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AÇILI KANALLI ALUMİNYUM LEVHALARIN TAMİRİNDE KANAL AÇISI VE 

YAMA BOYUTLARININ ÇEKME GERİLME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN 

DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞİŞMAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışmada açılı kanallı aluminyum levhaların tamirinde; kanal açısı ve yama boyutlarının çekme 

gerilme davranışına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla, kanal açısı değişen açılı kanallı 

alüminyum 2024 T3 levhalar oluşturulmuştur. Bu levhalar çekme yüküne maruz bırakılarak, hasar 

yükleri deneysel olarak incelenmiştir. 

Daha sonra DP460 yapıştırıcı malzemesi kullanılarak, açılı kanallı alüminyum 2024 T3 levhalar, 

boyutları değişen alüminyum 2024 T3 yamalarla çift taraflı bindirme bağlantıları kullanılarak tamir 

edilmiş ve tamir edilen numuneler çekme yüküne maruz bırakılarak, tamirde kanal açısı ve yama 

boyutu değişiminin hasar yüklerine ve gerilme davranışlarına etkisi yine deneysel olarak incelenmiş 

ve tamirin başarısı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gerilme Dağılımları, Hasar Yükleri, Yapıştırma Bağlantıları, Çift Taraflı 

Bindirme Bağlantıları, Yapıştırıcılar. 
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ELİPTİK HASARLI KOMPOZİT LEVHALARIN TAMİRİNDE YAMA BOYUTLARI VE 

YAMA TABAKA SAYISININ ÇEKME GERİLME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN 

DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 

 

Makine Mühendisi Mehmet RAMAZANOĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞİŞMAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışmada eliptik hasarlı tabakalı kompozit levhaların tamirinde; yama boyutları ve yama tabaka 

sayısının çekme gerilme davranışına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla, eliptik delikli 

cam elyaf takviyeli tabakalı kompozit levhalar oluşturulmuştur. Bu levhalar çekme yüküne maruz 

bırakılarak, hasar yükleri deneysel olarak incelenmiştir. 

Daha sonra DP460 yapıştırıcı malzemesi kullanılarak, eliptik hasarlı cam elyaf takviyeli kompozit 

levhalar, boyutları ve tabaka sayıları değişen cam elyaf takviyeli kompozit yamalarla tek taraflı 

bindirme bağlantıları kullanılarak tamir edilmiş ve tamir edilen numuneler çekme yüküne maruz 

bırakılarak, tamirde yama boyut ve tabaka sayısı değişiminin hasar yüklerine ve gerilme 

davranışlarına etkisi yine deneysel olarak incelenmiş ve tamirin başarısı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, Yapıştırma Bağlantıları, Kompozitlerin Tamiri. 
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Ni55Si40M5 (M=Co, Fe, Al) ALAŞIMLARININ ARK ERGİTME YÖNTEMİ İLE ELDE 

EDİLMESİ VE YAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Öğr. Gör. Yük. Mak. Müh. Ömer KARATUTLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞİŞMAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Dr. Musa GÖĞEBAKAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 

Yüksek sıcaklıklarda kullanılan nikel esaslı alaşımların, kullanıldığı atmosferin aşındırıcı etkilerine 
karşı dayanıklı olması, dizayn şartlarına bağlı olarak yeterli mukavemete sahip olması ve bunların 
yanı sıra yüksek sıcaklıklarda herhangi bir yapısal değişime maruz kalmaması en büyük 
avantajlarından bazılarıdır. Bu özelliklerinden dolayı; nikel esaslı alaşımlar sanayinin birçok 
kesiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak nikelin yoğunluğunun nispeten yüksek olması 

(dNi= 8,9 gr/cm3) kullanım alanına bazı sınırlamalar getirmektedir. Silisyum yoğunluğu düşük 

olmakla beraber (dSi= 2,33 gr/cm3) mekaniksel özellikleri de oldukça iyidir. Bu durum dikkate 
alındığında Ni-Si alaşımlarınının özellikleri incelemek ve kullanılabilirliğini araştırmak önemlidir. 
Ayrıca Ni-Si alaşımlarının, mikroyapı, mekanik, elektrik ve termal özellikleri hakkında literatürde 
bilgi eksikliği vardır. 

Bu çalışmada, Ni55Si40M5 (M=Co,Fe,Al) alaşımları ark ergitme yöntemi ile üretilip yapısal ve 
mekanik özellikler; SEM, EDX ve Mikro Vickers kullanılarak belirlenmiştir. Üretilen alaşımlar 

içerisinde en yüksek sertlik değeri Ni55Si40Co5 için Hv=1470 MPa olarak belirlenmiştir. Ni55Si40Fe5 

alaşımı içerisinde de lamelli yapılar oluştuğu görülmüştür. Ni55Si40Al5 alaşımında ise AlSi fazının 

tamamında mikro çatlaklar oluştuğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nikel silisyum alaşım, mikro sertlik, süperalaşım. 
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KARADAĞ’DA EŞKIYALIK FAALİYETLERİ 
 

 

 
Özet 

Doç. Dr. Abidin TEMİZER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Karadağ’ın dağlık ve ormanlık olması dolayısıyla tarım ve hayvancılık için elverişli bir coğrafyaya 

sahip olmaması Karağlıların yaşam biçimlerine etki etmiştir. Buna ilaveten Karadağlıların tembel 

olmaları ve sık sık yaşanılan kıtlıkların eklenmesi nedeniyle eşkıyalığa başvurmuşlardır. 

Yaşamlarını sürdürmek için belli zamanlarda dağlardan inerler, yerleşim bölgelerinden 

yağmaladıkları erzak ve hayvan sürülerini alarak kışı geçirmek üzere tekrar dağlarına dönerlerdi. 

Bilhassa sınır boylarında yaşayan Karadağlılar Osmanlı topraklarına sık sık yağma hareketlerinde 

bulunuyorlardı. Bu aslında sınır boylarında yaşayan Karadağlılar için iktisadi yaşamın bir unsuru 

olmuştu. 

 

Bu çalışmada başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinden ve seyahatnamelerden haraketle Karadağ’da 

19. Yüzyılda meydana gelen eşkıyalık faaliyetleri ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadağ, eşkıyalık, Balkanlar 
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2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF MÜFREDAT 

PROGRAMI İLE 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. 

SINIF MÜFREDAT PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Doç. Dr. Abidin TEMİZER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Figen ÖZSU 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 
Özet 

Milli Eğitim Bakanlığının değişen felsefesi ve günün koşulları doğrultusunda müfredatları 

geliştirme, yenileme ve güncelleme çalışmaları 2005’te yeniden başlamıştır. 2015-2016 eğitim 

öğretim yılında tamamlanarak, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının başından bugüne farklı 

boyutlarda, 51 müfredat ekseninde kapsamlı bir şekilde yenileme çalışması yapılmıştır. 2016-2017 

Eğitim Öğretim yılına gelindiğinde, mevcut programa yönelik araştırmalar yapılarak, Sosyal 

Bilgiler eğitimi alan yazınındaki gelişmeler değerlendirilerek yeni müfredat hazırlıkları başlamıştır. 

Bu çalışmanın da amacı güncellenen ve değişiklikler yapılan yeni programla, eksiklikleri belirlenen 

önceki programın mukayesesidir. 

