarı güdüsünün sonuçları olarak görülmektedir. 

Çalışmanın amacı, söz konusu sürece katkı sağlamak ve insan kaynaklarını güçlendirmenin 
işgörenlerin başarı güdüsüne olan etkisini tanımlamaya çalışmaktır. Bu amaçla Ankara’da bir 
Alışveriş ve İş Merkezinde faaliyette bulunan işletmelerin çalışanlarına yönelik hazırlanmış 
olan anket formu uygulanarak, insan kaynaklarını güçlendirmenin, işgörenlerin başarı 
güdüsüne olan etkisi görülmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak, insan kaynaklarını güçlendirme 
konusunda yapılması gerekenler ile özellikle başarı güdüsünün artırılmasına yönelik öneriler 
getirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmanın, uygulayıcılara ve alan çalışmalarına katkı 
sağlayacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, güçlendirme, işgören, başarı güdüsü, insan kaynaklarını 
güçlendirme. 
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ABSTRACT 
In the process where it is understood that the most important source of organizational 
performance is human, organizations have had more expectations than their employees. Behind 
the change from order and discipline-based personnel management to human resources 
management is the desire to meet this expectation. 

New production and service methods that emerged with the rapid change of today's technology 
require human resources to have other competencies in this process. The importance of the 
human resources approach, which attaches importance to creativity, initiative, autonomy, 
empowerment, is becoming increasingly important. In this context, coaching, mentoring and 
facilitating leadership understanding provide effective motivation for human resources 
strengthening practices. 

Human resources empowerment starts with top executives; the organization's mission, vision 
and understanding of values, employees are responsible to the organization, free and authorized 
to see the practices continue. Empowering human resources is also seen as a process involving 
development, change and risk taking. 

The main factor behind organizational success is the human factor with high achievement 
motive. The achievement motive can be defined as the basic motive that drives people. It is 
accepted that individuals with high achievement motive, achieving personal and organizational 
success, being different, showing high level of determination and focusing on results for success 
have high personal and organizational success motivations. 

Research has shown that individuals with high achievement motive have high creativity and 
risk-taking tendencies and are more willing to engage in difficult tasks. Working hard, taking 
responsibility and overcoming threatening situations are seen as the results of high achievement 
motive. 

The aim of the study is to contribute to the process and to try to define the effect of 
empowerment of human resources on employee's achievement motive. For this purpose, a 
questionnaire was prepared for the employees of enterprises operating in a Shopping and 
Business Center in Ankara, and the effect of strengthening human resources on the achievement 
motive of employees was tried to be observed. 

Based on the findings at the end of the study, suggestions were made to strengthen human 
resources and to increase the achievement motive. It is hoped that the study carried out within 
this scope will contribute to the practitioners and field studies. 

Keywords : Human resources, empowerment, employee, achievement motive, empowerment 
of human resources. 
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KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME 

A SURVEY-BASED EVALUATION OF THE COMPARİSON OF SAVINGS AND 
INVESTMENT TRENDS OF THE X, Y AND Z GENERATIONS 

Şule YENİ 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Sevim Ezgi İSLAH 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

ÖZET 

Tasarruf, gelirin tüketilmeyen veya harcanmayan kısmı olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda 
gelir düzeylerinin maksimum, gider düzeylerinin minimum olduğu durumlarda bireylerin 
tasarruf eğilimleri de yüksek olabilmektedir. Ancak tasarruf eğilimini yalnızca gelir ve gider 
düzeyleri ile sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Söz konusu eğilim, içerisinde davranışsal 
faktörleri ve kişisel değişkenleri de barındırmaktadır.  

Bireylerin X, Y ve Z kuşakları olarak ayrılması birçok bilimsel çalışma ile desteklenmektedir. 
Bu bilimsel çalışmalara göre ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip olan bireyler 
aynı kuşakta yer almaktadır. Dolayısıyla kuşaklar birçok yönden birbirinden ayrılan farklı 
grupların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu araştırma temel olarak söz konusu kuşakların 
tasarruf eğilimleri konusunda birbirinden farklılık gösterip göstermediğini 
değerlendirebilmeyi konu edinmektedir.  

Araştırmada kuşaklar arası tasarruf eğiliminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın ana kütlesini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görev yapan bireyler ve 
okuyan öğrencilerden oluşturmaktadır. Belirlenen örneklem büyüklüğü (n= 200) ana kütleyi 
yeterince temsil eder boyuttadır. Bireylerden konu ile ilgili verilerin toplanabilmesi için anket 
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesinde ve hipotezlerin test 
edilmesinde SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliliğini test 
etmek amaçlı yapılan güvenirlilik analizinin ardından hipotezlerin test edilmesi amacıyla t 
testi, anova ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki bireylerin kişisel özellikleri ile tasarruf eğilimleri 
arasında kuşaklara göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bununla birlikte bireylerin 
tercih ettikleri tasarruf aracı türleri ile tasarruf eğilimleri arasında kuşaklara göre bir ilişki 
bulunmazken finansal okuryazarlıkları ile tasarruf eğilimleri arasında kuşaklara göre bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilişkinin Y ile Z kuşağında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki 
olarak kendini gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kuşaklara göre tasarruf eğilimini 
değerlendiren bu çalışmanın literatüre önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: X, Y, ve Z Kuşakları, Tasarruf Eğilimi, Finansal Okuryazarlık, Tasarruf 
Araçları 
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ABSTRACT 

Savings, can be defined as the portion of income that is not consumed or spent. In this 
context, individuals' savings tendencies may be high when their income levels are maximum 
and their expenditure levels are minimum. However, it would not be right  to line off saving 
trend only income and expense with levels.This trend includes behavioral factors and personal 
variables. 

The separation of individuals into X, Y and Z generations is supported by many scientific 
studies. According to these scientific studies, individuals with common values, beliefs, 
expectations and behaviors are in the same generation  located. Therefore, generations are 
formed by gathering different groups separated from each other in many ways. This research 
mainly focuses on evaluating whether these generations differ from each other in terms of 
saving tendencies.  

In this research it is aimed to evaluate intergenerational saving tendency. The mainmass 
population of the research consists of individuals and students studying at Osmaniye Korkut 
Ata University. Specified sample size (n = 200) is sufficiently representative of the main mass 
population. Questionnaire method was used to collect data about the subject. SPSS 22.0 
package program was used to analyze the data obtained and to test the hypothesis. After the 
reliability analysis to test the reliability of the scale, t test, anova and correlation analyzes 
were used to test the hypotheses. 

The results of the study show that there is no significant difference between individuals' 
personal characteristics and saving tendencies according to generations. On the other hand, 
while there is no relationship between generations of saving means preferred by individuals 
and saving tendencies, there is a relationship between generations between financial literacy 
and saving tendencies. It is concluded that the relationship in question shows itself as a 
positive and weak relationship between Y and Z generation. I think that this study, which 
evaluates saving planning according to generations, will make a significant contribution to the 
literature. 

Keywords: X, Y, and Z Generations, Saving Tendency, Financial Literacy, Saving 
Instruments 
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ÖZET 

1980’li yıllardan bugüne hayatımızda olan İslami finans sektörü ülkemizde gün geçtikçe 
devletin de desteği ile hızlı bir şekilde gelişmektedir.  İstatistiki veriler göstermektedir ki son 
dönemdeki gelişmeler ile birlikte İslami finansal sektör içerisinde işlem yapmakta olan 
bireylerin sayılarında hızlı bir artış söz konusudur. Sektördeki bu büyüme ve işlem yapan 
birey sayısındaki artış akıllara bireylerin sektör hakkındaki okuryazarlık düzeylerinin hangi 
düzeyde olduğu hakkında sorular getirmektedir. Çalışma, bireylerin bu kapsamda işletmelerin 
parasal işlemlerini teslim ettikleri muhasebecilerin islami finans okuryazarlık düzeylerini 
ölçmeyi hedeflemiş ve öneriler sunmayı hedeflemiştir. 

Araştırmanın ana kütlesini Osmaniye ilinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini 
aktif biçimde icra eden bireyler oluşturmaktadır. Seçilen örneklem büyüklüğü ana kütleyi 
yeterince temsil eder boyuttadır. Verilerin toplanabilmesi için sosyal bilimler alanında sıklıkla 
kullanılan anket yönteminden faydalanılmıştır. Ölçek hazırlanırken ulusal ve uluslararası 
alanda yapılan çalışmalar incelenmiş ve amaca hizmet eden bir anket ölçeği geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilebilmesi için SPSS 22.0 paket programından 
yararlanılmıştır.  Söz konusu program ile ölçek için güvenirlilik analizi yapılmasının ardından 
verilerin tanımlayıcı istatistikleri belirlenmiş ve değişkenler arasındaki ilişki parametrik test 
yöntemlerinden t-testi ve ANOVA testi ile saptanmaya çalışılmıştır. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, İslami finans sektöründe yer alan temel kavramların SMMM 
meslek mensupları tarafından tam olarak bilinmediği sadece katılma hesabı teriminin %52,4 
oranında bilindiği tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde yalnızca daha 
önce bir katılım bankası ile banka-müşteri deneyimi yaşayan bireyler ile bu deneyimi 
yaşamayan bireylerin İslami finans okuryazarlıkları arasında anlamlı farklılık olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, İslami Finans Okuryazarlığı, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir 
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ABSTRACT 

Islamic finance sector which has been in our lives since 1980s,  develops quickly ın our 
country with the support of the state. Statistical data show that with the recent developments, 
there is a rapid increase in the number of individuals who transact in the Islamic financial 
sector. This growth in sector and the increase of transacting person in the number of bring to 
mind questions about the level of literacy of individuals in the sector. In this context, the 
study aimed to measure the level of Islamic financial literacy of the accountants to whom the 
financial transactions are submitted and to provide suggestions. 

The main mass of the research consists of individuals who are actively performing the 
profession of Independent Accountant and Financial Advisor in Osmaniye. The selected 
sample size is sufficiently representative of the main mass. In order to collect data, the survey 
method which is frequently used in the field of social sciences was used. While the 
preparation of the scale, national and international studies were examined and a questionnaire 
that serves the purpose was developed. SPSS 22.0 package program was used to analyze the 
obtained data. After the reliability analysis of the scale, descriptive statistics of the data were 
determined and the relationship between the variable determined by t-test and ANOVA test 
which is of the parametric test methods.  

According to the results of the analysis, it is found that the basic concepts in the Islamic 
finance sector are not fully known by the SMMM professional members and only the 
participation account term is known by 52.4%. When the relationship between the variables is 
examined, it is observed that there is a significant difference between the Islamic finance 
literacy of individuals who have previously had a participation bank and a bank-customer 
experience and those who did not. 

Keywords: Financial Literacy, Islamic Finance Literacy, Certified Public Accountant 
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TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, FAİZ VE ENFLASYON 
ORANLARININ PARA ARZI İLE BAĞLANTISI: 2006-2016 

TURKEY EXCHANGE RATE, INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX, INTEREST, AND 

MONEY SUPPLY INFLATION RATE OF LINKAGE: 2006-2016 

Şule YENİ 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye’ de uygulanan para politikası uzun dönemde ekonomik sorunlarla mücadelede etkili 
olamamaktadır. Dışa bağımlılık, Türk lirasının yabancı para karşısında değer kaybetmesi, 
ekonomik krizlere yol açmakta ve ülke vatandaşları krizlerden olumsuz etkilenmektedir. 
Konu ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası literatür taramasına göre ülke ekonomisi ile 
makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli araştırmalar bulunmuştur. 
Geliştirilen para politikaları, fiyat istikrarına bağlı olarak enflasyon hedeflemesi stratejisi 
uygulaması Türkiye ekonomisinde kesin çözümler yaratmamıştır. Gelişmiş ülkelerin 
ekonomilerine bakıldığında para politikasına yönelik stratejiler geliştirilmiş ve düşük faiz 
oranları elde edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde para arzını artırılması sermaye akımlarını 
güçlendirmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında sermaye akımlarını hızlandırmıştır. Kısa 
vadede gelen sermaye akımı Türk lirasının değer kaybetmesine neden olmaktadır. Gelişmekte 
olan Türkiye, ekonomik sorunlarla baş edilmesi için gerekli çalışmaların artırılması ve dışa 
bağımlılığın azaltılması gerekmektedir. Çözülemeyen ekonomik sorunlara karşı bu ve benzeri 
araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı sorun teşkil 
ettiği düşünülen makroekonomik değişkenlerin belirlenerek ekonomik sorunların bir nebze 
azaltılabilmesidir.  

Araştırma, Ocak 2006 ve Aralık 2016 yılları arasındaki aylık verileri kapsamaktadır. Çalışma 
için hipotez kurulmuş ve model tespit edilmiştir. Bağımlı değişken olarak; para arzı, bağımsız 
değişkenler ise faiz oranları, enflasyon oranları, sanayi üretim endeksi ve döviz kuru-alış 
oranları olarak belirlenmiş değişkenlerdir.  Araştırma için kurulan modelde değişkenler 
arasındaki ilişki tespitini belirlemeye yönelik Çoklu Regresyon Yöntemi kullanılarak uygun 
istatistiksel analizler E-views 10 programı ile yapılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre %5 güven aralığında bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni 0.992 
açıklamaktadır. Sanayi üretim endeksindeki bir birimlik artış %0.837 para arzını 
artırmaktadır. Döviz kuru alış fiyatlarındaki bir birimlik artış, para arzını %0.929 artmasını 
sağlarken, faiz oranlarının bir birimlik artışı ise para arzını %0.522 azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Ve Faiz Oranları, Para Arzı, Döviz Kuru, Sanayi Üretim 
Endeksi, Çoklu Regresyon Yöntemi 
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ABSTRACT 

Turkey's long-term monetary policy can not be effective in dealing with economic problems. 
Foreign dependency, depreciation of the Turkish lira against foreign currency, leads to 
economic crises and the citizens of the country are adversely affected by the crises. According 
to the national and international literature review, various studies investigating the 
relationship between national economy and macroeconomic variables have been found. 
Improved monetary policy, price stability, inflation targeting strategy, depending on the 
application did not have exact solutions in Turkey's economy. When the economies of 
developed countries are analyzed, strategies for monetary policy have been developed and 
low interest rates have been achieved. Increasing the money supply in developed countries 
strengthened capital flows and accelerated capital flows among developing countries. The 
short-term capital inflows cause the Turkish lira to depreciate. Emerging Turkey, it is to 
reduce the dependence on enhancing and outside of the work needed to deal with economic 
problems. This and similar researches are required to be done against the unresolved 
economic problems. In this respect, the aim of the research is to determine the 
macroeconomic variables which are considered to be problematic and to reduce the economic 
problems to some extent. 

The study includes monthly data between January 2006 and December 2016. The hypothesis 
was established for the study and the model was determined. As dependent variable; Money 
supply, independent variables are interest rates, inflation rates, industrial production index and 
exchange rate buying rates. In the model established for the research, E-views 10 program 
was used to determine the relationship between the variables by using Multiple Regression 
Method. 

According to the analysis results, independent variables in the 5% confidence interval explain 
the dependent variable 0.992. One unit increase in the industrial production index increases 
the money supply by 0.837%. One unit increase in exchange rate purchase prices increased 
money supply by 0.929%, while one unit increase in interest rates decreased money supply by 
0.522%. 

Keywords: Inflation And Interest Rates, Money Supply, Exchange Rate, Industrial 
Production Index, Multiple Regression Method 

Sayfa 78www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİMİ SONRASINDA MESLEKİ 
YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Servet ÖNAL 
           Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

     Öğr. Gör. İsa KILIÇ 
İskenderun Teknik Üniversitesi

ÖZET 

Yeterlilik kelime anlamı olarak bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, görevini 
yerine getirme gücü gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde, yeterlilikler insanlara genelde 
eğitim kurumlarında verilmektedir. İşletmelerin her alanda ihtiyaç duydukları belirli bir 
yeterliliğe sahip ara elemanlar, meslek yüksekokullarından ön lisans derecesiyle mezun 
edilerek ilgili sektörlere kazandırılmaktadır. Meslek yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Programları da işletmelerin muhasebe ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi 
amaçlamaktadır. Bu programdan belirli bir yeterlilik ile mezun olan öğrenciler sektörel bir 
ayrım gözetilmeden her işletmede istihdam edilerek, ayrıca SMMM ve YMM bürolarında da 
çalışarak ticaret hayatında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. İşletmelerin de istihdam ettiği 
personellerinden beklediği yeterlilik ölçütleri farklı olmaktadır, bazı işletmeler ön muhasebe 
elemanı olarak istihdam ederken muhasebe büroları ise muhasebe yazılımları hususlarında 
yeterlilik beklentisi doğmaktadır. Ancak, bu programdan mezun olan/olacak öğrencilerin  ne 
ölçüde amaçlarına ulaşabildikleri, hangi yeterlilikler ile mezun oldukları, işletmelerin 
beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusu tam olarak belirlenememiştir. Bu çalışma ile 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerinin yeterliliklerinin neler olduğunun 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun bir şekilde Muhasebe ve Vergi uygulamaları 
programı önlisans öğrencilerinin mesleki yeterlilikleri üzerine  uygulanan anketin sonuçları 
analiz edilerek yeterliliklerinin artırılması yönünde önerilerde  bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeterlilik, Muhasebe ara elemanı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
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BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DENETİM 
RAPORLARINDA TESPİT EDİLEN RİSK FAKTÖRLERİ BELİRLENMESİ 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Servet ÖNAL 
           Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

     Öğr. Gör. İsa KILIÇ 
İskenderun Teknik Üniversitesi

ÖZET 

İşletmelerin en önemli amaçlarından birisi varlıklarını devam ettirebilmek ve ömrünü sonsuza 
kadar sürdürebilmektir. Ancak birçok işletme çeşitli nedenlerden dolayı varlığını 
sürdürememekte ve faaliyetlerine son vermektedir. Hatta birbirinden farklı yerlerde ve farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerini sona erdirme sebepleri bazen aynı 
nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu çalışma ile Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 
işletmelerin bağımsız denetim raporlarında yer alan risk faktörlerinin incelenmesi, bu risk 
faktörlerinin neler olduğunun tespiti risk altındaki işletmeler için önemli fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu risk faktörlerinin tespit edilmesiyle, benzer durumların yaşanmaması ve 
gerekli tedbirlerin alınması mümkün olabilecektir. Risklerden habersiz olanların bu riskler 
için tedbir alması düşünülemez. Varlıklarını güvenle devam ettirmek isteyen işletmelerin söz 
konusu risklerden haberdar olması,  risklere karşı tedbir alma sorumluluğunu da beraberinde 
getirecektir. Bu çalışma ile denetim raporlarında belirlenen risklerin neler olduğu ortaya 
konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: BİST, Bağımsız Denetim Raporları, Risk Faktörleri, 
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İŞLETMELERDEKİ DENETİM KOMİTELERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ, 
İŞLEVLERİ VE SORUMLULUKLARI 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

İşletmelerde karar organları genel kurullar, genel kurullarda alınan kararlar çerçevesinde 
işletmelerin idaresini üstlenen birimler ise yönetim kurullarıdır. Yönetim kurullarının icrai 
çok sayıda görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklardan gözetim ve 
denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yönetim kurullarına yardımcı olmak üzere 
denetim komiteleri oluşturulmaktadır. Denetim komiteleri, yönetim kurullarının 
sorumluluğunda olan iç kontrol sistemlerinin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi, 
finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebe ve finansal raporlama 
standartlarına uygun olarak hazırlanması gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için yönetim 
kurullarına yardımcı olmak üzere oluşturulmuş alt komitelerdir.    

Denetim komiteleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 12.06.2006 tarihli Sermaye 
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’de “Payları borsada işlem gören 
ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden 
sorumlu komite kurmak zorundadırlar…” ibaresi ile SPK’ya tabi şirketler için yasal çerçeveye 
kavuşmuştur. 03.01.2014 tarihli 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SPK Kurumsal 
Yönetim Tebliğinde de denetim komitesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 5411 Sayılı 
Bankacılık Kanunu ile bankalara denetim Komitelerinin oluşturulma zorunluluğu getirilmiştir. 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda doğrudan Denetim Komitesi ile ilgili bir düzenleme 
yoktur, Ancak Kanunun 366. maddesinde “Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine 
sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla 
içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunacağı komiteler ve komisyonlar kurabilir” 
denilmek sureti ile zorunlu olmamakla birlikte denetim komitelerinin kurulmasının önü 
açılmıştır. 

Denetim Komitelerinin; finansal tabloların kamuya açıklanması, bağımsız denetim 
kuruluşunun seçimi ve çalışmalarının gözetilmesi, iç denetim biriminin çalışmalarının 
gözetilmesi ve yasalarda öngörülen düzenlemelere uygunluğun gözetilmesi gibi alanlarda 
görevleri ve bu alanlarda tespit edilen aksaklıkları yönetim kuruluna bildirme sorumlulukları 
vardır. Denetim komitelerinin bizzat denetim sürecini yürütme işlevi ve sorumluluğu yoktur. 
Bu komiteler, yönetim kurulları adına muhasebe birimince üretilen finansal raporlama 
süreçlerini, iç denetim ve bağımsız denetim süreçlerini izlemek sureti ile rol ve 
sorumluluklarını yerine getirirler ve böylelikle işletmelere katma değer sağlarlar. 

Anahtar Kelimeler: Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu, Bağımsız Denetim  
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FİNANSAL TABLOLARDAKİ KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ 
TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Doç. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

İşletmeler ile finansal bilgi kullanıcıları arasındaki iletişim araçları olan finansal tablolar, 
işletme yönetimleri tarafından hazırlanmaktadır. Bu tablolarda sunulan bilgilerin, paydaşlar 
açısından yanıltıcı olmaması için Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) ve 
Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları gibi bir takım düzenlemeler yapılmıştır. İşletme 
yöneticileri, bu düzenlemelerin kendilerine sunmuş oldukları esneklikler ve alternatifler 
çerçevesinde tercihler yapmak ve bazen de bu uygulamaların dışına çıkmak sureti ile 
işletmelerin kazançlarını farklılaştırma yollarına gidebilmektedirler. İşletmelerin hazırlamış 
oldukları finansal tablolarda yer alan bilgilerin; işletme yöneticilerinin çıkarlarını gözetmek, 
bazı durumlarda sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ve düzenleyici kuruluşlar 
tarafından belirlenmiş olan ölçütleri karşılamak, bazen de paydaşları yanıltmak gibi saiklerle 
farklılaştırılması yolu ile işletme karlarının farklı gösterilmesi kazanç yönetimi (bazı 
kaynaklarda kar yönetimi kavramı da kullanılmaktadır) olarak adlandırılmaktadır. Finansal 
tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında doğrudan sorumlu olan işletme yönetimi ile dış 
paydaşlar arasında var olan asimetrik bilgi nedeni ile finansal tablolarda yer alan kazanç 
yönetimi uygulamalarının tespitinde zorluklar yaşanmaktadır. Yıllarca süregelen araştırmalar 
neticesinde kazanç yönetimi uygulamalarını tespit edebilmek için araştırmacılar ve 
uygulayıcılar tarafından bir takım modeller geliştirilmiştir. 

Araştırmacılar tarafından kazanç yönetimi uygulamalarını tahmin etmek üzere gerçekleştirilen 
modeller genel olarak tahakkuk tabanlı kazanç yönetimi uygulamalarının tespitine yönelmiştir 
ve tahakkukları temel alan, tahakkuklar ile bazı finansal oranları birleştiren modeller 
geliştirilmiştir. Uygulanan modeller ile öncelikle Toplam tahakkuklar tahmin edilmekte, daha 
sonra zorunlu (İsteğe bağlı olmayan) tahakkuklar tahmin edilmekte ve iki tahakkuk tutarı 
arasındaki fark olan ihtiyari (İsteğe bağlı) tahakkuklar tutarına ulaşılmaktadır. İşletme 
yöneticileri tarafından belirlenmiş olan tutar ihtiyari (isteğe bağlı) tahakkuklardır ve 
araştırmacılar bu tutarın tespiti üzerine yoğunlaşmışlardır.  Bu tutarı tespit etmek üzere 
uygulanan modeller ise; Healy, DeAngelo, Jones, Düzeltilmiş (Modifiye Edilmiş) Jones, 
Endüstri, Beneish, Kothari, Larcker-Richardson modelleridir. Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde bu modeller arasında en çok kullanılan modelin -Jones Modelinde kullanılan 
satışlardaki değişiklik rakamının belirlenmesinde, alacaklardaki değişikliklerin çıkarılmasını 
getirmiş olan- Düzeltilmiş (Modifiye Edilmiş) Jones modeli olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kazanç Yönetimi, İhtiyari Tahakkuklar, Düzeltilmiş Jones Modeli     
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WHY AIRBUS A380 FAILED: A STRATEGIC ANALYSIS 

Dr. Ugur ERDOGAN 
Istanbul University School of Business 

ABSTRACT 

In February 2019, just after 12 years from its first commercial flight in 2007, Airbus made a 

decision to end production of its A380 aircraft.  The Airbus A380 is the world’s largest and most luxury 

passenger airliner, Airbus spent about 25 billion euro for developing this aircraft. Airbus A380 wasn’t 

just an airplane; it was a status symbol and a point of pride for all Europe. Unfortunetely, during 12 

years of production, the demand for A380 is very low. Only 14 airlines worldwide, have A380 in their 

fleets. Even the airlines ordered A380 before, cancelled their orders in the last two years. The other 

issue for Airbus is, unlike other aircrafts,  even the second-hand market for the A380 does not exist. 

Airbus A380 became an aircraft; every passanger wanted to fly, but no airline wanted to buy. 

What are the main reasons of this low demand and cancellations? First of all, purchasing and 

operational cost of A380 is not easy to handle. Cost of acquiring the Airbus A380 is too high; the average 

cost of the aircraft was $450 million and its four-engine configuration and enormous weight (560,000kg) 

made it very expensive to operate. A380 operating costs estimated between $26,000 and $29,000 per 

hour, the rival long-range twin-engine aircrafts has an operational cost estimated between $11,000-

$15,000 per hour. 

One of the biggest disadvantage of the A380 is the enormous size of the aircraft. Its 

wingspan is almost 80 meters, likely size of a football pitch. Airports need to be reconfigured to 

accommodate A380. Preparing an airport for the A380 can cost millions dollars. New piers need 

to be constructed, separate gates installed, and runways extended to allow the giant jumbo to land. 

The bigger issue is terminal space, there isn’t enough space to park an A380 at most airport terminals. 

So A380 can only fly about 80 airports worldwide.  

Air cargo is an important revenue source for airlines. Another important disadvantage, a cargo 

version of A380 never built. When passenger yields are less for a route, cargo can create additional 

source. Also, belly-cargo space of A380 is also insufficient, because of its own weight and passenger 

luggage, A380 reaches its maximum weight before cargo fully loaded to her belly.  

The A380’s failure is a result of changing of airline preferences. Aviation world goes through 

smaller, more fuel efficient, much lighter all-composite aircrafts with new technology engines. 

Keywords: Airbus, A380, Operating Cost, Airport, Air Cargo, Fuel Efficient 
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EĞİTİMDE YENİ BİR YAKLAŞIM: “MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİNDE ZİHİN 
HARİTALARI VE SANATSAL FAALİYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ” 

 Öğrt. Oğuzhan KOSALI 
Mersin Üniversitesi 

     Öğrt. Başak KOSALI 
     Mersin Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizdeki kaliteli ve yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanması için meslek liselerine 
büyük sorumluluk düşmektedir. Bu ihtiyacın azalması için meslek lisesi öğrencilerinin, 
mesleki bilgi ve yeterlilikleri yüksek bir oranda kazanması gerekmektedir. Bunun yanında 
meslek liselerinin gelişen teknolojiyi ve Endüstri 4.0 hedeflerini yakalamaları da çok 
önemlidir. Bu çalışmamızla birlikte meslek bilgisi derslerinde var olan yöntemlerin dışında 
yeni bir öğretim yöntem ve tekniği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, meslek 
lisesinde öğrenim gören 13-18 yaş aralığındaki öğrencilerin mesleki beceri ve yeterlilikleri 
kazanmalarında problemlerin olduğu saptanması üzerine gerçekleştirilmiştir. Meslek bilgisi 
derslerindeki teorik bilgiler ile uygulamalı işlemlerin birbirini tamamlayamadığı, mesleki 
beceriler kazanılırken modern teknik ve teknolojilerin gerisinde kalınabileceği görüldüğünden 
bu çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, parça-bütün ilişkisini kavrayabilme ve 
problem çözme yaklaşımları konusunda sorunlar bulunmaktadır. Bunun yanında mesleki 
beceri ve yeterliliklerin kalıcı olması konusunda da eksiklikleri vardır. Çalışmanın amaçları 
doğrultunda öğrencilerin eleştirel düşünce ve problemlere çözümsel yaklaşımlar 
getirebilmeleri için meslek bilgisi derslerinde yeni beceri ve bilgileri kazandırmaya 
başlamadan önce zihin haritaları kullanarak hazırbuluşlulukları ortaya çıkarılacaktır. Ders 
faaliyetlerinin ilk 10 dakikası içinde öğrencilerin bireysel zihin haritası oluşturulması 
istenecektir. Bu araştırma, meslek liselerinde alan seçiminin yapılarak oluşturulan 10.sınıf 
düzeyinde ve dal seçiminin yapılarak oluşturulan 11.sınıf düzeyinde uygulanacaktır. Kalıcı 
öğrenmenin sağlanabilmesi ve zihinsel çıkarımların yapılabilmesi için öğrencinin birden fazla 
duyu organlarının aktif olarak kullanmak üzere zihin haritası uygulamasından sonra ilk 10 
dakika içinde kazandırılacak mesleki beceri ve bilgi hakkında hayal ettiklerini her öğrenci 
birer sanat unsuru kullanarak ifade edecektir. Daha sonra öğrenciler bu yaptıkları sanat 
öğesini önceden yaptıkları zihin haritasıyla ilişkilendireceklerdir. Bu yöntem her meslek 
bilgisi dersinin konusuyla ilişkilendirilmek üzere haftalık periyodik olarak devam edecektir. 
Yaptığımız tüm çalışmalar sonucunda kalıcı öğrenmenin sağlanabilmesi ve mesleki başarı 
düzeylerinin artırılması konusunda ilerleme sağlandığı somut bir biçimde ortaya konulmuştur. 
Günlük faaliyetlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme sonuçlarına göre olumlu yönde 
gelişen bir istatiksel tablo ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki beceriler, zihin haritası, sanatsal faaliyetler 
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ÖĞRENCİLERİN GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ 

ANALYSING STUDENTS’ LEVELS OF FEAR OF MISSING OUT DEVELOPMENTS 
(FoMO) 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞANLI 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERDOĞAN 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma üniversite  öğrencilerinde  gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO)’nun görülme 
sıklığını belirlemek ve gelişmeleri kaçırma korkusu düzeyleri ile öğrencinin çeşitli özellikleri 
arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak ve literatüre  bu alanda katkı sağlamak 
amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, üniversite öğrencilerinde FoMO ne düzeydedir ve üniversite 
öğrencilerinin FoMO düzeyleri ile çeşitli özellikleri arasında anlamlı farklılıklar varmıdır? 
sorularına cevap aranmıştır.  

Araştırmanın uygulama açısından kapsamını Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören  öğrenciler oluşturmaktadır. Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde öğrenim gören  öğrencilerin   sayısı 450’dir. Toplamda 346 kullanılabilir anketin 
elde edildiği çalışmada veriler, 02.05.2019-31.05.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin, en az bir sosyal medya hesabına ve akıllı 
telefona sahip olmaları ön koşulu aranmıştır. 

Araştırma verilerin toplanabilmesi için Przybylski tarafından geliştirilen FoMO ölçeği 
kullanılmıştır. 10 sorudan oluşan beşli likert tipi bir ölçeğin  Türkçe geçerlik-güvenirlilik 
çalışması Gökler vd.(2016) tarafından 200 üniversite öğrencisi örneklemi kullanılarak 
yapılmıştır. FoMO ölçeğinin güvenilirliği 0,80 olarak bulgulanmıştır.  Araştırmanın verileri  
SPSS (22.0) programıyla analiz edilmiştir.  

Yapılan analizler  neticesinde öğrencilerin FoMO düzeyleri 2,60 olarak bulgulanırken, t testi 
sonuçlarına göre cinsiyet ile FoMO düzeyi arasında anlamlılığa rastlanırken,  uyanır uyanmaz 
telefon kontrol etme, gece  telefonu kapatma ve yanında şarj cihazı taşıma değişkenleri ile  ve 
öğrencilerin FoMO düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.  Tek yönlü varyans 
analizi sonuçlarına göre ise yaşa, okunan bölüme, telefon günlük kontrol etme sayısına ve 
sosyal medya günlük kullanım süresi ile öğrencilerin FoMO düzeyleri arasında anlamlı 
farklılığa rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Akıllı Telefon Kullanımı, 
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ABSTRACT 
This study was carried out to determine the incidence of fear of missing out developments 
(FoMO) among university students and to determine whether there is a difference between the 
levels of (FoMO) and the various characteristics of the student and to contribute to the 
literature in this area. 

For this purpose, the questions “what is the level of FoMO in university students and are there 
any significant differences between the FoMO levels and various characteristics of university 
students?” were sought to be answered. The scope of the study consists of students studying at 
the Faculty of Health Sciences of Karamanoglu Mehmet Bey University. The number of 
students studying in the Faculty of Health Sciences is 450. A total of 346 usable 
questionnaires were obtained and the data were collected between 02.05.2019-31.05.2019. 
Students who agreed to participate in the study were required to have at least one social media 
account and smartphone.The FoMO scale developed by Przybylski was used to collect the 
research data. The validity-reliability study of a five-point Likert-type scale consisting of 10 
questions was conducted by Gokler et al (2016) using a sample of 200 university students. 
The reliability of the FoMO scale was found to be 0.80. The data of the study was analyzed 
by SPSS (22.0) program. 

As a result of the analyzes, while the FoMO levels of the students were found to be 2.60, 
according to the t test results, a significant difference was found between the gender and the 
FoMO level. According to the results of one-way analysis of variance, there was a significant 
difference between the age, the reading section, the number of daily checks of the phone and 
the daily use of social media and the FoMO levels of the students. 

Keywords: Fear of Missing Developments, FoMO, Smart Phone Use 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN 
TUTUMLARINI FARKLILAŞTIRAN ETKENLER 

THE FACTORS THAT MAKE THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT 
THE USE OF SOCIAL MEDIA 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞANLI 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERDOĞAN 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma üniversite  öğrencilerinin  sosyal medya tutumlarının belirlemek ve sosyal medya 
tutumlarının  ile öğrencilerin çeşitli özellikleri arasında farklılık olup olmadığını ortaya 
koymak ve literatüre  bu alanda katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, üniversite 
öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları hangi düzeydedir? ve  sosyal medyaya ilişkin 
tutumları demografik ve telefon kullanma özelliklerine göre farklılaşır mı? sorularına cevap 
aranmıştır.  

Araştırmanın uygulama açısından kapsamını Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören  öğrenciler oluşturmaktadır. Sağlık Bilimleri 
Fakültesinde öğrenim gören  öğrencilerin   sayısı 450’dir. Toplamda 346 kullanılabilir anketin 
elde edildiği çalışmada veriler, 02.05.2019-31.05.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin, en az bir sosyal medya hesabına ve akıllı 
telefona sahip olmaları ön koşulu aranmıştır. Araştırmanın verileri  SPSS (22.0) programıyla 
analiz edilmiştir.  

Araştırma verilerin toplanabilmesi için Otrar ve Argın  tarafından tarafından geliştirilen 
sosyal medya tutum ölçeği kullanılmıştır. 5’li likert tarzı, 23 sorudan oluşan ölçek 4 boyuttan 
oluşmaktadır. Sosyal medya tutum ölçeğinin ölçeğinin güvenilirliği 0,76 olarak 
bulgulanmıştır.   

Yapılan analizler  neticesinde öğrencilerin sosyal medya tutum düzeyleri  2,99 olarak 
bulgulanırken sosyal medya tutum ölçeğinin paylaşım ihtiyacı boyutunun en yüksek 
ortalamaya  (ort:3,25) sahip olduğu bulgulanmıştır.  En düşük ortalamaya sahip boyut ise 
sosyal yetkinlik boyutu (ort:2,55)  olarak bulgulanmıştır.  Yapılan  t testi sonuçlarına göre 
cinsiyet ile sosyal yetkinlik düzeyi arasında ve uyanır uyanmaz telefon kontrol etme durumu 
ile sosyal medya tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Yine 
öğrencilerin okudukları sınıf ile öğretim görevlileriyle iletişim boyutu arasında, yanlarında 
şarj cihazı taşıma ile sosyal yetkinlik boyutu arasında, sosyal medya günlük kullanım süresi 
ve telefon günlük kontrol etme sayılarıyla sosyal yetkinlik boyutu arasında istatistiksel 
anlamlılığa rastlanmıştır.  
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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the social media attitudes of university students and 
whether there is a difference between social media attitudes and various characteristics of 
students and contribute to the literature in this field. For this purpose, the questions “What 
level is the attitude of university students towards social media?, and Do their attitudes 
towards social media differ according to demographic and smart phone use characteristics?” 
were sought to be answered. 

The scope of the study for application consists of students studying at the Faculty of Health 
Sciences at Karamanoglu Mehmet Bey University. The number of students studying in the 
Faculty of Health Sciences is 450. In the study, total 346 usable questionnaires were obtained 
and the data were collected from 02.05.2019 to 31.05.2019. Students who agreed to 
participate in the study were required to have at least one social media account and smart 
phone. The data of the study was analyzed by SPSS (22.0) program. 

In order to collect research data “Social Media Attitude Scale” developed by Otrar and Argın 
was used. The 5-point Likert scale consists of 23 questions and 4 dimensions. The reliability 
of the social media attitude scale was found to be 0.76. As a result of the analysis, while 
social media attitude level of the students was found to be 2.99, it was found that the need to 
share dimension of social media attitude scale had the highest average (3.25). The lowest 
average dimension was found to be social competence dimension (mean: 2.55). According to 
the results of the t test, a statistically significant difference was found between gender and 
social competence dimension and between smart phone control when waking up and social 
media attitudes dimensions. Also, it was found that there was a statistical significance 
between dimension of the grades of students and dimension of the communication with the 
lecturers, between the dimension of carrying the charger with them and the social competence 
dimension, and the dimension of the time period of daily use of social media and the number 
of daily checking of the smart phones and social competency dimension. 

Keywords: Social Media Attitudes, Smart Phone Use, 
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ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖĞRETMENLERİN OKUL ETKİLİLİĞİ 
ALGISI, İŞE ANGAJE OLMA, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT ON THE 
TEACHERS' PERCEPTION OF SCHOOL EFFECTIVENESS, WORK ENGAGEMENT, 

JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CYNISIZM 
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLBAHAR 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmada algılanan yönetici desteğinin öğretmenlerin okul etkilliliği algısı, işe angaje 
olma, iş doyumu ve örgütsel sinizm üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak yanı sıra belirlenen 
kavramlar arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç bağlamında yapılan 
araştırma korelasyonel araştırma yöntemi niteliğindedir. Araştırma kapsamında Kırşehir İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî okullarda görev yapan 243 (%55,5) kadın öğretmen ve 
195 (%44,5) erkek öğretmen olmak üzere toplamda 438 öğretmenden toplanan veriler ile 
AMOS-25 paket programı kullanılarak bir yol analizi kurulmuştur. Yol analizi kurulmadan 
önce kullanılan 5 ölçek için ölçme modelleri doğrulayıcı faktör analizi yapılarak 
doğrulanmıştır. Ölçme modellerine ait uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir düzeyde 
olmasından dolayı her bir ölçek için toplam puan alınmıştır. “Algılanan Yönetici Desteği 
Ölçeği”, “Algılanan Okul Etkililiği Ölçeği”, “İşe Angaje Olma Ölçeği” ve “İş Doyumu Ölçeği” 
toplam puan alınarak yol modeline gözlenen değişken olarak eklenmiştir. “Örgütsel Sinizm 
Ölçeği” gizil değişken alınarak bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları gözlenen değişken 
olarak gizil değişkene bağlanmıştır. Araştırmada “Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği” bağımsız 
değişken ve diğer ölçekler bağımlı değişken olarak alınmış ve doğrudan etki değerleri 
incelenmiştir. Yol model kurulmadan önce ölçeklerin çoklu normal dağılımları incelenmiş ve 
normal dağılım varsayımını sağlamasından dolayı parametre kestirim yöntemi olarak 
maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood) seçilmiştir. Kurulan yol modelinin doğrulandığı, 
algılanan yönetici desteğinin diğer değişkenleri anlamlı şekilde yordadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Direkt etkilerin olduğu yol analizi sonucu etki düzeyleri incelendiğinde, algılanan 
yönetici desteğinin öğretmenlerin algılanan okul etkililiği üzerindeki doğrudan etkisi 0.43, 
öğretmenlik iş doyumu üzerindeki doğrudan etkisi 0.19, işe angaje olma üzerindeki doğrudan 
etkisi 0.24 ve örgütsel sinizm üzerindeki doğrudan etkisi -0.55 olarak hesaplanmıştır. Algılanan 
yönetici desteğinin sadece örgütsel sinizm üzerinde negatif etki düzeyine sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan yönetici desteğinin örgütsel sinizm alt faktörlerinden bilişsel 
boyutu -0.50 düzeyinde, duyuşsal boyutu -0.37 düzeyinde ve davranışsal boyutu -0.35 
düzeyinde etkilediği görülmektedir. Örgütsel Sinizm Ölçeği ile diğer ölçekler arasındaki 
korelasyon değerleri incelendiğinde, algılanan yönetici desteği ve algılanan okul etkililiği ile 
örgütsel sinizm arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. İşe angaje olma ve öğretmenlik iş doyumu ile örgütsel sinizm arasında negatif 
yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 

In this study, it is aimed to reveal the effect of perceived supervisor support on teachers' 
perception of school effectiveness, work engagement, job satisfaction and organizational 
cynicism, as well as to determine the relationship between these concepts. For this purpose, the 
research is a correlational research method. Within the scope of the research, a road analysis 
was established by using AMOS-25 package program with the data collected from a total of 
438 teachers, 243 (55.5%) female teachers and 195 (44.5%) male teachers working in the 
official schools of Kırşehir Provincial Directorate of National Education. Before the path 
analysis was established, the measurement models for the 5 scales used were verified by 
confirmatory factor analysis. As the fit index values of the measurement models were 
acceptable, total score was taken for each scale. “Perceived Supervisor Support Scale”, 
”Perceived School Effectiveness Scale”, “Engagement to Work Scale” and “Job Satisfaction 
Scale” were added to the road model as the observed variable. The “Organizational Cynicism 
Scale” was taken as latent variable and its cognitive, affective and behavioral dimensions were 
connected to latent variable. In the study, “Perceived Supervisor Support Scale” was taken as 
independent variable and other scales as dependent variable and direct effect values were 
examined. Before constructing the path model, multiple normal distributions of the scales were 
examined and maximum likelihood was chosen as the parameter estimation method since it 
provided the assumption of normal distribution. It was concluded that the established road 
model was validated and perceived supervisor support significantly predicted other variables. 
When the effect levels were examined as a result of the path analysis with direct effects, the 
direct effect of perceived supervisor support on teachers' perceived school effectiveness was 
0.43, the direct effect on teacher job satisfaction was 0.19, the direct effect on work engagement 
was 0.24 and the direct effect on organizational cynicism was -0.55. It was concluded that 
perceived supervisor support only has a negative effect on organizational cynicism. It is seen 
that perceived supervisor support affects cognitive dimension -0.50 level, affective dimension 
-0.37 level and behavioral dimension -0.35 level, one of the sub-factors of organizational
cynicism. When the correlation values between Organizational Cynicism Scale and other scales
were examined, it was concluded that there was a negatively moderate level of significant
relationship between perceived supervisor support and perceived school effectiveness and
organizational cynicism. It has been found that there is a negatively low level of significant
relationship between engagement and teaching job satisfaction and organizational cynicism.

Keywords: Perceptions of teachers, supervisor support, school effectiveness, work 
engagement, job satisfaction, organizational cynicism, path analysis. 
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TUNCEL ALTINKÖPRÜ’NÜN “SERÜVEN PEŞİNDE” 

DİZİSİNDE YER ALAN EĞİTSEL İLETİLER 

EDUCATIONAL MESSAGES IN “SERÜVEN PEŞİNDE” OF TUNCEL ALTINKÖPRÜ 

Hacer YILMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mahmut YAKAR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

ÖZET 

Çocuklar için kaleme alınan eserlerde sunulan iletilerin çocuk okurun kişilik gelişiminde 
önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Tuncel 
Altınköprü’nün çocuklar için kaleme aldığı Serüven Peşinde adlı dizisinde yer alan eğitsel 
iletileri ve bu iletilerin kategorilere göre dağılımını tespit etmektir. Literatürde Tuncel 
Altınköprü’nün eserleriyle ilgili herhangi bir çalışmanın var olmaması bu çalışmanın da 
hareket noktasını oluşturmaktadır. Doküman analizi deseniyle kurgulanan çalışmada 
Altınköprü’nün Serüven Peşinde adlı dizisi incelenen dokümanları oluşturmaktadır. Bu 
eserler önce betimsel analize tabi tutulmuş, ardından elde edilen veri seti üzerinde içerik 
analizi yapılmıştır. Tespit edilen eğitsel iletiler kategorilere ayrılmış, sonrasında bu 
kategoriler de alt başlıklara bölünmüştür. Ayrıca Tuncel Altınköprü ile eserleri ve eserlerini 
kaleme alma süreci ile ilgili yarı yapılandırılmış bir görüşme yapılmış, analizler yapılırken bu 
görüşmeden elde edilen verilerden de yararlanılmıştır. 

Çalışma sonucunda Altınköprü’nün eserlerinin eğitsel iletiler bağlamında zengin bir içeriğe 
sahip olduğu; bu iletilerin kişisel gelişimi destekleyen iletiler, toplumsal gelişimi destekleyen 
iletiler, ulusal düşüncenin gelişimini destekleyen iletiler, dinî gelişimi destekleyen iletiler, 
çevre bilincini geliştirmeye yönelik iletiler ve evrensel düşüncenin gelişimini destekleyen 
iletiler başlıkları altında yer aldığı ve Altınköprü’nün eserlerinin çocuğun kişisel gelişimine 
katkı sağlayabilecek iletiler içerdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, fantastik edebiyat, eğitsel ileti, Tuncel Altınköprü. 

 Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mahmut YAKAR’ın danışmalığında Hacer Yılmaz tarafından kaleme alınan aynı
isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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ABSTRACT 

The messages presented in the works written for children are thought to have a significant 
effect on the personality development of the child-reader. In this context, the aim of the study 
is to determine the educational messages and the distribution of these messages according to 
the categories in the series called Serüven Peşinde, written by Tuncel Altınköprü for children. 
The absence of any studies on the works of Tuncel Altınköprü constitutes the starting point of 
this study. In the study, which is designed with document analysis pattern, Altınköprü's 
Serüven Peşinde series constitutes the examined documents. These works were subjected to 
descriptive analysis and then content analysis was performed on the data set obtained. The 
identified educational messages were divided into categories and then these categories were 
subdivided. In addition, a semi-structured interview was held with Tuncel Altınköprü about 
his works and the process of writing his works, and the data obtained from this interview were 
used during the analyzes. 

As a result of the study, it is concluded that Altınköprü's works have a rich content in the 
context of educational messages; These messages are classified under the headings of 
messages that support personal development, social development, the development of national 
thought, religious development, environmental awareness, and messages that support the 
development of universal thought. was determined. 

Key Words: Children's Literature, Fantasy Literature, Educational Message, Tuncel 
Altınköprü. 
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PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI 
DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
(MALATYA İLİ ÖRNEĞİ) 

EVALUATION OF PROSPECTIVE TEACHERS 'BEHAVIORS ON PEDAGOGIC 
FORMATION EDUCATION (EXAMPLE OF MALATYA PROVINCE) 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Yansıtıcı düşünme, geçmiş, şu an ve gelecek arasında bağlantı kurmayı sağlayan bilişsel bir 
farkındalıktır. Yansıtıcı düşünme olumlu duygular oluşturma ve geliştirmeyi amaçlar. 
Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumluluk almalarını sağlar. Yansıtıcı düşünme yoluyla 
öğrenciler deneyimleri üzerinde düşünür, yaptıklarının farkına varır ve böylece deneyimleri 
yoluyla öğrenirler. Bu bağlamda yetişecek öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünme 
becerilerinin gelişimi önem arz etmektedir. Çünkü yansıtma, farklı deneyim ve fikirler arasında 
kurulan bağlantılara yönelik anlayışların ortaya çıkartılmasında problem çözme ve sorgulama 
becerilerinin kullanıldığı anlam oluşturma sürecidir. 
Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme 
becerilerine yönelik davranışlarını değerlendirmektir. Bu doğrultuda eğitim fakülte pedagojik 
formasyon eğitimi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine yönelik davranışlarının 
cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırmanın evrenini Malatya İnönü Üniversitesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi öğrencileri 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise yine bu birimde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Başol ve Gencel tarafından geliştirilen “Yansıtıcı 
Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li likert tipi ölçek 16 maddeden 
oluşmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek araştırmacılar tarafından 
uygulandıktan sonra veriler bilgisayara aktarılarak istatistik programıyla analiz edilmiştir. 
Verilerin hesaplanmasında cinsiyet değişkeni için t testi, bölüm değişkeni için ise anova 
testinden yararlanılmıştır. Hesaplamaların sonunda bazı maddelerde değişkenler açısından 
farklılıklar bulunmuş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düşünme becerisi, yansıtıcı düşünme, öğretmen adayı 
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ABSTRACT 

Reflective thinking is a cognitive awareness that enables the connection between past, present 
and future. Reflective thinking aims to create and develop positive emotions. It enables students 
to take responsibility for their own learning. Through reflective thinking, students reflect on 
their experience, become aware of what they are doing, and thus learn through their experience. 
In this context, the development of reflective thinking skills is important for prospective 
teachers. Because reflection is the process of creating meaning in which problem solving and 
questioning skills are used to uncover the understanding of the connections established between 
different experiences and ideas. 
The aim of this study is to evaluate the pre-service teachers' behaviors towards reflective 
thinking skills. In this direction, it has been tried to determine whether the attitudes of the 
prospective teachers of education faculty pedagogical formation education towards reflective 
thinking skills differ in terms of gender and department variables. The population of the study 
consists of Pedagogical Formation Education students of Malatya İnönü University. The sample 
consists of the students studying in this unit. In the study, Reflective Thinking Level 
Determination Scale which developed by Başol and Gencel was used as data collection tool. 
The 5-point Likert scale consists of 16 items. After the validity and reliability study was applied 
by the researchers, the data were transferred to the computer and analyzed with the statistical 
program. In the calculation of the data, t test was used for gender variable and anova test was 
used for department variable. At the end of the calculations, differences were found and 
interpreted in some items. 

Key words: Thinking skills, reflective thinking, prospective teachers 
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ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON 
EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİMİ PLANLAYABİLME YETERLİKLERİNE 

KATKISI 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretmen adaylarına ilgili temel kavramları; öğretim-öğrenme 
ilkelerini, modellerini, stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini; öğretimde hedef ve amaç 
belirlemeyi; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesini; öğretim materyallerini; 
öğretimin planlanmasını ve öğretim planlarını; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları; sınıf içi 
öğrenmelerin değerlendirilmesini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.  

Bu araştırmada; öğretim ilke ve yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının öğretimi 
planlayabilme yeterliğine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Bölümü öğrencilerinin görüşleri, araştırmacılar tarafından 
hazırlanan görüşme formu aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmaya 25 öğrenci katılmıştır. 
Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yönteminden 
yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretim ilke ve yöntemleri, plan, öğretmen adayı 

ABSTRACT 

Basic principles of teaching principles and methods; teaching-learning principles, models, 
strategies, methods and techniques; setting goals and objectives in teaching; content selection 
and regulation in teaching and learning; teaching materials; planning of instruction and teaching 
plans; theories and approaches about teaching; this course aims to teach the assessment of 
classroom learning. 

The aim of this study is to determine the contribution of the teaching principles and methods 
course to the adequacy of prospective teachers to plan teaching. For this purpose, the opinions 
of İnönü University Pedagogical Formation Education students were determined through an 
interview form prepared by the researchers. 25 students participated in the study. The 
descriptive analysis method used in qualitative research was used to analyze the data.  

Key words: Teaching principles and methods, plan, prospective teachers 
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ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİNİN PEDAGOJİK FORMASYON 
EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİ UYGULAYABİLME 

YETERLİKLERİNE KATKISI 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
İnönü Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretmen adaylarına ilgili temel kavramları; öğretim-öğrenme 
ilkelerini, modellerini, stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini; öğretimde hedef ve amaç 
belirlemeyi; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesini; öğretim materyallerini; 
öğretimin planlanmasını ve öğretim planlarını; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları; sınıf içi 
öğrenmelerin değerlendirilmesini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.  

Bu araştırmada; öğretim ilke ve yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının öğretimi 
uygulayabilme, öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme ve sınıf içi değerlendirme 
yeterliliklerine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İnönü Üniversitesi Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Bölümü öğrencilerinin görüşleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
görüşme formu aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmaya 25 öğrenci katılmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim ilke ve yöntemleri dersi, öğretim yöntem ve teknikleri, 
değerlendirme 

ABSTRACT 

Basic principles of teaching principles and methods; teaching-learning principles, models, 
strategies, methods and techniques; setting goals and objectives in teaching; content selection 
and regulation in teaching and learning; teaching materials; planning of instruction and teaching 
plans; theories and approaches about teaching; this course aims to teach the assessment of 
classroom learning. 

The aim of this course is to determine the contribution of the teaching principles and methods 
course to the prospective teachers' ability to apply teaching, to use teaching methods and 
techniques, and to assess classroom competencies. For this purpose, the opinions of İnönü 
University Pedagogical Formation Education students were determined through an interview 
form prepared by the researchers. 25 students participated in the study. The descriptive analysis 
method used in qualitative research was used to analyze the data.  

Key words: Teaching principles and methods, teaching methods and techniques, evaluation 
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DİVAN ŞİİRİNDE TOPRAK BURÇLARI 
SOIL HOROSCOPES IN DIVAN POETRY 

Gülnihal AŞCI 
Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 
‘Anâsır-ı erba‘a adı verilen dört temel unsurdan biri olan toprak, yerkürenin üzerini kaplayan 
katı madde anlamındadır. Toprak, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. İnsanın 
doğumundan ölümüne kadar toprakla bağlantısı bulunmaktadır. Toprağın bu şekilde insan 
hayatında yer alması, zamanla yazılı kaynaklarda kullanılmasına neden olmuştur. İnsanlar 
hemen hemen her şeyi onunla ilişkilendirmeye başlamışlardır. 
Edebî metinlerin çoğunda toprakla ilgili unsurlara çeşitli sebeplerle yer verilmiştir. Divan 
şairleri; toprağın hakirliği, rengi, ilk insan olan Hz. Âdemi ve ölümü hatırlatması gibi 
özelliklerinden etkilenerek bunları şiirlerinde işlemişlerdir. Ayrıca toprağın âşık ve sevgiliyle 
ilgisine de değinmişlerdir. 
Burç, “Güneş’in bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli 
sembollerle gösterilen on iki takımyıldızından her biri.” anlamına gelmektedir. Divan 
edebiyatında, burçlar farklı anlamlarla kendisine yer bulmuştur. Ayrıca burçların her biri, 
divan edebiyatında farklı özellikleriyle birer sembol olarak da ele alınmıştır. Burçlar, tarih 
boyunca dört unsurla ilişkilendirilmiştir. Toprak burçları olan Sevr (Boğa), Sünbüle (Başak) 
ve Cedî/ Cedy (Oğlak) de değişik özellikleri ve anlamlarıyla divanlarda yer almışlardır. 
Çalışmamızda; öncelikle toprak kelimesinin anlamı, kökeni, ‘anâsır-ı erba‘adaki ve divan 
edebiyatındaki yeri üzerinde durulacaktır. Daha sonra burç kelimesinin tanımına ve 
özelliklerine yer verilerek divan edebiyatında burçların hangi yönleriyle işlendiği belirtilmeye 
çalışılacaktır. Toprak ve burçlarla ilgili verilen bilgilerin ardından; toprak burçları olan Sevr 
(Boğa), Sünbüle (Başak) ve Cedî/ Cedy (Oğlak)’in tanım ve özelliklerine değinilecek, toprak 
burçlarının XIV-XIX. yüzyıllara ait olan seçtiğimiz divanlarda hangi şekillerde yer aldığı 
incelenecek ve divan şiirindeki hâllerine seçilen beyit örneklerinden yararlanılarak dikkat 
çekilecektir. Ayrıca tablo yardımıyla Sevr, Sünbüle ve Cedî/ Cedy kelimelerinin divanlarda ne 
kadar sıklıkta geçtiği belirtilecektir. Amacımız, toprak burçlarının -verilen açıklamalar ve 
örnekler dâhilinde- divan şiirindeki kullanımına dair bilgilere ulaşmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, toprak, burç, toprak burçları. 
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ABSTRACT 
Soil, which is one of the four basic elements called ‘anâsır-ı erba‘a, means solid matter 
covering the earth. Soil has an important place in human life. Human beings are connected to 
the earth from birth to death. The existence of soil in human life in this way has caused it to 
be used in written sources over time. People have started to associate almost everything with 
it.  
In many of the literary texts, elements related to the soil have been included for various 
reasons. Because of its aspects such as its worthlessness, color, making the first human being 
Âdem remember and death, Divan poets have been affected by soil and processed it in their 
poems. Besides, they mentioned to the relation of the soil to the beloved and lover.  
The horoscope means “each of the twelve constellations indicated by certain symbols that the 
orbit the sun is thought to have followed in a year passes through them”. In Divan literature, 
horoscopes have found a place for themselves with different meanings. In addition, each of 
the horoscopes has been treated as a symbol with different characteristics in divan literature. 
Horoscopes have been associated with four elements throughout history. Sevr (Taurus), 
Sünbüle (Virgo) and Cedî/ Cedy (Capricorn), which are soil symbols, have taken place in 
divans with their different features and meanings.  
In our study; first of all, the meaning of soil, its origin, its place in ‘anâsır-ı erba‘a and divan 
literature will be emphasized. Later, the definition and characteristics of the word horoscope 
will be tried to indicate which aspects of horoscopes are processed in divan literature. After 
the information given about the soil and horoscopes; definition and characteristics of soil 
horoscopes such as Sevr (Taurus), Sünbüle (Virgo) and Cedî/ Cedy (Capricorn) will be 
mentioned, the forms of soil horoscopes in the divans of the XIV-XIXth centuries will be 
examined and attention will be drawn to the state of them in divan poetry by utilizing selected 
couplet samples. In addition, with the help of the table, it will be stated how often the words 
Sevr, Sünbüle and Cedî/ Cedy are used in the divans. Our aim is to get information about the 
use of soil horoscopes in divan poetry -within the given explanations and examples-.  

Keywords: Divan poetry, soil, horoscope, soil horoscopes. 
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XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE PERİ VE PERİYLE İLGİLİ İNANIŞLAR
FAIRY AND BELIEFS RELATED TO FAIRY IN XVIIIth CENTURY DIVAN POEM 

Gülnevil AŞCI 
Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 
Divan şairi, evrende var olan her türlü ögeyi şiiri için malzeme olarak görür. O, içinde 
yaşadığı toplum ve çevreden edindiği bilgileri hayal dünyasında -sanatkârlığı ölçüsünde- 
biçimlendirerek beğenilere sunar. Yani divan şiiri, şairinin hem dış hem de iç dünyasının 
yansıması görünümündedir. Dış dünyadaki olaylar, durumlar vb. şairin iç dünyasını anlatmak 
için kullandığı birer araç durumundadır.  
Hayattan beslenerek gelişim gösteren divan şiirinin, günlük yaşam ve halk kültürü 
bakımından zengin olduğu dönemlerden biri XVIII. yüzyıldır. Çünkü önceki yüzyıllarda 
etkisini hissettirmeye başlayan yerlileşme, bu asrın divan edebiyatını şekillendiren 
anlayışların arasında yer almaktadır. Mahallîleşmeyle birlikte gerçeğe ilgi arttığından divan 
şiirinin günlük yaşamla bağları daha da güçlenir. Divan şairleri; sokaktaki insanı, hayata dair 
beklentileri, dönemin eğlence anlayışını, gelenek ve görenekleri bazen halkın dili olan sade 
söyleyiş, deyim ve atasözleriyle bazense hece ölçüsü kullanılarak yazılmış bir koşmayla dile 
getirirler. Böyle özelliklere sahip olan XVIII. yüzyıl divan şiirinde, halk kültürü kapsamında 
değerlendirilmesi gereken olağanüstü varlıklara dair halk inanışlarının izlerine rastlamak 
şaşırtıcı değildir. 
İnsanoğlunun bilinmeyene karşı duyduğu korku ve onu anlamlandırma süreci kimi zaman 
doğaüstü varlıkların kabulüyle son bulur. İnsanlar; peri, cadı, karakoncolos vb. olağanüstü 
yaratıkların belirli özellikleri olduğuna, onlardan korunmak için yapılması ve yapılmaması 
gereken bazı davranışlar bulunduğuna inanırlar. 
Cinlerin, alımlı ve güzel olduğuna inanılan dişilerine peri adı verilmektedir. Divan şiirinde sık 
sık işlenen peri, çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. XVIII. yüzyıl divan şiiriyle sınırlandırılmış 
çalışmamızda; yüzyıl ve edebiyatıyla ilgili kısaca bilgi verildikten sonra perinin tanımı yapılıp 
diğer masalsı ögelerle ilgisi, sevgiliyle bağlantısı, etrafında oluşan inanışlar anlatılacaktır. 
Yüzyılda yazılmış olan kırk divanının taranmasıyla belirlenen örnek beyit/ bentler 
doğrultusunda konunun divan şairleri tarafından nasıl ele alındığı ve onların hayatla bağı 
ortaya konulmaya, dönem insanının peri gibi doğaüstü bir varlığa bakış açısı açıklanmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peri, divan şiiri, halk inanışları. 
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ABSTRACT 
The Divan poet considers every element of the universe as a material for its poetry. She/He 
forms the knowledge gaining from the society and environment in which they live in their 
dream world -to the extent of their artistry- and presents it to the likings. That is, divan poetry 
is in the appearance of a reflection of both the external and internal world. Events, situations, 
etc. in the external world are in a situation of tool used by the poet to describe his inner world. 
One of the periods in which Divan poetry, which develops by nourishing from life, is rich in 
terms of daily life and folk culture is the XVIIIth century. Because the indigenization that 
began to make its impact in the previous centuries is among the insights that shaped the divan 
literature of this century. As interest in reality increases with indigenization, the ties of divan 
poetry with daily life become stronger. Divan poets; They express the people on the street, 
their expectations about life, the sense of entertainment of the period, their customs and 
traditions, sometimes with the idioms, proverbs and simple utterance that are folk’s language, 
sometimes with “koşma” written in syllabic meter. In the XVIIIth century divan poetry that 
has such characteristics, it is not surprising to find traces of folk beliefs about extraordinary 
beings that should be considered within the context of folk culture.  
Mankind’s fear of the unknown and the process of making sense of it sometimes end with the 
acceptance of supernatural beings. People believe that there are certain characteristics of 
extraordinary creatures such as fairy, witch, black bogy etc., and that there are certain 
behaviors that should and should not be done to protect from them. 
The females of the gins, who are believed to be attractive and beautiful, are called fairies. The 
Fairy, which is often rendered in Divan poetry, is dealt with in various aspects. In our study, 
which is limited to XVIIIth Century divan poetry, after giving brief information about century 
and its literature, the definition of fairy will be made and its relation to other fairy-tale 
elements, its connection with the lover, and the beliefs formed around it will be explained. In 
line with the sample couplets/verses determined by the screening of the forty divans written in 
the century, it will be tried to explain how the subject is handled by the divan poets and their 
connection to life, and to explain the perspective of the people of the period to a supernatural 
being like a fairy. 

Key words: Fairy, divan poetry, folk beliefs. 
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V.V. MAYAKOVSKİY’NİN  “İYİ NEDİR VE KÖTÜ NEDİR?” ADLI ŞİİRİNDE
METNE BAĞLI KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLERİN ANALİZİ 

ANALYSIS OF CONTEXTUAL ANTONYMS IN V.V. MAYAKOVSKY’S POEM 
ENTITLED “WHAT IS GOOD AND WHAT IS BAD?” 

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ELTUT KALENDER 
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 
XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan zaman dilimi Rus edebiyatında
“gümüş çağ” olarak bilinmektedir. Rus edebiyatında sembolizm, akmeizm ve futurizm olmak
üzere “gümüş çağ”da üç edebi akımdan söz edilir. Bal’mont, Sologub, Bryusov, Blok,
Gumilyov, Ahmatova, Mandel’ştam, Voloşin, Tsvetayeva, Severyanin, Yesenin,
Mayakovskiy ve daha pek çok şair Rus şiirinin yeniden ivme kazandığı bu dönemin farklı
akımlarını benimseyen önemli isimleri olmuştur.
Oyun yazarlığı ve aktörlük yapmış olan Vladimir Vladimiroviç Mayakovskiy XX. yüzyıl Rus
şiirine kübofuturist kimliği ile damgasını vurmuştur. Mayakovskiy, ömrünün son yirmi
yılında önemli edebi eserlere imza atmış ve otuz yedi yaşında hayatına son vermiştir. Kısa
hayatının son yıllarına yaklaştığında Mayakovskiy “son eğlencem” diye adlandırdığı çocuk
edebiyatına yönelmiş ve birçok didaktik öykü ve şiir yazmıştır.
Çalışmamız için Mayakovskiy’nin didaktik çocuk şiirlerinden “İyi Nedir ve Kötü Nedir?” adlı
şiiri seçilmiştir. Söz konusu eserde bir çocuğun babasına yönelttiği sorudan yola çıkarak
babanın çocuğa verdiği cevap manzum hikâye gibi kaleme alınmıştır. Şiirde “iyi” ve “kötü”
kavramları baba tarafından örneklerle çocuğa anlatılmaktadır.
Bu çalışmada, kısaca Mayakovskiy’den ve çocuk edebiyatı türünde verdiği eserlerden
bahsettikten sonra, incelemeye konu olan metinde babanın “iyi” ve “kötü” kavramları için
çocuğa verdiği örnekler çerçevesinde metne bağlı karşıt anlamlı sözcüklerin tespit edilerek
analizinin yapılması hedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mayakovskiy, gümüş çağ, çocuk edebiyatı, “İyi Nedir ve Kötü Nedir?”, 
metne bağlı karşıt anlamlı sözcükler. 

Sayfa 101www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

ABSTRACT 
The period of time including end of XIX.century and the first quarter of XX. century is 
known as the “silver age” in Russian literature. Three literary movements in Russian literature 
are mentioned such as symbolism, acmeism and futurism. Balmont, Sologub, Bryusov, Blok, 
Gumilev, Akhmatova, Mandelstam, Voloshin, Tsvetaeva, Severyanin, Yesenin, Mayakovsky  

and many other poets had been important names, accepting different movements of this 
period, when Russian poetry is on the rise again. 
Vladimir Vladimirovich Mayakovsky, acting as a playwright and actor, left his mark on 
Russian poetry with his cubofuturistic identity. Mayakovsky wrote important literary works 
over the last twenty years of his life and ended his life at the age of thirty-seven. Toward the 
end of his short life, Mayakovsky turned to children's literature, which he called "my last 
entertainment", and wrote many didactic stories and poems. 
For our study, poem of Mayakovsky entitled “What is Good and What is Bad?” was chosen 
among his children’s didactic poems. In the work in question, a father’s answer to his child, 
based on a question posed to him by his child, is written as a verse story. In the poem, the 
concepts of “good” and “bad” are explained by the father to the child with examples. 
In this study, after briefly mentioning Mayakovsky and his works in children’s literature, it is 
aimed to analyse by determining antonyms releated to context within the framework of the 
examples given by the father to the child for the concepts of “good” and “bad”. 

Keywords: Mayakovsky, silver age, children’s literature, “What is Good and What is Bad?”, 
contextual antonyms. 
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FITNAT HANIM’IN GAZELLERİNDE BİR GÜZELLİK UNSURU OLARAK 
“HATT” 

FLUFF AS A COMPONENT OF BEAUTY IN FITNAT HANIM'S GAZELS 
Dr. Öğr. Üyesi Belde AKA 

Çağ Üniversitesi 

ÖZET 
Zübeyde Fıtnat Hanım, XVIII. yüzyılda yaşamış kadın şairlerdendir. Osmanlı devrinde şiir 
yazan pek çok kadın şair gibi iyi bir aileden geldiği bilinen Fıtnat Hanım, Şeyhülislam 
Mehmet Esad Efendi’nin kızıdır. Ailesinin edebiyat ve özellikle şiirle meşgul olduğu 
kaynaklarda yer alan bilgiler arasındadır. Fıtnat Hanım’ın babası ve kardeşine yazdığı 
nazireler bu isimlerin onun şiirine olan etkisini ortaya koymaktadır.   
Kadın Divan şairleri arasında şiir gücüyle ön plana çıkan Fıtnat Hanım’ın divanında yer alan 
gazelleri incelendiğinde, sevgilinin güzellik unsurlarına sıklıkla yer verdiği görülmektedir. Bu 
unsurlardan biri de “hatt”tır.  
Sözlüklerde “çizgi, satır, yazı” gibi karşılıklarla da yer alan “hatt”, Divan şiirinde daha çok 
sevgilinin güzellik unsuru olarak “ayva tüyü” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Yüzde 
yeni çıkan bıyık ve sakalı niteleyen bu sözcük, şiirde sevgilinin yüzü, yanağı, beni ve 
dudaklarıyla ilişkilendirilerek yer almıştır. Hattın güzel kokusu da şairler tarafından türlü 
ilgilerle söz konusu edilmiştir. Divan şiiri geleneğinde yeşil renkte ve yeni çıkmışken 
güzelliğe işaret eden hatt, sakala dönüştüğünde ise güzelliği gölgeleyen bir unsur olarak 
nitelendirilmiştir.  
Divan şiirinin benzetme ve hayal dünyası göz önünde bulundurulduğunda, kalemi eline alan 
şairin ister kadın ister erkek olsun sevgiliyi benzer mazmunlar yoluyla ifade ettikleri 
söylenegelmiştir. Bu çalışmada Fıtnat Hanım’ın, “hatt” unsurunu gazellerinde nasıl ele aldığı, 
hangi söz ve anlam sanatlarıyla ilişkilendirdiği incelenecektir. Şairin söz konusu unsura 
ilişkin farklı bir anlam ya da söyleyişte bulunup bulunmadığı çalışmada cevap aranacak 
sorulardandır. Böylelikle Divan şiirinde şairlik rolü konusuna da Fıtnat Hanım’ın gazellerinde 
yer alan hatt unsuru özelinde yorum getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Divan şiiri, Fıtnat Hanım, sevgili, güzellik, hatt. 
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ABSTRACT 
Zübeyde Fıtnat Hanım is one of the women poets who lived in 18th century. Fıtnat Hanım, 
who is known to come from a prosperous family like many women poets having written 
poems in the Ottoman period, is the daughter of Şeyhülislam Mehmet Esad Efendi. Her 
family is noted for being engaged in literature and especially poetry. The nazires written by 
Fıtnat Hanım to her father and brother reveal the influence of these names on her poetry. 
Fıtnat Hanım who came to the forefront among female Divan poets with the competency of 
poetry when the gazels are examined, it is seen that she frequently uses the beauty 
components of the lover. One of these components is the “fluff”.  
Fluff is also included in the dictionaries with the meaning of "line, writing"; but in Divan 
poetry, it was mostly used as the beauty component of the lover to mean the feather on the 
face. This word, which describes the new mustache and beard, has appeared in the poem in 
relation to the lover's face, cheek, mole and lips. The fragrance of the fluff was also 
mentioned by the poets with various interests. The fluff indicates beauty when it is green and 
fresh in Divan poetry tradition; but when it is a beard, it is defined as a component that 
shadows beauty. 
Considering the analogy and imagination of Divan poetry, it has been said that when the poet 
takes the pen, whether woman or man, they express the lover through similar mazmuns. In 
this study, how Fıtnat Hanım mentioned the fluff in her gazels and which words and meanings 
she associates this component with will be examined. Whether the poet makes a different 
meaning or saying about this component is one of the questions to be answered in the study. 
In this way, it will be tried to comment on the role of poet in Divan poetry in line with the 
fluff in Fıtnat Hanım's gazels. 