Çalışmada; 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak olan İlköğretim 

Kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının uygulama koşulları 

ve konu değişiklikleri gibi bazı hususlar tarama modeli kullanılarak ele alınmıştır. 

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan taslak müfredat 2 Mayıs 2017 tarihinde Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından da onaylanarak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında kademeli olarak 

uygulamaya konulmuştur. Yeni müfredatta, genel amaçlarda birtakım değişiklikler yapılmış, 

öğretim programı yapısında güncellemeler yapılarak kazanım sayıları Sosyal Bilgiler dersi 5. 

sınıflarda 47’den 34’e düşürülerek mevcut program sadeleştirilmiştir. Öğrenme alanında değişiklik 

yapılarak program bütünlüğü sağlanmıştır. 

Sonuç olarak; 2005 yılından bu yana çeşitli değişiklikler ve güncellemeler yapılarak uygulanan 

ilköğretim Sosyal Bilgiler müfredat programı yenilenmiş, yenilenen programın hem hazırlık aşaması 

hem uygulama aşaması konusunda hassasiyetle durulduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, müfredat, eğitim, öğretim, eğitim programı 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 24 OCAK KARARLARI SONRASI YAŞANAN YAPISAL 

DÖNÜŞÜMLERİN MEDYADA DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF STRUCTURAL TRANSFORMATION IN TURKEY’S ECONOMY 

AFTER JANUARY 24th DECISIONS BY THE MEDIA 

 

 
Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU 

Gazi Üniversitesi 

 

 
Özet 

Türkiye ekonomisi için yeni bir dönemin başlangıcı olan 24 Ocak 1980 Kararları ile ekonomi yapısal 

bir değişim sürecine girmiştir. 24 Ocak Kararları ile o zamana kadar Türkiye’de izlenen ithal 

ikameye dayalı politikalar bırakılarak, ihracata dayalı kalkınma politikaları benimsenmiştir. Bu 

dönemin en önemli özelliği, serbest piyasa ekonomisine geçilmesi ve Türk ekonomisinin dışa daha 

açık hale getirilerek, dünya ekonomisi ile entegrasyonun sağlanmasıdır. Ekonomi politikalarının 

başarılı bir şekilde yürütülmesinde kamuoyunun önemi yadsınamaz. Kararların toplum tarafından 

benimsenmesi, dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basının kararları topluma doğru bir şekilde 

aktarabilmesiyle sağlanabilir. Dolayısıyla siyasi iktidarlar, basınla olan ilişkilerini sağlıklı bir 

şekilde yürütürse başarılı olma şansı artacaktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinin dönüm 

noktalarından biri olan 24 Ocak Kararlarının basına etkilerini ve basının kararlara bakışını 

incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Basın, Ekonomi, 24 Ocak Kararları, Neoliberalizm. 

 

 
Abstract 

With the January 24th 1980 Decisions, which were the beginning of a new era for the Turkish 

economy, the economy has started a process of structural change. Based on the January 24th 

Decisions, import substitution-based policies pursued in Turkey until that time were abandoned and 

export-based development policies were adopted. The most important characteristic of this period 

is the transition to a free market economy and the integration of the Turkish economy with the world 

economy by making it more open to the outside world. The importance of public opinion can’t be 

denied if the economic policies are to be carried out successfully. The adoption of decisions by 

society can be achieved by the fact that the press, which is considered as the fourth force, can 

accurately convey the decisions to the society. Therefore if the political powers carry out their 

relations with the press in a healthy way, their chances of success will increase. The aim of this study 

is to examine the influences of the January 24th Decisions, which is one of the turning points of the 

Turkish economy, to the press and the views of the press about these decisions. 

Keywords: Press, Economy, January 24th Decisions, Neoliberalism 
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SANAL DÜNYADA YETİŞEN ÇOCUKLAR VE YİTİRİLEN ÇOCUKLUK 

THE CHILDREN THAT GROW UP IN VIRTUAL REALITY AND THE LOST 

CHILDHOOD 

 
 

Dr. Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU 

Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının teknolojik açıdan ulaşmış olduğu nokta ve bu araçlara 

kolaylıkla ulaşılabilmesi, İnternet kullanımının ve yeni medya uygulamalarının yediden yetmişe 

hemen her bireyin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlamıştır. Artık 

günümüzde yürümeyi ve konuşmayı öğrenmekte olan çocuğun aynı dönemde öğrenmekte olduğu 

bir başka şey tablet, akıllı cep telefonu vb. iletişim araçlarıdır. Ayrıca artık hemen her evde bulunan 

bilgisayar ve internet çocukların odasında da yerini almıştır. Günümüzün çocukları tabiri caizse 

beşikten itibaren kitle iletişim araçlarıyla vakit geçirmekte ve dolayısıyla da sosyal paylaşımları ev 

içinde bu araçların sağladıklarıyla sınırlı kalmaktadır. Geçmişte oyunlar sokakta oynanırken, 

günümüzde dijital ortamlara taşınmıştır. Hatta saklambaç, körebe, yakan top gibi oyunlar 

‘geleneksel’ oyunlar olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Çocukların bu denli yeni iletişim 

teknolojileriyle iç içe olmalarının sosyal açıdan yol açtığı dezavantajların yanı sıra çocukları yeni 

medya ortamlarının sınırsız içerikleriyle de baş başa bırakmaktadır. Çocuk zararlı olabilecek birçok 

içeriğe erişebilmekte ve bu da çocuklarda psikolojik açıdan sorunlara neden olabilmektedir. Bu 

çalışmada doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim araçlarının birer kullanıcısı ve medya tüketicisi 

olan çocukların yeni medya-internet ilişkisi incelenerek, oyun oynama alışkanlıklarında yeni iletişim 

teknolojilerinin etkileri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İnternet, Yeni Medya, Oyun 

 

 
Abstract 

The fact that nowadays the mass media is technologically so advanced and the easy access to these 

media have made it possible for internet usage and new media applications to become an integral 

part of almost everybody’s daily life, young and old alike. Nowadays there is something else that a 

child, who is learning to walk and speak, is learning; communication tools such as tablets and 

smartphones. In addition, computers and internet which can be found in every household, has now 

found their way into the children’s room. Today’s children are spending time with the mass media 

from the moment they are born, so to speak, so their social sharing is limited to those provided by 

these tools in the home. In the past, while games were played on the streets, today they have been 

moved to digital media. Even games such as hide-and-seek, blind man’s buff and dodgeball have 

begun to be expressed as “traditional” games. Engaging so much with such new communication 

technologies not only creates social disadvantages for children but also leaves them exposed to 

unlimited contents of new media environments. The child has access to many potentially 

inappropriate contents and these can cause psychological problems for children. In this study, new 

media-internet relations of children who are direct or indirect media users and media consumers are 

examined and the effects of new communication technologies on game play habits are revealed. 