Keywords: Divan poetry, Fıtnat Hanım, lover, beauty, fluff. 
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FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE 

UYGULAMASI 

BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR CONTROL METHODS AND APPLICATIONS 

Alban Exauce Mouandza Mboungou 
Marmara üniversitesi

ÖZET 

Motor kontrolü, endüstriyel sistem mühendisliği alanındaki en ilginç çalışma konularından 

biridir. Günümüzde, endüstriyel bilişim, mekanik ve elektronik alanındaki enerjinin 

kullanımıyla ilgili zorluklarla birleştiğimiz gelişmelerle birlikte, yeni motor türlerinin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çok fazla enerji tüketmeden ve bakım maliyetini 

düşürmeden en iyi şekilde çalışabilme. Bu, fırçasız motorların nasıl geliştirildiğinden dolayı, 

arıza ve bakım riskini önemli ölçüde azaltan yoksundurlar. Daha sonra, bu tip motor oldukça 

yüksek motor torku geliştirir ve bu da asenkron motor için iyi bir alternatiftir. Bobin içindeki 

elektrik akımını değiştirmek için fırçalar ve mekanik anahtarlarla donatılmamış, bu eyleme 

izin vermek için yeni elektronik sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler sadece anahtarlamaya 

izin vermekle kalmaz, aynı zamanda motorun kendisini de kontrol eder. Bizim görevimiz, bu 

motorların farklı kontrol tiplerini sunmak ve hassas bir fırçasız motor durumu için bir hız 

kontrol sistemi gerçekleştirmektir. Fırçasız motorlar sensörler kullanılarak kontrol edilebilir. 

Kontrolü sensörsüz kullanacağız çünkü bu durumun olmaması, sensörlerin ve sensörlerin 

beslendiği elektrik kablolarının neden olacağı sorunların riskini azalttığı için daha avantajlıdır. 

Aynı zamanda motorun büyüklüğü üzerinde avantaj sağlayan etkileri olan motorun büyüklüğü 

azalır. 

Anahtar Kelimeler: Fırçasız doğru akım motorları, Sensorsüz kontrol, Darbe genişliği 
modülasyonu
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ABSTRACT 

Electrical Motor control is one of the most interesting subjects of study in the field of 

industrial systems engineering. Today, with the developments we are witnessing in the field 

of industrial computing, mechanics and electronics combined with the challenges associated 

with the use of energy, it becomes necessary to develop new types of engines that are able to 

operate optimally without consuming a lot of energy and reducing the cost of maintenance. 

This is how the brushless motors have been developed because they are devoid of which 

reduces the risk of breakdowns and maintenance in a considerable way. Then, this type of 

motor develops quite high motor torque, which makes it a good replacement for the 

asynchronous motor. Not equipped with brushes and mechanical switches to switch the 

electrical current inside the coils, new electronic systems have been developed to allow this 

action. These systems not only allow switching but also control the engine itself. Our job is to 

present the different types of control of these motors and to realize a speed control system for 

a precise case of brushless motors. Brushless motors can be controlled using sensors or not. 

We will use the control without sensors because it is more advantageous insofar as the 

absence reduces the risks of problems due to the sensors and the electric cables supplying the 

sensors. Also the size of the engine decreases which has advantageous effects on the size of 

the engine. 

Keywords: Brushless direct current motors, sensorless control,pulse width modulati
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KONDİLOMATOZ VAKALARININ ALIŞKANLIĞA VE DEMOGRAFİYE BAĞLI 
ÖZELLİKLERLE BAĞINTISININ KÜME NİTELEME VE ETRAFLI SINAMA 

YAKLAŞIMLARINA DAYANARAK İNCELENMESİ 

CLUSTER EVALUATION AND EXHAUSTIVE SEARCH BASED INVESTIGATION OF 
RELATIONSHIP BETWEEN CONDYLOMATOUS CASES AND PATIENT 

CHARATERISTICS RELATED WITH DEMOGRAPHY AND HABITS 

Öğr. Gör. Dr. Çağlar CENGİZLER 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Kondilomatoz, günümüzde malign tümörlerin en sık görülen histopatolojik tiplerinden 
birisidir. Yaygınlığı ve yanlış teşhisi nedeni ile gecikmiş müdahale olasılığındaki yükseklik 
bu vakalara dair geliştirileceek kestirimci yaklaşımları elzem kılmaktadır. Bu çalışmada 
Karakas, Venezuela'da bulunan "Hospital Universitario de Caracas" hastanesinde 858 
hastadan toplanan veri incelenmiştir, Kondilomatoz görülen 511 hastanın alışkanlıklarına, 
hayat tarzlarına ve demografilerine bağlı özelliklerinin ilgili patoloji ile ilişkisi araştırılmıştır. 
Araştırmada 9 ayrı özelliğin bütün kombinasyonları bir etraflı sınama algoritması ile test 
edilmiş, bu özelliklerin kondilomatoz görülen ve görülmeyen hasta kümelerini birbirinden 
ayırt edebilme yetenekleri skorlandırılmıştır. Skorlandırılmada sıklıkla kullanılan Calinski-
Harabasz, ve Davies-Bouldin kümeleme kriterleri tercih edilmiştir.  
Sonuçlar göstermiştir ki, ilk cinsel ilişki yaşı ve sigara alışkanlığı bahsi geçen patolojinin 
görülmesi ile ilintilidir. Ayrıca deneysel sonuçlar kullanılan yenilikçi yaklaşımın 
kondilomatoz vakalarının hasta özellikleri ile ilişkilendirilmesinde efektif olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir.  Gelecekte bahsi geçen patolojinin hasta özellikleri 
incelenerek önceden kestirilebilmesi için bir sınıflayıcı geliştirilmesi muhtemeldir. Olası bir 
sınıflayıcı için bahsi geçen özellik niteleme yaklaşımının arama uzayını optimize etmekte de 
efektif olabileceğini ileri sürmek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Kondilomatoz, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin, Kümeleme, 
Sınıflandırma 
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ABSTRACT 

Condylomatosis is one of the most common histopathological types of malignant tumors. The 
high probability of delayed intervention due to its prevalence and misdiagnosis makes 
proactive approaches to these cases essential. In this study, data collected from 858 patients in 
"Hospital Universitario de Caracas" hospital in Caracas, Venezuela were examined. The 
relationship between the characteristics of 511 patients with condylomatosis due to their 
habits, lifestyles and demographics was investigated. In the study, all combinations of 9 
different features were tested with an exhaustive testing algorithm, and the ability of these 
feature subsets to cluster pathological and non-pathological patients was scored. Two well 
known clustering measures are utilized for scoring and comparison which are Calinski-
Harabasz, and Davies-Bouldin.  
The results showed that the age of first sexual intercourse and smoking habit were related to 
the occurrence of the Condylomatosis. Besides, experimental results show that the utilized 
innovative approach is compatible for effectively associating the patient characteristics with 
condylomatosis cases. Implementation of a classifier for proactive estimation is possible in 
the future. Introduced methodology would also be effective for optimizing the search space 
for increasing any possible classifiers performance. 

Keywords: Condylomatosis, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin, Clustering, Classifying 
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MODIFICATION OF SANDY SOİLS BY USING WASTE OF PLASTIC BOTTLES 

Dr. Necmi YARBAŞI 
 Ataturk University 

Dr. Ekrem KALKAN
Ataturk University

ABSTRACT 

Plastic solid waste generation increases every year with the current consumption habit prevalent 
in the society. One of these plastic wastes is a plastic bottle and produced using the Polyethylene 
Terephthalate. This is a kind of polymer which is used in manufacturing polyester fibers, bottle 
resin and engineering polyester in most of the countries around the world. The improper 
disposal of these materials has been a major concern to the environment as it is not easily 
degradable. Increasing amount of waste in the form of the plastic bottles has become a problem 
worldwide. Hence the need arises to route the waste plastic bottles to their optimum usage. That 
is why utilization of waste of the plastic bottles has become an attractive alternative for disposal. 
This study reports the properties of sandy soils when waste of the plastic bottles is used in fiber 
form as additive material in reinforced sandy soils. In this study, straight and irregular recycled 
polyethylene fibers were used. The fibers were simply cut from plastic bottles. The length and 
width of recycled plastic bottles fiber were fixed at 20 mm and 2 mm, respectively. The 
percentages of recycled plastic fibers added in the concrete mix were 0.1%, 0.2%, and 0.3% 
respectively. The results show that the reinforced sandy soil samples with the waste of the 
plastic bottle fibers have high strength when compare with the unreinforced sandy soil samples. 
Consequently, it is concluded that the waste of the plastic bottles materials can be successfully 
used for the reinforce of sandy soils in the geotechnical applications. 

Key words: Sandy soil, plastic bottle, waste material, reinforced soil 
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STABILIZATION OF GRAINED SOILS BY USING WASTES OF OLTU STONE 

Dr. Necmi YARBAŞI 
 Ataturk University 

Dr. Ekrem KALKAN
Ataturk University

ABSTRACT 

Turkish black amber named Oltu Stone in Turkish is one of the best examples of semi-precious 
stone to be found in the world. It is mainly extracted in the county of Oltu (Erzurum) and 
surrounding mountains, NE Turkey since the 18th century. At the present time, it is known as 
ornamental stone and its rosary is very famous worldwide. It, a fossilized natural product, is an 
organic material of considerably insert with respect to various scientific disciplines and art. Oltu 
Stone is an organic (amorphous) matter that hardens when exposed to air. When Oltu Stone is 
taken from the quarry as raw material and converted into product, a large part of it turns into 
waste. Because of storing issues of this waste material, the negatively effects arise on the 
environment. To solve this problem, it is essential to investigate different uses for this waste. 
Nowadays, soil problems are frequently encountered in regions where temperature changes are 
experienced. Therefore, strengthening the soil with various waste materials has gained speed. 
This work aims to research the usability of the Oltu Stone waste to increase strength of the 
grained soils. In the experimental study, 0,5%, 1% and 2% percentages of Oltu Stone waste 
were added to the grained soils. The test results show that the grained soil samples containing 
Oltu Stone waste additives have a high compressive strength as compared to natural grained 
soil samples. Consequently, it is concluded that Oltu Stone waste materials can be successfully 
used for the stabilization of the grained soils in geotechnical applications. 

Keywords: Oltu Stone, waste material, grained soil, soil stabilization 
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USE OF CIGARETTE BUTTS WASTES FOR MODIFICATION OF CLAYEY SOILS 

Faisal MOHAMEDGREAD
Al Neelain University 

Dr. Necmi YARBAŞI 
 Ataturk University 

Dr. Ekrem KALKAN
Ataturk University

ABSTRACT 

Excessive compression, dispersive behavior, collapsing behavior, low shear strength, high 
swell potential and frost susceptibility are some of the undesirable properties of soils in 
geotechnical engineering. Soil properties such as those mentioned would cause severe distress 
to structures build on them. In this regard, it is necessary to reinforce stabilize the clayey soils. 
Several methods are available for stabilizing clayey soils. These include with the use of 
chemical additives, rewetting, soil replacement, compaction control, moisture control, 
surcharge loading, and thermal methods. In last decades, using of natural or synthetic materials 
in the field of soil reinforce especially for coarse or fine-grained soils with poor physical and 
mechanical properties becomes very common. It is considered as the main condition that these 
materials, generated as waste or residual, have economic, sustainable and environmental 
importance. Worldwide, cigarette butts are the most common type of litter. Cigarette butts waste 
damages habitat, landscapes and ecosystems, ignites destructive and deadly fires, poisons 
wildlife and children and consumes money for its cleanup and disposal. Because of storing 
issues, the waste negatively affects the environment. To solve this problem, it is essential to 
investigate different uses for cigarette butts waste. In this study, cigarette butts as waste material 
has been used to modify clayey soils. Resistance values have been determined before and after 
the freeze-thawing process. The highest strength value has been obtained with the mixture of 
clayey soil including 5% cigarette butts before and after freezing-thawing process. It is 
concluded that cigarette butts waste can be used for the modification of clayey soils.  

Keywords: Clayey soil, cigarette butts, waste material, soil modification 
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JANDARMA KARAKOLLARININ KURULUŞ YERLERİNİN SEÇİMİNDE 
UYGULANACAK MATEMATİKSEL MODEL; ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK 

KARAR VERME YÖNTEMİ 
APPLYING MATHEMATICAL MODEL FOR THE SELECTION OF LOCATION OF 

GENDARMERIE STATION BY MULTI-CRITERIA STRATEGIC DECISION MAKING 
METHOD  

Adnan ABDULVAHİTOĞLU 
Çukurova University 
Dr. İrfan MACİT 
Çukurova University 

Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU 
Çukurova University 

ÖZET 

Küreselleşmenin getirdiği dinamik ortam; ülkelerin iç ve dış güvenlik ayrımının belirsizleşmesi 
ve güvenlik paradigmalarının değişmesi neticesinde, kamu düzeni ve yasal kurumların da 
içerisinde olduğu ulusal güvenliğe yönelik tehditler farklılaşmış, terörizm, ayrılıkçı hareketler, 
etnik ve dini çatışmalar, kitle imha silahlarının yayılması, uluslararası organize suçlar ve siber 
terörizm gibi asimetrik tehditler, yeni parametreler olarak ortaya çıkmış ve güvenlik 
algılamalarını büyük ölçüde değiştirmiştir. 

Değişen bu güvenlik algılamalarının temelinde, iç güvenliğin sağlanması ve korunması 
bulunmaktadır. Kendisine has kurumsal özellikleri, değerler sistemi ve örnek bir disiplin 
anlayışı ile Jandarma Genel Komutanlığı, genel bir kolluk kuvveti olarak ülkemizin en ücra 
köşelerinde Jandarma Karakolları vasıtasıyla sorumluluk sahasında emniyet ve asayişi temin 
ederek kamu düzenini tesis etmektedir. Sağlanamayan emniyet ve asayişin sonucu siyasi, 
ekonomik ve sosyal hayattaki bozulmadan kaynaklanacak maliyetler ve geri dönülmez etkiler 
göz önünde bulundurulduğunda, karakol kuruluş yerinin seçilmesi birçok kritere bağlı stratejik 
bir karardır. Bu nedenle çok kriterli stratejik bir konu olarak karakol kuruluş yerlerinin 
seçiminde kullanılan yöntemlerin sezgisel ve duygusal kararlardan uzak bilimsel metotlarla 
belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ÇKKV, AHP, Karakol, Jandarma 

Sayfa 112www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

ABSTRACT 

The dynamic environment brought by globalization; as a result of the uncertainty of the 
distinction of internal and external security of countries and the change of security paradigms, 
threats to national security, including public order and legal institutions, are differentiated; 
threats have emerged as new parameters and have greatly altered security perceptions. 

The basis of these changing security perceptions is the provision and protection of internal 
security. The General Command of Gendarmerie, with its unique corporate characteristics, 
values system and exemplary discipline, establishes public order by providing safety and 
security in the area of responsibility through the gendarmerie stations in the most remote parts 
of our country as a general security force. Given the cost and irreversible effects of the 
deterioration in political, economic and social life as a result of unsecured safety and security, 
the selection of a gendarmerie station location is a strategic decision based on many criteria. 
Therefore, as a strategic multi-criteria issue, it is important to determine the methods used in 
the establishment of the gendarmerie station with scientific methods that are far from intuitive 
and emotional decisions. 

Keywords: MCDM, AHP, Station, Gendarmerie 
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MÜHENDİSLİK ALANLARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Y.LİSANS 

ÖĞRENCİSİ SEÇİMİNDE BİR UYGULAMA 
USE OF MULTI-CRITERIA DECISION- MAKING TECHNIQUES IN ENGINEERING 

AREAS: AN APPLICATION IN MECHANICAL ENGINEERING GRADUATE 
STUDENT SELECTION  

Adnan ABDULVAHİTOĞLU 
Çukurova University 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ABDULVAHİTOĞLU 
Adana Alparslan Turkes Science And Technology University 

ÖZET 

Mühendis, teknik, sosyal ve ticari sorunlar başta olmak üzere hayatın her alanında karşımıza 
çıkan sorunlara çözüm geliştirmek için yetenek ve bilimsel bilgiyi kullanan, birikmiş 
tecrübelerden faydalanan ve kendi bilimsel alanında uzman ve problem çözücü zekaya sahip 
bir insandır. 

Mühendislik ise yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen verileri  teknolojik olgulara 
dönüştürerek teknolojiyi toplum ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak ve bu doğrultuda 
sistemli çalışmalar yapmaktır. Bu esaslar dahilinde çalışan makine, inşaat, endüstri, çevre ve 
diğer mühendisler ile ilim insanları çalışmaları esnasında bir çok konuda çok fazla veri ile karşı 
karşı karşıya kalmakta, çalışmalar sonucu çok fazla sonuç elde etmekte ve bunları kullanmak 
durumunda kalmaktadırlar. Ancak hızla küreselleşen dünyamızda karşı karşıya kaldığımız 
sorunların çokluğu ve bir o kadar da bunlara etki eden kriterlerin çokluğu karar vericileri ve 
bilim insanlarını çalışmaları esnasında karar verme noktasında zorlamaktadır.  

Bu nedenle özellikle endüstri mühendisliğince kullanılmakta olan ÇKKV(Çok Kriterli Karar 
Verme) teknikleri zamanla yaygınlaşarak hemen hemen tüm mühendislik dallarında yaygın bir 
kullanım alanı bulmuştur. Literatürde endüstri mühendisliği dışındaki mühendislik dallarında 
da ÇKKV tekniklerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada makine mühendisliğinde yüksek lisans öğrencilerinin seçiminde etkili olan 
faktörler ÇKKV teknikleri ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ÇKKV, AHP, TOPSIS 
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ABSTRACT 

Engineers deal with technical, social and commercial problems, especially in all areas of the 
daily life and solve problems encountered by using talent and scientific knowledge, benefit 
from the accumulated experience, who are experts in their own scientific field and also have 
problem-solving intelligence. 

Engineering is to use the technology to meet the needs of the society by converting the obtained 
data as a result of scientific studies into technological phenomena and to make systematic 
studies in this direction. Machinery, construction, industry, environment and other engineers 
and scientists who work within these principles are confronted with a lot of data on many 
subjects during their work, and they have to use a lot of results. However, the multiplicity of 
the problems that we face in our rapidly globalizing world and the abundance of the criteria that 
affect them, force decision-makers and scientists to make decisions during their studies. 

For this reason, MCDM (Multi-Criteria Decision Making) techniques, which are used in 
industrial engineering, have become widespread in almost all engineering branches. It is seen 
in the literature that MCDM techniques are frequently used in engineering branches other than 
industrial engineering. 

In this study, the factors influencing the selection of graduate students in mechanical 
engineering were evaluated with MCDM techniques. 

Keywords: MCDM, AHP, TOPSIS 
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USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) FOR  
INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS: A CASE STUDY 

IN THE ŞANLIURFA, SE TURKEY 

Ahmet EKMEN 
 Ataturk University 

Dr. Ekrem KALKAN
Ataturk University

ABSTRACT 

Geomorphology deals principally with the topographical features of the Earth’s surface and it 
is concerned with the classification, description, and origin of landforms. The geomorphology 
is the study of the nature and history of landforms and the processes which create them. In many 
cases, geomorphologists have tried to model geomorphological processes, and, more recently, 
some have been concerned with the effect of human agency on such processes. One of the most 
promising systems used for geomorphological applications is the Geographical Information 
System technology.  This technology is an organized collection of hardware, software, and data 
designed to store, manipulate, analyze, query, and display information for decision-making and 
accurate analysis of any spatial data. The Geographic Information System technology, known 
as a computer based system for mapping and analyzing spatial data, is a tool for working with 
geographic information. In this study, the Geographic Information System technology has been 
used to investigate the geomorphological characteristics. The study area, covering center of 
Sanliurfa (SE Turkey) and its surrounding, is located in the sheet of Şanlıurfa N41-c1 with a 
scale of 1/25.000. It is surrounded the Kızlar Village in the north, Şanlıurfa Evren Industrial 
Zone in the southwest and Oğulbey Village in the east. The geomorphological structures are 
high erosion surfaces in the northern, southwestern and western parts and slightly sloping floor 
levels in the south and southeast sections. The geomorphological map of the region was 
prepared within the scope of the study. In addition, numerical elevation model image, view map 
and slope map were obtained from the analyzes of the Geographic Information System 
technology.  

Keywords: Geographic Information System, Geomorphology, Geomorphological map 
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GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND ITS USE ON EARTH 
SCİENCES APPLICATIONS 

Ahmet EKMEN 
 Ataturk University

Dr. Ekrem KALKAN
Ataturk University

ABSTRACT 

The earth science community is in need of systems that not only provide digital data, but as 
importantly, provide tools that allow users to manipulate, query, select, and cross-reference any 
part of data sets with efficiency and speed. One of the most promising systems for use by earth 
scientists for applications of the Earth Sciences is the Geographical Information Systems. This 
system is an organized collection of hardware, software, and data designed to store, manipulate, 
analyze, query, and display information for decision-making and accurate analysis of any 
spatial data. Geographic Information System is a tool for working with geographic information. 
It is a computer based system for mapping and analyzing spatial data. It helps individuals and 
organizations make better decisions. The Geographic Information System technology can be 
used to analyze spatial data and provide insight into our problems and suggest ways to address 
them. The use of Geographical Information System technology has flooded almost every field 
in the engineering, natural and social sciences, offering accurate, efficient, reproducible 
methods for collecting, viewing and analyzing spatial data. Although it is hard to discuss all the 
applications of Geographic Information System technology in Earth Sciences, yet it has been 
tried to mention most of them. In this study, the Geographic Information System technology 
and its applications used in the Earth Sciences has been discussed. In this regard, previous 
published work has been reviewed and synthesized. This technology provides a powerful means 
of looking at the world and tools for solving complex problems of Earth Sciences.  

Keywords: Geographic Information System, Earth Sciences, Geology 
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TİFLİS’TE SEYYİD AİLELER 

SAYYID FAMILIES IN TBILISI 

Prof. Dr. ALİ İPEK 

    Iğdır Üniversitesi 

ÖZET 

Gürcistan, Güney Kafkasya’nın kalbi, Gürcü halkı ise bu coğrafyanın aslî unsuru olarak 
değerlendiriliyor. İlkçağlar itibariyle önce batısı (Kolhide), bunu müteakip ise doğusuyla 
(İberya) insanlara mesken olan bu ülke, çok yönlü konumu ve öneminden dolayı, birçok 
toplumun göz diktiği, istilalara uğrayarak hâkimiyetlerin kurulduğu bir alandı. 

Bölgesinde bir cazibe merkezi olan Gürcistan, VII. asrın ortalarından (653) itibaren de 
Müslüman millet ve İslâm hâkimiyeti ile tanıştı. Doğu Gürcistan’da bulunan ve o sırada bu 
ülkenin başkenti olan Tiflis, İslâmî idarenin yürütüldüğü, aynı zamanda Müslümanların da en 
çok yerleştikleri bir şehirdi.  

Fetih sonrası İslâmî ilimlerin en önemli merkezlerinden biri durumuna da gelen Tiflis, Ehl-i 
Beyt’e mensup Seyyid ailelere de ev sahipliği yapmıştı. Hz. Ali evladı, Hz. Osman’ın hilâfeti 
döneminden (24-35/644-656) itibaren İran coğrafyasına geçmeye başlamışlardı. Bu dönemde 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in Taberistan fetihlerine katıldıkları rivayetine yer veriliyor. 

  Hz. Peygamber’in ailesi anlamına gelen Ehl-i Beyt’e mensup aileler, Hz. Ali’den sonra 
gerek siyasî baskı ve gerekse İslâm dininin tebliği, öğretilmesi amacıyla Müslümanların 
elinde bulunan en ücra merkezlere kadar yayılmış, buralarda yerleşmişlerdi. Bu merkezlerden 
birinin de Tiflis olduğunu görüyoruz. 

Tiflis’te yerleşen Seyyid ailelerin çoğunu Hz. Hasan (r.a.) neslinden gelenlerin oluşturduğu 
anlaşılıyor. Şeceresi Hz. Hasan’ın oğlu Hasan (el-Müsennâ) ve bunun da oğlu Abdullah’a 
çıkan ve ancak hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen Seyyid Tahir b. Ebî Muhammed, 
Tiflis Nakîbi olarak bu şehirdeki Ehl-i Beyt’e mensup ailelirin başında bulunuyordu. Nîşapur 
eşrafından Seyyid Ebu’l-Ganâim (Hamza Hibetullah), kendi zamanında (429-523/1037-1128), 
Tiflis’teki Seyyid ailelerin varlıklarını devam ettirdiklerini söylüyor. 

Kaynaklarda görülen kayıtlardan Hz. Hüseyin evladından ailelerin de Tiflis’te yerleşmiş 
oldukları anlaşılıyor. Tiflisî nisbesiyle tanınan, aynı zamanda soy bilimi dalında eser vermiş 
olan Muhammed b. Muhsin b. Hasan el-Hüseynî bu aile mensuplarından biriydi. Doğum 
tarihiyle ilgili bilgi verilmeyen Muhammed et-Tiflisî, İran coğrafyasını dolaşmış, Bağdat’ta 
ikamet etmiş, takriben 480/1087 yılında Gazne’de vefat etmişti. Dolayısıyla Tiflis’teki ilmî 
zenginliğin önemli bir kaynağı, bu şehirde bulunan Hz. Ali evladından ilim ve marifet ehli 
şahsiyetlere dayanıyordu.  

Anahtar Kelimeler : Tiflis, Seyyid, Gürcistan, İslâm. 
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   ABSTRACT 

 Georgia is regarded as the heart of the South Caucasus, with Georgian people as the essential 
national element in this geographic realm. In ancient times, first the west (Colchis) and then 
the east (Iberia) parts of what is now Georgia were inhabited. Located at a junction, it was an 
important territory coveted by many, thus had to undergo invasions and foreign rule at various 
points in its history 

 As a center of attraction in the region, Georgia encountered the Muslim nation and came 
under Islamic rule in mid-7th century (from 653). The capital Tbilisi, which was in the east, 
became the city with the largest Muslim colony as the seat of Islamic administration. 

 Furthermore, it developed as one of the most important centers of Islamic studies after the 
conquest and hosted Sayyid families descending from the Ahl al-Bayt. During the caliphate of 
Uthman, the son of Ali (24-35/644-656), these families began to move to Iran. There is some 
hearsay evidence that Hasan and Husayn took part in the conquests of Tabaristan during this 
period. 

 Following the death of Ali, families descending from the Ahl al-Bayt, i.e. from the family of 
the Prophet migrated and settled in the most remote Muslim-dominated areas, partly due to 
political pressures and partly to spread the word of Islam. Tbilisi was among these places. 

Most Sayyid families settling in Tbilisi were apparently descendants of Hasan. The naqib of 
Tbilisi, Sayyid Tahir b. Abi Muhammad led the Ahl al-Bayt families in the city. His 
genealogy could be traced back to Hasan’s son Hasan al-Muthanna and his son Abdullah, but 
we do not have detailed information on his life. According to an account by Sayyid Abu al-
Ganaim (Hamzah Hibetullah) of the Nishapur gentry, Sayyid families continued their 
existence in Tbilisi during his time (429-523/1037-1128). 

 Several sources suggest that families directly descending from Husayn had also settled in 
Tbilisi. Genealogist Muhammad b. Muhsin b. Hasan al-Husayni, known by the nisba ‘Tiflisî’ 
(Tbilisian) was one of the members of this family. We have no information on his date of 
birth, but it is known that he traveled widely in Iran, lived in Baghdad, and died in Ghazna 
around 480/1087. In conclusion, it can be suggested that a significant wealth of knowledge 
developed in Tbilisi over time was based on the scholarly work of the descendants of Ali. 

Key Words: Tbilisi, Sayyid, Georgia, Islam 
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MİLLİ MÜCADELE’DE ÇUKUROVA VE ÇUKUROVALI KADINLAR 

WOMEN WITH ÇUKUROVA AND ÇUKUROVA IN THE NATIONAL 
STRUGGLE 

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 Burak Can UĞURLUAY 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Tarih Bilim Uzmanı) 

ÖZET 

Türk Kadını Milli Mücadele’de de kahramanca cephede savaşmıştır. Milli birlik ve beraberlik 
ruhu içerisinde hareket ederek dünyada eşine rastlanılmayan bir dayanışma ve özveri örneği 
ortaya koymuştur. Cephede erzak ve mermi taşıyarak, işgalleri protesto mitingleri 
düzenleyerek, cemiyetler kurarak, yardımlar toplayıp kimsesiz ve göçmenlere yardım ederek 
etkili olmuşlardır. Bu çalışmamızda Milli Mücadele’de Çukurova Bölgesindeki vuruşmalar ve 
vuruşmalara katılmış Türk kadınlarından tespit edebildiklerimizin yurt savunmasındaki 
hizmetleri ele alınıp incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Çukurova, Türk Kadını, Ermeni 

ABSTRAC 

Turkish women fought heroically in the battlefield during War of Independence. With their soul 
of national unity and solidarity, these women showed a devotion and cooperation example that 
is unparalled in the world. They were effective as transporting provisions and cannonball in the 
battlefield, organizing public demonstrations against the invasions, collecting charity for 
orphans and immigrants. 

In this study, we will look at the combats in the Çukurova region and the services of Turkish 
women, whom we can confirm that were in those combats, in national defence during the 
Turkish War of Independence 

Keywords: War of Independence, Çukurova, Turkish Woman, Armenian 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN BARIŞÇI DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİM YARATAN 
SÜREÇ: LEHİSTAN’IN İŞGALİ 

THE PROCESS OF CHANGE IN THE PEACEFUL FOREIGN POLICY OF THE 
OTTOMAN EMPIRE: THE OCCUPATION OF POLAND 

Dr. Öğr. Üyesi Vedat KANAT 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

XVIII. yüzyıldan önce Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletler arasındaki ilişkiler genelde
savaş ve barışla sınırlı kalmıştır. Osmanlı Devleti, kendisini batı karşısında üstün görmüş ve
bu durum II. Viyana Kuşatmasına kadar devam etmiştir. Kuşatma sonrasında imzalamış
olduğu Karlofça Antlaşması’yla askeri, siyasi ve ekonomik yönden güç kaybettiğini
kabullenmek zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda diplomasisinde olduğu gibi dış politikasında
da değişikliğe gitmiştir.

1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti, dış politikada Avrupa’ya karşı 
izlediği yumuşak ve yakınlaşma siyasetinin ardından, dış dünya ile olan bağlarını her alanda 
geliştirmeye çalışmıştır. Silah ehli olan yöneticiler geri plana çekilmiş, kalem ehli olanlar 
önem kazanmaya başlamıştır. 1736-1739 Savaşı sonrası imzalanan Belgrad Antlaşması’yla 
Osmanlı Devleti, yaklaşık otuz yıllık bir barış dönemi içerisine girmiştir. İzlenen barışçı dış 
politika sonucunda, Avrupalı devletler tanınmaya çalışılmış ve daha sıkı ilişkiler kurulmuştur. 
Bu durum, Rusların Lehistan’a müdahalesine kadar bu şekilde devam etmiştir.  

Lehistan’da Rus müdahalesinden rahatsız olan soylular, Osmanlı Devleti’ne elçi göndererek 
Rusya’ya karşı yardım istemiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, daha önce güttüğü barış 
politikasını terk ederek Rusya’ya önce uyarıda bulunmuş daha sonra da 1768 yılında savaş 
ilan etmiştir. Altı yıl süren bu savaş sürecinde Osmanlı Devleti, ağır yenilgiler almış ve savaş, 
Rusya’nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşla birlikte Rusya; Prusya ve Avusturya ile 
anlaşarak Lehistan’ı 1772-1795 yılları arasında aşamalı olarak üç defa paylaşmış ve büyük 
topraklar elde etmişlerdir. Osmanlı Devleti, bu durumu hiçbir zaman kabullenmemiş ve güç 
kaybetmesine rağmen Lehistan’a her zaman destek olmuştur. 

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin yaklaşık otuz yıllık barışçı bir dış politikayı terk ederek 
savaş politikasına yöneldiği sürecin nedenleri üzerinde durmaktadır. Buna neden olan 
Lehistan’ın işgali sırasında Osmanlı Devleti’nin takındığı tavır irdelenmiş; Osmanlı-Lehistan 
ilişkilerinden bir kesit sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Barışçı Dış Politika, Lehistan’ın İşgali, Osmanlı-Rus 
Savaşı.  

ABSTRACT 

Sayfa 121www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

Before the 18th century, the relations between the Ottoman Empire and the European states 
were generally limited to war and peace.  The Ottoman Empire saw itself as superior to the 
West and this situation continued until the 2nd Siege of Vienna. After the siege, the Empire 
had to accept that he had lost power in military, political and economic terms. In this direction 
he changed its foreign policy as well as his diplomacy. 

After the Treaty of Passarowitz in 1718, the Ottoman Empire tried to develop its ties with the 
outside world in every field after his soft and rapproachment policy towards Europe. 
Managers with weapon skills were withdrawn, and those with pen skills started to gain 
importance. With the Belgrade Treaty signed after the 1736-1739 War, the Ottoman Empire 
entered a period of peace of nearly thirty years. As a result of the peaceful foreign policy 
pursued, it was tried to be recognized and established tighter relations. This continued until 
the the Russian intervention in Poland. 

The nobility, who was disturbed by the Russian intervention in Poland, sent envoys to the 
Ottoman Empire and asked for help aginst Russia. Upon this, the Ottoman Empire abandoned 
its peace policy and warned Russia before and declared war in 1768. During this six-year war, 
the Ottoman Empire suffered heavy defeats and the war resulted in victory of Russia. With 
this war, Russia, in agreement with Prussia and Austria, shared Poland three times between 
1772 and 1795 and acquired large territories. The Ottoman Empire never acknowledged this 
situation and despite the loss of power, he supported Poland all the time. 

This study focuses on the reasons why the Ottoman Empire abandoned a peaceful foreign 
policy for nearly thirty years and turned to war policy. The attitude of the Ottoman Empire 
during the occupation of Poland, which caused this change, has been examined, and a cross-
section of Ottoman-Polish relations has been presented. 