Keywords: Children, Internet, New Media, Game 
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FARKLI DEZENFEKSİYON UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATING OF EFFECTIVENESS OF DIFFERENT DISENFECTION 

APPLICATIONS 

 

Yrd. Doç. Dr. Adil AKSOY 

Aksaray Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı tavukların altıklarına uygulanan farklı dezenfeksiyon uygulamalarının 

etkinliklerinin araştırılması oldu. Çalışmada, altı haftalık tavukların altına yerleştirilen fayans zemin 

üç farklı uygulmaya (fayansın üzerindeki dışkının fiziksel uzaklaştırması, fanyansın suyla yıkanması 

ve fayansın benzalkonyum klorür ile muamelesi) maruz bırakıldı. Her uygulama iki farklı alt gruba 

ayrıldı. Alt grupların birine 1:100 konsantrasyonunda glutaraldehid ve diğer gruba ise iyot uygulandı 

Toplamda altı grup oluşturuldu. Fayans zemin üzerinden svapla numune alınarak bakteri ve mantar 

sayımı için spesifik agarlara ekim yapıldı. Çalışma sonucunda dezenfektan ve işlem yöntemlerinin 

bakteri ve mantar düzeyine etkisinin anlamlı olmadığı görüldü (p>0.05). 

Anahtar sözcükler: Mantar, Bakteri, Tavuk, Deterjan, Dezenfektan 

 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of different disinfection applications 

applied to the pad of the chickens. In this study, tile floors of six weeks old chickens were exposed 

to three different applications (physical removal of the feces over tiles, the water-washing of tiles 

and treatment with benzalkonium chloride of tiles). Each application was divided into two 

subgroups. Glutaraldehyde at a concentration of 1:100 was applied to one of the subgroups and the 

other group was administered iodine. A total of six groups were formed. Samples were taken out of 

tiles wih the aid of swap and microbiological cultivation was performed to agar plates for bacteria 

and fungal count. As a result, disinfectants and methods of treatment were not statistically significant 

on the level of bacteria and fungi (p>0.05). 

Keywords: Fungal, Bacteri, Chicken, Detergent, Disinfectant. 
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20. YÜZYIL BAŞLARINDA ANADOLU’DA OKULLAR VE ÖĞRETMENLERİN 

DURUMU (AHMET ŞERİF’İN NOTLARINA GÖRE) 

 

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 
Özet 

II. Meşrutiyet dönemi basınının önemli simalarından biri de Ahmet Şerif’tir. Ahmet Şerif’in asıl 

şöhreti, Osmanlı Devleti’nin muhtelif yerlerine yaptığı geziler ve bu gezilerle ilgili olarak Tanin'e 

gönderdiği mektuplardan kaynaklanmaktadır. Ahmet Şerifin gezi notları, 20. yüzyıl başlarında 

Osmanlı Devletindeki siyasî, iktisadî ve toplumsal durumu gerçekçi bir dille anlatması açısından 

oldukça önemlidir. 

Ahmet Şerifin gezdiği yerlerde, özellikle ilgilendiği konulardan biri de okullar ve öğretmenler 

olmuştur. Hemen hemen her gittiği yerin okullarını gezerek izlenimlerini aktarmıştır. Bu izlenimler 

20. yüzyıl başlarındaki Anadolu’da eğitimin, öğretmenlerin ve okulların durumunu ilk elden 

gerçekçi bir fotoğrafını sunması açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Şerif, Tanin, eğitim, Anadolu 
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SÜVARİ KOLORDUSUNUN BÜYÜK TAARRUZ VE SONRASI HAREKATINDA 

COĞRAFYANIN ROLÜ 

 

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 
Özet 

Süvarilerin savaşlardaki belirleyici rolü 1930'lara kadar önemli ölçüde devam etmiştir. Süvariler 

hızlı hareket etmeleri sayesinde cephe gerilerine sarkmışlar savunma hatlarında sabit kalmakta olan 

piyadeleri arkadan kuşatarak imha edilmelerinin yolunu açmışlardır. Aynı zamanda bir anda iki ateş 

arasında kaldığını gören tabyalardaki savunma kuvvetleri, panik içinde kalarak zor duruma 

düşmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda General Allenby süvarilerinin taktikleri Filistin 

Cephesi'ndeki bozgunun en önemli etkenlerinden birisi olmuştur. Büyük Taarruz'da 5. Süvari 

Kolordusu'nun yapmış olduğu saldırılar Yunan Ordusu'nda büyük paniğe sebep olmuş moral, 

motivasyon ve taktik çöküşe yol açmıştır. Süvari Kolordusu, Büyük Taarruz'da Sandıklı'dan 

Sinanpaşa Ovası'na sarkmayı ve Yunan savunma hatlarının gerisini kesmeyi taktik ilke olarak 

belirlemiştir. Süvari Harekatı, silsile halinde yüksek irtifalarda müdafaa yapan Yunan kuvvetlerinin 

birbirleriyle temasını kestiği gibi, bunların geri çekilerek yeni bir savunma hattı oluşturmasını da 

engelleme başarısını göstermiştir. Süvari Kolordusu'nun bu taarruz planı önemli ölçüde General 

Alenby'nin süvari hareketleri ile taktik benzerlik göstermektedir. 

Beşinci Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Paşa'nın taarruz planında General Allenby'nin süvari 

saldırı taktiklerinin yanında coğrafyanın da önemli rolü olmuştur. Fahrettin Paşa geçilemez olarak 

genel kabul gören Ahır Dağları'nın yapılan keşifler sonucunda Sinanpaşa Ovası'na geçit verdiğini 

görmüş, süvarilerini dar geçit ve patika yollardan Sinanpaşa Ovası'na indirmeyi başarmıştır. 

Coğrafyanın süvarilere vermiş olduğu bu imkan Büyük Taarruzun kazanılmasında önemli bir etki 

oluşturmuştur. Süvari kuvvetleri coğrafyanın savaş kazanmadaki etkisini kullanmayı İlbulak dağı, 

Ulucak baskını, Murat dağları operasyonlarında da sürdürmüşlerdir. 

Fırsat verildiği takdirde arşiv belgeleri, tetkik eserler, gazeteler, anılar ışığında coğrafi şartların 

Büyük Taarruz ve sonrasında nasıl etki yarattığını, önemli harekatlarda rolünün ne olduğu izah 

edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Filistin Cephesi, Büyük Taarruz, Ahır dağları, Yörük Mezarı, Fahrettin Paşa, 

İlbulak Dağı, Murat Dağları 
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GÖKNAR ORMANINDA BAKININ TOPRAK MİKROEKLEMBACAKLILARININ 

MİKTAR VE ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECTS OF ASPECTS ON THE ABUNDANCE AND DIVERSITY OF SOIL 

MICROARTHROPODS 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUYAR 

Karabük Üniversitesi 

Prof. Dr. Ender MAKİNECİ 

İstanbul Üniversitesi 

 
Özet 

Toprak eklembacaklıları, orman ekosistemlerinde ölü örtünün parçalanması, ayrışması ve toprağın yapılanması 

sürecinde; birincil ve ikincil tüketiciler olarak önemli rol oynamaktadır. Toprak mikroeklembacaklıların 

miktarı, çeşitliliği ve toplum yapısı; ekosistemin habitat özelliklerindeki farklılıklara bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Bu çalışmada, Uludağ Göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) 

ormanlarında yaşayan toprak eklembacaklılarının farklı bakılardaki değişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Çalışma, Bolu Aladağ ormanlarında, aynı yükseltideki (1550-1600 m) güney ve kuzey bakılarda yer alan saf 

göknar meşcerelerinde yürütülmüştür. Örneklemeler 4 mevsim boyunca, birer kez, 3 tekerrürlü olarak 

yapılmıştır. Toprak mikroeklembacaklılarının örneklenmesi için 5 cm çapındaki silindirler kullanılmıştır. Ölü 