Keywords: Ottoman Empire, Peaceful Foreign Policy, Occupation of Poland, Ottoman-
Russian War.
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ESKİ TÜRKLERDE KONARGÖÇER HAYAT TARZININ TÜRK 
KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Milletlerin üzerinde yaşadığı coğrafya o milletin hayat tarzını, askeri ve kültürel faaliyetlerini, 
siyasetini, ekonomisini, kültürel hayatını, gündelik yaşamı gibi pek çok alanda belirleyici 
faktördür. Eski Türklerin yaşadığı Orta Asya Türklerin ilk ana yurdu olup, Orta Asya, batıda 
Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız bozkırları ve Altay dağları, doğuda Moğolistan ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin batısı (Doğu Türkistan), güneyde Tibet platosu, Karakurum-Hindikuş-Kopet 
dağları ile sınırlayan Asya kıtasının orta kesiminde yer alan bölgedir. Türklerin üzerinde 
yaşadığı Orta Asya’nın coğrafi özellikleri bu bölgede yaşayan Türk topluluklarının hayat 
tarzları üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakmıştır. Gözle görülen en önemli etkisi 
insanların kültürleri ve karakter yapıları üzerinde bıraktıklarıdır. İslam öncesi Türk 
toplumlarının yaşadığı coğrafya ve hayat tarzı Türklerin karşılaşabilecekleri zor durumlara 
karşı hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır. Eski Türkler yaşadıkları coğrafyalarda ayakta 
kalmak için güçlü ve kuvvetli olmanın önemi büyüktür. Türkler üzerinde yaşadığı coğrafyanın 
zorunluluğu gereği konargöçer hayat biçimini tercih etmiş; mevsimlerin durumuna göre yer 
değiştirmiştir. Bu yer değişiminin amacı hayvan sürülerine taze ot ve su bulmak böylece verimi 
arttırmaktır. Esas geçim kaynakları hayvancılık için gerekli olan bu hayat tarzı beraberinde 
kendine has bir şekilde yaylak-kışlak mimari yapıların oluşmasına da zemin hazırlamıştır. 
Çünkü Türklerin yaşadığı coğrafya hem arazi hem de iklim olarak, her daim yeşil olabilen bir 
yer değildir. Durum böyle olunca Türkler hayvanlarını besleyebilmek için mevsime bağlı 
olarak yazın yaylalara kışın ise genellikle dağların güney etekleri, nehirlerin derin vadileri ve 
ormanların kenarları tercih etmişlerdir. Türklerin hâkim oldukları bu coğrafya’nın koşulları 
Bozkır kültürünün ortaya çıkararak eski Türklerin kültürüne şekil vermiştir. Eski Türklerin 
hayat tarzından ekonomisine, sanatına, devlet yönetimine kadar etki etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, Orta Asya, Kültür, Konargöçerlik.
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İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK İNANIŞLARINDA FAL VE 
BÜYÜCÜLÜK 

Dr. Öğr. Gör. Mehibe ŞAHBAZ 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan büyü, tarihin bütün dönemlerinde, bilinen bütün dinî sistemlerin bir 
parçası olarak, her daim var olmuştur.İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri var olan ve 
uygulanan bir faaliyet olan büyü, dinî ve din dışı düşüncelerle yakın veya uzak bir ilişki 
içerisinde olmuştur. İlkel İnsanların her türlü tehlikelerine açık olmaları, onları ister istemez 
maddi ve manevi yönlerden bir savunma mekanizması altına almaktaydı. Silah veya büyü ile 
alınan önlemler ilkel insanların en büyük tehlike önleyicileriydi. Tarihte ilk büyü ve fal izlerine 
paleolitik devirde mağara duvarlarına çizilen resimlerden anlamaktayız. Büyü ve fal denilince 
ilk akla gelen  Orta Doğu bölgesinde kurulan Mısır ve Sümer uygarlıklarıdır. Bilhassa da Mısır 
uygarlığın da  büyü ve fal kültürlerinin her alanın da uygulanarak büyük bir gelenek haline 
gelerek, bu gelenek Mısırlılara  yakın coğrafyadaki diğer uygarlıklarıda etkisi aıltına almıştır. 
Öyle ki Eski Yunanlılar ve Romalılar, Mısır’dan etkilenmişlerdir. Eski Mısırlılar büyü ile 
yaşamın her anına ve hatta ölüme etki edebileceklerine inanmışlardır. Eski Türklerde de 
özellikle şamanlar aracılığıyla büyü ve fal unsurlarına rastlanmaktadır. Eski Türkler karşılaşmış 
oldukları meselelerin çözümünü fal veya büyüde aramışlardır.Türkler İslam dinini kabul 
etmeden once Gök Tanrı inancına,  tabiat kuvvetlerine ve atalar kültüne inanmışlardır. Tabiatla 
iç içe yaşayan  Eski Türkler  karşılaşmış oldukları yıkım getirici olayların doğmasını önlemek, 
başa gelen sıkıntılı durumlardan kurtulmak, doğumların kolay olmasını sağlamak, tabiatüstü 
varlıkların gizli saldırılarından kurtulmak, geleceği bilmek, gizliliklere vakıf olmak, sağlığa 
dair olumsuzlukları gidermek gibi durumlarda büyü uygulamalarına başvurmuşlardır. 
İslamiyetten önce Türkler fal ve büyüye bakmak için  koç, keçi, at, sığır ve geyiklerin kürek 
kemiği, aşık kemiği, koyun tezeği, fasulye, nohut gibi  kumalak  adı verilen taneler, ateş, 
yıldızlar, ok ve yay, köpük, kazak, eldiven gibi malzemeler kullanmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, Fal, Büyücülük, İnanç. 
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ESBÂB-I NÜZÛL RİVAYETLERİNİN TEFSİR YORUMLARINA ETKİSİ 
-ENFAL SÛRESİ 55-58. AYETLER BAĞLAMINDA- 

THE EFFECT OF ASBAB AL-NUZUL AR-RIWA’IS ON TAFSIR INTERPRETATIONS 
- IN THE CONTEXT OF SURAH AL-ANFAL, VERSES 55-58  -

Doç. Dr. Sami KILINÇLI 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 
Müfessir Kur’an’daki lafızlardan kast edilen murad-ı ilahiyi keşfetmeye ve yorumlamaya 
çalışmaktadır. Kur’an’da konular gelecek asırlardaki muhatapların değil doğrudan muhatapların 
anlama durumları esas alınarak anlatıldığı için zaman, mekân ve şahıslar gibi unsurlara açık bir 
şekilde yer verilmemiştir. Kur’an lafzi düzeyde, nüzul vasatından farklı ortamlarda okunduğunda 
tarihten, kültürdenve belli muhataplardan azade bir metin izlenimi, algısı oluşturmaktadır. Nüzûl 
vasatından uzak, farklı tarihlerde yaşayan okuyucu veya müfessir Kur’an’la kendisi arasındaki 
anlam açığını rivayetler yoluyla kapatmaya çalışmaktadır. Metinle aramızdaki farkı kapatmak, 
metnin neyi ve kimi anlattığını bulmak metindeki bazı işaretleri görebilmeyi ve nüzûl sürecine 
vâkıf olmayı gerektirmekle birlikte temelde rivayetlere dayanılarak çözülebilen bir durumdur. 
Ancak rivayetler kendi içinde bir takım sorunlar barındırdığı gibi müfessir üzerinde de bir baskı 
ve ağırlık da oluşturmaktadır. Ayrıca ilk müfessirlerin tercihleri de sonraki müfessirler için bir 
engele de dönüşebilmektedir. Müfessir rivayetleri tahlil edecek tutarlı bir bakış açısına ve 
cesarete sahip olmadığında rivayet ağlarına takılarak çaresizlik ve kararsızlık içinde 
kalabilmektedir. Rivayetlerin dikkatli tahlil edilememesi sonucunda kronolojik ve tematik 
olmayan Kur’an metni karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Mekkî surelerde Medenî, Medenî 
surelerde Mekkî ayetlerin varlığı, mükerrer nüzûl ve hükmü nüzûlünden sonraya bırakılan 
ayetler gibi kabuller Kur’an’ın anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.Bu yönüyle rivayetler bir imkân 
olmanın ötesinde bir engele dönüşmektedir. Bu açıdan nüzul tarihinden uzaklaşmak Kur’an’ın 
anlaşılması için bir imkânı değil imkânsızlığı, zorluğu ifade etmektedir.Rivayetler anlamın takdir 
edilmesinde belirleyici olduğu kadar yorumun istikametinin belirlemesinde de rol sahibidir. 
Tercihteki yanlışlık anlam ve yorumun da istikametinin sapması demektir. Bu çalışmada Enfal 
suresi, 8/55-58. ayetler özelinde rivayetlerin ayetlerin konu ve muhataplarını belirlemedenasıl 
etkili olduğunu araştırdık. Çalışmamız sonucunda aslında Kaynuka oğullarının Medine’den 
sürgün edilmesini konu edinen ayetlerin bazı rivayetlerinde etkisiyle ayetlerde zikredilen 
bilgilerin yanlış tefsir ve te’vil edilmesinin sonucunda Kureyza oğullarının cezalandırılmaları 
şeklinde anlaşıldığını tespit ettik.  

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Müfessir, Rivayet, Esbâb-ı Nüzûl 
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ABSTRACT 
The mufassir tries to discover and interpret the the absolute will of God, which is meant by the 
words in the Qur'an. Since the issues in the Qur'an are explained directly on the basis of the 
understanding of the current interlocutors rather than the interlocutors of the next centuries, 
elements such as time, place and persons are not explicitly included. When the Qur'an is read at 
the level of literacy in different mediums, it creates the impression of a text which is free from 
history, culture and certain interlocutors. The narrator tries to fill the meaning gap between the 
Qur'an and the reader or commentator who lives in different dates away from the medium of 
nuzul. To close the gap between the text and us, to find out what the text tells and who needs to 
be able to see some signs in the text and to be familiar with the process of the process is basically 
a situation that can be solved based on ar-riwa’is. However, the narratives have some problems 
in itself and also put pressure and weight on the mufassir In addition, the preferences of the first 
mufassirs can turno ut to be an obstacle for the next mufassirs. When the mufassir does not have 
a consistent perspective and courage to analyze the ar-riwa’is, he may be caught in the narration 
networks and remain in despair and indecision. As a result of the inability to analyze the 
narratives carefully, the text of the Qur'an, which does not stand chronologically and thematic, 
takes on a complex structure. The existence of the verses Makkiyah in the Surahs Madaniyah 
and the verses Madaniyah in the Surahs Makkiyah, and the acceptances such as the verses left 
after the repetition and the provision of the judgment make it difficult to understand the Qur'an. 
In this respect, the ar-riwa’is become an obstacle rather than opportunities. In this regard, 
moving away from the history of nuzul is not an opportunity for understanding the Qur'an, but an 
impossibility and a difficulty. Ar-riwa’is play a decisive role in the appreciation of meaning, as 
well as in determining the direction of interpretation. Inaccuracy in preference means deviation 
of meaning and interpretation. In this study, we investigated how effective the narratives are, 
without determining the subjects and interlocutors of the verses, especially in the 55-58 verses of 
Surat al-Anfal. As a result of our study, we found that the verses about the deportation of sons of 
Kaynuka from Medina were misunderstood so far to be punishable as sons of Kureyza, only 
because of the wrong interpretation and encouragement due to some ar-riwa’is. 

Keywords: Tafsir, Mufassir, A-riwa’is, Asbal al-Nuzul 

Sayfa 126www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

TEFSİR RİVAYETLERİNİN EKSİK DEĞERLENDİRİLMESİNİN ULÛMU’L-
KUR’ÂN BAŞLIKLARINA ETKİSİ 

-HÜKMÜ ve NÜZÛLÜ TEHİR EDİLEN AYETLER ÖRNEĞİNDE- 
THE EFFECT OF THE MISSING EVALUATION OF TAFSIR AR-RIWA’IS ON 

QURANIC SCIENCES  
- THE CASE OF THE VERSES OF WHOSE PROVISION AND NUZUL ARE

POSTPONED- 
Doç. Dr. Sami KILINÇLI 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 
Kur’an’ı Kerim inzal edilmeye başlandığı andan itibaren farklı muhataplarca farklı şekillerde 
anlaşılmış, yorumlanmış ve yorumlanmaya da devam etmektedir. Kur’an’ı anlama faaliyeti 
sahabe döneminde kısmi ihtilaflarla karşılaşmış, tâbiînle birlikte bu ihtilaflar artarak ve 
karmaşıklaşarak devam etmiştir. Tefsir ve te’vil faaliyeti ilk dönemlerde her âlimin, 
sonrasında ise ekollerin anlayışları, paradigmatik yaklaşımlarıyla sistematikbir yapıya 
oturtulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte ulûmu’l-Kur’ân ilmi ve eserleri oluşturulmuştur. Bu ilmi 
konu edinen kitaplarda Kur’an’ın vahyedilmesi, yazılması, anlaşılması gibi konularla birlikte 
farklı açılardan sure ve ayetlerin gruplandırılması da yapılmıştır. Bir ayet hakkındaki ihtilaflı 
esbâb-ı nüzûl ve tefsir rivayetleri müfessirlerin doğru anlam tercihlerini ve yorumlarını da 
etkilemektedir. Müfessirlerin tercihleri ulûmu’l-Kur’an kitaplarındaki başlıkların 
belirlenmesinde etkili olmaktadır. “Mâteahhara hükmuhû an nuzûlihî ve mâ teahhara 
nuzûluhû an hükmihî” (Hükmü Nüzûlünden, Nüzûlü Hükmünden Sonraya Bırakılan Ayetler) 
başlığı da bu tür adlandırmaya bir örnektir. Müfessirler bu başlık altında A‘lâ Sûresi 14 ve 15. 
ayetleri sadaka-i fıtr; Beled sûresi 1 ve 2. ayetleri Harem bölgesinde kan akıtmanın cevazı; 
Sebe sûresi 49. ayeti savaş; Fussilet sûresi 33. ayeti ezan ve müezzinlerle ilgili olarak 
açıklamışlardır. Aslında bu açıklama ve yorumlar söz konusu ayetlerin nüzûl tarihleri ve 
süreçleriyle uyuşmadığı için ayetlerin aslî anlamlarıyla da bağdaşmamaktadır. Bu anlam 
tercihleri ve yorumlar mutlak hakikat gibi kabul edildiğinde âyetlerin Mekkîlik, Medenîlik 
durumları, Kur’an’ın olaylar üzerine o anki sorunlara cevap olarak inzal edildiği gibi 
hususlarda problemler ortaya çıkmaktadır. Biz bu çalışmada söz konusu rivayetleri nüzûl 
süreci ve Kur’an’ın inzal metodu temelinde tahlil ederek ayetlerin bu şekilde anlaşılmasının 
ve bu tür başlıklandırmaların isabetli olmadığını tespit ettik. 

Anahtar Kelimeler: Rivayet, Mekkî, Medenî, Ulûmu’l-Kur’ân, Yorum 
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ABSTRACT 
Since the beginning of the Quran, the Holy Quran has been understood, interpreted by 
different interlocutors in different ways and continues to be interpreted. The understanding of 
the Qur'an encountered partial conflicts during the Tabi’in period and these conflicts 
continued with increasing and complexity. Tafsir and gloss activities have been tried to be put 
into a systematic structure in the first periods with the understanding of each scholar and then 
the schools and paradigmatic approaches. In this process, Qur'anic sciences and works were 
established. In these books, the subjects of revelation, writing, and understanding of the 
Qur’an are grouped together with different surahs and verses.The controversial ar-riwa’is 
about the asbab al-nuzul and tafsir also affect the choice and interpretation of the correct 
meaning of the mufassirs. The preferences of the mufassirs are effective in determining the 
titles in the Quranic Sciences books. The title of “Mâ teahhara hükmuhû an nuzûlihî ve mâ 
teahhara nuzûluhû an hükmihî” that is, The Verses of whose provision is postponed after its 
nüzul, and of whose nüzul is postponed after its provision” is an example of this kind of 
naming. Under this title, the mufassirs explained the surah al-A’lâ 14 and 15 verses as alms-
charity, the verses 1 and 2 of Surah al-Beled as the testament of bloodshed in the Harem 
region; the 49th verse of Surah al-Saba as war, and Surah al-Fussilet verse 33 as regarding the 
call to prayer and muezzins. In fact, these explanations and interpretations are incompatible 
with the original meanings of the verses, as they do not correspond to the history and process 
of nuzul of the subject verses. When these meaning choices and interpretations are accepted 
as absolute truths, problems arise such as the status of the verses being Makkiyah or 
Madaniyah, and the revelation of Qur’an as a response to the current problems on the events. 
In this study, we analyzed these ar-riwa’is on the basis of the process of nuzul and found that 
this understanding of the verses and such titles are not accurate. 

Keywords: Ar-riwa’is, Makkiyah, Madaniyah, Qur’anic Sciences, Interpretation 
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KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE “TEKE ETKİSİ”NİN KULLANIM OLANAKLARI 
THE POSSIBILITIES USING OF “BUCK EFFECT” IN GOAT BREEDING 

Prof. Dr. Özdal GÖKDAL 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

ÖZET 
Keçiler mevsimsel üreme aktivitesi gösteren bir türdür. Mevsimsel üreme aktivitesinin bir 
sonucu olarak keçilerden elde edilen ürünler de mevsim ile sınırlıdır. Keçiler üreme mevsimi 
dışında kalan oldukça uzun bir dönem boyunca kızgınlık gösteremez ve gebe kalamazlar. 
Keçilerin kızgınlıkları üreme mevsimi içinde de uzun bir döneme yayılır. Genel olarak 
keçilerin mevsimsel üreme döngüleri, işletmede planlı ve/veya yoğun üretim için bir engel 
teşkil eder. İnsan sağlığı üzerine olumlu etkileri ile ön plana çıkan keçicilik ürünlerine olan 
talebin artışına bağlı olarak üretimi sınırlayan etmenleri kontrol altına alacak çeşitli üreme 
teknolojileri üzerinde durulmaktadır. Bunlardan biri; doğal olmayan, pahalı, teknik bilgi ve 
emek gerektiren ve aynı zamanda keçilerde üremenin kontrolü için tekrarlanan uygulamalarda 
hayvanın endokrin düzenini bozabilen hormonal yöntemlerdir. Hormonal yöntemlerin bu 
olumsuz etkileri nedeniyle, kızgınlığın senkronizasyonu, mevsim dışı üreme ve oğlaklama 
sıklığının artması için “teke etkisi” gibi etkili, doğal yöntemlerin kullanılması önerilmektedir.
Daha öncesinde dişi keçilerden ayrı tutulan tekelerin yeniden sürüye katılması, üreme 
mevsimi dışında dişilerde kızgınlık ve yumurtlamayı uyarabilmekte ve yılın istenen 
döneminde gebelik sağlanabilmektedir. “Teke etkisi” dişilerin en az bir ay boyunca tekelerden 
izole edilmesi (görme, koku, işitme/ses dahil) ve izolasyon periyodu sonunda tekrar bir araya 
getirilmeleri ile elde edilebilen reaksiyona verilen addır. Her ne kadar “erkek etkisi” 1940’lı 
yıllardan itibaren tanımlanmış olsa da son yıllarda yapılan çalışmalarda, erkek etkisinin 
oluşumu ve etkinliğinde farklı yaklaşımların söz konusu olabileceği gösterilmiştir. Bu 
bildiride, “teke etkisi”nin “temiz, yeşil ve etik” bir üreme kontrol yöntemi olarak kullanılması 
olanakları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: keçi, erkek etkisi, kızgınlık, üreme mevsimi 
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ABSTRACT 
Goat is a species that has a seasonal reproductive activity. As a consequence of the seasonal 
breeding, products derived from goats are also seasonal. Over quite a long period, during the 
out-of-breeding season, the goats cannot show oestrus behaviour and thus, cannot become 
pregnant. Oestrus of goats also spreads over a long period during the breeding season. In 
general, seasonal breeding cycles of goats lead an obstacle to planned and / or intensive 
production in goat farming.  Various reproductive technologies have been emerging to control 
the factors limiting production due to the increase in demand for goat products, which are 
prominent with their positive effects on human health. One of them is hormonal methods 
which are unnatural, expensive, require technical information and extra labour, and can also 
disrupt the endocrine regulation of animals in repeated treatments for control of reproduction 
in goats. Because of all these disadvantages of hormonal methods, it is proposed to use 
effective natural methods such as “buck effect" in order to synchronize estruses, to achieve 
out-of-season breeding, and to increase of frequency of kidding. Buck re-introduction after 
isolation period can stimulate the oestrus and ovulation in anoestrous does, and thus 
pregnancies can be obtained in the desired period of a year. The “buck effect” refers to the 
reaction of does to re-introduction of males after complete isolation (including the visual, 
odour and auditory communication) for at least a month. Although the “male effect" has been 
defined since the 1940s, in recent studies have been showed that different approaches may be 
involved in the formation and effectiveness of the male effect. In this paper, the possibilities 
of using “buck effect” as a ‘clean, green and ethical’ method of controlling reproduction are 
discussed. 

Keywords: goat, male effect, estrus, mating season 
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SÜT SIĞIRLARINDA KANTİTATİF ÖZELLİK LOKUS (QTL) GENETİK 

QUANTITATIVE TRAIT LOCI (QTL) GENETIC MAPS IN DAIRY CATTLE 

Mehmet SARAÇOĞLU 
Harran Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selahaddin KİRAZ 
Harran Üniversitesi 

Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL 
Ankara Üniversitesi 

ÖZET 

Moleküler teknikler; biyoloji, ziraat, tıp, veteriner, ormancılık, balıkçılık gibi çalışma 
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. PCR dayalı moleküler teknikler; AFLP (Amlified 
Fragment Length Polymorphism), RAPD-PCR (Randomly Amplified Polymorphic DNA), 
PCR-RFLP (PCR-Restriction Fragment Leght Polymorphism) ve Mikrosatelit (STR: short 
tandem repeat) analizleridir. Moleküler markerler, populasyonlarda genetik tanımlama, 
genetik (linkage) haritalar, kantitatif özelliklerin haritalanması (QTL), marker destekli 
seleksiyon (MAS) çalışmaları, filogenetik analizler, ebeveyn ve cinsiyet tayini ve bazı 
hastalıkların genetik tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çiftlik hayvanlarında 
ekonomik önemi olan bir çok karakter kantitatif özelliktedir ve temelinde bir çok gen rol 
oynamaktadır. Moleküler genetik tekniklerinin kullanılmasıyla, söz konusu karakter ya da 
karakterlere önemli etkisi olan lokusların (QTL) belirlenmesi ve ortaya çıkarılması amaçlanır. 
Kantitatif özellik lokuslar (QTL), verim özelliklerine önemli katkı sağlayan genomik bölgeleri 
içeren kromozomal lokuslardır. Son zamanlarda yapılan çeşitli çalışmalarda farklı 
kromozomlar üzerinde süt verimini etkileyen önemli QTL bölgeleri tespit edilmiştir. QTL 
tanımlama, belirteç yardımıyla seleksiyon uygulamalarında genetik ıslah potansiyelini önemli 
derecede arttırmaya sahiptir. Genomik seleksiyon uygulamalarında, seleksiyon süresi kısadır, 
genetik ilerleme hızlıdır, damızlık değerinin belirlenmesi ve damızlık seçimi güvenlidir. 
Modern ıslah organizasyonları, seleksiyon hedefleri için genom teknolojilerini kullanmak 
istemektedirler. Klasik seleksiyona entegre olarak moleküler belirteçler yardımı (Marker-
Assisted Selection: MAS) ile yapılan genomik seleksiyon uygulamaları hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Moleküler markerler, Sığır, Kantitatif özellik lokuslar (QTL), MAS 
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ABSTRACT 

Molecular techniques; widely used in biology, agriculture, medicine, veterinary, forestry, 
fishing. Molecular techniques based on PCR; AFLP (Amlified Fragment Length 
Polymorphism), RAPD-PCR (Randomly Amplified Polymorphic DNA), PCR-RFLP (PCR-
Restriction Fragment Leght Polymorphism) and Microsatellites (STR: short tandem repeat) 
analysis. Molecular markers are widely used in genetic identification of populations, linkage 
maps, quantitative trait mapping (QTL), marker assisted selection (MAS) studies, 
phylogenetic analysis, parental and sex determination and genetic diseases. Many characters 
of economic importance in livestock are quantitative and many genes play a fundamental role. 
Molecular genetic techniques are used to identify and reveal loci (QTLs) that have significant 
effects on yield characters. Quantitative traits loci (QTL) are chromosomal loci containing 
genomic regions that contribute significantly to yield traits. Several recent studies have 
identified important QTL regions that affect milk yield on different chromosomes. QTL 
identification has the potential to significantly increase the genetic breeding potential in 
marker-assisted selection. In genomic selection applications, selection time is short, genetic 
progress is fast, breeding value determination and animal selection is safe. Modern animal 
selection organizations want to use genome technologies for selection targets. Genomic 
selection with molecular markers (Marker-Assisted Selection: MAS) integrated with classical 
selection is aimed.  

Keywords: Molecular markers, Cattle, QTL, MAS 
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KARAKAŞ KOYUNLARINDA Β-LAKTOGLOBULİN GEN POLİMORFİZMİ 

 β -LACTOGLOBULIN GENE POLYMORPHISM OF KARAKAŞ SHEEP BREED 

Mehmet SARAÇOĞLU 
Harran Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selahaddin KİRAZ 
Harran Üniversitesi 

ÖZET 

β-laktoglobulin (β-LGB), ruminant sütündeki ana peynir altı suyu proteinidir. β-LGB geni ise 
koyunlarda 3. kromozom üzerinde bulunur. Çoğu araştırma, β-LGB geninin koyunlarda 
polimorfik olduğunu göstermiştir. Koyunlarda A, B ve C' den oluşan üç allel varyant β-LGB 
geni saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Karakaş koyun ırkı β-LGB geninin alel ve genotip 
frekanslarını araştırmaktır. Genomik DNA izolasyonu amacıyla koyunlardan rastgele kan 
örnekleri alındı ve genomik DNA izole edildi. β-LGB geni genotipleri PCR-RFLP yöntemi ile 
incelendi. DNA örnekleri PCR protokolü ile β-LGB genotiplendirmesi amacıyla çoğaltıldı. 
PCR ürünleri endonükleaz enzim RsaI ile kesildi. Elde edilen bulgular neticesinde üç genotip 
saptandı (AA, AB ve BB). A allelinde 3 fragment (66, 37 and 17 bp) ve B allelinde 2 
fragment (103 and 17 bp) gözlemlendi. Genotip frekansı, allel frekansı ve Hardy-Weinberg 
dengesi (HWE), POPGENE paket program kullanılarak hesaplandı. Bu çalışmada, β-LGBA ve 
β-LGBB gen frekansları sırasıyla 0.483 ve 0.517 olarak, β-LGBAA, β-LGBAB and β-LGBBB 
genotip frekansları ise sırasıyla 0.200, 0.567 ve 0.233 olarak hesaplandı.  Ayrıca β-LGB geni 
Hardy-Weinberg dengesine göre bu popülasyon ile ilişkili olduğu saptandı. β-LGB gen 
polimorfizmi, süt özellikleri için ilişki analizi üzerine yapılacak araştırmalarda önemli bir yol 
gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: β-lactoglobulin geni, Polimorfizm, Karakaş koyunu, PCR-RFLP 
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ABSTRACT 

The β-lactoglobulin (β-LGB) is the major whey protein in ruminant’s milk. The β-LGB gene 
is located on sheep chromosome 3. Many researches have shown that β-LGB gene is 
polymorphic in sheep. Three allelic variants of β-LGB gene consisting A, B and C have been 
detected in sheep. The aim of the study was investigated allele and genotype frequencies of β-
LGB gene of Karakaş sheep breed. Blood samples were randomly collected for genomic 
DNA isolation in sheep, and genomic DNA were isolated in sheep. The genotypes of β-LGB 
gene examined by PCR-RFLP method. DNA samples were amplified for β-LGB genotyping 
with PCR protocol. PCR products were digested with endonuclease enzyme RsaI. The 
obtained restriction fragments revealed three genotypes (AA, AB and BB). Allele A obversed 
3 fragments (66, 37 and 17 bp), and B allele obversed 2 fragments (103 and 17 bp). The 
genotype and allelic frequencies, and the Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) were 
calculated using POPGENE package program. In this study, frequencies of β-LGBA and β-
LGBB genes were calculated as 0.483 and 0.517, respectively, and frequencies of β-LGBAA, 
β-LGBAB and β-LGBBB genotypes were calculated as 0.200, 0.567 and 0.233, respectively. β-
LGB gene was also determined that this population was related to HWE. β-LGB gene 
polymorphism could be a useful marker in future research on association analysis for milk 
traits. 

Keywords: β-lactoglobulin gene, Polymorphism, Karakaş sheep, PCR-RFLP 
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GIDA ÜRETİMDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN: İSTİRİDYE (PLEUROTUS 
OSTREATUS) MANTARI 

AN ALTERNATİVE PRODUCT İN FOOD PRODUCTİON: OYSTER (PLEUROTUS 
OSTREATUS) MUSHROOM 

Kander KOÇ    

Çukurova Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)

ÖZET 
İstiridye mantarına (Pleurotus ostreatus) olan ilgi dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe 
artmaktadır. İstiridye mantarı türleri, dünyada yemeklik kültür mantarından (Agaricus 
bisporus) sonra en çok üretilen ve tüketilen mantar türüdür. İstiridye mantarı, doğada 
kendiliğinden yetişebilen ve yenilebilen bir mantar türü olup, içerdiği B1,B2,B3,C,D 
vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, fosfor, demir ve protein yönünden de zengindir. 
Yetiştirilmesi ve üretimi beyaz mantarlarla karşılaştırıldığında kolay olup, ilk yatırım 
maliyetleri daha düşüktür. Kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde doğal olarak yetişebilen 
istiridye mantarının ticari üretimi ise talaş, buğday sapı ve çay artığı gibi birçok kültür 
ortamlarında kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu endüstrinin geliştirilmesinde yerli misel 
tohum(spawn) üretimi anahtar roldedir. Önemli bir hastalığı rapor edilmeyen istiridye 
mantarının gerek yerli misel tohumunun üretimi gerekse besin olarak tüketiminin yurt içi ve 
yurt dışında uygun pazarlar bulunarak arttırılması ülke ekonomisi ve insan beslenmesi 
açısından umut vadetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstiridye mantarı (Pleurotus ostreatus), misel tohum üretimi, bitkisel 
üretim 

ABSTRACT 

Interest in oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) is increasing day by day in the world and in 
our country. Oyster mushroom species are the most produced and consumed mushroom species 
in the world after edible culture mushroom (Agaricus bisporus). Oyster mushroom is a self-
growing and edible fungus in nature and it is rich in vitamins B1, B2, B3, C, D as well as 
calcium, phosphorus, iron and protein. It is easy to grow and produce compared to white 
mushrooms and has lower initial investment costs. Commercial production of oyster 
mushrooms, which can grow naturally in the trunks of poplar and beech trees, can be easily 
carried out in many cultural environments such as sawdust, wheat stalk and tea waste. The 
production of domestic mycelium seed (spawn) is key to the development of this industry. The 
production of domestic mycelium seed and consumption of oyster mushrooms, which do not 
report any significant disease, by increasing the availability of suitable markets in Turkey and 
abroad, show promise for the national economy and human nutrition. 

Keywords: Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus), mycelium seed production, plant 
production 
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PRIMING UYGULAMALARININ TUZLU TOPRAKLARDA MISIR 
TOHUMLARININ ÇİMLENME GÜCÜ VE KLOROFİL İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
THE EFFECT OF SEED PRIMING ON MAIZE SEED VIGOUR AND CHLOROPHYLL 

CONTENT IN SALINE SOILS 

Arş. Gör. Aybüke KAYA 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. Hüseyin GÖZÜBENLİ 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

ÖZET 
Bu çalışma, NaCl ile muamele edilen mısır tohumlarının tuzlu topraklarda çıkış gücünün ve 
fide gelişiminin belirlenmesi amacıyla, 2014 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nin araştırma alanına ait toprak kullanılarak saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. 
Mısır yetiştirme sezonunda yürütülen bu araştırmada iki farklı mısır çeşidi (Pasha ve P-31A34) 
kullanılmıştır. Çalışma tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 4 tekrarlamalı 
olarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda NaCl’ nin farklı dozları (0 g/L, 5 g/L ve 10 g/L NaCl) 
ile farklı sürelerde (0, 12 ve 24 saat sürelerle) muamele edilen farklı iki mısır çeşidinin (Pasha 
ve P-31A34) farklı düzeylerde tuz içeren (kontrol, 6 dS/m ve 12 dS/m) topraklarda çıkış 
performansı ve fide gelişimi üzerine önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca toprak 
tuzluluğundaki artışa bağlı olarak çıkış performansı ve fide özelliklerinin olumsuz etkilendiği, 
tohumun 5 g/L NaCl ile muamele edilmesinin çıkış performansı ve fide gelişimi üzerine olumlu 
etki yaptığı belirlenmiş olup tuzluluk problemi olan topraklarda çeşit seçiminin önemli olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, tuzluluk, ön uygulama, NaCl, çimlenme 

ABSTRACT 
This study was conducted to determine the seed vigour and seedling growth of maize seeds 
treated with NaCl in saline soils. It was carried out as a pot experiment in 2014 by using the 
soil brought from the research area of Agricultural Faculty of Hatay Mustafa Kemal University. 
In this study were used two different maize varieties (Pasha and P-31A34). The research was 
carried out with four replications according to as a randomized factorial designs parcels. It was 
determined as a result of the research two different types of maize treated with different doses 
(0 g/L, 5 g/L ve 10 g/L NaCl) of NaCl at different times (0, 12 and 24 hours)  have significant 
effects on the seed performance and seedling growth in soils with different levels of saline. It 
was also adversely affected seed vigour and seedling characteristics due to increase in soil 
salinity. It was determined that the treatment of seed with 5 g/L NaCl had a positive effect on 
the seed performance and seedling growth. In addition, it was determined that the selection of 
varieties in the soils with salinity problems is important. 

Keywords: Maize, salinity, priming, NaCl, germination 
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AMİK OVASINDA MISIR ÜRETEN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF MAIZE PRODUCING ENTERPRISES IN AMIC 
PLAIN 

Arş. Gör. Aybüke KAYA 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma, Hatay İli Amik Ovası’ndaki mısır üreticilerinin sosyo-ekonomik durumu ve işletme 
yapısını ortaya koymak amacıyla 2017 yılında yapılmıştır. Bu kapsamda, damla sulama 
yöntemini kullanan ve kullanmayan mısır üreticileri ile yüz yüze görüşülerek veriler elde 
edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili ikincil veriler de kullanılmıştır.  Tüm değişkenlerin tanımlayıcı 
ölçüleri hesaplanarak, kategorik değişkenler frekans ve yüzde oranı şeklinde; sayısal 
değişkenler ise ortalama olarak verilmiştir. Amik Ovası’nda sulanabilme potansiyeli olan 
arazilerin yaklaşık %85’i sulanmaktadır. Üreticilerin ortalama 49 yaşında olduğu ve ortalama 
5 kişilik ailelerden oluştuğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre 
Amik Ovası’nda mısır yetiştiren üreticilere ait ortalama ekim alanı 185 da, verimi 1,332 kg/da 
ve fiyatı 0,71 TL/kg olarak belirlenmiştir. Damla sulama yapan üreticilerin, damla sulama 
yapmayanlara göre daha eğitimli olduğu görülmüştür. Damla sulama sistemini kullanan 
üreticilerin yaklaşık %20 oranında daha fazla verim elde ettiği tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulgular; üreticilerin eğitim seviyesi, ailedeki birey sayısı, sulama sistemi eğitimi, kayıt tutma, 
yıllık toplam gelir, gazete okuma, mısır verimi, mısır ekim alanı, mülk ve kira arazi, kredi 
kullanımı, yabancı ot ile mücadele, damla sulama bilgi düzeyi, tıkanma kaynağı, gelecek yıl 
mısır yetiştirme ve damla sulama kullanma düşüncesi konusunda sulama şekillerine bağlı 
olarak farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Mısır, sosyo-ekonomik, damla sulama, yenilik, Hatay 

ABSTRACT 
This was conducted in 2017 to reveal the socio-economic situation and enterprises structure of 
the maize producers in the Amik Plain of Hatay Province. To reach this aim face to face 
interview was conducted to obtain data from maize producers that use drip irrigation or not. In 
addition, secondary data were also used about the topic. Descriptive measures were calculated 
of all variables. Categorical variables in the form of frequency and percentage ratio; numerical 
variables are given as average. About 85% of the irrigable lands are irrigated in the Amik Plain. 
It was found that the producers were 49 years old and consisted of 5 families. It was determined 
as a result of the research; according to the findings, the average cultivation area of the maize 
growing producers is 185 da, yield is 1.332 kg/da and price 0.71 TL / kg in Amik Plain. Drip 
irrigation producers were found to be more educated than those who did not. It was found that 
the producers using drip irrigation system had higher yields about 20%. It is found out that 
education level, family size, education on irrigation system, keeping record, total annual 
income, reading newspaper, yield, planting area, own property and rent area, credit use, 
knowledge about drip irrigation, blockage source, continue to grown maize production and use 
drip irrigation has an important relation between irrigation systems. 

Keywords: Maize, socio-economic structure, drip irrigation, innovation, Hatay 
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YEMEKLİK KÜLTÜR MANTARLARINDA (Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach) 
FUNGAL HASTALIKLARA KARŞI OXIVIR PLUS’ IN ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OXIVIR PLUS AGAINST FUNGAL DISEASES 
IN CULTIVATED MUSHROOM (Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach) 

Prof. Dr. Esin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi  

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET 
Yemeklik kültür mantarı (Agaricus bisporus) üretiminde fungal hastalıklar önemli ekonomik 
ürün kayıplarına sebep olmaktadır. Fungal patojenler; Trichoderma spp., Mycogene pernisiosa 
and Verticillium fungicola tarafından oluşturulan hastalıklar sırasıyla; yeşil küf, ıslak kabarcık 
ve kuru kabarcık hastalıklarıdır. Yemeklik mantar üretiminde fungal hastalıklara karşı sınırlı 
sayıda ruhsatlı fungisitler kullanılmaktadır. Ayrıca, kullanılan mevcut fungisitler, kalıntı 
oluşturması ve fitotoksite problemleri sebebiyle mantar üretiminde fungal hastalıkların 
mücadelesinde kullanımlarını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; yemeklik kültür mantarı 
üzerinde fungal hastalıklara karşı güçlü bir dezenfektan olan Oxivir Plus’ ın farklı dozlarının 
etkinliğini araştırmaktır. Denemeler, Antalya İli-Korkuteli İlçesinde ticari mantar üretimi 
yapılan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Her bir kompost torbası 1 tekerrür olmak üzere 11 
kompost torbası kullanılmıştır. Oxivir Plus’ ın 5 farklı dozu test edilerek hem sadece steril su 
uygulamasının yapıldığı kontrol uygulamaları hem de üreticinin normal koşullarda kompost 
uygulamalarının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, hem 
hastalığın mücadelesi hem de yemeklik kültür mantarı kalitesinin ve veriminin arttırılmasında 
önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yemeklik Mantar, Agaricus bisporus, Bakteriyel Kahverengi Leke, 
Kimyasal Mücadele 
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ABSTRACT 

The fungal diseases cause significant economic product losses in the production of cultivated 
mushroom (Agaricus bisporus). The diseases of green mold, wet bubble and dry bubble are 
caused by Trichoderma spp., Mycogene pernisiosa and Verticillium fungicola, respectively. 
The existing certificated fungicides are very limited for mushroom fungal diseases. In addition, 
the present fungicide usage makes it difficult to use for fungal diseases due to residue formation 
and phytotoxicity problems. The aim of this study is to search the effectiviness of different 
doses of Oxivir Plus which is strong disinfectant against fungal diseases on mushroom. The 
experiments were carried out on mushroom in which commercial mushroom production 
company was carried out in Korkuteli, District of Antalya Province. Eleven compost bags were 
used for each dose, and each compost bag was 1 repetition. Five different doses of Oxivir Plus 
were tested and compared with the control applications in which only steriled water was applied 
and the compost results of the producer under normal conditions. The results of this study will 
contribute to both the control of the fungal diseases and the improvement of cultivated 
mushroom quality and yield. 

Key Words: Cultivated Mushroom, Agaricus bisporus. Fungal Diseases, Chemical Control 
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DOMATES KURŞUNİ KÜF HASTALIK ETMENİ Botrytis cinerae’ YA KARŞI 
KİMYASAL MÜCADELE OLANAĞININ ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE CHEMICAL CONTROL OPPORTUNITY AGAINST 
TOMATO GRAY MOLD DISEASE CAUSED BY Botrytis cinerae 

Prof. Dr. Esin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi  

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, domates kurşuni küf hastalık etmeni, Botrytis cinerae’ ya karşı hem in vitro hem 
de in vivo’ da kimyasal mücadele olanakları araştırılmıştır. Fenhexamid (100 ml/ 100 L), 
Chlorothalonil (200 ml/100 L) ve Oxivir Plus’ ın farklı dozları karşılaştırmalı olarak in vitro 
koşullarda 5 tekerrürlü olarak virulent Botyrtis cinerae genotiplerine karşı test edilmiştir. In 
vitro koşullarda başarılı olan Oxivir Plus’ ın in vivo koşullarda saksı denemeleriyle, domates 
bitkisi üzerinde 3 tekerrürlü olarak test edilerek kurşuni küf hastalığının engellenmesindeki 
başarısı ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma, mücadelesi oldukça sınırlı olan ve domates 
yetiştiriciliğinde önemli ekonomik ürün kayıplarına sebep olan kurşuni küf hastalığının 
mücadelesinde yeni bir alternatif kimyasal mücadele olanağının ortaya çıkarılmasına ve 
ekonomik ürün kayıplarının azaltılması çabalarına önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Domates, Botrytis cinerae, Kimyasal Mücadele 
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ABSTRACT 

In this study, chemical control opportunity for tomato gray mold disease caused by Botytis 
cinerae was investigated both in vitro and in vivo. Fenhexamid (100 ml/ 100 L), Chlorothalonil 
(200 ml/100 L) and different doses of Oxivir Plus were tested against virulent Botrytis cinerae 
genotypes in 5 replicates in vitro. Oxivir Plus, which is successful in vitro, was tested with 3 
replicates on tomato plant in vivo. It was found to be successful in controlling Botrytis gray 
mold disease. This study will contribute significantly to the efforts to reduce the losses of 
economic crops in the control against gray mold disease. 

Keywords: Tomato, Botrytis cinerae, Chemical control 
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BAZI KİMYASALLARIN DOMATES TOHUM UYGULAMALARINDA DOMATES 
BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE KANSER HASTALIK ETMENİ Clavibacter 

michiganensis sub sp. michiganensis ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF SOME CHEMICALS OF TOMATO SEED 
APPLICATIONS ON BACTERIAL WILT AND CANKER DISEASE CAUSED BY 

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Esin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi

ÖZET 

Bu çalışmada, hidrojen peroxide, streptomycine, bakıroksiklorür, bakıroksiklorür+maneb ve 
Oxivir Plus’ ın farklı dozlarının hem Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) 
ile inokule edilmiş hem de Cmm ile doğal enfekteli domates tohumları uygulamalarının Cmm 
üzerinde etkileri araştırılmıştır. Hidrojen peroxide, streptomycin, bakıroksiklorür, 
bakıroksiklorür+maneb ve Oxivir Plus’ ın farklı dozları karşılaştırmalı olarak her uygulama için 
100 adet domates tohumu ve 3 tekerrürlü olarak test edilerek virulent strain Cmm2 strainine 
karşı antibakteriyel etkisi belirlenmiştir. Başarılı olan kimyasalların farklı dozlarının domates 
çimlenmesi üzerine etkileri belirlenerek pratik açıdan kullanılabilirliği tartışılmıştır. Bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlar, tohum kökenli olan ve mücadelesi oldukça sınırlı olan 
bakteriyel kanser ve solgunluk hastalık etmeninden ari domates tohumu elde edilmesine ve 
hastalığın mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Domates Tohumu, Bakteriyel Solgunluk ve Kanser, Cmm 
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ABSTRACT 

In this study, the different doses of hydrogen peroxide, streptomycine, copperoxychloride, 
copperoxychloride + maneb, and Oxivir Plus were investigated on both the naturally infested 
and the artificially infected with Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) 
tomato seeds. The different doses of hydrogen peroxide, streptomycine, copperoxychloride, 
copperoxychloride + maneb and Oxivir Plus were tested on 100 tomato seeds with 3 replicates 
for each application, and their antibacterial effects were determined against virulent strain 
Cmm2 strain. The effect of different doses of successful chemicals on Cmm was determined on 
tomato germination, and the practical usability was discussed. The results obtained from this 
study will contribute to the production of tomato seed free of Cmm which is seed-borne and to 
control of the disease.   

Key Words: Tomato Seed, Bacterial Wilt and Canker, Cmm 
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OXIVIR PLUS’ IN ÇİLEK ÜRETİMİNDE HASAD SONRASI KALINTI 
POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE POST-HARVEST RESIDUE POTENTIAL OF OXIVIR PLUS 
USED IN STRAWBERRY PRODUCTION 

Prof. Dr. Hüseyin BASIM 
Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Esin BASIM 
     Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET 

Çilek üretiminde hastalıkların ve zararlıların mücadelesinde kullanılan pestisidlerin hasat 
sonrası önemli pestisid kalıntısı sorunları oluşturduğu bilinmektedir. Bu bakımdan tarımsal 
mücadelede tarımsal ilaçlara alternatif çevre dostu, insan sağlığını tehdit etmeyen yeni alternatif 
mücadele olanaklarının ortaya çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, güçlü bir 
dezenfektan olan Oxivir Plus’ ın çilek üretiminde kullanılması durumunda çilekte olası ortaya 
çıkabilecek kalıntı sorunun araştırılması amaçlanmıştır.  Bu amaçla, kalıntı analizi 
uygulamaları, Antalya’ da bulunan ve alçak tünelde yetiştiriciliği yapılan Camarosa çilek çeşidi 
üzerinde yürütülmüştür.  Seranın Batı-Doğu olmak üzere 2 farklı yerinden, hasat aşamasına 
gelen çilek bitkileri seçilmiştir. Uygulama yapılacak çilek meyve salkımları etiketlenerek 
Oxivir Plus uygulamasına hazır hale getirilmiştir. Her bir Oxivir Plus uygulaması için Batı ve 
Doğu kısmından 5’ er farklı çilek bitkisi ve her bir bitki için 3’ er çilek meyvesi seçilmiştir.
Farklı dozlarda Oxivir Plus uygulaması yapılan çilek örnekleri QUECHERS metodu ve GC-
MS ve LC-QTOF-MS cihazları kullanılarak analiz edilerek kalıntı analizleri tamamlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çilek, Kalıntı, Oxivir Plus, Hasat, GC-MS 
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ABSTRACT 

Pesticides used in the control of diseases and pests in strawberry production may cause 
significant post-harvest pesticide residue problems if used uncontrolled way. In this respect, in 
the disease control, it is of great importance to find alternative environment-friendly alternative 
to pesticides and new alternative control opportunities that do not threaten human health. In this 
study, it is aimed to investigate possible residual problem in strawbery, if Oxivir Plus which is 
a strong disinfectant is used in strawberry production. For this purpose, the residue analysis 
applications were carried out on a Camarosa, strawberry cultivar cultivated in a plastic tunnel 
in Antalya. Strawberry plants in harvest stage were selected from 2 different parts of the 
greenhouse: West-East. The fruit bunches to be applied were labelled and made ready for Oxivir 
Plus application. For each Oxivir Plus application, 5 different strawberry plants from the 
Western and Eastern parts and 3 fruits from each plant were selected. Strawberry samples with 
different doses of Oxivir Plus were analyzed using QUECHERS method with GC-MS and LC-
QTOF-MS devices. 

Keywords: Strawberry, Residue, Oxivir Plus, Harvest, GC-MS 
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RADYOLOJİK BİR KBRN TEHDİDİ SENARYOSUNUN GETİRDİĞİ RİSK 
YÖNETİMİ VE KRİZ YÖNETİMİ  

Gökay Gizem GÜRAN 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 Prof. Dr. Aytunç ATEŞ 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

ÖZET 
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelime grubunun kısaltması olan KBRN; kimyasal, 
biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan insan ve 
çevre için zararlı ve tehlikeli olan durumları ifade etmektedir.Bu maddelerin belirli bir 
bölgeye, kişilere, yapılara, su kaynaklarına ve toprağa bulaşmasına KBRN Kirlenmesi denir. 
Radyolojik olaylar belli sebeplerle halkın radyasyona veya radyoaktif maddeye maruz kaldığı 
olaylardır. Radyasyon kaynaklarının taşınması ve uygulamalarda kullanılması sırasındaki 
kazalar, kayıp ve çalıntı kaynaklar, hurdalardaki olası kaynaklar, donanım ve planlama 
hataları ile yangın, deprem gibi afetler radyolojik olaylara sebebiyet verebilir. Radyolojik 
olaylar ve nükleer tesislerle/santrallerle ilgili olaylar halk için radyasyon tehdidi oluşturan 
olaylardır. Radyolojik olayların görülme sıklığı ve olasılığı nükleer kaza olma olasılığından 
daha yüksektir fakat etkileri nükleer kazalara ve olaylara göre daha yereldir. Radyasyon ve 
radyasyon kaynakları (radyoaktif maddeler) bir çok farklı yolla insanlara ulaşabilir. 
Radyasyon ve radyasyon kaynaklarının insan vücuduna nasıl ulaştığına bağlı olarak, vücuttaki 
farklı bölgeler farklı şekilde ışınlanır ve farklı biyolojik etkiler ortaya çıkar. Işınlanma şekline, 
kaynağına göre biyolojik etkilerin farklılık göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun 
yanında radyasyon maruz kalan kişinin yaşı, cinsiyeti ve vücudunun ışınlanan bölgesi de 
oluşan biyolojik etkiler üzerinde önemli rol oynamaktadır.İyonlaştırıcı radyasyonun yüksek 
dozlarının zararlı olduğu bilinmektedir. Genelde halk ve normal kontrollü uygulamalar 
nedeniyle radyasyona maruz kalan kişilerin, maruz kaldığı doz seviyelerinin sağlığa zararları 
ile ilgili kanıtlar yok denebilir. Bu çalışmada; radyolojik bir KBRN tehdidi senaryosundan 
yola çıkarak, afet öncesi (risk yönetimi), afet anı ve afet sonrası (kriz yönetimi) bölümlerinde 
yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: KBRN, radyolojik ajanlar, risk yönetimi, kriz yönetimi 
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ANTIMICROBIAL EFFECTS OF FENTANYL AND BUPIVACAINE 

Uzm. Dr. Sevgi KESICI 
University of Health Sciences, Hamidiye Etfal Training  and Research Hospital 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRCİ 
University of Beykent, Faculty of Medicine 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KESİCİ 
University of Beykent, Faculty of Medicine 

ABSTRACT 

In this study, we aimed to compare the antimicrobial effects of bupivacaine and fentanyl 

citrate and to reveal the impact on antimicrobial effect potential in the case of combined use. 

In our study, in-vitro antimicrobial effect of 0.05 mg/mL fentanyl citrate, 5 mg/mL 

bupivacaine were tested against Staphylococcus aureus American type culture collection 

(ATCC) 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 

13883, Escherichia coli ATCC 25922 and Candida albicans ATCC 10231 as a Group F 

(Fentanyl Citrate), Group B (Bupivacaine) respectively. S. aureus ATCC 29213, P. 

aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 and Escherichia coli ATCC 

25922 were cultured onto Mueller hinton agar (Oxoid, UK) plates and Candida albicans 

ATCC 10231 were cultured onto Sabouraud dextrose agar (Oxoid, UK) plates for 18-24 hours 

at 37°C. In terms of inhibition zone diameters, S. Aureus ATCC 29213, P. aeruginosa ATCC 

27853, and  C. albicans ATCC10231 values obtained after 12 hours and 24 hours of 

incubation were significantly higher in Group F than Group B (p<0.001). In terms of 

inhibition zone diameters, E. coli ATCC 25922, and  K. pneumomiae ATCC 13883 values 

obtained after 12 hours and 24 hours of incubation were significantly higher in Group B than 

Group F (p<0.001, E. coli 12. hour p=0.005). Addition of fentanyl to LAs is often preferred 

in regional anesthesia applications in todays practice owing especially to its effect on 

decreasing the local anesthetic dose and increasing analgesia quality and patient satisfaction. 

However, when the fact that fentanyl antagonized the antimicrobial effects of LAs in the  
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studies is taken into account, it might be though that it contributes to an increase in infection 

complications. When the fact that fentanyl citrate which was used in our study and included 

hydrochloric acid and sodium hydroxide as protective agents, broadened the antimicrobial 

effect spectrum of LAs, had no antagonistic effect and showed a synergistic antimicrobial 

effect against E. Coli is considered, we are of the opinion that the addition of fentanyl to LAs 

would contribute significantly in preventing the increasing regional anesthesia infection 

complications. 

Keywords: Antimicrobial, bupivacaine, fentanyl, regional anesthesia, infections. 
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DİNAPENİ VE MİNİ-MENTAL SKOR İLİŞKİSİ 

DYNAPENIA AND MINI-MENTAL SCORE RELATION 

Dr. Volkan ATMIŞ 
Ankara Üniversitesi 

Dr. Anıl TANBUROĞLU 
Başkent Üniversitesi 

ÖZET 

Giriş ve amaç: Dinapeni eşlik eden nörolojik veya musküler hastalık olmadan yaş ilişkili kas 
gücü kaybıdır. Fiziksel bağımlılık, azalmış performans düşme ve artmış mortalite ile ilişkilidir. 
Mini-mental skor hastanın kognitif yeteneğinin tespit edildiği klinik bir testtir. 30 üzerinden 
puanlanır. Bu çalışmada yaşlı bireylerde dinapeni ve mini-mental skor ilişkisini tespit etmeyi 
amaçladık. 

Materyal metod: Ankara üniversitesi geriatri kliniğine Haziran 2019 - Temmuz 2019 arası 
başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışamaya katılmayı kabul etmeyen ve testlerin 
yapılmasına koopere olamayacak olan hastalarla akut hastalığı olan hastalar çalışmadan 
dışlandı. Başvuran 259 hastanın demografik özellikleri, kas gücü ve mini metal skorları kayıt 
edildi. Veriler SPSS programında analiz edildi. p değeri <0.05 istatistik olarak anlamlı kabul 
edildi.   

Bugular: Çok değişkenli analizde yaşın artması ve mini-mental skor düşüklüğü dinapeni  ile 
ilişkili bulumuştur. (p<0.001) 

Sonuç:  Dinapeni ve demans sık görülen geriatrik sendromlardır. Demans takibinde mini-
mental skor tespiti rutin kullanımda olmayan, hasta ve testi yapan kişiye bağımlı, zaman alan 
bir testtir. Dinapeni erken dönemde polklinik şartlarında el dinamometresi ile pratik bir ekilde 
tespit edilebilir. Dinapeni gelişimi demans olasılığını akla getirebilir ve demans ilerlemesi 
açısından uyarıcı kabul edilebilir.  

Anahtar Kelimeler : dinapeni, mini-mental skor, geriatri 

ABSTRACT

Objective and Aim: Dynapenia is the loss of age-related muscle strength without 
accompanying neurological or muscular disease. Dynapenia is associated with physical 
dependence, performance decline and increased mortality. The mini-mental score is a clinical 
test in which the patient's cognitive ability is determined. Scored out of 30. In this study, we 
aimed to determine the relationship between dynapenia and mini-mental scores in elderly 
individuals. 
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Materials and Methods: Patients admitted to Ankara University Geriatrics Clinic between 
June 2019 and July 2019 were included in the study. Patients who refused to participate in the 
study, could not cooperate with the tests and patients with acute disease were excluded from 
the study. Demographic characteristics, muscle strength and mini-metal scores of 259 patients 
were recorded. Data were analyzed in SPSS program. P- value < 0.05 was considered 
statistically significant. 

Results: Increased age and low mini-mental score were found to be related with dynapenia in 
multivariate analysis. (P < 0.001) 

Conclusion: Dynapenia and dementia are common geriatric syndromes. Mini-mental score 
detection in dementia follow-up is a time-consuming test dependent on the patient and the 
performer, and is not in routine use. Dynapenia can be detected in a practical way by hand 
dynamometer in polyclinic conditions in the early period. The development of dynapenia may 
suggest the possibility of dementia and can be considered as a stimulus for the progression of 
dementia. 

Keywords: dynapenia, mini-mental score, geriatrics 

Sayfa 150www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN YOĞUN BAKIM 
HASTALARINDA ANEMİ PREVALANSI 

THE PREVALENCE OF ANEMIA IN INTENSIVE CARE UNITS PATIENTS WITH 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

Uz. Dr. Kaniye AYDIN 
 Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

         Uz. Dr. Zühal ÖZER ŞİMŞEK 
      Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ÖZET 

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada önemli mortalite ve 
morbiditeye sahip bir hastalıktır. Komorbiditeler nedeniyle hastalık ciddiyeti artmaktadır. 
KOAH'da anemi prevalansı, % 7.5 ile % 32.7 arasında değişmektedir.  Anemi KOAH 
hastalarında polistemiden daha sık görülen ve prognozu olumsuz etkileyen komorbid bir 
durumdur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anemiyi, erkeklerde 13 g/dL'den düşük ve kadınlarda 
12 g/dL'den düşük hemoglobin seviyesi olarak tanımlar. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, solunum yetmezliği nedeniyle invaziv ya da noninvaziv 
solunum desteği için yoğun bakım yatışı gereken KOAH hastalarında anemi prevalansını 
saptamaktır.  

Yöntem: Bu çalışmada, Ocak-mart 2019’da Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde takip 
edilen 70 KOAH hastasında anemi prevalansına bakıldı. Hastaların yatışındaki tam kan 
sayımı ile hemoglobin değerlerine bakıldı. Hastalar, anemisi olan ve anemisi olmayan hastalar 
diye iki gruba ayrıldı. Anemik ve nonanemik hastalar DSÖ tanımlamasına göre belirlendi. 

Bulgular: KOAH nedeni ile yoğun bakım ünitesinde yatan 70 hastanın 28’inde (%40) anemi 
tespit edildi. Anemi oranı kadın hastalarda %41, erkek hastalarda %38 olarak tespit edildi. 
Anemisi olan hastaların mortalitesi %35 bulunurken, anemisi olmayan hastalarda bu oran 
%23 olarak bulundu.  APACHE II (Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirilmesi) 
skoru ile hemoglobin değerleri arasında korelasyon yoktu (p>0.05).  Hastalar hipertansiyon, 
diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalık gibi 
komorbid hastalık açısından değerlendirildiğinde; anemik hastaların %75’inde, nonanemik 
hastaların %65’inde bir ve üzeri komorbid durum bulundu.  

Sonuç: Yoğun bakım yatışı gereken KOAH hastalarında anemi diğer KOAH’lı hasta grubuna 
göre daha sık gözlenmektedir. Anemisi olan KOAH’lı hastalar kötü klinik sonlanım açısından 
daha yakın takip edilmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, anemi, mortalite, yoğun bakım, 
komorbiditeler 
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease that has significant 
mortality and morbidity all over the world. The severity of disease increases due to 
comorbidities.  Anemia is a comorbid condition that is more common in COPD patients than 
the polycythemia, and adversely affects prognosis. The World Health Organization (WHO) 
defines anemia as hemoglobin levels of less than 13 g / dL in men and less than 12 g / dL in 
women. 

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of anemia in COPD patients 
requiring intensive care for invasive or noninvasive respiratory support due to respiratory 
failure. 

Method: In this study, the prevalence of anemia was investigated in 70 COPD patients followed 
up in the Chest Disease Intensive Care Unit in January-March 2019. The blood count and 
hemoglobin values at admission were evaluated. The patients were divided into two groups as 
patients with and without anemia. Anemic and nonanemic patients were determined according 
to WHO definition. 

Results: Anemia was detected in 28 (40%) of 70 patients who were hospitalized in the intensive 
care unit due to COPD. The anemia rate was 41% in female patients and 38% in male patients. 
The mortality of patients with anemia was found to be 35% and 23% in patients without anemia. 
There was no correlation between APACHE II (Acute Physiological and Chronic Health 
Assessment) score and hemoglobin values (p> 0.05). When the patients were evaluated in terms 
of comorbid diseases such as hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, heart 
failure, cerebrovascular disease; one or more comorbid conditions were found in 75% of anemic 
patients and 65% of nonanemic patients. 

Conclusion: Anemia is observed more frequently in COPD patients requiring intensive care 
unit care than other COPD patients. COPD patients with anemia should be closely monitored 
for poor clinical outcome. 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, anemia, mortality, intensive care unit, 
comorbidities 
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DOĞUM KORKUSU VE BRADLEY METODU (EŞİN KOÇLUĞU, HUSBAND-
COACHED CHİLDBİRTH) 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 
Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 
Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Normal doğum kuşaktan kuşağa aktarılan en güçlü ağrıların yaşandığı olumsuz bir deneyim 
olarak görülmektedir. Bundan dolayı ebeveynlerin özellikle de anne adayının düşüncelerinin 
merkezinde doğumda ağrı yaşama korkusu bulunmaktadır. Annenin doğum ağrısı ile baş 
edebilmesinde, rahatlamasında ve doğumunu yönetebilmesinde eğitimlerin verilmesi 
önemlidir. Bu eğitim yöntemlerden biri de Bradley metodudur. 

Bradley metodu, “doğum koçluğu” modelini temel alan, çifti doğuma gereksiz 
müdahalelerden kaçınarak normal ve doğal yollardan hazırlamayı hedefeyen bir modeldir. 
Nebreska’daki bir çiftlikte yetişen obstetrisyen/jinekolog Robert A. Bradley tarafından 
geliştirilmiştir. Bu model Bradley’in hayvanların doğum deneyimi ile kadınların hastane 
şartlarındaki doğum deneyimini ve yan etkilerini kıyaslaması sonucu elde ettiği gözlemlerden 
sonra ortaya çıkmıştır. Bradley, Doğum Koçluğu (Husband-Coached Childbirth) kavramını 
tanımlamıştır. Bradley 1965 yılında ‘coached childrbirth’ kitabını basmıştır.  

Diğer yöntemlerin aksine bu metotta çiftler eğitimlere birlikte katılırlar. Eşin bir koç olarak 
görev alması, bu metodun temelini oluşturur. Sınıflarda, eşin doğum yapan karısına nasıl 
destek vereceği ve koçluk yapacağı, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı öğretilir. Doğum 
deneyimindeki sorumluluklar eşler arasında açık ve eşit olarak paylaştırılır. Böylelikle eşler 
arasında bağ kurulur. Sınıflar, Bradley’in baba adayının doğum eylemi sırasında eşinin 
yanında olmasına izin verildiği takdirde onda bazı değişiklikler olduğu gözlemi üzerine 
kurulmuştur. Kadın, eşini pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp, destekleyici ve koruyuculuk 
rollerini içeren aktif bir role doğru iter. On iki haftalık bir eğitimin ardından çiftler, onları 
doğumla ilgili beklentilerine ulaştıracak olan duygusal, fiziksel ve kişilerarası ilişkiler 
konusunda beceri kazanırlar. Ayrıca, bu sınıflarda gevşeme teknikleri, doğum sürecine ilişkin 
bilgi, doğumu destekleme ve koçluk yapma, bilinçli hizmet alan olma ve kanıta dayalı 
uygulamaların savunuculuğu öğretilir. 

Bradley Metodu, sadece eşin koçluğu üzerine odaklanmaz, aynı zamanda doğumun eşler 
arasında paylaşılan bir deneyim olması üzerinde de durur. Ağrıyı tolere etmeye yönlendirir ve 
gevşemede beyin-beden arasındaki ilişkiyi vurgular. Bebeğe zarar verebileceği düşüncesinden 
yola çıkarak tıbbi müdahalelerden kaçınılması gerekliliğini savunur. 

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu; eşin koçluğu; doğum koçluğu. 
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GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ VE KADIN SAĞLIĞI 

Arş.Gör. Nurdilan ŞENER 
Fırat Üniversitesi 

Arş.Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 
Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Kalçayı oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sırasında normal olmalarına karşın, çeşitli 
nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir hastalıktır. Daha önceleri 
kullanılan Doğuştan kalça çıkığı terimi femur başının doğuştan asetabulumun dışında olması 
olarak tanımlanmakta idi. Ancak kalça çıkığının her zaman konjenital, yani doğumsal olarak 
ortaya çıkmaması nedeniyle “doğuştan kalça çıkığı" yerine bugün artık “gelişimsel kalça 
displazisi (GKD)” terimi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortopedi yazılı kaynaklarının 
belli başlılarında ortalama 1000 canlı doğumda 1 oranında görüldüğü bildirilen GKD’nin 
Türkiye’deki görülme sıklığının 1000 canlı doğumda yaklaşık 5 ile 15 arasında olduğu 
öngörülmektedir. Bu da ülkemizde her yıl tedavi edilmediği takdirde sakat kalma olasılığı 
olan yaklaşık 14-18 bin yenidoğan ile karşılaşıldığı anlamına gelmektedir. GKD kızlarda 
yaklaşık 4 ile 8 misli daha fazla görülür. 

Yenidoğan döneminde Ortolani ve Barlow testleri önemlidir. Her iki test de başparmaklar 
uyluk inferomedialinde, ikinci ve üçüncü parmaklar büyük trokanter üzerinde, kalçalar ve 
dizler 90 derece fleksiyondayken ve kalçaların bakısı tek tek yapılır. Ortolani testinde kalça 
90 derece fleksiyondayken, abduksiyona alınırken kalçanın bir engelden atlayarak yerine 
girmesi ikinci ve üçüncü parmak uçlarıyla hissedilir. Barlow testinde bakısı yapılan tarafta 
kalça fleksiyonu azaltılıp adduksiyona alınırken arkaya doğru nazikçe itilir ve asetabulumdan 
arkaya doğru çıkıp çıkmadığı ikinci ve üçüncü parmak uçlarıyla hissedilir. Yaklaşık 100 
bebekten 5’inde klinik ve/veya ultrasonografik olarak instabilite saptandığı ancak bunların 
yaklaşık %90’ının 6.hafta civarında kendiliğinden düzeldiği bildirilmiştir. Abduksiyon 
kısıtlılığı oldukça güvenilir bir bakı yöntemidir ve özellikle tek taraflı GKD olgularında 
oldukça özgündür. Bir başka fizik bakı yöntemi uyluk ve kasık pililerinde asimetri olup 
olmadığına bakılmasıdır. Galeazzi (Allis) belirtisi hasta sırtüstü yatarken, kalça ve dizler 
fleksiyonda dururken karşıdan bakıldığında dizlerin yüksekliği arasında eşitsizlik olması ve 
çıkık taraftaki dizin daha aşağıda olmasıdır. Ancak, iki taraflı çıkıklarda abduksiyon kısıtlılığı, 
pili asimetrisi ya da Galeazzi belirtisi yanıltıcı olabilir. 

Evrensel taramada tüm yenidoğan kalçaları yaşamın en geç ilk 4-6 haftasında ultrasonografik 
olarak taranırlar. Seçici taramada ise risk faktörü taşıyan ve/veya en az bir fizik bakı bulgusu 
pozitif olan bebekler yaşamlarının en geç ilk 4-6 haftasında ultrasonografik olarak taranırlar. 
Bu dönemde kalça ultrasonografisi (US) radyolojik tanıda yaşamın özellikle ilk 6 ayında 
kalça US altın standarttır. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan; kalça çıkığı; tarama programı. 
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ENGELLİLERDE İSTİSMAR 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 
Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 
Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Engelli olma durumu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre “Bedensel, zihinsel ve ruhsal 
özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan 
organ yokluğu veya bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gereklerine uyamama durumu’’ 
olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde ise engelli tanımı T.C. Başbakanlık Özürlüler Dairesi 
Başkanlığı’na göre (2010) “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal 
yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi’’ şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

Şiddet ve istismar; insanlar arasındaki ilişkilerde güç dengesizliğinin olduğu her dönemde 
karşılaşılan iki durumdur. Başkalarını kontrol altına almak ve isteklerini kabul ettirebilmek 
için karşı tarafa şiddet ve istismar uygulanabilmektedir. Engelli bireyler ise şiddet ve istismar 
durumlarında karşı koyabilme yetilerini tam kazanamadıkları için kolay hedef olmaktadırlar. 
İstismar, gelişimini tamamlamamış bir bireye yönelik olarak yapıldığından engelli birey çok 
büyük risk altındadırlar. Çünkü bu bireyler gelişimlerini farklı tamamlamada gecikme 
yaşayan ve bunun için desteğe ihtiyacı olan kişilerdir.

Engelli bireylerin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olayları, 
engelli sorunları içerisinde puslu ve hatta karanlık bir alan özelliğindedir. Bu pus ve karanlık, 
bir taraftan toplumun engellilik, engelli birey ve onun sorunlarına olan yabancılığından ve 
diğer yandan engelli bireyi belleğinde konumlandırdığı yerden kaynaklanmaktadır. Bu 
konumlandırmada, engelli birey “acınması gereken”, “merhamet edilmesi gereken” ve 
“yardım edilip desteklenmesi gereken” birey şeklindedir. Toplum engelli bireyi “onu seven ve 
şefkat gösteren” ve “yardım eden” bir anlayışla konumlanmıştır. Diğer yandan yine toplum 
tarafından engelli bireylerin sorunları erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve çalışma hayatına katılım 
en önemli sorunsalların başından yer almaktadır.  

Engelli bireyler, engel durumlarına bağlı olarak fiziksel ve/veya zihinsel bakımdan kendilerini 
korumak konusunda dezavantajlı durumda olduklarından, toplumun diğer kesimlerine göre 
çok daha fazla kötü muamele, şiddet ve istismara maruz kalma riskine açık bir sosyal gruptur. 
Engelli birey, aile, yakın çevresi ve komşusundan başlayarak, sokağından, hizmet aldığı 
kurum ya da çalıştığı işyerine kadar yayılan her tipten sosyal, kültürel ve ekonomik edim 
sırasında fiziksel ve/veya cinsel şiddet, her türlü istismar ve kötü muamele objesi olmaya aday 
kişi konumundadır. 
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Engelli bireylere yönelik istismarın azaltılması için ailelere, engelli bireylere, çalışanlara 
verilecek olan eğitimlerin önemi çok büyüktür. Bu eğitimler sayesinde engelli bireylere 
uygulanan istismarın ortaya çıkarılma süresi daha çok kısaltılabilir ve hamilelik gibi durumlar 
engellenerek bireyin süreçten daha az yıpranarak çıkmasına yardımcı olunabilir. İstismarın 
oluşumunu engellemek için ise engelli bireylere verilecek olan vücutları hakkında farkındalık 
eğitimlerinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Yardımı nasıl isteyecekleri, hangi temasların 
iyi olmayan temaslar olduğu konularında bilgilendirilmeleri, istismarı önlemek açısından 
önem teşkil etmektedir. Bunun yanında bu alanda yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması ile 
toplum düzeyinde bu konuya dikkat çekilmesine ve engelli bireylerle çalışan kişilerin daha 
fazla dikkat etmelerine yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik; istismar; koruma. 
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PATERNAL BAĞLANMA 

Arş. Gör. Filiz ERSÖĞÜTÇÜ 
Fırat Üniversitesi 

Arş. Gör. Nurdilan ŞENER 
Fırat Üniversitesi 

ÖZET 

Bağlanma, en temel anlamda, bir bireyin kendisi için önemli olan diğer bireylere karşı 
hissettiği güçlü duygusal bağ olarak açıklanmaktadır ve bebeklik döneminde başlamaktadır. 
Bebeklik döneminde geliştirilen bağlanma, bireyin hayatı boyunca sürdüreceği sosyal ilişkiler 
üzerinde etki sahibi olan bir kavramdır. Bağlanma, insanın gelişim süreci içerisinde önemli 
bir yeri vardır. Doğumla birlikte anne bebek arasında gelişen bu süreç, kişinin gelişimini, 
diğer insanlarla ilişkilerini ve psikolojik uyumunu etkileyerek, tüm yaşam boyunca birey 
üzerinde etkinliğini sürdürür. Bebek, henüz becerilerinin yeterli derecede gelişmemiş 
olmasına bağlı olarak, kendisine bakım veren kişiye bağımlı olur, bu bağımlılık sürecinde 
bakım verenle kurduğu birebir ilişki ise, onun zihinsel ve duygusal gelişimi için son derece 
önemlidir. Bebekler, genel kabule göre öncelikle annelerine bağlanarak çevresel etkilerden 
korunma ve eş zamanlı olarak da çevreyi keşif etme güdüsü taşımaktadır ve bu güdünün 
temeli güven duygusudur. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal babanın da önemli rolü vardır.  