örtü, tüm kalınlığınca ve toprak, 5 cm derinliğe kadar üst topraktan alınarak, Berlese hunisi ile ekstrakt 

edilmiştir. Eş zamanlı olarak analiz için toprak ve ölü örtü örnekleri de alınarak yaşama ortamı özellikleri 

ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucuna göre, toprak tekstürü, pH, C, N, P ve Ca gibi toprak ve ölü örtünün 

bazı özellikleri bakılar arasında önemli farklıdır. Habitat farklılıklarına bağlı olarak eklembacaklıların 

miktarında önemli farklılık olduğu halde, biyolojik çeşitliliğinde farklılık bulunmamıştır. Topraktaki Oribatida, 

Entomobryidae ve İsotomidae taksonları ile ölü örtüdeki Symphyla, Thysanoptera ve İsotomidae taksonlarının 

miktarları bakılar arasında anlamlı farklıdır. Kuzey bakıdaki mikroeklembacaklıların ortalama miktarı 271.585 

birey/m² ve Taksonomik Zenginliği (S′)= 36 ve Shannon-Wiener İndeksi (H′)=2,70 iken güney bakıda 210.122 

birey/m² ve Taksonomik Zenginliği (S′)= 35 ve Shannon-Wiener İndeksi (H′)=2,77 olarak bulunmuştur. Sonuç 

olarak, bakıların mikroeklembacaklıların miktarı üzerindeki etkileri oldukça belirgindir; ancak benzer sonuçlar, 

biyoçeşitlilik açısından mevcut değildir. 

Anahtar kelimeler: Göknar ekosistemi, Oribatida, Berlese hunisi, biyolojik çeşitlilik, Bolu Aladağ. 

Abstract 

The soil arthropodas take the primary role as primary and secondary consumers by helping the decomposition 

process of surface litter and thus restructuring of soil formation process in forest ecosystems. The abundance, 

diversity and the population structure of the soil microarthropodas change with respect to the potential differences 

in the habitat features of a given ecosystem. This study aims to analyze the dynamics of soil microarthropodas on 

different aspects of Uludağ fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf.) forests. This study was carried 

out in pure Fir stands located at an elevation of 1550 to 1600 meters in both south and north aspects of Bolu Aladağ 

forests. The sampling was designed to be conducted in three replicates over four seasons. The cylinders with 5cm 

dimeter were used in sampling the soil microarthropodas. The samples of surface litter were taken throughout its 

total thickness and the soil samples from the upper soil (0-5 cm) down to the 5cm depth of the soil and extracted 

with the Berlese Funnel Method. The features of the habitat were determined with the soil and litter samples for a 

simultaneous analysis. The results indicated that there were significant differences in terms of some features of 

soil and litter such as soil texture, pH, C, N, P and Ca between the aspects of the case study area. While there were 

considerable differences in the abundance of microarthropodas with respect to the similar trend in habitats, 

surprisingly no apparent differences in the biodiversity of the habitat were found. The abundance of both the 

Oribatida, Entomobryidae and Isotomidae taxa in soils and the Symphyla, Thysanoptera and Isotomidae taxa in 

the surface litter presented significant differences between the aspects of the study area. The average number of 

microarthropodas is about 271,585 organisms per m2, the Taxonomic Rischess (S’) is 36, and the Shannon-Wiener 

Index (H′) is 2.70 on the norther aspects, whereas the abundance is 210,122, Taxonomic Richness (S’) is 35, and 

the Shannon-Wiener Index (H′) is 2.77 on the southern aspects of the case study area. In conclusion, while the 

effects of aspects on the abundance of microarthropods are considerably apparent the similar effects do not exist 

in terms of biodiversity. 

Keywords: Fir ecosystem, Oribatida, Berlese funnel, biological diversity, Bolu Aladağ. 
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FABRİKA BACA KİRLİLİĞİNİN OMURGASIZ TOPRAK FAUNASINA ETKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUYAR 

Karabük Üniversitesi 

 
 

Özet 

Kirletici kaynaklarından çevreye yayılan zararlı atıklar atmosfer, toprak ve su gibi yaşam ortamlarını 

etkileyerek doğal hayatın yapısını bozabilmektedir. Toprak habitatının en önemli bileşenlerinden 

olan, omurgasız toprak faunası çevresel değişimlere karşı en hassas canlılardır. Bu çalışmanın 

amacı, demir-çelik fabrikasının bacasından yayılan kirleticilerin civardaki omurgasız toprak 

faunasının miktar ve çeşitliliğine etkisinin belirlenmesidir. Bu nedenle, Kardemir demir-çelik 

fabrikasının doğusundaki sırtın fabrikaya bakan ve aksi yöndeki her iki yamaçlarında taban, orta 

yamaç ve üst yamaç olmak üzere 6 noktada 3er tekerrürlü örnekleme yapılmıştır. Söz konusu 

noktalardan alınan toprak örneklerinin içerdiği omurgasız toprak faunası incelenmiştir. Omurgasız 

toprak faunasının ekstrakt edileceği üst toprak (0-5 cm) örnekleri 5 cm çaplı silindir ile 5 cm 

derinliğe kadar alınmıştır. Toprak örneklerinden Berlese hunisi yöntemi ile çıkartılan mikro fauna 

mikroskop altında sayılarak sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, çalışma 

alnında çoğunluğu mikroeklembacaklılardan oluşan 36 farklı takson saptanmıştır. Faunanın 

ortamdaki ortalama miktarı 16000 birey/m2 dir. Biyolojik çeşitlilik açısından yamaçlar arasında 

önemli fark bulunmuştur. Fabrikaya bakan yamaçta 6320 birey/m2, takson zenginliği (S’=6) ve 

Shannon çeşitlilik indeksi (H’=1,41) iken, diğer yamaçta ise 25860 birey/m2, takson zenginliği 

(S’=14) ve Shannon çeşitlilik indeksi (H’=2,16) olarak bulunmuştur. Kirleticiye doğrudan maruz 

kalınması, omurgasız toprak faunasına belirgin olarak zarar vermiştir. Fabrikaya bakan yamaçta 

fauna miktarı daha az olduğu gibi, biyolojik çeşitlilik indeks değerleri de daha düşük bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Karabük, Berlese hunisi yöntemi, eklembacaklılar, biyolojik çeşitlilik. 
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YOKSULLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ İLİŞKİSİNİN 

EKOLOJİK YAKLAŞIM AÇISINDAN ELE ALINMASI 

Arş Gör. Ahmet EGE 

Hacettepe Üniversitesi 

Arş. Gör. Ferman ERİM 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Ergenlik dönemi bir insanın gelişiminin en karmaşık süreçlerinden biridir. Bireyin kendi kimliğini 

bulmaya yönelik evinin kapısından daha geniş bir sosyal çevreye doğru alacağı bu yolda ergen 

kendini, destekleyen ya da güçsüzleştiren bir dizi olayın öznesi olarak bulacaktır. Bununla birlikte 

özellikle kentin çeperlerinde sosyalleşen ergenler açısından bu çevre, her zaman ergenin doğru 

yönlendirildiği, geleceğe yönelik atacağı adımların desteklendiği, ihtiyaçlarının karşılandığı ve 

sorunlarının çözümünü kolaylaştıran bir unsur olamamaktadır. 

Günümüzde ergenlerin yaşadığı sorunların çözümü giderek zorlaşan bir hal almıştır. Bu sorunlar 

ebeveynlerin, öğretmenlerin ve o çevrede hizmet veren kuruluşların da çözümünde yetersiz 

kalabildiği bir karmaşayı içerebilmektedir. Ergenin yaşadığı çevrenin genel özellikleri, o çevrede 

bulunan yoksulluk, suç, alkol ve madde bağımlılığı örüntüleri; akran grubunun özellikleri, çeteler, 

şiddet ve ebeveynlerinin genel özellikleri gibi pek çok değişken, ergenlerin içerisinde bulunduğu 

sorun yumağını kör bir düğüme dönüştürebilmektedir. 

Bu bağlamda ergenlerin yaşadığı sorunları, bireyi çevresi içerisinde ele alan ve sorunları bireyin 

çevresiyle olan etkileşim noktalarında arayan ekolojik yaklaşım ile tartışmanın gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Çok boyutlu yaklaşımlardan biri olan ekolojik yaklaşım, ergenlerin yaşadığı 

sorunların var olduğu sistem içindeki yapısına ilişkin bütüncül bakış sağlaması açısından önemli bir 

yere sahiptir. 

Ergenlik dönemine ilişkin anlayışın derinleştirilmesiyle bu gelişimsel sürece yönelik 

olumsuzlamaların yerini daha empatik değerlendirmelere bırakması ve bu kapsamda ergenlerin 

sorunlarına/ihtiyaçlarına yönelik daha çözüm odaklı hizmetlerin geliştirilmesi sağlanabilir. 

Anahtar kelimeler: Ergenlik dönemi, ekolojik yaklaşım, yoksulluk. 
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LAWSON’UN MANTIKSAL DÜŞÜNME TESTİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINA 

UYGULANMASI 

APPLICATION OF LAWSON’S CLASSROOM TEST OF SCIENCE REASONING FOR 

PROSPECTIVE SCIENCE TEACHER 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Volkan YÜZÜAK 

Bartın Üniversitesi 

Prof. Dr. İlbilge DÖKME 

Gazi Üniversitesi 

 
Özet 

Mantıksal düşünme; teorik, istatistiki ve neden-sonuca bağlı olan hipotezleri ve bilimsel bilgiyi 

anlamak ve değerlendirmek için gerekli olan becerileri kapsar. Mantıksal düşünme ve düşünme 

becerilerini kullanabilme, öğrencilerin akademik başarılarında, bilimsel kavramları ve bilimin 

doğasını anlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu becerileri kullanabilen öğrenciler hipotezler 

oluşturabilir ve oluşturdukları hipotezlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını zihinlerinde test 

edebilirler, bunun yanında üst düzey düşünme becerisi gerektiren problemleri çözebilir ve bu 

becerilerini farklı ya da yeni problemlere aktarabilir. Bu durum, fen alanında ders gören öğrencilerin 

fizik, kimya ve biyoloji gibi alan derslerinde mantıksal düşünme becerilerini etkin bir şekilde 

kullanımını gerekli kılar. Öğrencilerin bu becerileri ne derece kullandığı, öncelikle onların hangi 

bilişsel gelişim düzeyine ve becerilerine sahip olduğunun tespit edilmesi ile başlar. Bu araştırmada, 

fen bilgisi öğretmen adayı olan öğrencilerin mantıksal düşünme beceri seviyeleri belirlenmiş; ayrıca 

öğrencilerin anne-baba eğitim durumu, sınıf düzeyi ve cinsiyetlerinin mantıksal düşünme 

becerilerine etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Genel olarak; ilgili teste göre, öğretmen 

adaylarının mantıksal düşünme beceri seviye ortalaması normal düzeyin altında olup fen bilgisi 

öğretmen adaylarının mantıksal düşünme beceri seviye ortalaması ile sınıf öğretmeni 

adaylarınınkiler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Çeşitli değişkenlerin öğretmen 

adaylarının mantıksal düşünme becerilerine etkisi bulgular kısmında detaylandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lawson mantıksal düşünme testi, mantıksal düşünme becerileri, öğretmen 

adayları, Piaget bilişsel gelişim kuramı 

Abstract 

Logical thinking includes scientific knowledge and skills to understand hypotheses that depend on 

theory, statistic, cause and effect. Logical thinking and using reasoning skills play an important role 

for students’ academic achievement, understanding scientific concepts and nature of science. The 

students who can use these skills can construct hypothesis, and test this correct or incorrect into their 

mind. Moreover, they can solve higher order problem and transfer reasoning skills to different or 

new problems. This situation is important for science education since students should these skills 

effectively in physics, chemistry and biology courses. The first step is determination of these skills 

in order to determine whether students use them or not. Aims of the present study are to determine 

science and primary education teacher candidates’ logical thinking or reasoning skills and whether 

there are statistically significant differences between reasoning skills and variables which are 

mother-father education state, classroom level, gender. It was found that the science and primary 

education teacher candidates’ logical thinking or reasoning skills level was low and there was no 

significant meaning between science and primary education teacher candidates’ logical thinking or 

reasoning skills level. The effect of some variables on teacher candidates’ logical thinking or 

reasoning skills level are detailed in the section of finding. 

Keywords: Lawson classroom test of scientific reasoning, science reasoning skills, teacher 

canditates, Piaget’s cognitive theory 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI 

KULLANMA DAVRANIŞLARININ PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ İLE 

İNCELENMESİ 

ANALYSING SCIENCE TEACHER CANDIDATE’S USING PUBLIC 

TRANSPORTATION BEHAVIOR BY THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Volkan YÜZÜAK 

Bartın Üniversitesi 

Prof. Dr. Sinan ERTEN 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Planlanmış Davranış Teorisi’ne göre insanların davranışları veya davranış amaçları bazı faktörlerin 

etkisi altındadır. Bu faktörler: “Davranışa Yönelik Tutum”, “Öznel Norm” ve “Algılanan Davranış 

Kontrolü”dür. Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının toplu taşıma araçlarını 

kullanma davranış amaçlarını Planlanmış Davranış Teorisi temelinde değerlendirmektir. Araştırma 

2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin altı coğrafi bölgesinde (İç Anadolu 

Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu 

Bölgesi) bulunan 14 üniversitede gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 1870 öğretmen adayı katılmıştır. 

Araştırmada veri toplamı aracı olarak Toplu Taşıma Araçlarını Kullanma Ölçeği (TTAKÖ) 

kullanılmıştır. TTAKÖ’nün (N=1870) alt boyutlarının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .860 ve 

.948 aralığında değişmektedir. TTAKÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .950’dir. 

Araştımanın sonucunda, öğretmen adaylarının davranış amaçlarını etkileyen faktörler ve inançlar 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri öğretmen adayları, çevre dostu davranışlar, yapısal eşitlik 

modellemesi 

Abstract 

Behavior or intention towards behavior is under the influence of some factors which are “Attitude 

towards Behaviour”, “Subjective Norm” and “Perceieved Behavioral Control”. Aim of the present 

study is to evaluate the elementary science teacher canditates’ using public transportation behavior 

in the context of Theory of Planned Behavior. The study was conducted in 2015-2016 academic year 

spring semester in 14 universities and Turkey’s six regions: Central Anatolia Region, Black Sea 

Region, Aegean Region, Marmara Region, Mediterranean Region and Eastern Anatolia Region. 