Baba ile bebek arasında bağlanmanın gelişmesinde birçok faktörün rol oynadığı sınırlı 
sayıdaki araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu araştırmalar doğrultusunda babanın eşi ile olan 
ilişkisi, evlilik memnuniyeti, gebeliğin planlanmış olma durumu, babanın bebeğin bakımına 
katılması, babanın psikolojik iyilik hali ve algıladığı sosyal desteğin bağlanmayı etkilediği 
saptanmıştır.  

Baba ile çocukları arasında güvenli bağlanmanın oluşumu çocukların bilişsel ve ruhsal 
gelişimini etkilemektedir. Aynı zamanda baba bebek bağlanması çocuk gelişimini davranışsal, 
gelişimsel ve ruhsal olarak birçok açıdan önemli derecede etkilemektedir. Bu sebeple güvenli 
bağlanmanın oluşumunu etkileyen faktörlerin bilinmesi ve hemşirelerin bu faktörleri göz 
önünde bulundurarak aile sağlığını değerlendirmesi, çocuk gelişimi açısından oldukça önemli 
olacaktır. Anneliğin bakım felsefesi aile odaklıdır, bu sebeple hemşireler için gebelik, çiftlere 
ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgilerin verildiği, danışmanlığın sağlandığı önemli bir 
zamandır. 6 Bu süreçte sadece annenin fiziksel sağlığı ele alınmamalı, çiftlerin birbirleriyle 
olumlu iletişimini artırmak ve baba-bebek bağlanmasını kolaylaştırmak için babaların da 
doğum öncesi bakım sürecine katılmaları sağlanmalıdır. Bu süreçte endişeli, anksiyeteli ve 
depresif baba adaylarını tanımada dikkatli olmalı ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamada destek 
olmalıdırlar. Doğum sonrası bakım içerisinde yer alan eğitim ve destek programları babaların 
çocuklarıyla daha çok zaman geçirmesini ve etkileşimini arttırabilir.  

Anahtar Kelimeler: Baba; bağlanma; bebek; hemşirelik. 
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NOVEL CO-EXPRESSED GENE GROUP IN OVARIAN CANCER STEM CELLS 

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÖV
Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University 

SUMMARY 

Cancer stem cells (CSCs) which are small subpopulations of tumor cells are most important 

factors to drive tumorigenesis, metastasis and resistance to chemotherapy. Therefore, the 

identification of molecular signatures involved in CSCs is very crucial for treatment strategies 

of the cancer. In this study, two different microarray data were analyzed by comparing gene 

expression levels between ovarian CSCs and tumor samples. CSC co-expression network was 

reconstructed and its modules were identified in CSCs and tumor samples, separately. 

According to analyses results, 75 mutual DEGs were identified in two datasets. CSC- specific 

co-expression network was including 32 nodes and 95 edges (network density: 19%), while co-

expression network in tumor samples were reconstructed with 74 nodes and 1066 edges 

(network density: 39%). Number of genes exhibiting co-expression pattern was almost two-

fold higher in tumor state. It was suggested that the communication among genes decreases in 

CSCs samples. To identify core genes and new interactions depend on CSC specific gene 

expression profile, we focus on modules in ovarian CSC samples. As results of module 

identification, whereas 12 genes, BAMB1, NFKB12, EZR, TNFAIP3, C1orf86, PMAIP1, 

GEM, KHDRBS3, FILIP1, FGFR2, TGFBR3 and PEG10, highly connected with each other in 

CSC samples (network density: 67%). Our results demonstrate novel ovarian CSCs related 

genes based on co-expression analysis. These twelve correlated genes will be used for diagnosis 

and treatment applications. Experimental and clinical validations of findings are needed. 

Keywords: cancer stem cells, network medicine, co-expression, transcriptome, biomarkers 
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INVESTIGATION OF THE USE OF WASTE SLUDGE FROM YOZGAT DRINKING 

WATER TREATMENT PLANT AS AN ADSORBENT FOR  A CATIONIC DYE 

MALACHITE GREEN 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI 
     Yozgat Bozok Üniversitesi 

ABSTRACT 

Dyes are used by different industries such as textile, plastics, cosmetics, paper and 

pharmaceuticals. Their final products are color. Before released into water, dyes should be 

treated appropriately. Because they may have many harmful effects on humans and aqueous 

plants in water for instance teratogenic, mutagenic and carcinogenic effects. There are many 

methods for the treatment of wastewater containing dyestuff such as physical, chemical and 

biological. Among the proposed treatment methods, adsorption is one of the easiest, fastest 

and most effective methods. Nowadays, scientists have been studied low-cost adsorbents for 

removal of cationic dyes.  

In this study, the adsorption properties of waste sludge from Yozgat Drinking Water 

Treatment Plant were investigated for the removal of malachite green as a cationic dye. Effect 

of pH, concentration and time were studied. Langmuir (Qmax=44.142 mg/g) and Freundlich 

Isotherm Models were applied for adsorption of malachite green. Also, pseudo first order, 

second order and intraparticle diffusion models were calculated. Pseudo second order model 

was the best described for removal of malachite green. Adsorbent characteristics were 

determined by Scanning Electron Microscopy (SEM). From the experiment results, Yozgat 

Drinking Water Treatment Plant waste sludge could be used as adsorbent for the removal of 

cationic dye malachite green.      

Keywords: waste sludge, adsorption, malachite green, Yozgat.     
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ADSORPTION OF REACTIVE RED 45 FROM AQUEOUS SOLUTION BY 
WATERMELON SEED HUSK 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI 
  Yozgat Bozok Üniversitesi 

ABSTRACT 

Nowadays, water pollution is one of the vital problems in the world due to the depletion of 

water resources. Textile industries are an important source of water pollution. It is causing 

serious problems due to color, high BOD, COD, and low biodegradability. 

Many types of dyes such as acid dyes, cationic (basic) dyes, reactive, direct dyes, vat dyes and 

sulfur dyes are used textile industries. Among all these dyes, reactive dyes generate the most 

pollution. They could cause a high risk of cancer for people due to recalcitrant to 

biodegradation.  Todays, a major topics dye waste water treatment is effective removal of 

textile dyestuff and also reactive dyes. 

There are many treatment methods for removal of textile dyestuff such as ozonation, 

flocculation, coagulation, adsorption, membrane filtration, electrochemical and biological 

degradation. Adsorption is one of the most effective treatment methods due to high efficiency, 

low-cost, simplicity of operation and design. Researchers have been studied low cost and 

effective adsorbents for removal of textile dyes. 

This study researched removal of Reactive Red 45 from aqueous solution by watermelon seed 

was investigated. Effect of pH, initial dye concentration and time parameters were studied. 

Langmuir and Freundlich models were calculated from experimental data. Freundlich model 

is more fit than Langmuir model. The maximum capacity of adsorption RR45 was -33.821 

mg/g at adsorbent dose of 0.1 g/30 mL for initial dye concentration of 100 mg/L, pH 2.6 and 

25 0C. According to the results, water melon seed husk was easily obtainable and economic 

agricultural waste for removal of reactive textile dyes.    

Keywords: Reactive dyes, adsorption, agricultural adsorbent. 
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BAKIR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN Clarias gariepinus’DA SERUM 
ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

EFFECTS OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES ON SERUM ELECTROLYTE 
LEVELS OF Clarias gariepinus 

Dr. Mustafa TUNÇSOY 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Nanopartiküller (NP) boyutları 1 – 100 nm arasında değişen küçük boyutlu ve yüksek yüzey 
alanı olan partiküller olarak tanımlanırlar. Metal oksit nanopartikülleri, çeşitli ticari ürünlerde 
diğer nanopartiküllere kıyasla en fazla kullanılan nanopartiküllerdir ve potansiyel toksisiteleri 
bakımından çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Metal oksit 
nanopartiküllerinin artan kullanımı sonucu bu partiküller su ortamlarına ulaşmaktadır. 
Biyolojik membranlardan rahatlıkla geçebilen nanopartiküller organ, doku, hücre ve moleküler 
düzeyde olumsuz etkilere neden olabilmektedirler. Bu amaçla bu araştırmada bakır oksit 
nanopartiküllerinin (CuO NP) 1 ve 5 ppm derişimlerinin 7 günlük süreyle etkisinde C. 
gariepinus’un serum sodum, potasyum ve klor düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Serum 
parametrelerinin analizinde otoanalizatör cihazı kullanılmış olup, verilerin istatistik analizleri 
Varyans Analizi ve Student-Newman Keul’s Test (SNK) testleri uygulanarak yapılmıştır. 

Belirlenen süre ve derişimlerde Cu NP etkisinde balıklarda mortalite gözlenmemiştir. Deney 
süresi sonunda her iki derişimde de serum sodyum, potasyum ve klor düzeyleri kontrole oranla 
azalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bakır oksit nanopartikülleri, Serum, elektrolit, C. gariepinus. 
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ABSTRACT 

Nanoparticles (NPs) are defined as particles with dimensions between 1 and 100 nm and have 
unique properties such as high surface area due to their small size. Metal oxide nanoparticles 
are the most frequently used NPs among others. Levels of metal NPs in aquatic environments 
increased drastically due to their extensive usage in various branches of technology, industry, 
and human life, and hence, being able to pass easily from cellular membranes and bearing their 
toxicity in mind, they pose a great threat to the environment and public health. Hence, the aim 
of this study, effects of waterborne copper on serum Sodium, potassium and chlor levels of C. 
gariepinus were determined after exposing the fish to 1 and 5 ppm copper applied as CuO 
nanoparticles (CuO NPs) over 7 day. Serum parameters were measured using an auto analyzer 
and statistical evaluation of the experimental data was carried out by Variance Analysis and 
Student Newman Keul’s Procedure (SNK). 

No mortality was observed during the experiments. Serum sodium, potassium and chlor levels 
decreased compared to control when exposed to both concentration of Cu NPs at the end of the 
7th day. 

Keywords: Copper oxide nanoparticles, Serum, Electrolyte, C. gariepinus 
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NEW DIAZ COUPLING REACTION ,CLOUD POINT EXTRACTION 
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SULPHADIMIDINE SOUDIUM 

IN PURE FORM AND PHARMACETICAL PREPARATION WITH SALICYLIC 
ACID AS THE COUPLING REACTION 

     Esraa AMER KADHIM 
University of Baghdad, Iraq 

Saadiyah A. DHAHIR 
University of Baghdad, Iraq 

Muna S. SANDO 
University of Baghdad, Iraq 

ABSTRACT 
In this research we study two simple methods , rapid of use spectrophotometric determination 
of sulphadimadine sodium (SDMS) . The first  method based on  diazotization of drug by 
sodium nitrite at 5Cº followed by coupling with Salicylic Acid in basic medium to form yellow 
color. The product was  measured at 453 nm. Beer’s law is obeyed in the concentration range 
of (1-16) μg∙ml-1 . Sandell’s sensitivity was 0.07575 μg∙cm-1, the detection limit was 0.3992 
μg∙ml-1, and the limit of Quantitation was 1.07879μg∙ml-1.The second method was  used cloud 
point extraction (CPE) with used Triton X-114 as surfactant. Beer’s law obeyed in the range of 
concentration was (1-12) μg∙ml-1. Sandell’s sensitivity was 0.04 μg∙cm-1, the detection limit was 
0.0259 μg∙ml-1, and the limit of quantitation was 0.029563 μg∙ml-1. All variables were study 
including of  the reagent concentration, reaction time. The composition of product (1:1). The 
methods were effectively useful to the determination of SDMS in pharmaceutical dose form, 
and the attained results were in good agreement with the official and other methods in literature 
.No interference was observed from the commonly encountered additives and recipients. 

Keyword: Cloud Point Extraction, Salicylic acid , Triton X-114  , Sulphdimidine Sodium. 
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TURUNÇ ODUNUNDA ISI İLETKENLİK DEĞERİ, STATİK SERTLİK VE ÇİVİ 
TUTMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY VALUE, STATIC HARDNESS 
AND NAIL HOLDING RESISTANCE IN BİTTER ORANGE WOOD 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Bayburt Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN 
Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Turunç odunu farklı kullanım yerlerinde kullanılmaktadır. Ancak, turunç odunun fiziksel, 
kimyasal ve mekanik özellikleri üzerine yeterli çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, 
bu çalışmada, turunç (Citrus aurantium L.) odununda hava kurusu yoğunluk, statik sertlik, ısı 
iletkenlik değeri ve çivi tutma direnci belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, turunç 
odununda hava kurusu yoğunluk değeri 760.08 kg/m3, çivi tutma direnci teğet, radyal ve enine 
yüzeyler için sırasıyla 13.62 N/mm2, 20.24 N/mm2 ve 17.94 N/mm2 olarak ve janka sertlik 
değeri teğet, radyal ve enine yüzeyler için sırasıyla 80.09 N/mm2, 76.48 N/mm2 ve 82.25 
N/mm2 olarak belirlenmiştir. Ayrıca ısı iletkenlik değeri 0.149 W/mK olarak elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Turunç, Citrus aurantium L., Statik Sertlik tayini, Çivi Tutma Direnci, Isı 
iletkenlik 

ABSTRACT 

Citrus wood is used in different places. However, it was determined that the physical, chemical 
and mechanical properties of citrus wood were not sufficiently studied. Therefore, In this study, 
air dry density, thermal conductivity value, static hardness and nail holding resistance of citrus 
(Citrus aurantium L.) wood were determined. According to the findings, the air dry density 
value of citrus wood is 760.08 kg/m3. The nail holding resistance was 13.62 N/mm2 for the 
tangential surface, 20.24 N/mm2 for the radial surface and 17.94 N/mm2 for the transverse 
surface. Janka hardness value for tangential, radial and transverse surfaces was determined as 
80.09 N/mm2, 76.48 N/mm2 and 82.25 N/mm2, respectively. In addition, the thermal 
conductivity value was obtained as 0.149 W/mK. 

Key words: Bitter Orange, Citrus aurantium L., Static Hardness, Nail Holding Resistance, 
Thermal conductivity 
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KARABİBER AĞAÇ TÜRÜNDE BAZI ODUN-SU İLİŞKİLERİNİN VE ISI 
İLETKENLİK ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY PROPERTY AND SOME WOOD-
WATER RELATIONSHIPS IN BLACK PEPPER TREE SPECIES 

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN 
Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Bayburt Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, karabiber (Piper nigrum L.) ağacı odunun bazı odun-su ilişkileri ve ısı iletkenlik 
özelliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, karabiber odununun tam kuru yoğunluk, 
radyal yönde genişleme, teğet yönde genişleme, boyuna yönde genişleme, genişleme 
anizotropisi oranı, hacmen genişleme, lif doygunluğu noktası ve iki hafta sonunda aldığı su 
miktarı belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; karabiber odununda tam kuru yoğunluk 
değeri 523.50 kg/m3, teğet yönde genişleme %7.61, radyal yönde genişleme %3.64, boyuna 
yönde genişleme %0.38, genişleme anizotropisi oranı 2.47, hacmen genişleme %11.63, lif 
doygunluğu noktası %22.16 ve iki hafta sonunda aldığı su miktarı %95.95 ve ısı iletkenlik 
değeri 0.138 W/mK olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karabiber odunu, odun-su ilişkileri, hacmen genişleme, lif doygunluk 
noktası 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine some wood-water relationships in black pepper (Piper 
nigrum L.) tree species. For this aim, the values of oven-dried density, radial swelling, 
tangential swelling, longitudinal swelling, rate of swelling anisotropy, volumetric swelling, 
fiber saturation point and water uptake at the end of two weeks were determined. According to 
data obtained, the oven-dried density of black pepper wood was 523.50 kg/m3, the tangential 
swelling was 7.61%, the radial swelling was 3.64%, the longitudinal direction was 0.38%, the 
swelling anisotropy rate was 2.47, the volume swelling was 11.63%, the fiber saturation point 
was 22.16% and two. The amount of water uptake at the end of the two weeks was determined 
as 95.95% and the thermal conductivity value was 0.138 W/mK. 

Keywords: Black pepper tree wood, wood-water relationships, volumetric swelling, fiber 
saturation point.  
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AMERİKAN CEVİZ ODUNUNDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, JANKA SERTLİK 
DEĞERİ VE ÇİVİ TUTMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF JANKA HARDNESS VALUE, NAIL HOLDING RESISTANCE 
AND SURFACE ROUGHNESS ON AMERICAN WALNUT WOOD 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit AYATA 
Bayburt Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir Cihad BAL 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde, Amerikan ceviz ağacı, Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde mobilya sektöründe 
kullanılan önemli ağaç türlerinden birisidir. Bu çalışmada, Amerikan ceviz (Juglans nigra L.) 
odununda janka sertlik değeri, çivi tutma direnci ve hava kurusu yoğunluk değeri araştırılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre; janka sertlik değerleri teğet, radyal ve enine yüzeylerde sırasıyla; 
89.38 N/mm2, 85.53 N/mm2 ve 101.94 N/mm2 olarak belirlenmiştir. Hava kurusu yoğunluk 
değeri 796 kg/m3 ölçülmüştür. Çivi tutma direnci teğet, radyal ve enine yüzeyde sırasıyla 15.33 
N/mm2, 18.65 N/mm2 ve 13.92 N/mm2 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Amerikan ceviz, Janka sertlik değeri, Çivi tutma direnci, Yüzey 
Pürüzlülüğü 

ABSTRACT 

Today, American walnut tree is one of the important tree species used in furniture sector in 
Turkey and some other countreis. In this study, janka hardness, nail holding resistance and air 
dry density value of American walnut (Juglans nigra L.) wood were investigated. According 
to data obtained; janka hardness values were 89.38 N/mm2, 85.53 N/mm2, and 101.94 N/mm2 
on tangential, radial, and transverse surface, respectivley. Air dry density value was 796 kg/m3. 
Nail holding resistance were 15.33 N/mm2, 18.65 N/mm2 and 13.92 N/mm2tangential, radial, 
and the transverse surface, respectively. 

Key words: American Walnut, Janka hardness value, Nail holding resistance, Surface 
roughness 
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İLKOKUL MÜZİK DERS 
KİTAPLARINDA YER ALAN DEĞERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

(MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

PRIMARY SCHOOL MUSIC COURSE 
INVESTIGATION ON THE VALUES IN THE BOOKS 

(THE CASE OF MONE) 
Dr. Öğr. Gör. Şefika TOPALAK 

Trabzon Üniversitesi 
Doç. Dr. Tarkan YAZICI 

Mersin Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan değerlerin incelenmesidir. Bu 
bağlamda MEB tarafından yayınlanan ilkokul müzik ders kitapları değerler doğrultusunda 
gruplandırılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile 
elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt 
örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan ders kitaplarını incelemek üzere çalışmanın amacına 
yönelik olarak her bir ders kitabı araştırmacılar tarafından geliştirilen “Müzik Ders Kitapları 
İnceleme Formu”nun kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma, MEB 
değerler eğitimi yönergesinin birinci bölümünde yer alan şu değerler başlıkları altında 
gerçekleştirilmiştir: Sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü‐ duyarlılık, özgüven, empati, adil 
olma, cesaret, liderlik, nazik olmak, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, temizlik, doğruluk-
dürüstlük, aile birliğine önem verme, bağımsız ve özgür düşünebilme, iyimserlik, estetik 
duyguların geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, iyilik yapmak, çalışkanlık, 
paylaşımcı olmak, şefkat-merhamet, selamlaşma, alçakgönüllülük, kültürel mirasa sahip 
çıkma, fedakârlık. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan 
değerlerin oranları şu şekildedir: Sevgi (%33,6), sorumluluk (%3,1), saygı (%9,1), hoşgörü‐
duyarlılık (%2,6), özgüven (%0), empati (%0), adil olma (%0), cesaret-liderlik (%4,5), nazik 
olmak (%0,7), dostluk (%1,1), yardımlaşma-dayanışma (% 7,2), temizlik (%3,4), doğruluk-
dürüstlük (%0,7), aile birliğine önem verme (%0,7), bağımsız ve özgür düşünebilme (% 0,4), 
iyimserlik (%1,9), estetik duyguların geliştirilmesi (%0,4), misafirperverlik (%0,7), 
vatanseverlik (%11,7), iyilik yapmak (%1,1), çalışkanlık (%8,3), paylaşımcı olmak (%0,7), 
şefkat-merhamet (%1,6), selamlaşma (%1,6), alçakgönüllülük (%0), kültürel mirasa sahip 
çıkma (%4,9), fedakârlık (%0). Bu sonuçlar doğrultusunda, şarkı-türkü-marş-tekerleme 
sözlerinin değerler bağlamında dikkate alınarak yazılması; besteci ve söz yazarlarının bu 
anlamda bilinçlendirilmesi; değerlerin eğitimdeki yeri ve öneminin üzerinde daha dikkatle 
durulması; ders kitaplarının yazım süreçlerinde özellikle şarkı sözlerinin değerler eğitimi 
açısından dikkatle incelenerek kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması 
önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: İlkokul, Müzik, MEB, Değerler. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the values in the primary school music 
textbooks. In this context, primary school music textbooks published by the Ministry of 
National Education are grouped according to values. The study was a qualitative research and 
the data were obtained through document analysis. The sample of the study was determined 
by criterion sampling which is one of the purposive sampling strategies. For the purpose of 
the study, each textbook was subjected to content analysis using the Music Textbook Review 
Form developed by the researchers to examine the textbooks reached. The research was 
carried out under the headings of the first chapter of the MONE values education directive: 
Love, responsibility, respect, tolerance ‐  sensitivity, self-confidence, empathy, fairness, 
courage, leadership, kindness, friendship, solidarity, cleanliness, truthfulness. honesty, caring 
for family unity, independent and free thinking, optimism, development of aesthetic feelings, 
hospitality, patriotism, kindness, diligence, sharing, compassion-compassion, greeting, 
humility, cultural heritage, sacrifice. According to the results of the research, the proportions 
of the values in primary school music textbooks are as follows: Love (33.6%), responsibility 
(3.1%), respect (9.1%), tolerance-sensitivity (2.6%), self-confidence ( 0%), empathy (0%), 
fairness (0%), courage-leadership (4.5%), kindness (0.7%), friendship (1.1%), solidarity-
solidarity (7%), cleanliness (3.4%), honesty-honesty (0.7%), giving importance to family 
unity (0.7%), independent and free thinking (0.4%), optimism (1.9%), development of 
aesthetic feelings (0.4%), hospitality (0.7%), patriotism (11.7%), goodness (1.1%), diligence 
(8.3%), sharing (0%), compassion-compassion (1.6%), salutation (1.6%), humility (0%), 
cultural heritage (4.9%), sacrifice (0%). In line with these results, writing lyrics of song-folk-
march-rhymes in terms of values; raising awareness of composers and songwriters in this 
sense; the place and importance of values in education; In the writing process of the 
textbooks, it is recommended that the lyrics should be carefully examined and checked for the 
education of values and necessary corrections are made. 

Key Words: Primary School, Music, MONE, Values. 
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AKDENİZ BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADINA YÖNELİK SÖYLEMLER 

DISCOURSE ADDRESSING FEMALES AMONGST THE FOLK SONGS IN THE 
MEDITERRANEAN REGION 

Doç. Dr. Tarkan YAZICI 
Mersin Üniversitesi 

Dr. Öğr. Gör. Şefika TOPALAK 
Trabzon Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Akdeniz bölgesine ait türkülerde yer alan kadına yönelik 
söylemlerin belirlenmesidir. Bir durum tespiti yapmak, bir durumu aydınlatmak, standartlar 
doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak 
için betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada literatür taraması yapılmış, 
araştırma konusu ile ilgili arşivler, kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler 
ve TRT arşivi incelenmiştir. Türküler toplumumuzun aynası olarak bireylerin hislerini 
anlatan, onların yaşadıkları olayları, hayatı algılama şekillerini, aileleri ve çevreleri ile olan 
ilişkilerini, yaşadıkları coğrafya ve buna paralel olarak gördükleri-göremedikleri, sevdikleri-
sevmedikleri, anlatabildikleri-anlatamadıkları, yaşadıkları-yaşayamadıkları duyguları, sevinç 
ve üzüntülerini en saf en temiz en içten yolla dile getirme yöntemidir. Bazen duygu ve 
düşünceler sadece konuşarak anlatılamamaktadır. Salt konuşma anlatılmak, aktarılmak ve 
ifade edilmesi istenen olay ve olguları anlatmaya yetmez. O durumda devreye müzik girer. 
Türk toplumunun müziksel ifade yöntemlerinden en köklü ve güçlü olanlarından birisi 
bilindiği gibi türkülerimizdir. İnsanlarımız ile ilgili pek çok gerçeğe türküler yolu ile 
ulaşılabilir. Çoğu zaman bir türküyü besteleyen kaynak kişi bilinemez. Ancak toplumda o 
türküyü kimin söylemiş olduğu da çok önem taşımaz. Bunun nedeni içten taşarak söylenmiş 
olan o sözlerin ve ezgilerin toplumdaki pek çok kişiyi de ifade ediyor ya da tanımlıyor 
olmasından kaynaklanır. Türkülerde herkes kendinden bir şeyler bulur. Bu araştırmada 
türkülerin kadının kendi dünyasını, kadınla ilgili söylemleri barındıran kaynaklar olmasından 
ve genel olarak bir milletin ortak duygu-düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini ve 
coşkularını yansıtmasından ötürü Akdeniz bölgesine ait türkülerde kadının durumu, algılanışı, 
özellikleri, duygusal tutum-davranışları, toplumsal rolü ve işlevleri üzerinde durularak kadına 
yönelik erkek söylemlerin saptanmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda incelenen 743 türkü 
arasında kadına yönelik söylem içeren 319 türkü tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri, içerik 
analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiş olup olumlu ve olumsuz 
duygular uyandıran kavramlar altında iki kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, 
türkülerde en çok yer alan kadın temalarının sevgiliye methiye-övgü-özlem ve aşk/ayrılık 
acısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Türkü, Kadın. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the discourses of women in folk songs of 
Mediterranean region. A descriptive research method is used to make a due diligence, to 
clarify a situation, to make evaluations in accordance with the standards and to reveal the 
possible relationships between the events. It was investigated. As the mirror of our folk 
society, individuals express their feelings, their experiences, their perception of life, their 
relations with their families and their environment, the geography they live in and the parallel 
they see, they cannot see, they can't tell, they can't tell, they can not tell it is the purest, 
cleanest way to express it. Sometimes feelings and thoughts cannot be explained by speaking. 
Speech alone is not enough to tell the events and phenomena that are wanted to be told, 
conveyed and expressed. In this case, music comes into play. One of the most deeply rooted 
and powerful methods of musical expression in Turkish society is our folk songs. Many truths 
about our people can be reached through folk songs. Often the source person who composed a 
song is not known. But in society, who sings that song is not very important. This is due to the 
fact that these words and melodies, which are sung, express or define many people in the 
society. In folk songs everyone finds something from himself. In this research, because of the 
fact that folk songs are the sources of women's own world, discourses about women and 
reflect the common emotions-thoughts, sorrows, joys and enthusiasm of a nation in general, 
women's status, perception, characteristics, emotional attitudes, behaviors, social role and 
functions in Turkish folk songs. The aim of this study was to determine male discourses 
towards women. In this context, among the 743 folk songs examined, 319 folk songs 
containing discourse against women were identified. The data of the study were categorized 
using content analysis and frequency analysis technique and evaluated in two categories under 
the concepts that arouse positive and negative emotions. In the study, it was concluded that 
the themes of women in folk songs are eulogy-praise-longing and love / separation pain for 
the lover. 

Key Words: Mediterranean Region, Folk Song, Women. 
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SPORTİF AKTİVİTELERE KATILAN  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 
CESARET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE COURAGE LEVELS OF SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS ATTENDING SPORTIVE ACTIVITIES 

Tahir Volkan ASLAN 
İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Mahmut AÇAK 
İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DÜZ 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET 
Bu çalışma, ortaokullarda sportif aktivitelere katılan bireylerin cesaret düzeylerinin çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini Mersin ili merkez 
ilçelere bağlı ortaokullarda eğitim gören bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya 237’si Erkek 
180’i kız olmak üzere toplam 417 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Bu araştırmada veri toplama 
aracı olarak Konter, Ng ve Bayansalduz (2013) tarafından çocukların spor cesaretini ölçmek 
için geliştirilen, 28 madde ve 5 alt boyutlu, orijinal adı “Revised Version of Sport Courage 
Scale (RSCS)” olan “Revize Edilmiş Spor Cesaret Ölçeği-Çocuk Versiyonu” ve araştırmacı 
tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçme aracı 5’li likert tipi ve 
Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve Tamamen 
Katılıyorum (5) şeklinde olup bazı maddeler ters puanlanmıştır. İkili karşılaştırmalar için 
Mann Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için Kruscal Wallis H testlerinden 
faydalanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda farkın kaynağını bulmak için non-parametrik veriler 
için kullanılan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak 
p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma grubunun % 56,8’i erkek, % 43,2’ si kadındır. 
Cinsiyet değişkenine göre herhangi bir alt boyutta anlamlı farklılık bulunmazken, yaş 
değişkenine göre Atılganlık ve Tehlikeyi göze alma-Korkuyla baş etme alt boyutlarında 14 
yaş grubu öğrenciler lehine, Hoşlandıkları oyun türü ve branş değişkenlerine göre sadece 
Yetkinlik ustalık (Kendine güven) alt boyutunda, Spor yapma amacı değişkenine göre 
Kararlılık ve Tehlikeyi göze alma-Korkuyla baş etme alt boyutlarında, Kendini tanımlama 
değişkenine göre Yetkinlik ustalık(Kendine güven), Kararlılık ve Atılganlık alt boyutlarında 
ve Kulüp lisanslı olma, okul takımında oynama, haftalık spor sıklığı ve spor yaşı 
değişkenlerine göre tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç olarak sporun ortaokul öğrencilerinin cesaret düzeylerine olumlu etkileri olduğu ve 
sportif aktivitelere katılan öğrencilerin kendine güven, kararlılık, atılganlık, korkuyla baş etme 
ve özverili olma özelliklerinin geliştiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Cesaret, Sportif Faaliyetler 
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ABSTRACT 

This study was conducted to examine the courage levels of individuals participating in sport 
activities in secondary schools in terms of various variables.The population of the study 
consists of individuals studying in secondary schools of the central districts of Mersin.A total 
of 417 secondary school students, 237 of whom were boys and 180 were girls, participated in 
the study. In this research, as a data collection tool, Personal Information Form which was 
developed by the researcher and “Revised Version of Sport Courage Scale (RSCS), with 28 
items and 5 sub-dimensions which was developed by Konter, Ng and Bayansalduz (2013) 
were used. The measurement tool is 5 point Likert scale and is strongly disagree (1), disagree 
(2), undecided (3), agree (4), and totally agree (5) and some items are reversed.Mann Whitney 
U test was used for paired comparisons and Kruscal Wallis H tests was used for multiple 
comparisons.The Mann Whitney U test for non-parametric data was used to find the source of 
the difference in multiple comparisons.In the study, p<0,05 was considered significant.%56,8 
of the research group was male and %43,2 of it was female while there was no significant 
difference in any sub-dimension according to gender variable; according to age variable in the 
sub-dimensions of Assertiveness, Taking the risk and Coping with fear in favour of 14 age 
group students; according to the type of the game they like and the branch variable, in the 
sub-dimension of only in competence Mastery (self confidence); according to the purpose of 
playing sports variable, in the sub-dimensions of stability and Taking risk coping with fear ; 
according to self-identification variable, in the sub-dimensions of competence, mastership(self 
confidence), stability and Assertiveness and according to having club licence, playing in the 
school team, the frequency of weekly sports, the age of sport variables in all sub-dimensions it 
was determined that there was statistically significant difference.As a result it has been 
determined that sport has positive effects on the courage levels of secondary school students 
and that the students who participate in sporting activities develope self confidence , 
determination, assertiveness, coping with fear and selflessness. 

Keywords: Sport, Courage, Sportive Activities. 
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ENGAGED IN SPORTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Tahir Volkan ASLAN 
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ÖZET
Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin spora katılım güdülerinin incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma betimsel nitelikte bir çalışma olup veriler anket yöntemi ile 
toplanmıştır. Araştırmaya 284 erkek (% 58), 206 (%42) kadın öğrenci katılmıştır. Veriler 
2019-2020 eğitim-öğretim yılı Mersin ili ve ilçelerinden araştırmaya gönüllü olarak katılmak 
isteyen ortaokul öğrencilerinden kişisel bilgi formunun yanı sıra Gill ve ark. (1983)’ nın 
geliştirdiği ve Oyar ve ark. (2001) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Spora 
Katılım Güdüsü Ölçeği (Participation Motivation Questionnaire) (PMQ) formu kullanılarak 
elde edilmiştir. İkili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve çoklu karşılaştırmalar için 
Kruscal Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda farkın kaynağını 
bulmak için non-parametrik veriler için kullanılan Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Cinsiyet değişkenine 
göre eğlence alt boyutunda kadınlar lehine, okul türü değişkenine göre; başarı/statü, takım 
üyeliği/ruhu, fiziksel uygunluk/enerji harcama, yarışma ve hareket/aktif olma alt boyutlarında, 
yaş değişkenine göre eğlence alt boyutunda, anne mesleği değişkenine göre başarı/statü, 
fiziksel uygunluk/enerji harcama ve hareket/aktif olma alt boyutlarında, baba mesleği 
değişkenine göre başarı/statü; Aile gelir düzeyi değişkenine göre başarı/statü, Fiziksel 
uygunluk/Enerji harcama ve Hareket/aktif olma alt boyutlarında; Spor branşı değişkenine 
göre, başarı/statü ve hareket/aktif olma alt boyutlarında; kulüp lisansı durumu, spor yılı, okul 
takımında olma ve aktif spor yapma değişkenlerinin tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmamız; sportif etkinliklerle ilgili 
değişkenlerin tüm alt boyutlarında istatistiksel olarak spor yapanlar lehine anlamlı çıkması, bu 
yaş grubu çocukların sportif etkinliklerde kendilerini yeterli hissetmesi, dolayısıyla bunun 
sosyal yaşamlarına olumlu yansıması aynı zamanda spora katılımları ve devam etmelerine 
katkı sunması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Motivasyon, Ortaokul, Sportif Faaliyetler, Spora Katılım Güdüsü, 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to examine the motivation of secondary school participation in sports. 
The research was descriptive  and data were collected by surveys 284 male (%58 ),206 female 
(%42) students participated in this research.The data were obtained by the personal 
information form of secondary school students who wanted to participate in the research 
voluntarily from Mersin province and districts in the 2019-2020 academic year and by using 
motivation of participation in sport scale (Participation Motivation Questionaire) (PMO) 
developed by Gill et al. (1983) and done for validity and relaibility study by Oyar et al. 
(2001). Mann Whitney U test was used for paired comparisons and Kruscal Wallis H test was 
used for multiple comparisons for non-parametric data. In this study, the level of significance 
was accepted as p<0.05. According to gender variable, in the sub-dimension of entertainment 
in favour of women; according to type of school variable, in the sub-dimension of 
success/statüs, team membership/spirit, physical fitness/energy consuming, competition and 
being active; according to age variable, in the sub-dimension of entertainment; according to 
mother occupation variable, in the sub-dimension of success/status,physical fitness/energy 
consuming and being active; according to father occupation variable in the sub-dimension of 
sucsess/status; according to level of family income in the sub-dimension of success/status, 
physical fitness/energy consuming and being active; according to sport branch variable,in the 
sub-dimension of success/status, being active; according to club licence state, sport year, 
being in school team and doing sports active variables, in the all sub-dimensions it was 
identified that there was a significant difference.As a result our study has importance in terms 
of the facts that the variables related to sport activities are statistically significant in favour of 
those doing sports in all sub-dimensions and in terms of that children of this age group feel 
themselves sufficient in sportive activities hence the positive reflection of this to their social 
lives, as well as their participation and continuation in sports. 