Relational screening model was used. Using Public Transport Scale was applied to 1870 science 

teacher candidates. The Cronbach Alpha reliability coefficient of Using Public Transport Scale 

(N=1870) varies between .860 and .948. Using Public Transport Scale’s Cronbach Alpha coefficient 

was calculated as .950. In the study, the factors and related beliefs were determined. 

Keywords: Science teacher candidates, environmentally friendly behaviors, structural equation 

modeling 
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IMMUNITY AND GENETIC ON INFECTIOUS DISEASES 

Asst. Prof. Dr. Akın TEKCAN 

Ahi Evran University 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Infectious diseases are caused by pathogenic microorganisms, such as bacteria, viruses, parasites or 

fungi; the diseases can be spread, directly or indirectly, from one person to another. Antibodies play 

an essential role in host defence against pathogens by recognizing microorganisms or infected cells. 

Although preventing pathogen entry is one potential mechanism of protection, antibodies can control 

and eradicate infections through a variety of other mechanisms. Infectious diseases represent a major 

health problem worldwide, both in terms of morbidity and mortality. A complex combination of 

environmental, pathogen and host genetic factors plays a role in determining both susceptibility to 

particular microbes and the course of infection. Numerous studies have now mapped and identified 

relevant genes using a variety of both family-based and population-based approaches. Much interest 

has been focused on susceptibility to malaria, HIV/AIDS and mycobacterial infection, but other 

bacterial, viral and parasitic diseases are receiving increasing attention. Some major genes have been 

identified by genome scans of multi-case families, and mouse genetics has contributed to mapping 

and identification of a few genes. Population and clinical geneticists soon proposed a complementary 

hypothesis, a germline genetic theory of infectious diseases. We think that taking into account 

individual genetic differences in the treatment of infectious diseases will be important benefits. 

Özet 

Enfeksiyöz hastalıklar bakteriler, virüsler, parazitler ya da mantarlar gibi patojenik 

mikroorganizmalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve bir bireyden diğerine doğrudan ya da dolaylı 

olarak yayılabilmektedir. Antikorlar enfekte olan hücreler tarafından patojenlere karşı geliştirilen 

konakçının savunma sisteminde son derecede önemli bir yer tutmaktadır. Patojenin vücuda 

girmesinin engellenmesi önemli bir korunma sistemi iken, antikorlar enfeksiyon etkenin kontrol 

altına alınmasında ve ortadan kaldırılmasında bireysel varyasyonlar da oluşturarak görev 

almaktadırlar. Enfeksiyöz hastalıklar morbidite ve mortalite oranları açısından dünya çapında son 

derece önemli bir halk sağlığı problemidir. Mikroorganizmalardan etkilenme durumunu değiştiren 

çevresel etkenler, patojenin türü ve konakçının genetik özellikleri gibi bazı faktörler bulunmaktadır. 

Enfeksiyöz etkenler ile ilgili olarak hem aile hem de populasyon temelli çalışmalarda sorumlu bazı 

genetik etkenler belirlenmiştir. Çoğunlukla ilgi sıtma, HIV/AIDS ve yüksek bulaşma oranına sahip 

bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkları içeren mikrobiyal hastalıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Bazı 

önemli derecede sorumlu olabilecek genler aile örnekleri ve deney hayvanları üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda belirlenmiştir. Populasyon ve klinik genetikçileri enfeksiyöz 

hastalıkların ortaya çıkması ve genetik etkenlerin ilişkilerini tanımlayan germline genetik teoriyi 

öne sürmektedirler. Enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde bireysel genetik farklılıkların dikkate 

alınmasının önemli yararları olacağını düşünüyoruz. 
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IN SILICO ANALYSIS OF FMR1 GENE MISSENSE SNPs 

 

Asst. Prof. Dr. Akın TEKCAN 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

The FMR1 gene, a member of the fragile X-related gene family, is responsible for fragile X 

syndrome (FXS). Missense single-nucleotide polymorphisms (SNPs) are responsible for many 

complex diseases. The effect of FMR1 gene missense SNPs is unknown. The aim of this study, using 

in silico techniques, was to analyze all known missense mutations that can affect the functionality 

of the FMR1 gene, leading to mental retardation (MR) and FXS. Data on the human FMR1 gene 

were collected from the Ensembl database (release 81), National Centre for Biological Information 

dbSNP Short Genetic Variations database, 1000 Genomes Browser, and NHLBI Exome Sequencing 

Project Exome Variant Server. In silico analysis was then performed. One hundred-twenty different 

missense SNPs of the FMR1 gene were determined. Of these, 11.66 % of the FMR1 gene missense 

SNPs were in highly conserved domains, and 83.33 % were in domains with high variety. The results 

of the in silico prediction analysis showed that 31.66 % of the FMR1 gene SNPs were disease related 

and that 50 % of SNPs had a pathogenic effect. The results of the structural and functional analysis 

revealed that although the R138Q mutation did not seem to have a damaging effect on the protein, 

the G266E and I304N SNPs appeared to disturb the interaction between the domains and affect the 

function of the protein. This is the first study to analyze all missense SNPs of the FMR1 gene. The 

results indicate the applicability of a bioinformatics approach to FXS and other FMR1-related 

diseases. I think that the analysis of FMR1 gene missense SNPs using bioinformatics methods would 

help diagnosis of FXS and other FMR1-related diseases. 
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HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN SİGARA VE ALKOL KULLANIM 

DURUMLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTELERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ (OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ) 

EXAMINATION of THE EFFECTS of CIGARETTE AND ALCOHOL USE SITUATIONS 

on PHYSICAL ACTIVITY LEVELS and QUALITY of LIFE of PUBLIC TRAINING 

CENTER TRAINEES (EXAMPLE OF OSMANIYE PROVINCE) 

 

Yrd. Doç. Dr. Alparslan Gazi AYKIN 

Iğdır Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK 

Iğdır Üniversitesi 

Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR 

Çukurova Üniversitesi 

 
Özet 

Amaç: Fiziksel olarak yeterli düzeyde aktif, az aktif ve aktif olmayan bireylerin sigara ve alkol 

kullanım durumlarına göre yaşam kalitelerinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Metod: Çalışmaya 251’i kadın 58’i erkek olmak üzere toplam 309 kursiyer katılmıştır. 

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla “Uluslararası Fiziksel 

Aktivite Anketi”, yaşam kalitelerinin belirlenebilmesi için ise “SF-36 Anketi” kullanılmıştır. 

Çalışmada analizler katılımcıların sigara ve alkol kullanım durumlarının yaşam kalitelerine etkileri 

ve fiziksel aktivite düzeylerine göre (aktif olmayan, az aktif ve yeterli aktif) sigara ve alkol 

kullanımının yaşam kalitelerine etkileri karşılaştırılarak gerçekleştirilmiştir. SF-36 anketinin 

araştırmada kullanılabilirliği için gerçekleştirilen güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin tümü için 

Cronbach’s Alpha değeri: 0,924 olarak bulunurken, 8 alt boyut için Cronbach’s Alpha değerleri: 

0,640-0,897 arasında bulunmuştur. Normal dağılan veriler için ikili gruplarda parametrik olan 

bağımsız örneklem t-testi ve ikiden fazla gruplarda ise tek yönlü varyans (ANOVA) analizi 

kullanılmıştır. Normal dağılmayan veriler için ise ikili gruplar için Mann Whitney-U ve testi, ikiden 

fazla gruplar için ise Kruskall Wallis H testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,05, 

güven aralığı ise %95 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların sigara ve alkol kullanımlarına göre yaşam kaliteleri ortalama puanları 

arasında istatistiksel açıdan hiçbir alt boyutta p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Fiziksel aktivite düzeyine göre ise sadece aktif olmayan grupta sigara kullanmayanların sigara 

kullananlara göre canlılık alt boyutunda yaşam kaliteleri ortalama puanı anlamlı farklılık oluşturacak 

şekilde yüksek bulunmuştur. 

Sonuç: Katılımcıların sigara ve alkol kullanım durumları ele alınarak fiziksel aktivite düzeylerine 

göre yaşam kaliteleri değerlendirilmiştir. Buna göre, Kadınlarda sigara ve alkol kullanmayanların 

yaşam kalitesi puanları sigara ve alkol kullananlara oranla daha yüksek bulunurken, erkeklerde ise 

alkol kullananların yaşam kalitesi puanlarının bazı alt boyutlarda alkol kullanmayanlara oranla daha 

yüksek çıkması araştırmada çarpıcı bir sonuç olarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halk eğitimi merkezi, sigara, alkol, fiziksel aktivite, yaşam kalitesi. 

 
 

Abstract 

Aim: The aim of the research is to examination of the quality of life according to cigarette and 

alcohol use status of physically sufficiently active, less active and inactive individuals constitutes. 

Method: A total of 309 trainees, 251 female and 58 male, participated in the study. The 

"International Physical Activity Questionnaire" was used to determine the physical activity levels 

of the participants and the "SF-36 Questionnaire" was used to determine the quality of life. Analyzes 

in the study were conducted by comparing the effects of smoking and alcohol use on the quality of 

life of the participants and the effects of smoking and alcohol use on their quality of life (inactive, 

less active and sufficiently active). As a result of the reliability analysis performed in the SF-36 

questionnaire, the Cronbach's Alpha value was found to be 0.924 for all of the scale, while the 

Cronbach's Alpha values for the 8 sub-dimensions were found to be 0.640-0.897. Independent 
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sample t-test, which is parametric in the two groups, and one-way variance (ANOVA) analysis, were 

used for normal dividing data. Mann Whitney-U and test for the two groups and Kruskall Wallis H 

test for the two groups were applied for normal non-distributed data. The level of statistical 

significance was determined as p <0.05 and the confidence interval as 95%. 

Bulgular: There was no statistically significant difference between the average scores of 

participants in terms of smoking and alcohol use at p <0,05 level. According to the level of physical 

activity, the average score of life qualities in the subscale of vitality was found to be significantly 

higher than those of non-users in the non-active group. 

Conclusion: Participants were assessed for their quality of life according to their level of physical 

activity, taking into account cigarette and alcohol use cases. According to this, the quality of life 

scores of females who did not use cigarettes and alcohol were higher than those who did not use 

cigarettes and alcohol while females of males had higher quality of life scores than those who did 

not use alcohol in some subscales. 

Keywords: Public education center, smoking, alcohol, physical activity, quality of life. 
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STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP STUDY of AZANAPHTHOQUINONES FOR 

ANTICANCER AND ANTIMICROBIAL EVALUATION 

 

Asst. Prof. Dr. Amaç Fatih TUYUN 

Istanbul University 

Dr. Nilüfer BAYRAK 

Istanbul University 

 
Abstract 

Structure-activity relationships (SARs) are the relationship between the structure and biological 

and/or chemical activity of the molecules. Quinone structures are an important class of structures 
found in numerous natural products, pharmaceuticals, and bioactive molecules especially with 

antibacterial,1 antifungal,2 and anticancer activities.3 Among quinone structures, 
azanaphthoquinones are the most attractive precursors, which are used to synthesize biologically 

very active molecules. They have been the focus of a large number of studies because of their wide 

spectrum of biological activity. Some complex antibiotic agents such as streptonigrin, 

streptonigrone, and lavendamycin contain azanaphthoquinone moiety.4
 

In order to continue to our previous studies, we chose the azanaphthoquinone moiety mainly for 

about the synthesis of biologically active quinone structures. To obtain biologically active quinone 

molecules, the effects of structural modification on the core structure of azanaphthoquinone in the 

literature have been investigated in this study with further our experimental studies. 
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Keywords: Quinones, azanaphthoquinones, SAR, antibacterial activity, antifungal activity, 

anticancer activity 
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STRESS AND COPING MECHANISMS 
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Özet 

Gençlerin gelecekle ilgili kaygıları, günümüz şartlarında daha fazla görülmektedir. Bu durum onlarda 

strese neden olabilmektedir. Stres düzeyinin ise özellikle mezuniyet aşamasında olup yakım gelecekte 

okul dışında bir hayata atılacak gençlerde görülmesi daha muhtemeldir. Bu nedenle bu çalışmada lisans 

son sınıf öğrencilerinin strese yatkınlık ve stresle başa çıkma stratejilerini incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışma grubunu fen ve sosyal bilimler alanında öğrenimine devam eden 170 kadın ve 170 erkek olmak 

üzere 340 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplamasında “Strese Yatkınlık Ölçeği” ve “Stresle 

Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-Testi ve Pearson Korelasyon 

katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; erkeklerin kadınlara göre stresle başa çıkmada kendine 

güvenli ve iyimser yaklaşımı daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Yaşı 23 ve üstü katılımcıların daha 

küçük yaş grubundakilere göre, fen bilimlerinde öğrenim görenlerin sosyal bilimlerde öğrenim görenlere 

göre stresle başa çıkmada kendine güvenli yaklaşımı daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Sosyal 

bilimler alanında öğrenim gören katılımcıların fen bilimleri alanında öğrenim görenlere göre stresle başa 

çıkmada boyun eğici yaklaşımı daha fazla benimsedikleri belirlenmiştir. Katılımcıların sosyal destek ve 

kendine zaman ayırma düzeyleri azaldıkça stresle başa çıkmada çaresiz yaklaşımı kullanma düzeylerinin 

arttığı; sosyal destek, bedene yönelik faaliyetler ve kendine zaman ayırma düzeyleri arttıkça stresle başa 

çıkmada kendine güvenli ve iyimser yaklaşımlarının da arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: strese yatkınlık, stresle başa çıkma, üniversite öğrencileri 

Abstract 

Young individuals’ concerns for the future are observed more in today's conditions. This could lead to 

stress in these individuals. It is more likely to observe stress in young individuals who would graduate 

soon and start a life outside the school. Thus, the present study aimed to investigate predisposition of 

senior undergraduate students to stress and strategies to cope with stress. The study group included 340 

undergraduate students, 170 of whom were females and 170 were males, andwho were attending science 

and social sciences departments at the time of the study. The "Predisposition to Stress Scale" and 

"Mechanisms of Coping with Stress Scale" were used to collect the data. In data analysis, t-Test and 

Pearson correlation coefficients were used. Study findings demonstrated thatmalesutilizedthe self- 

confident and optimistic approach to cope with stress more than females. It was determined that those 

who were 23 and over, when compared to those who were younger and those who attended sciences, 

when compared to those who attended social sciences department utilizedthe self-confident and optimistic 

approachmore. It was observed thatparticipants who studied social sciences adoptedthe submissive 

approach in coping with stress more than students who studied sciences. As the levels of social support 

and the time the participants spared for themselves decreased, the level of participants' use of the helpless 

approach in coping with stress increased and as the levels of social support, physical activity and self- 

discipline increased, self-confident and optimistic approach to cope with stress was observed more. 