Keywords: Sports,Motivation, Secondary School, Sportive Activities, The motivation of 
participation in sports. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelerle üretim olanakları ve tüketimin kontrolsüz artışı küresel boyutta 
sürdürülebilirliği bütün sektörler açısından önemli hale getirmiştir. Tüketimde ihtiyaç 
odaklılığın değişmesi, sahip olunan ürünlerin değersizleşmesine neden olmuş, tüketicilerin 
duygusal beklentileri üreticiler ve markalar tarafından daha zor karşılanabilir hale gelmiştir. Bu 
süreçte moda sektörünün doğal itkisi olan değişim ve yenilik ihtiyacı da giderek hızını arttırmış 
ve ulaşılan durum sürdürülebilirlik açısından ciddi tartışmaları gündeme getirmiştir. Moda 
sektöründe tasarım ve üretim süreçlerine yönelik sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak katılımlı 
tasarım, ekolojik ayak izini azaltmak gibi farklı içerikte çalışmalar yürütülmektedir. Bunların 
yanı sıra bilinçli ve kişiye özel satın alma süreçlerini kapsayan pazarlama ve danışmanlık 
faaliyetleri ile de moda ürün tüketiciliğinde sürdürülebilirliğe katkı sağlanabileceği 
düşünülmektedir.  Tüketiciye ait verilerin yine onların ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde 
kullanılması temeline dayanan (Peppers, Rogers 1993,s.42)  kişiselleştirme ile sadece daha 
yüksek maliyet gerektiren tasarım ve üretimin kişiye özel olması değil, kitlesel üretim yapan 
markaların mevcut koleksiyonlarından yapılacak kişiye özel seçimler de 
gerçekleştirilebilmektedir. Kişiselleştirme süreçleri ile sahip olunan ürünlerin tüketiciler 
nazarında değer algılarının arttığını, ürünün daha prestijli ve anlamlı algılandığını,  gösteren 
çeşitli araştırmalar   bulunmaktadır (Im ve diğ.,2014,s.169 , Sundar, Tamul ve Wu, 2014,s.169-
180, Okado, 2005, 44). 

Bu çalışmanın amacı; moda da sürdürülebilirlik açısından kişiye özel renk analizinin 
kullanımına yönelik uygulama, oluşturacağı iş ve istihdam koşulları ve moda tüketicisinin 
değer algısı yüksek ürün satın alma eğilimini destekleyecek kişiselleştirilmiş pazarlama 
içeriklerinin irdelenmesidir. Bu amaçla sürdürülebilirliği destekleyebilecek nitelikteki moda ve 
pazarlama literatürüne dayalı tartışma gerçekleştirilmiştir.   

Sonuç olarak; giysi seçiminde önemli parametrelerden olan tenle uyumlu renk analizinin kişiye 
özel yapılmasının ve sezon renk paletlerinden yapılan analiz sonuçlarına göre elde edilecek 
kişisel renk paletlerinin kullanılacağı ürün ve kombin seçimleri ile tüketicilerin sahip oldukları 
ürünlere ait değer algılarının artacağı, böylelikle satın alınan ürünlerin kullanım ömrünün 
uzaması  ve kullanıcıların duygusal tatmininin artması beklenmektedir. Yeniliklere açık , 
ekolojik düzenin korunmasını önemseyen ,hayatının kolaylaşmasını ve kişisel özelliklerinin 
kullanacağı ürün süreçlerinde kullanılmasını bekleyen moda müşterileri için  bu tür 
uygulamalarla sürdürülebilirliğe katkı sağlanması olanaklı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Moda Tasarımı, Renk Analizi, Pazarlama Stratejileri, Moda Eğilimleri, 
Sürdürürlebilirlik.  
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ABSTRACT 

Technological developments and uncontrolled increase in production possibilities and 
consumption have made global sustainability important for all sectors. The change in the need-
oriented focus on consumption has led to the devaluation of the products owned. Emotional 
expectations of consumers have become more difficult to meet by manufacturers and brands. 
In this process, the need for change and innovation, which is the natural impulse of the fashion 
sector, has gradually increased. The current situation has raised serious debates in terms of 
sustainability. In the fashion sector, studies are being carried out to contribute to the 
sustainability of design and production processes. Participatory design is a work of different 
content such as reducing ecological footprint. In addition to these, it is considered that it 
contributes to sustainability through marketing and consultancy activities covering conscious 
and personalized purchasing processes. It is based on the use of consumer data in the process 
of meeting the needs (Peppers, Rogers 1993,s.42) With personalization, not only the design and 
production that requires higher cost, but also the individual collections of the brands that make 
mass production can be made. There are several studies showing that the perception of value of 
the products owned by the personalization processes increases in terms of consumers, the 
product is perceived as more prestigious and meaningful. (Im ve diğ.,2014,s.169 , Sundar, 
Tamul ve Wu, 2014,s.169-180, Okado, 2005, 44). 

The aim of this study; The aim of the course is to examine the application of personalized color 
analysis in terms of sustainability in fashion, personal and marketing conditions that will 
support the trend of purchasing products with high perceived value of business and employment 
conditions. For this purpose, a discussion based on the fashion and marketing literature that 
could support sustainability was conducted. 

As a result; According to the results of the analysis made from season color palettes, personal 
color palettes will be used according to skin color palette, which is one of the important 
parameters in garment selection, product and combination choices will be used with the 
consumers' perception of value of the products they have, thus the life of the purchased products 
will increase and emotional usage will be increased. satisfaction is expected to increase. It is 
possible to contribute to sustainability with such applications for fashion customers who are 
open to innovations, who care about preserving the ecological order, waiting for their life to be 
easier and to be used in product processes that will be used by their personal characteristics. 

Keywords: Fashion Design, Color Analysis, Marketing Strategies, Fashion Trends, 
Sustainability. 
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ÖZET 

Gelenekselden modern yöntemlere, pek çok yöntem ve teknikle elde edilen tekstil yüzey 
tasarımları, yeni endüstri devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerle değişim ve dönüşümünü 
sürdürmektedir. Endüstri 4.0 devrimi getirileri olarak adlandırılan 3B yazıcı teknolojisi bu 
değişimin bir parçası olmayı sürdürmektedir. 3B yazıcılar çeşitli sektörlerde kullanımını 
sürdürürken moda ve tekstil tasarımı konusunda çalışmalar mevcuttur. Fakat yapılan çalışmalar 
ve alınan patentler 3B yazıcıda yazdırılıp, kumaşla bağlantısı ek bir malzeme ile yapılan veya 
doğrudan 3B filament malzemenin bir bütün olarak kullanıldığı çalışma ve tasarımlardır.  

Çalışmada tekstil yüzey tasarımları oluşturmada farklı teknik ve metotlar oluşturarak, 3B 
yazıcılarla ‘doğrudan’ kumaş üzerine baskı almak ve ek bir birleştirme malzemesi 
kullanmamakla birlikte, tekstil yüzeyleri ve vücut dolgu ihtiyacına yönelik dolgu malzemesi 
denemeleri yapılarak, kişilerin giysi kullanım konforunun sağlanması amaçlanmıştır. 

Elde edilen 3B yüzey tasarımlar, malzemenin parlak görüntüsünden dolayı deriye 
benzediğinden, özellikle normal kumaş üzerine deri aplike uygulamasına alternatif teknik 
olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak, vücut asimetrisi olan kişilere özel, dolgu malzemesi 
olarak, giyilebilir tekstil yüzeyleri oluşturulmuştur. Vücut asimetrisinde omuz düşüklüğü olan 
bir kişinin var olan hazır vatkalarla asimetrisinin düzeltilmeye çalışılması mümkün olup, kişiye 
özel olmayan hazır vatkalar problemin tam çözümü olamamaktadır. Bu duruma alternatif 3B 
yazıcılarla, kişinin vücut şekli tarama yöntemiyle alınıp, bilgisayar ortamında modellemesi 
yapılarak 3B olarak basılabilmesini mümkün kılmaktadır. Yapılan deneysel çalışmada, 3B 
yazıcı malzemesinin kumaş üzerine doğrudan yapışması için deneyler yapılarak en uygun 
parametreler belirlenmiştir.  

Sonuç olarak, kişinin kullanım konforunu ve giysi motivasyonunu artıran bu çalışma, kişilerin 
özel problemlerini çözmenin yanı sıra, yüzey tasarımlarında doğrudan kumaşa yapışabilen 
tekstil yüzeyleri oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tekstil Yüzey Tasarımı, Moda Tasarımı, 3B Yazıcı, Endüstri 

4.0, Katmanlı İmalat. 
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ABSTRACT 

Textile surface designs obtained from many methods and techniques from traditional 
to modern methods continue to change with technological advances brought by the 
new industrial revolution. The 3D printer technology, called the returns of the Industry 
4.0 revolution, is part of this change. 

While 3D printers continue to be used in various sectors, there are studies on fashion 
and textile design. However, the studies and patents are the studies and designs which 
are printed on the 3D printer and made with an additional material connected with the 
fabric or directly using the 3D filament material as a whole. 

The 3D surface designs obtained in this study are thought to be an alternative technique 
especially for the application of leather applique on normal fabric, since the material 
looks similar to leather because of the glossy appearance of the material. In addition, 
wearable textile surfaces have been formed as filler material for persons with body 
asymmetry. It is possible to try to correct the asymmetry of a person with low shoulder 
in body asymmetry with the existing ready-made pads, and non-personal ready-made 
pads cannot be a complete solution to the problem. With this alternative, 3D printers 
can be taken by scanning the body shape of the person and can be printed in 3D by 
computer modeling. 

By creating different techniques and methods for creating textile surface designs, it is 
aimed to print on ’direct’ fabric with 3D printers and not to use an additional bonding 
material, but also to try on filling materials for textile surfaces and body filling needs, 
and to provide the comfort of wearing. In the experimental study, the most suitable 
parameters were determined by making experiments for the direct adhesion of the 3D 
printer material to the fabric. 

As a result, this study, which increases the comfort of use and motivation of the 
garment, solves the specific problems of the people, as well as textile surfaces that can 
be directly adhered to the fabric in surface designs. 

Keywords: Textile Surface Design, Fashion Design, 3D Printer, Industry 4.0, Layered 
Manufacturing. 
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ÖNCE SIRADAN SONRA ORİJİNAL DÜŞÜNCELERE MARUZ KALMAK 
YARATICILIĞI DAHA FAZLA ARTIRMAKTADIR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA 

KANITI 

Prof. Dr. Hamit COŞKUN 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Arş. Gör. Öznur GÖÇMEN 
Mersin Üniversitesi 

ÖZET 

Beyin fırtınası, düşünceleri eleştirmeden akla gelen düşüncelerin söylendiği ve çok 
sayıda düşüncelerin üretilmesine dayanan bir tekniktir. Osborn (1957) bu tekniğin çok yaratıcı 
bir teknik olduğunu ve bir bireyin grup içinde bu teknikle iki kat daha fazla düşünce 
üretebileceğini önermiştir. Beyin fırtınası bireysel olarak etkili bir teknik olmasına rağmen, 
gruplarda uygulandığında etkili olmamaktadır. Tek başına çalışan bireyler, gruplarda beyin 
fırtınası yapan bireylere göre tam tersine iki kat daha fazla yaratıcı performans 
göstermektedir. Yüz yüze etkileşim gruplarında bireyler değerlendirme kaygısını, 
engellenmeyi, kaytarmayı ve düşük performanslı bireylere benzeme eğilimini daha fazla 
yaşamaktadır (Diehl & Stroebe, 1987; Nijstad, 2009). Araştırmacılar son 40 yıldır, beyin 
fırtınasını etkin yapan bilişsel, sosyal ve motivasyonel teknikler üzerinde çalışmaktadır 
(Brown et al., 1998; Coskun et al., 2000; Dugosh et al. 2000; Paulus & Dzindolet, 1993; 
Paulus et al., 2002; Paulus, Nakui, Putman, & Brown, 2006). Yapılan araştırmalar önce grupla 
sonra bireysel beyin fırtınası yapmanın daha yararlı olacağına işaret etmektedir (Paulus ve 
diğ., 2006). Bu noktadan hareketle öncelik veya sonralık etkisi incelenmesi gereken ilginç bir 
konu olarak durmaktadır. Beyin fırtınasında en etkili açıklayıcı modellerden biri Bilişsel 
Uyarılma Yaklaşımıdır (Paulus et al., 2002). Öte yandan, bu modeli test eden çalışmalar 
tutarsız sonuçlar vermektedir. Literatürde, bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2000) orijinal 
örneklere, diğer bir araştırma (Dugosh ve diğ., 2005) ise sıradan örneklere maruz kalmanın 
daha fazla yaratıcılığı artırdığını göstermektedir. Bu araştırma, hem düşünce sayısının hem de 
sıradan ve orijinal düşüncelerin sayısının etkisini test etme amacıyla yapılmıştır. Katılımcılar 
üç veya 6 tane düşünce örneklerine maruz kaldıktan sonra 5 dakikalık sürede iki oturumda 
toplam 10 dakikalık üniversiteyi geliştirme konusunda beyin fırtınası yapmıştır. Bir grup 
katılımcı önce ilk beş dakikada sıradan daha sonra orijinal düşünce örneklerine maruz 
kalmıştır. Öte yandan diğerleri önce orijinal sonra beş dakikada sıradan örneklere maruz 
kalmıştır. Toplam 56 katılımcının olduğu araştırmanın sonuçları, örneklerin sayısının 3 veya 6 
olmasının etkili olmadığını göstermektedir. Sıradan-orijinal düşünce örneklerine maruz kalan 
katılımcılar (Ort. = 28.65), orijinal-sıradan örneklere maruz kalan katılımcılara (Ort. = 23.70) 
göre daha fazla özgün düşünce üretmiştir. Manipülasyon ölçümleri örneklerin beklenildiği 
orijinal ve uygulanabilir olarak algılandığına işaret etmektedir.Bu bulgular, sıradan düşünce 
örneklerine ilk önce maruz kalmanın yaratıcılığı artırdığına işaret etmektedir. Daha sonra 
düşünce üretimi yavaşladığında orijinal düşüncelere maruz kalmak daha yararlıdır. Bu 
bulgular ayrıca, orijinal veya çok yaratıcı düşüncelere başlangıçta maruz kalmanın yaratıcılığı 
azalttığını göstermektedir. Literatürde ilk kez ortaya çıkan bu bulguların eğitimde ve terapi 
ortamlarında sonuçları tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin fırtınası, yaratıcılık, bilişsel uyarılma, sıradan-orijinal, orijinal-
sıradan sunum 
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Prof. Dr. Hamit COŞKUN 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada Edward De Bono (1956) tarafından geliştirilen Altı Şapkalı Düşünme 
Tekniklerinden bazılarının ve problem türünün beyin fırtınasında üretilen özgün, esnek ve 
derin düşünme üzerindeki etkisi incelenmekte ve esnekliğin aracı rolü test edilmektedir. 
Çalışmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören 69 öğrenci gönüllü olarak 
katılmıştır. Katılımcılar 2 (Problem türü: mekanik, motivasyonel) X 3 (Şapka türü: sarı, 
kırmızı, yeşil) deneysel desen koşullarına seçkisiz atanmışlardır. Elde edilen bulgularına göre; 
yeşil şapka (M = 16.58) ve sarı şapka (M = 14.00), kırmızı şapkaya (M = 9.40) göre özgün 
düşünce üretim performansını anlamlı şekilde arttırmaktadır. Motivasyonel problem (M = 
16.37) koşulundaki katılımcılar ise, mekanik problem (M = 10.28) koşulundakilere göre 
anlamlı şekilde daha fazla özgün düşünce üretmişlerdir. Problem türü ve şapka türü 
değişkenlerinin özgün düşünce performansı üzerindeki ortak etkisi ise anlamlılığa yakındır. 
Motivasyonel problem ve sarı şapka koşulundaki katılımcılar en yüksek özgün düşünce 
üretim performansını göstermişlerdir. Araştırma verileri esneklik açısından incelendiğinde ise, 
motivasyonel problemin (M = 5.12), mekanik probleme (M = 3.28) göre esnekliği anlamlı 
biçimde arttırdığı görülmektedir. Devam eden analizlere göre problem türü ile esneklik 
arasındaki (r = .58, p = .000), esneklik ile özgün düşünce sayısı arasındaki (r = .71, p = 000)  
ve problem türü ile özgün düşünce sayısı arasındaki (r = .42, p = 000) ilişkiler anlamlı 
düzeydedir. Problem türünün özgün düşünce üretimi üzerindeki etkisinde esnekliğin aracı 
değişken rolünü test etmek için SPSS 23 sürümünde PROCESS macro 3.4 (Model 4) uzantısı 
kullanılmıştır. Hayes (2013)’ın aracılık için gerekli yolları sağlandıktan sonra, başlangıçta 
problem türü ile özgün düşünce sayısı arasındaki anlamlı ilişkinin, esneklik modele 
eklendiğinde anlamsız hale geldiği görülmektedir. Dolayısıyla esnekliğin tam bir aracı 
değişken olduğu söylenebilmektedir. Yeşil şapka da (M = 4.58, 4.05) kırmızı şapkaya (M = 
3.69, 2.60) göre esnekliği marjinal biçimde ve derin düşünmeyi anlamlı biçimde 
arttırmaktadır. Ayrıca problem türü ve şapka türü değişkenlerinin arasındaki ortak etki derin 
düşünme üzerinde anlamlıdır. Derin düşünme açısından en yüksek performansı, mekanik 
problem ve yeşil şapka koşulundaki katılımcılar göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili 
literatür ışığında tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin fırtınası, düşünce üretim performansı, problem türü, altı şapkalı 
düşünme tekniği, esneklik 
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ÖZET 

Bu çalışmada, etkileşim çiftlerinde Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerinden bazılarının 
eğitiminin beyin yazımında düşünce üretim performansına etkisi incelenmektedir. Çalışmaya 
28 gönüllü üniversite öğrencisi (14 çift) katılmıştır. Çalışmada karma araştırma deseni 
kullanılmıştır. Ön test bağlamında tüm katılımcılardan random olarak çiftler oluşturulmuş ve 
10 dakikalık beyin yazımı oturumu gerçekleştirilmiştir. Bu oturumun ardından katılımcılar 
seçkisiz olarak yeşil ve kırmızı şapkalı düşünme tekniği eğitim koşullarına atanmışlardır. 
Eğitimin birinci oturumunda katılımcılara altı şapkalı düşünme tekniklerinin her biri yazılı 
olarak tanıtılmış ve kendilerine verilen şapka tekniği hakkında detaylı bilgilendirme 
yapılmıştır. İlgili düşünme şapkasının kullanıldığı örnek düşünceler sunulmuş ve söz konusu 
şapkanın kullanımı hakkında beşer dakikalık düşünce üretme egzersizi yaptırılmıştır. İkinci 
eğitim oturumunda ise katılımcılara altı şapkalı düşünme teknikleriyle üretilmiş karışık 
düşünceler verilmiş ve eğitim aldıkları şapka ile üretilmiş olanları seçme egzersizi 
gerçekleştirilmiştir. İki hafta boyunca süren eğitimin ardından katılımcılar, rumuzlarına göre 
ön testte beraber düşünce ürettikleri çiftleriyle yeniden eşleştirilmiştir. Çiftlerden her ikisinin 
de yeşil şapka eğitimi aldığı yeşil-yeşil koşuldaki katılımcılar ve çiftlerden birinin yeşil 
diğerinin ise kırmızı şapka eğitimi aldığı karma koşuldaki katılımcılar, son test olarak 10 
dakikalık beyin yazımı oturumunu tamamlamışlardır. Bulgulara göre tekrarlı ölçüm 
alındığında şapkalı düşünme tekniği eğitiminin, özgün düşünce üretim performansı üzerindeki 
etkisi anlamlıdır, F (1,12) = 14.35, p < .01, kısmi η2 = 55. Ön test (M = 23.85) aşamasından 
geçen katılımcı çiftler, eğitim sonrasında gerçekleştirilen son testte (M = 31.67) daha fazla 
özgün düşünce üretmişlerdir. Ayrıca, şapka türü koşullarının düşünce üretim performansı 
üzerindeki etkisi de anlamlıdır, F (2, 12) = 4.74, p < .05, kısmi η2 = .28. Karma koşuldaki 
katılımcı çiftler (M = 31.33), yeşil-yeşil koşuldaki katılımcı çiftlerden (M = 24.19) daha fazla 
özgün düşünce üretmişlerdir. Bulgular esneklik açısından incelendiğinde ise, şapkalı düşünme 
tekniği eğitiminin esneklik üzerindeki etkisi anlamlıdır, F (1, 12) = 4.67, p < .05, kısmi η2 = 
.28. Ön testin (M = 4.62) ardından katılımcı çiftler son testte (M = 5.71) daha fazla esnek 
düşünce üretmişlerdir. Elde edilen bulgular, ilgili literatür ışığında tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beyin yazımı, yaratıcılık, altı şapkalı düşünme tekniği, eğitim 
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ÖZET 

İşlevsel olarak kullanılan giysilere yönelik tasarımlar ergonomik değerlendirmeleri zorunlu 
kılmaktadır. Giysinin vücuda uygunluğu estetik görünümü kadar hareket konforu açısından da 
önem taşımaktadır. Araştırmada insan vücudunun hareket esnasındaki değişimini giysi kalıbı 
üzerinden örnek bir uygulama ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda omuz 
rotasyon ve dirsek fleksiyon hareketleri esnasında üst beden ve kol kalıbında ortaya çıkacak 
farklılıkları boyutsal olarak belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmada deneme yöntemi 
kullanılmıştır. Omuz rotasyon hareketi ve dirsek fleksiyon hareketi ile yapılan uygulama 
çalışmasıyla ele alınan kol hareketlerinin giysi kalıbına etkisi görsel ve boyutsal olarak 
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre omuz rotasyon ve dirsek fleksiyon hareketleri için 
giysi boyu, omuz, kol boyu, omuz-dirsek uzunluğu ve dirsek-bilek uzunluğu ölçülerinde 
eksilme görülürken; sadece bel ve kol oyuntu çevresi uzunluklarında artış gözlemlenmiştir. 
Her iki hareket için kol boyunda ve dirsek-bilek arasındaki uzunlukta yüksek oranda azalma; 
kol oyuntu çevresinde ise yüksek ölçü artışı görülmüştür. Yine iki hareket için de değişmeyen 
tek ölçünün kalça ölçüsü olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada giysi üretiminde vücudun 
hareket halindeki ölçülerinin ele alınması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. Giysi 
ölçülerinin kişinin bedenine ve hareketine uygun olarak alınması kişiye maksimum konfor ve 
hareket serbestliği kazandıracaktır. Giysinin insanın doğasına, fiziksel özelliklerine ve 
hareketlerine göre oluşturulması ergonomik açıdan önem taşımaktadır ve alınan ölçülerin 
sadece sabit duruştaki vücuttan alınmasının yetersiz olduğu, bunun yanında hareketli 
duruşlarda alınacak ölçülerin de önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Antropometri, Hareket, Rotasyon Hareketi, Fleksiyon 
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ABSTRACT 

Designs of functional clothing make ergonomic assessments obligatory. The fitting of a piece 
of clothing on the body is as important in terms of comfort in movement as its aesthetic 
appearance.  This research aims to put forward the shift during the movements of human body 
over clothing patterns by means of an exemplary practice. In this context, we attempt to 
determine the differences in dimension that may emerge in the upper body and sleeve pattern 
during shoulder rotation and elbow flexion activities. The trial method is employed in the 
research. The effect of the movement of the arms, which is shown via shoulder rotation and 
elbow flexion activity, on their pattern of clothing is examined both visually and 
dimensionally. According to the data obtained from the research, a reduction is seen in the 
measurements of the lengths of clothing, shoulders, arms, from shoulders to elbows during 
shoulder rotation and elbow flexion activities, whereas an increase is observed only in the 
length of waist and  sleeve hole.  For both movements, a high rate of reduction is seen in the 
length of sleeves and of the part between the elbow and the wrist, while a high rate of increase   
is observed around sleeve holes. The only measurement that doesn't change for both activities 
is that of the buttocks. It is emphasized in the research that it is important for the 
measurements for the manufacturing of clothes to be taken   while the body is moving. Taking 
body measurements in accordance with the body size of the person and the person's 
movement will allow for maximum comfort and free swing.  It is of ergonomic importance to 
create an article of clothing in accordance with the nature of at person, his/her physical traits 
and movements. It is also thought that the measurements which are taken from a sedentary 
posture will remain inadequate, but rather that the measurements taken during active postures 
are important as well. 

Keywords: Ergonomy,  anthropometry,  movement,  rotation  activity, flexion activity 
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ABSTRACT 

In recent years, human history has witnessed a rapid change in every field, i.e., economic, 
social, cultural, and technological. Individuals and communities can keep up with this rapid 
change only through knowledge. Public libraries, one of the greatest helpers in accessing 
information, provide individuals with the resources they need. The aim of this study is to 
determine similar provinces in Turkey in library use and examine the relationship between 
human development of the province. In accordance with this purpose, a panel data set was 
created in Turkey’s 81 provinces for the years 2008-2017 taking the following information 
from the Turkey Statistical Institute: the usage numbers of public libraries, the number of 
public libraries that is influencing the use of libraries, the number of books in the public 
libraries, the number of use of public libraries per thousand, the number of material lent in 
public libraries, and the literate population of these provinces. Cluster analysis with the Ward 
method using time-spatial Euclidean distance  were applied to the obtained panel data set. As 
a result of the analysis, the provinces were divided into 5 groups. According to the library 
usage, the provinces divided into 5 clusters were examined with the human development of 
the provinces by taking into account the local Human Development Index-2013 values.  

Keywords: Panel data, hierarchical clustering, distance 
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BULANIK ZAMAN SERİSİ İLE SATIŞ PERFORMANSI TAHMİNİ 

Arş. Gör. Dr. Özlem AKAY 
Çukurova Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay ALTINDAĞ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ÖZET 

Sigortacılık, hizmet sektörünün önemli bileşenlerinden biridir. Tüm sektörlerde olduğu gibi 
sigortacılık sektöründe de genel amaçların yanında şirketlerin de kendine özgü amaçları vardır. 
Bu amaçların sağlanabilmesi veya kontrolü için performans analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışmada Konya’da bulunan bir sigorta acentesinin satış performansı değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla 2019 yılının ilk yarısına ait net prim değerleri ele alınarak 2019 yılının 
ikinci yarısına ait satış performansı, Singh (2007) tarafından önerilen bulanık zaman serisi 
analizi kullanılarak tahmin edilmiştir. Bulanık zaman serileri temelli tahmin yöntemleri ile 
uzman görüşleri sayesinde mevcut belirsizlik göz önüne alınarak gerçeğe yakın sonuçlar elde 
etmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, bulanık zaman serisi, satış performansı tahmini 

ABSTRACT 

Insurance is an important component of the service sector. As in all sectors of the company in 
addition to the general objectives in the insurance sector also it has its own purposes. In order 
to achieve or control these objectives, performance analyzes should be performed. This study 
aimed to evaluate sales performance of an insurance company in Konya. For this purpose, net 
insurance charges for the first half of 2019 were taken in to consideration and sales performance 
for the second half of 2019 was estimated using the fuzzy time series analysis proposed by 
Singh (2007). It is possible to obtain realistic results by considering the current uncertainty 
through expert opinions by fuzzy time series based estimation methods. 

Keywords: Insurance, fuzzy time series, sales performance estimate. 
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SUBJECTIVE EFFECTS OVER HEALTH STATUS 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Çukurova Üniversitesi 

Öğr. Gör. Can MAVRUK 
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

ABSTRACT 
In the assessment of individual health status in urban areas, the perceptions of urban residents 
have become increasingly important. The article focuses on the marginal effects of subjective 
determinants through contextual factors. The article aims to contribute to urban health 
literature based on a social survey including questions of negative and positive determinants 
of health status. Negative determinants are objective and subjective social isolation, assault, 
unemployment, being retired, high housing cost, unsafe neighborhood and negative 
environment perceptions (air pollution, noise, poor public transport, access to services), while 
positive determinants are social capital and Subjective Well-Being (SWB) as happiness and 
quality of life. As a second analysis, direct effects of individual level variables over very good 
health status are also investigated. Ordinal logistic regression models are used to find 
probabilistic marginal effects. Generalized ordered logistic regression model is used when 
parallel line test is violated. The effects over health status are investigated mainly based on 
three hypotheses. Model estimation results confirmed all the hypotheses as expected. 
“Subjective well-being is a major determinant of health status” hypothesis was confirmed by 
showing that happiness and quality of life are more likely related to better health status. The 
evidence indicates that subjective well-being has the strongest positive effect over very good 
health status. "Subjective social isolation is stronger in explaining health status than objective 
social isolation" hypothesis was confirmed by showing that health effects of social isolation 
variables were stronger than loneliness. “Subjective spatial variables are more significant than 
objective spatial variables in explaining health status” hypothesis was confirmed by the 
estimation results, indicating that the effects of place of living were not significant and 
neighborhood safety and housing cost were highly significant. The respondents attributed the 
negative effect on very good health conditions to being widowed, no trust in human, retired, 
socially isolated and unemployed. Evidence suggests that these negative experiences pose a 
risk to health. For policy implementation, we recommend that the government provide social 
support to the widowed, retired and unemployed, revise the pension system for the retired and 
take new measures to prevent harassment and social isolation. Overall, well-being should be 
targeted to enhance health status. 

Keywords: Health status, marginal effect, ordinal logit model. 

ÖZET 
Kentsel alanlarda bireysel sağlık durumunun değerlendirilmesinde, kent sakinlerinin algıları 
giderek daha önemli hale gelmiştir. Makale öznel belirleyicilerin bağlamsal faktörler yoluyla 
marjinal etkilerine odaklanmaktadır. Makale, sağlık durumunun olumsuz ve olumlu 
belirleyicileri ile ilgili soruları içeren bir sosyal ankete dayanarak kentsel sağlık literatürüne 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Olumsuz belirleyiciler, nesnel ve öznel sosyal izolasyon, 
saldırı, işsizlik, emekli olmak, yüksek konut maliyeti, güvenli olmayan mahalle ve olumsuz 
çevre algıları iken (hava kirliliği, gürültü, yoksul toplu taşıma, hizmetlere erişim), pozitif 
belirleyiciler ise sosyal sermaye ve öznel - mutluluk ve yaşam kalitesidir (SWB). İkinci bir  
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analiz olarak, bireysel değişkenlerin çok iyi sağlık durumu üzerine doğrudan etkileri de 
araştırılmıştır. Olasılıksal marjinal etkileri bulmak için sıralı logit modeller kullanılmıştır. 
Paralellik testi ihlal edildiği durumda genelleştirilmiş sıralı lojistik regresyon modeli 
kullanılmıştır. Sübjektif değişkenlerin bağlamsal faktörlerle sağlık durumuna etkileri üç 
hipoteze dayanarak incelenmiştir. Model tahmini sonuçları, tüm hipotezleri beklendiği gibi 
doğrulamıştır. “Subjektif refah, sağlık durumunun önemli bir belirleyicisidir” hipotezi, 
mutluluk ve yaşam kalitesinin daha iyi sağlık durumu ile daha muhtemel olduğu gösterilerek 
doğrulanmıştır. Kanıtlar, Subjektif refahın sağlık durumu üzerinde en güçlü pozitif etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. “Öznel sosyal izolasyon, sağlık durumunu açıklamada 
objektif sosyal izolasyondan daha güçlüdür” hipotezi, sosyal izolasyon değişkenlerinin sağlık 
etkilerinin yalnızlıktan daha güçlü olduğu gösterilerek doğrulanmıştır. “Öznel mekânsal 
değişkenler, sağlık durumunu açıklamada objektif mekânsal değişkenlerden daha önemlidir” 
hipotezi, yaşanılan lokasyonun etkilerinin anlamlı olmadığı, ve mahalle güvenliği ve konut 
maliyetinin yüksek derecede anlamlı olduğunu belirten tahmin sonuçları ile doğrulanmıştır. 
Ankete katılanlar çok iyi sağlık koşulları üzerindeki olumsuz etkileri dul olmalarına, insana 
güven duymamalarına, emekli olmalarına, sosyal olarak izole ve işsiz olmalarına 
bağlamışlardır. Kanıtlar, bu olumsuz deneyimlerin sağlık açısından risk oluşturduğunu 
göstermektedir. Politika uygulaması için, hükümetin dul, emekli ve işsizlere sosyal destek 
sağlamasını, emekli maaşını emeklilik sistemine revize etmesini ve tacizi ve sosyal 
izolasyonu önlemek için yeni önlemler almasını tavsiye ediyoruz. Genel olarak, sağlık 
durumunu iyileştirmek için refah hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık durumu, marjinal etki, sıralı logit model. 

Sayfa 187www.iksadkongre.net O� ZET KI�TABI 
 

SÖZLÜ SUNUM



ÇUKUROVA
3. ULUSLARARASI   BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

3-6 Ekim 2019

GENÇLERDE MUTLULUĞUN BELİRLEYİCİLERİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Çukurova Üniversitesi 

Merve MAŞA 
  Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Bireylerin sürekli mutluluğu arama çabasından dolayı, mutluluk kavramı geçmişten bu yana 
üzerinde durulan bir konudur. Geçmiştekinin aksine, mutluluk, sadece felsefe ve filozofların 
ilgilendiği bir alan olmanın ötesine geçmiştir. Mutluluk, kişinin herhangi bir zaman diliminde 
ortalama memnuniyet düzeyi olarak ifade edilmektedir. Bu da kişinin yaşamının ne kadar 
kaliteli olduğu ile yakından ilişkilidir. Araştırmacılar genelde yaşın, cinsiyetin, ırkın, gelirin 
neredeyse bireylerin mutluluk düzeyleri ile ilgili hiç ipucu vermediğini daha çok mutluluğu 
etkileyen faktörlerin; kişinin yakın çevresi ile ilgili bağları, karakteristik özellikleri, bireyin 
kültürü, eğlence hayatı, bir işle meşgul olup olmadığının bilinmesi ile ilişkili olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bu çalışmada da;  rassal örnekleme yöntemi ile Çukurova Üniversitesi 
öğrencilerine yüz yüze uygulanan mutluluk anketinden elde edilen verilerden yola çıkarak 
öğrencilerin mutluluğunun belirleyicileri ordered (sıralı) lojit model kullanımı ile ortaya 
çıkarılacaktır. Literatürden yola çıkarak etkisi olabilecek değişkenlerin için farklı kombinler 
denenerek en anlamlı model elde edilip, sonuçlar yorumlanacaktır. Bağımlı değişken olarak; 
“Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?” sorusuna verilen 
cevaplar, bağımsız değişken olarak ise; sağlık, zaman yönetimi, üniversitede verilen 
çalışmalar, bireysel sorumluluklar, ev dışında yeterli eğlence hayatına sahip olma, kültürel 
aktivitelere katılma sıklığı, ders notlarından duyulan memnuniyet… sorularına verilen 
cevaplar alınacaktır. Analiz sonrası, istatistiksel ve ekonometrik sonuçlara dayalı olarak 
çözüm önerisi sunulacaktır. Öğrencilerin mutluluk düzeylerini belirleyen sosyal, ekonomik 
bileşenlerin ortaya çıkarılması ile memnuniyet düzeylerini arttırıcı sürdürülebilir bir eğitim 
öğretim modeli oluşturulabilir. Öğrenciler tarafından talep edilen ve yapılması mümkün olan 
eksikliklerin tamamlanması bireylerin mutluluk düzeylerini arttıracak başarıyı da beraberinde 
getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Çukurova Üniversitesi, Ordered (Sıralı) Lojit Regresyon. 
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DETERMINANTS OF HIGH INFLATION 

Doç. Dr. Gülsen KIRAL 
Çukurova Üniversitesi 

Öğr. Gör. Can MAVRUK 
  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

ABSTRACT 

Many commentaries made by economists on high inflation in Turkey have indicated the sharp 
incline in exchange rates and hence in inflation components such as goods, services, food, 
energy and import prices. Increasing exchange rate shock devaluated Turkish lira and inclined 
interest rates, import prices, and the gap between goods and services inflation. Therefore, 
increasing prices of goods decelerated domestic demand growth. In addition, due to 
institutional factors, dollarization kept dollar/TL pressure and hence high inflation pressure 
upward. Furthermore, political cycle continued increasing public and private prices. The 
subsequent anti-inflationary monetary and fiscal policies declined the inflation in the first half 
of 2019. The article examines the factors influencing high inflation from historical evidence, 
and investigates the effects of exchange rates, import prices and interest rates over inflation as 
harmonised indices of consumer prices in Turkey using regression analysis. Public price 
policy through political cycle, the relatively high dependence of the economy on imports of 
capital and intermediate goods, markup over costs by manufacturing firms, increase in the 
foreign currency price of imported inputs (higher prices of domestic products), and the unmet 
inflation expectations are the factors contributing to high inflation pressure are well-known 
from historical evidence. The evidences for Turkey and European Union countries were 
included. The extent to which services and non-energy industrial goods inflation affect overall 
inflation will also determined. 

Keywords: Inflation, exchange rates, import prices, interest rates 

ÖZET 

Ekonomistler tarafından Türkiye'de yüksek enflasyon konusunda yapılan birçok yorum, döviz 
kurlarındaki keskin artışı ve dolayısıyla mal, hizmet, gıda, enerji ve ithalat fiyatları gibi 
enflasyon bileşenlerinde keskin bir artış eğilimi olduğunu göstermiştir. Artan döviz kuru şoku 
Türk lirasını devalüe ederek faiz oranlarını, ithalat fiyatlarını ve mal ve hizmet enflasyonu 
arasındaki açığı arttırmıştır. Bu nedenle, artan mal fiyatları iç talep artışını yavaşlatmıştır. 
Ayrıca, kurumsal faktörler nedeniyle dolarizasyon, dolar / TL baskısını ve dolayısıyla yüksek 
enflasyon baskısını yükseltmiştir. Ayrıca, politik döngü kamu ve özel fiyatları artırmaya 
devam etmiştir. Ardından gelen anti-enflasyonist para ve maliye politikaları, 2019 yılının ilk 
yarısında enflasyonu düşürmüştür. Makale, yüksek enflasyonu etkileyen faktörleri tarihsel 
kanıtlardan araştırmakta ve regresyon analizini kullanarak Türkiye'de tüketici fiyatlarının 
uyumlaştırılmış endeksleri olarak döviz kurları, ithalat fiyatları ve faiz oranlarının enflasyon 
üzerindeki etkilerini incelemektedir. Makalede, ekonominin sermaye ve ara mal ithalatına  
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göreceli olarak yüksek olan bağımlılığı, imalatçı firmaların maliyetlerine göre fiyat 
yükseltmesi, ithal girdilerin döviz fiyatında artış (yerli ürünlerin daha yüksek fiyatları), siyasi 
döngü yoluyla kamu fiyat politikasının, ve karşılanmamış enflasyon beklentileri, yüksek 
enflasyon baskısına katkıda bulunan faktörlerin tarihsel kanıtlardan iyi bilinmektedir. Türkiye 
ve Avrupa Birliği ülkeleri için kanıtlar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hizmetlerin ve enerji 
dışı sanayi malları enflasyonunun genel enflasyonu ne ölçüde etkilediği de belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, döviz kurları, ithalat fiyatları, faiz oranları 
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TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

INCOME DISTRIBUTION AND CULTURAL ACTIVITY EXPENDITURE 
RELATIONSHIP: TURKEY SAMPLE 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 
         Çukurova Üniversitesi        

Ceren BÖRÜBAN 
     Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 
Sosyal dışlanma, toplumun belli bir kesiminin sosyal, ekonomik ve politik alanlarda katılım 
gösterememesi olarak tanımlanabilir. Bireylerin işsizlik, yoksulluk vb. nedenlerle kültürel 
faaliyetlerden yararlanamamaları bir tür sosyal dışlanma olarak görülebilir. Sosyal dışlanma 
nedeniyle bireyler, yaygın geleneksel kültüre hapsolmuş ve yeniliklerden uzak bir yaşam 
sürebilmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik eğitim, sağlık ve güvenlik gibi temel hakların 
dağılımında da adaletsizlik doğurmaktadır. Gelirin adaletsiz dağılması, yoksulların kültürel ve 
entelektüel alanlardan dışlanması anlamına gelmektedir.  Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 
sevgi, kabul görme, ait olma gibi fizyolojik olmayan ihtiyaçlar da bulunmaktadır. Sosyal 
gruplar, organizasyonlar, aile ve arkadaşlık bağları bireylerin sosyal ihtiyaçlarını giderme ve 
dışlanmışlık duygusunu azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bazı kültürel ve entelektüel 
faaliyetlere katılma bireylerde özgüven ve saygı görme ihtiyacının tatminine yol açmakta ve 
dışlanma hissini azaltmaktadır. Diğer taraftan, birçok kültürel, sosyal ve entelektüel etkinlik 
gelir dağılımından az pay alan düşük eğitimli toplum kesimleri için erişilmez olmaktadır. Daha 
önce belirtildiği gibi, gelir dağılımında adaletsizlik başka olanakların dağılımında da adaletsiz 
yaratmakta ve dezavantajlı toplum kesimlerinde dışlanma duygusuna neden olmaktadır. Gelir 
dağılımından düşük pay alan yoksullar, işsizler, engelli bireyler vb. gibi toplum kesimleri 
sosyal, kültürel, sanatsal, entelektüel olanaklarından yoksun kalmakta ve kısıtlı bir yaşam 
sürmek zorunda kalmaktadır.  Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgeleri gelir dağılımı, konusunda 
farklılık göstermektedir. Gelir dağılımı eşitliği konusunda coğrafi bölge farklılıklarının, sosyal 
ve kültürel hayata katılım üzerinde de farklılık getireceğini beklemek doğaldır. Bu çalışmanın 
temel amacı, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgeleri için gelir dağılımı eşitliği ve kültürel 
faaliyetlere katılım ilişkisini araştırmaktır. Kültürel faaliyet göstergesi olarak tiyatro temsil 
sayısının bölge nüfusuna oranı ve gelir dağılımı eşitliği göstergesi için ise Gini katsayısı 
seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Gini katsayısı, gelir dağılımı, kültürel faaliyet 
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ABSTRACT 

Social isolation can be defined, as a specific society section’s not participating in social, 
economic and political fields.  Peoples’ inability to utilize cultural activities due to 
unemployment, poverty etc. can be seen as social isolation. Due to social isolation individuals 
may live a life boxed in common conventional culture and away from newness. Injustice in 
income distribution cause injustice in basic rights such as education, health and security. Unfair 
distribution of income mean the poor’s isolation from cultural and intellectual fields. In 
Maslow’s need hierarchy, some non physiological needs such as love, acceptance, belonging 
exist. Social groups, organizations, family and friend links help individuals to meet social needs 
and decrease the feeling of isolation.  Participation in some cultural and intellectual actvities 
lead satisfaction of need of self-confidence and respect and decrease the feeling of isolation. 
Nevertheless,  some cultural and intellectual activities are out of reach for low educated society 
sections which take little part from income distribution. As mentioned earlier, injustice in 
income distribution create injustice in other facilities’ distribution and create isolation feeling 
in disadvantaged society parts. The society parts such as the poor, the unemployed, the disabled 
individuals, lack social, cultural, artistic, intellectual facilities and have to live a restricted life. 
Various geographical regions of Turkey differentiate in income distibution. It is natural to think 
that differences of geographical regions in income distribution bring differences in participation 
in social and cultural life. In this study, it is tried to research income distribution equality and 
participation in cultural activities.  As a cultural activity indicator, the ratio of theater 
performance number to region population and as income distribution equality indicator Gini 
coeffecient are selected.  

Keywords:  Gini coefficient, income distribution, cultural activity 
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         Çukurova Üniversitesi        
Ceren BÖRÜBAN 

     Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 
Dünya nüfusu arttıkça, tüketim ve üretim faaliyetleri artış göstermektedir. Artan nüfus, tarım 
ve sanayide üretim artışı gerektirmektedir. Endüstriyel üretimde gerekli olan fosil yakıt 
kullanımı ve tarımsal verim artışı için kimyasalların kullanımı çevresel kalitenin düşmesine yol 
açmaktadır. Endüstriyel üretim,  yalnızca fosil enerji kullanması ile değil kentsel nüfusta artışa 
neden olması yoluyla da çevresel kaliteyi düşürmektedir. Endüstrileşen ekonomi, kentsel nüfus 
artışı ve kitle üretimi nedeniyle de çevreye zarar vermektedir. Hızlı büyüme uğruna doğal 
kaynakların tahrip edilmesi 1960’lara dek sürmüş daha sonra çevre kirliliği uluslararası 
kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde, insanlar, küresel ısınma, ozon 
tabakasının delinmesi, sera gazı emisyonları, bio çeşitliliğin azalması gibi çevresel 
olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Dünya kamuoyu, emisyon azaltıcı anlaşmalarla (Kyoto 
Protokolü, Paris anlaşması vb.) çevre koruma hedefleri belirlemektedir. Ne yazık ki, bu 
hedefler, bazı ülkeler için, iktisadi ve politik hedefler ile çelişebilmekte ve bu nedenle 
anlaşmaların gerektirdiği emisyon azaltım hedeflerine ulaşılamamaktadır.  Bununla birlikte, 
doğayı kısa vadeli ekonomik büyüme için sınırsız üretim kaynağı ve çevre kirliliğini büyüme 
için katlanılması gereken bir bedel olarak gören paradigma yavaş yavaş terkedilmektedir. Doğal 
kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır. Sürdürülebilirlik, gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinden feragat etmeden günümüz insanının 
ihtiyaçlarının giderilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik bağlamında, çevre kirliliği 
ile mücadele için çeşitli öneriler getirilmektedir. Üretim faaliyetlerinin çevresel kirlilik 
yaratmasını engellemek için üretimin kısıtlanması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması 
veya belli bir gelişmişlik düzeyine kadar kirlilik pahasına ekonomik büyümenin sürdürülmesi 
gibi öneriler literatürde kabul görmektedir.  Tüm bu önerilerin başta büyüme ve istihdam gibi 
ekonomik büyüklükler üzerinde olumsuz etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada, 
tarımsal ve endüstriyel üretimin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmiş ve literatürde yer 
alan çözüm önerilerine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, endüstri, fosil yakıt 
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ABSTRACT 
As world population increases, consumption and production activities increase. Increasing 
population necessitates increase in agriculture and industry. Fossil fossil usage which is 
necessary in industrial production and chemical usage for agricultural productivity increase lead 
environmental quality to decrase. Industrial production cause environmental quality to decrease 
not only by fossil energy usage but also by causing urban population to increase. Industrilized 
economy harm environment because of urban population increase and mass production. 
Destruction of natural resources in expense of rapid growth continued till 1960’s, then 
environmental pollution attracted attention of world public opinion. At the present day, people 
are faced with environmental problems such as global warming, depletion of ozone layer, 
greenhouse emissions, decrease in bio diversity. World public opinion determine environment 
protection targets with emission decreasing contracts (Kyoto Protokol, Paris Agreement etc.). 
Unfortunatley, these targets, for some countries, may conflict with managers’ economic and 
political targets and therefore emission decrease targets which are required within agreements 
can not be reached. Nevertheless, paradigm which sees nature an infinite source of production 
for short term economic growth and consider environmental pollution a price to be paid for 
growth has been gradually left. Sustainability must be considered in using of natural resources. 
Sustainability is defined as meeting need of today’s person without foregoing coming 
generations’ ability to meet needs. In context of sustainability, various suggestions are made 
for fighting aganist environmental pollution. In literature, suggestions like restricting 
production activities for preventing them to create environmental pollution, using of alternative 
energy resources or continuing of economic growth to some development level are accepted. It 
must not be forgotten that all these suggestions may have negative effect on economic 
magnitudes. In this study, the effects of agricultural and industrial production on environment 
are assessed and solutions are mentioned which took place in literature. 

Keywords: Sustainability, industry, fossil fuel 
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TIMSS SONUÇLARINA GÖRE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK 
VE FEN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

THE COMPARISION OF FEMALE AND MALE STUDENTS’ MATHS AND SCIENCE 
ACHIEVEMENTS ACCORDING TO TIMSS RESULTS 

 Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 
         Çukurova Üniversitesi        

Ceren BÖRÜBAN 
     Çukurova Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET 
Bir ülkede eğitim kalitesi, beşeri sermaye oluşumunda anahtar rol oynamaktadır. İktisadi 
üretimde ve yaşamın her alanında bilişimin önem kazandığı post modern dönemde bireylerin 
mümkün olduğu kadar eğitim hayatında olması önem arz etmektedir. Eğitim hayatının süresinin 
yeterli olmasının yanı sıra eğitimin kalitesi de gençlerin geleceğin donanımlı işgücünü 
oluşturmasını sağlayacaktır. Eğitim çıktılarını ölçmede çeşitli uluslararası araçlar 
bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı, PIRLS (Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Projesi), TIMSS (Uluslararası 
Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması) sınavlarıdır.  Bu ölçme araçları veya araştırmacıların 
geliştirdiği diğer ölçme araçları kullanılarak akademik bilginin yanı sıra derslere karşı yeterlilik 
duygusu, öğrenme stratejileri, kaygı düzeyleri, cinsiyet, sosyo - ekonomik düzey gibi 
değişkenler de ölçülmektedir. Bu sayede akademik çıktıyı etkileyen değişkenler çeşitli 
istatistiksel yöntemlerle saptanabilmekte ve öğrenmeyi iyileştirecek öneriler sunulabilmektedir. 
Çeşitli ülkelerde uygulanan TIMSS sınavı 4. ve 8. Sınıf öğrencilerinin fen bilgisi ve matematik 
bilgi düzeylerinin yanı sıra öz yeterlilik ve tutum değişkenlerini ölçmektedir. Ülkemizde 
TIMSS verileri ile ilgili literatürdeki çalışmaların ağırlıklı olarak öz yeterlik, tutum ve 
akademik bilgi düzeylerini ilişkilendirdiği görülmektedir. Eğitimde cinsiyete göre akademik 
bilgi çıktılarının değişip değişmediğini bilmek önem arz etmektedir. Eğitimde cinsiyet 
eşitliğinin gelişmiş ülke olma yolunda önemli bir unsur olduğu günümüz dünyasında cinsiyete 
göre öğrenme çıktılarının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek ve kız çocukları aleyhine 
bir sonuç varsa bu durumun değiştirilmesi için öneriler geliştirmek önemlidir. Bu amaçla, bu 
çalışmada TIMSS 2015 yılı verileri kullanılarak 44 ülkede 4. ve 8.sınıf öğrencileri için 
matematik ve fen başarısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  TIMSS, cinsiyet eşitliği, eğitim 
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ABSTRACT 
Quality of education in a country plays a role in construction of human capital. In post modern 
era in which informatics gain importance in economic production and in every field of life, 
individuals’ being in education life as far as possible matter. In addition to being sufficient of 
education life time, education quality also will help the youth to make up the qualified labor 
force of the future. In measuring education outputs there are international instruments. The most 
knowns ones are PISA (Programme for International Student Assessment) PIRLS ( Progress in 
Reading Literacy Study),  TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 
Using these measurement instruments or other meausurement instruments researchers 
developed, sufficiency  feeling towards lessons, learning strategies, anxiety levels, gender, 
socio economic levels are also measured. Thanks to this, variables influencing academic output 
can be detected by various statistical methods and suggestions for improving learning can be 
made to. TIMSS is a screening research which is organized by IEA (International Association 
For The Evaluation of Educational Achievement). TIMSS examination which is applied in 
various countries measure self sufficiency and attitude variables in addition to science and 
maths knowledge. In studies in Turkey related to TIMSS data are seen mainly relate self 
sufficiency, attitude and academic knowledge level. In education it matters to know academic 
knowledge outputs changes according to gender. In today’s world where gender equality in 
education is an aspect in the way of being developed country, it is important to detect if learning 
outputs differentiate according to gender and if there is a result against girls, it is important to 
make suggestions to change this situation. For this purpose, in this study, using TIMSS 2015 
year data in 44 countries, for 4th and 8th degree students, it will be searched if maths and science 
achivements differentiate according to gender. 

Keywords: TIMSS, gender equality, education 
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MALATYADAKİ MÜZELERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF MUSEUMS IN MALATYA IN TERMS OF VISUAL ARTS 

EDUCATION 

Görsel Sanatlar öğretmeni Tahsin BOZDAĞ 
Malatya Bilim Sanat Merkezi 

ÖZET 

   Bu araştırma, öğrenciler, alanında belli bir yeterlilik düzeyine sahip olan sanatçılar ve sanatı 
topluma indirgeyen, toplumun geçmişi ve geleceği arasında kültürel değerlerini bir arada görme 
fırsatı sağlayan kurumlar olarak görev yaptıkları için Sanat Müzeleri'nin üstlenmiş oldukları bu 
çok değerli yapılaşmadan ötürü oldukça öneme sahiptirler. Toplumun kültürel kimlik 
kazanımında ve bireylerin eğitilmesinde göstermiş oldukları hizmetler, toplum olma bilincini 
sanatı halkın eğitim aracılığıyla topluma yön vermesi sanat müzelerinin önemli bir amacı olarak 
kabul edilir. Okullardaki dersliklerde verilen sanat eğitimini öğrenme, bir Öğrencinin daha 
doğrusu gelecekteki sanatçı adayı veya kültürel, sanatsal birikime sahip olan bir bireyin Güzel 
Sanatlar olgusunun gelişmesinin sadece küçük bir adımı olarak kalacaktır. 

 Müzelerin öğrencilerin Sanat adına kendilerini bulmaları noktasında ve bu arayışı 
anlamlandırmadaki süreci oldukça geliştireceği ve estetik, eleştirel ve tarihsel değerin görsel 
imgelerle zihinlerinde yer alacağı muhteşem bir görsel zenginlik taşıyan mekânlar olaraktan 
keşfedildiği ve anlaşılabildiği yerlerdir. Müzeler, Sanat Eğitiminde en ana unsuru oluşmasında 
en büyük etki payına sahip mekânlardır. Dersliklerde öğrencilere sözel olarak 
şekillendirilemeyen ya da açıklanamayan eleştirel düşünme, görsel tasvirleri şekillendirme ve 
öğrencilerin hayal gücünün canlanmasının daha doğrusu öğrencilerin zihinsel atölyesi olarak 
kabul edilirler. Müzeler, okullarla işbirliği içerisinde olaraktan bu kurumlara kendi bula 
bilecekleri imkânların çok ötesinde eğitim öğretim sayısız görsel materyalleri ve kaynakları 
temin etmektedir. Müzeleri'nin öğrencilerin yanı sıra bulundukları bölgelerdeki bireylerinde, 
kültürel güzelliklerin ve yaşamın estetiğini anlama ve sanatsal beğeni düzeylerini arttırma 
konusunda bilinçlendirdiği ve bu tarz mekânların bizler için böyle mekânların yaşadığımız 
toplumu anlamlandıra bilmek için vazgeçilmez mekânlar olduğunu bireylere 
kanıtlanmaktadır. Müzelerin genel olarak kültürel, sanatsal ve özellikle de Malatya’nın kültürel 
kimliğini var etme sürecinde önemli bir konudur. 

Bir müze merkezinin geliştirilmesi ve yaşatılması yalnızca Malatya'daki öğrencilere değil aynı 
zamanda tüm öğrencilere ve toplum içinde önemli katkı sağlayacağı tartışılmaz bir 
gerçekliktir.   Görsel Sanatlar Eğitimi, öğrencileri sanatsal duyarlılığı yüksek ve kültürel 
değerlerini tanıyan bu değerlerin birer varoluş parçası olduğunu benimseyen duyarlı bireyler 
hazırlar. Onlara daha derin güzellik biçimlerinin tadını çıkarabilecekleri insan olmayı öğretir. 

Anahtar Kelime: Birey, Sanat, Müze. 
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SUMMARY 

This research is very important because of the invaluable structures undertaken by the Art 
Museums as students, artists with a certain level of competence in their field, and institutions 
that reduce art to society and provide the opportunity to see cultural values together between 
the past and the future of society. It is accepted as an important aim of art museums to provide 
services in the acquisition of cultural identity of the society and to educate individuals. 
Learning art education in classrooms in schools will remain only a small step in the 
development of the Fine Arts phenomenon of a Student, or rather an individual who has a 
future artistic candidate or cultural, artistic background 
Museums are the places where the students will discover and understand from the point where 
they find themselves in the name of Art and as spaces that carry a magnificent visual richness 
where aesthetic, critical and historical value will take place in their minds with visual images. 
Museums are the places that have the greatest impact on the formation of the main element in 
Art Education. Critical thinking, visual depictions and revival of students' imagination, which 
cannot be verbally shaped or explained to students in classrooms, are considered as mental 
workshops of students. Museums, in collaboration with schools, provide these institutions 
with numerous visual materials and resources that are beyond teaching and learning. It is 
proved to the individuals that the museums raise awareness of the cultural beauties and the 
aesthetics of life and increase the levels of artistic appreciation in the regions where they are 
located, as well as the students, and that such spaces are indispensable places for us to know 
the meaning of the society we live in. It is an important issue in the process of the cultural, 
artistic and especially the cultural identity of Malatya. 
Developing and maintaining a museum center is an indisputable reality that will make an 
important contribution not only to the students in Malatya but also to all students and the 
society. Visual Arts Education prepares students for sensitive individuals who have high 
artistic sensitivity and recognize cultural values as part of their existence. It teaches them to 
become human beings from whom they can enjoy deeper forms of beauty. 

Key Words: Individual, Art, Museum. 
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ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE RESİM ÇİZMENİN YARATTIĞI OLUMLU ETKİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yusuf SÖYLEMEZ 
 Malatya Bilim Sanat Merkezi 

ÖZET 

     İnsan doğduğu günden itibaren cinsiyet, renk, boy, kilo, göz rengi  v.s kendine özgü bir 

yaratılışa sahiptir. İnsan büyüdükçe kendine özgü bir gelişim süreci içine girer. Her çocuğun 

gelişim süreçleri farklılıklar gösterir ve bu farklılıklar evreler halinde gelişir. 

    Her çocuk kendi benliğini ve yeteneklerini geliştirirken akranlarıyla eşit ilerleyeceği gibi 

yaşının altında bir gelişim gösterebilir veya yaşının üstünde bir gelişim göstermektedir. Çocuk 

çevresini taklit etme ve bu yeteneğini kullanmaya başladığı andan itibaren çevreye olan algısı 

ve bunu yansıta bilme yetenekleri de gelişir. Çocuk gelişim süreci boyunca hem zihinsel hem 

de bedensel olarak gelişir. Çocuk gelişim süresi göz önüne alındığında belirli dönemlerden 

geçmektedir. Çocuk bu dönemlerde zihinsel gelişiminin yanı sıra yetenekleri doğrultusunda 

sanatsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Çocuklar gelişim dönemlerinde resim çizimi açısından 

zihinsel gelişimine ve kendini tanımasına olanak sağlamaktadır. Çocuk sözel olarak kendini 

anlatamadığı zamanlarda resim çizerek iç dünyasını her hangi bir zemine aktararak bizlere 

anlatmaktadır. Çocuk içindeki çevreden almış olduğu sevinç, neşe, mutluluk, saygı, korku, 

üzüntü v.b duygularını hiçbir baskı hissetmeden özgürce dışa vurmaktadır. Çocukların yaş, 

cinsiyet, algı, yaşam tarzı gibi farklılıkların resim yapabilme etkinliğini yapmasına engel teşkil 

etmemektedir. 

   Çocuğun gelişim sürecinde resim çizmenin çocuğu olumlu yönde geliştirdiği, zihinsel ve 

bedensel olarak rahatladığı yapmış olduğu eserlerde yaratıcılığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat , Eğitim, Çocuk 
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IRAN’S ROLE IN THE MIDDLE EAST IN POST-JCPOA TIME 

Professor Rafał OŻAROWSKI 
E. Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia

ABSTRACT 

Iran was engaging actively in the issues of Middle East and South Asia. Due to religious 
(Shia), ethnic (Iranian peoples) and political or economic correlations Iran still is able to shape 
politics in the Middle East. Involvement in the war in Syria, in the conflict in Yemen or in 
internal affairs in Iraq or Lebanon; tensions with Saudi Arabia and UAE and also active 
approach towards Talibans in Afghanistan are clear example of Iranian capability to act in this 
regions.  

However after U.S. has withdrawn from JCPOA using arguments of Iran’s non-
respecting the ‘nuclear deal’, the position of Iran became more difficult. Currently, U.S. and his 
allies have a possibility to restrict Iran’s activity and role in the Middle East. The question is 
how will Iran adjust to the new challenges and which way this state is going to follow?  

In the presentation, Author will try to give an answer for this question and also will 
make an detailed analysis of Iran’s policy and decision taken in the post-JCPOA period to 
evaluate chances for securing Iran’s position in the Middle East and also towards the issues 
related to the politics outside the region. Iran’s economic and military data collection will be 
also used to work out the complex analysis of that issue.  
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KAZAKİTAN’DA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 
HUKUKSAL DAYANAĞINA GENEL BAKIŞ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ 
НЕЗІГДЕМЕСІ 

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY 
L.N.Gunilov Avrasya Milli Üniversitesi, Gazetecilik ve Siyasi bilimler Fakültesi

ÖZET 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 yılında 

bağımsızlığını kazanan devletlerden biri olan Kazakistan’da radyo ve televizyon yayıncılığının 
günümüze kadar geçirdiği süreç göz önünde tutularak şu iki soruya cevap aranmıştır: 
‘Kazakistan’da bu süreçte (devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçişte) kitle iletişim araçlarının 
düzenlenmesi ve denetlenmesi bakımından nasıl bir yol izlenmiştir?’ ve ‘Dünyada radyo ve 
televizyon yayıncılığındaki gelişmeler karşısında Kazakistan’ın durumu, yani artı ve eksileri 
nelerdir?’.  

Kazakistan Cumhuriyeti, demokratik bir toplum yaratma hedefine doğru yayın 
politikalarına yönelmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti 90’lı yılların başında, radyo ve televizyon 
yayıncılığında devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçilmiştir. Çoğulcu sistemin gelişmesiyle 
beraber ifade (söz) hürriyeti anlam kazanmış ve 70 yıl boyu üzeri kapalı kalan konular gün 
yüzüne çıkartılarak konuşulmaya, tartışılmaya başlamıştır.  

Anahtar Sözcükler: İfade (söz) hürriyeti, Kazakistan’da radyo ve televizyon 
yayıncılığı, Radyo ve televizyon yayıncılığında denetim, Uluslararası medya mevzuatı. 

АҢДАТПА 
 Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының ыдырауынан кейін 1991 жылы 

тәуелсіздікке қол жеткізген мемлекеттердің бірі ретінде Қазақстанда радио және 
телевизиясының қазіргі уақытқа дейінгі даму жолын негізге ала отырып екі сұраққа 
жауап іздестірілді. Қазақстанда (мемлекеттік монополиядан бәсекелестік нарыққа көшу) 
бұқаралық ақпарат құралдырын ашу және оларды бақылауда қандай жүйе қалыптасқан? 
Әлемдік деңгейде отандық радио және телевизия саласы даму сатысының қай 
деңгейінде? 

Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарының ұстанған саясаты 
демократиялық қоғамның қалыптасуы мен дамуы жолында үлкен үлес қосқаны баршаға 
мәлім. Қазақстан 1990 жылынан бастап радио және телевизия саласында мемлекеттік 
арналарға бәсекелес ретінде жекеменшік радио және телеарналар өз жұмыстарын еркін 
жүргізуге мүмкіндік алды. 70 жыл бойы айтылмай келген өзекті мәселелер еркін пікір 
талқысына түсіп сөз бостандығы заң жүзінде бекітілді.   

Түйін сөздер: Сөз бостандығы, Қазақстанда радио және телевизия, Радио және 
телевизия өнімдерінің бақылануы, Халықаралық медиа заңнамалар. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ДОЗЫ ТОЛУОЛА НА ОБМЕН ГАМК В ТКАНЯХ 
СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА ТРЕХ МЕСЯЧНЫХ КРЫС 

Самира АГАЕВА 
Азербайджанский Государственный 

Педагогический Университет 

Согласно данным последних лет. ведущим фактором нейротоксического влияния 
толуола на ЦНС является его воздействие на нейротрансмиттерные и рецепторные 
системы мозга. 

Целью настоящей работы было изучение влияния толуола (внутрибрюшинно. 5 
дней. 1000 мг/кг) на обмен ГАМК в тканях структур головного мозга трех месячных 
крыс. 

Результаты проведенных исследований, показали что после действия толуола 
содержания ГАМК в тканях коры больших полушарий мозга, мозжечка, ствола мозга и 
гипоталамуса увеличивается и становится равным 4,14.±0,19 мкмоль/т. 3.73±0,11, 
3.18±0,10 и 4.81±0,17, что составляет 39%, 53%, 45% и 29% по сравнению с данными 
контрольной группы. 

Содержание свободной Глу у трех месячных крыс в гканях избранных структур 
ЦНС после воздействия толуола снижается. После действия толуола у трех месячных 
крыс содержания Глу в кора больших полушарий мозга - 29%. в мозжечке 33%, в стволе 
мозга 24%, в гипоталамуса - 20% уменьшается. При этом содержание свободной Асп в 
тканях исследованных структур ЦНС также уменьшается: в кора больших полушарий 
мозга - 29%, в мозжечке -37%, в стволе мозга 31%, в гипоталамуса - 18%. 

Результаты следующих серий опытов показали, что воздействия толуола 
активность ГДК в изучаемых структур головного мозга повышается. Это повышение в 
ткани коры больших полушарий составляет 45%. в мозжечке - 58%, в стволе мозга - 40%, 
в ткани гипоталамуса - 34%. Активность фермента ГАМК-Т в указанных условиях в 
тканях коры больших полушарии головною мозга. мозжечка, ствола мозга и 
гипоталамуса по сравнение с контролем понижается на 27. 37, 31 и 23%, соответственно. 

ГАМК представляет собой основной ингибитор нейротрансмиссеии в ЦНС. Эта 
аминокислота действует, связываясь с ГАМК-рецепторами лигандзавсимыми каналами, 
в которых участок связывания нейромедиатора и ионный канал сосгавлияют одни 
макромолекулярный комплекс. Поскольку ионный канал, входящий в состав ГАМК-
рецептора. селективно пропускает внутрь нейрона анионы хлора, активация ГАМК-
рецептора приводит к гиперполяризации нейрона и. таким образом, тормозит запуск 
потенциала нейропередачи. 

Настоящее исследование позволило выявить нейрохимическую корреляцию между 
изменениями показателей системы ГАМК и содержанием свободных Глу и Асп в ткани 
различных отделов мозга при воздействия толуола Толуол вызывает нарушение баланс  

между ГАМК и Глу. Увеличение уровня ГАМК и повышение активности фермента ГДК 
в тканях исследованных структур головного мозга при воздействии на организм толуола, 
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рассматривается как компенсаторная реакция ЦНС для зашиты нейронов в 
чрезвычайных стрессовых ситуациях, вызванных действием толуола. 

Ключевые слова: гамма-амнномасляная кислота. глутаминовая кислота, 
аспарагиновая кислота, глутаматдекарбоксилаза. ГАМК-амннотрансфераза, талуол. 
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Concept of God in “SABA MUALAQAT 
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National University of Modern Languages, Pakistan 

ABSTRACT 
2. Author’s detail: Arshad khan, Arabic Department National University of Modern
Languages (NUML) Islamabad, Pakistan

Email:hafizarshad1989@gmail.com 

3. Abstract Text:

Objective: The objective of this paper is a very unique and at the same time it relates 
to the very important aspect of the Saba Muallaqat. The paper primarily focuses on the very 
basic question; whether the poets of Muallaqat were familiar with the concept of (ilah) God or 
otherwise. If yes, what was the nature of that very concept and to which specific religion they 
used to follow? Most importantly; at the end it also provides a comparative study of their 
concept of (ilah) with the Islamic concept of ilah(God). 

Method: Analytical Research Methodology

Results and Conclusions: 

1. The concept of God does exist in  “SABA MUALAQAT”.

2. IMRU AL-QAIS BIN HUJR AL-KINDI ( ِامْ ُرُؤ الْقَْيسِ اْبُن ُحْجٍر الْكِْنِدي( was the follower of 
Christianity. 

3. ZUHAYR BIN ABI SULMA (زهير بن أبي سلمى ( had a belief in Deen –E- Hanif. 

4. LABID (ABU AQIL LABĪD IBN RABIAH) ( لَبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العاِمري) was 
the    follower of the religion of prophet IBRAHIM(A.S) 

5. ṬARAFAH IBN AL-ABD IBN SUFYAN IBN SA‘D ABU ‘AMR AL-BAKRI AL-
WAILI (طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمرو البكري الوائلي) was a secular poet.

6. AL-NABIGHAH AL-DHUBIYANI real name ZIYAD IBN MUAWIYAH ( النابغة
 .was a Mushriq poet) الذبياني

7. AMR IBN KULTHUM IBN MALIK IBN A`TAB AL-TAGHLIBI ( عمرو بن
 .used to follow the path of his Tribe (كلثوم

8. MAYMUN IBN QAYS AL-A'SHA (اَ�َعَْشى) had a great confusion regarding his
religion.  

Key Words: Muallaqat, concept, (ilah) God, Poet, follower/follow. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DUYGULARININ TÜKENMİŞLİK 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

Harran Üniversitesi 

Öğr. Gör. Sinem BARUT 

Harran Üniversitesi 

Araştırmanın Problemi: Bireyin zihinsel gelişiminin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişiminin 

de sürdüğü üniversite dönemi boyunca, yalnızlık duygusu ve tükenmişlik düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yalnızlık duygularının tükenmişlik düzeylerine olan 

etkisini tespit etmek, elde edilen bulguların öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre 

değişkenlik gösterip göstermediğini incelemek ve alınabilecek önlemler için öneri 

geliştirmektir. 

Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup, veri toplama aracı olarak anket 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evreni, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulundaki 2000 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfi yöntemle 

örneklem grubu 350 olarak tespit edilmiştir. Araştırma, 01.05.2019-31.05.2019 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Ankette öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin ölçülebilmesi için 

Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova ve Bakker (2002a) tarafından geliştirilen 

Maslach Tükenmişlik Envanteri - Öğrenci Formu (MTE-ÖF) ölçeği ve bireylerin yalnızlık 

düzeylerinin ölçümlenebilmesi için Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen 

UCLA Yalnızlık Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmada kullanılan Tükenmişlik anketinin Cronbach’s Alfa katsayısı 0,763, 

yalnızlık ölçeğinin ise 0,861 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 

Regresyon modelinin katsayılarının anlamlılığı için yapılan student-t testine göre her iki katsayı 

da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yalnızlık değişkeninin katsayısının pozitif 

olmasından anlaşılacağı gibi bu iki değişken arasında pozitif yönlü doğrusal ilişki vardır. 

Yalnızlık değişkeninin regresyon katsayısı pozitif çıkmıştır, buradan anlaşılacağı gibi bu iki 

değişken arasında pozitif yönlü doğrusal ilişki vardır.  

Sonuç: Elde edilen verilere göre araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliliği yüksektir. 

Ayrıca Standart regresyon katsayısına göre yalnızlık algısı değişkenindeki 1 birim artışın 

tükenme algısı değişkeninde 0,279 birim artışa neden olması beklenmektedir. Yani öğrencilerin 

yalnızlık düzeyleri arttıkça, tükenmişlik düzeyleri de artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Önlisans Öğrencileri, Tükenmişlik, Yalnızlık, 
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