Keywords: Disposition to stress, coping with stress, university students. 
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KALKINMA VE BÜYÜMENİN FİNANSMANINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: 

TÜRKİYE VARLIK FONU 
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Özet 

Ülkelerin resmi rezervleri dışındaki birikimlerini anlatan kısaca Ulusal Fonlar diye adlandırılan 

“Sovereign Wealth Funds” çeşitli kaynaklarda Ulusal Varlık Fonları, Devlet Refah Fonları, 

Bağımsız Varlık Fonları, Ülke Yatırım Fonları veya Ulusal Yatırım Fonları olarak 

adlandırılmaktadır. Ulusal Varlık Fonu, genellikle cari fazla üreten veya emtia geliri olan ülkelerin 

(petrol, doğalgaz ihracatçıları), bu kalemlerden sağladıkları döviz rezervlerindeki artışı 

değerlendirmek adına işletilen bir fon olup, kontrolü tamamıyla devlete aittir. Ulusal Varlık Fonu 

Enstitüsü’ne göre, ulusal varlık fonları, finansmanını çoğunlukla ödemeler bilançosu fazlalarından, 

resmi döviz işlemlerinden, özelleştirme gelirlerinden, devletlerin transfer ödemelerinden, bütçe 

fazlasından ve/veya kaynak ihracı neticesinde elde edilen gelirlerden sağlayan devlet mülkiyetindeki 

yatırım fonları veya yatırım kuruluşlarıdır. IMF kaynakları, ulusal varlık fonlarını mali istikrar 

fonları, tasarruf fonları, rezerv yatırım fonları, kalkınma fonları ve emeklilik karşılığı fonlar olmak 

üzere beşe ayırarak amaçlarına göre sınıflandırmıştır. Türkiye’de de, 19/08/2016 tarihinde 6741 

Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur. Türkiye 

Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Başbakanlığa bağlı olup, profesyonel yönetim ilkelerine göre 

yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi olan bir kuruluştur. Türkiye’de kurulan bu fonla, otoyollar, 

nükleer santraller, üçüncü köprü ve havalimanları gibi büyük projelere kamu borcunu arttırmadan 

finansman sağlanarak, sermaye piyasalarının büyümesini hızlandırıp, bankacılık sisteminin finans 

sektöründeki rolü azalttırılarak, fonun ekonomik dalgalanma dönemlerindeki piyasalarda istikrarı 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda, dünyadaki ulusal varlık fonları ile 

Türkiye varlık fonu kuruluşu, ekonomideki rolü, kaynakları, muafiyet ve istisnaları, denetimi, 

avantaj ve dezavantajları değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Varlık Fonu, Ulusal Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu. 
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ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SORUN VE GEREKSİNİMLERİ 

PROBLEMS and NEEDS of CHILDREN WITH DISABILITIES 

Dr. Aslıhan AYKARA 

Hacettepe Üniversitesi 

 

Hande ALBAYRAK 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Anne olmak, sevgi, şefkat gibi olumlu duyguların yanında, birçok sorumluluk ve güçlüğü de 

beraberinde getiren bir süreçtir. Özellikle de geleneksel toplumlar açısından bakıldığından annelerin 

bu sorumlulukları ve yaşadıkları güçlükler de artmaktadır. Engelli çocuğu olan anneler açısından 

ise, söz edilen tüm bu sorumluluk ve güçlükler daha karmaşık bir hal alabilmektedir. Engelli çocuğu 

olan annelere ilişkin olarak yapılan araştırmaların sonuçları, çoğu zaman bu annelerin aile içinde ve 

toplumda yalnızlaştırıldıklarını, eşlerinin yani engelli çocukların babalarının kendilerine gereken 

desteği vermediklerini veya veremediklerini göstermektedir. Bunun temel nedeni ise toplumun 

ataerkil yapısı ve toplumsal cinsiyet rollerine yüklenen anlamdır. Hal böyleyken de engelli çocuğu 

olan anneler sosyal destekten yoksun, yalnız, pek çok sorunla tek başına mücadele etmesi gereken 

ve anneliğe yüklenen olumlu duyguları ne yazık ki tam olarak yaşayamayan bireyler haline 

gelmektedirler. Engelli çocuğu olan annelerin yaşadıkları sorun ve gereksinimler genel olarak üç 

grupta ele alınabilir. Bunlar, bu annelerin yaşadıkları yalnızlık ve sosyal destek yetersizliği gibi 

sorunları ve bunlardan kaynaklı olarak yaşadıkları öfke, depresyon gibi duygularını kapsayan psiko- 

sosyal sorun ve gereksinimler, toplumun tutum ve davranışları ve kaynakların sınırlı oluşundan 

kaynaklı olarak yaşadıkları fiziksel-çevresel sorun ve gereksinimler ile çocuklarının tedavi 

masraflarını da içeren sosyo-ekonomik sorun ve gereksinimlerdir. Bu çalışmada ise, engelli çocuğu 

olan annelerin yaşadıkları sorun ve gereksinimlere ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak başta 

toplumsal cinsiyete ilişkin sosyal politikalar olmak üzere çeşitli çözüm yollarına dair önerilere yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli çocuğu olan anne, sorun ve gereksinimler, toplumsal cinsiyet rolleri, 

sosyal politika önerileri. 

Abstract 

Being a mother is a process that brings together many responsibilities and strengths as well as 

positive feelings like love and compassion. Particularly in traditional societies, these responsibilities 

and the difficulties that mothers face are also increasing. For the mother with a disabled child, all 

these responsibilities and difficulties can become more complex. The results of surveys conducted 

on mothers with disabled children often show that these mothers are lonely in their family and in 

society, and that their spouses, ie, the fathers of disabled children, do not give or can not give them 

the support they need. The main reason for this is the patriarchal structure of the society and its 

implications for gender roles. Mothers with disabled children, on the other hand, are lacking social 

support, but are becoming individuals who, unfortunately, can not fully experience the positive 

feelings and they have to struggle solely with many problems and which are loaded on the mother. 

Problems and needs experienced by these mothers can be handled in three groups in general. 

“Psycho-social problems and needs”, including problems such as loneliness and lack of social 

support that these mothers are experiencing and that include their feelings of anger and depression 

due to them. “Physical-environmental problems and needs” such as social attitudes and behaviors, 

and problems and requirements that they have experienced due to limited resources. And “socio- 

economic problems and needs” including their children's treatment costs. In this study, suggestions 

will be made on various solutions for the problems and needs of these mothers, particularly including 

the social policies related to gender in order to solve these problems. 

Keywords: Mother with a disabled child, problems and needs, gender roles, social policy 

recommendations. 



24 |ISMS-III Abstract Book 
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Özet 

Üstün yetenek, doğuştan gelen bir durum olarak görülmektedir. Üstün yetenekliler akademik, soyal 

ve sanatsal çeşitli alanlarda başarı gösterirler. Büyük bir çoğunluğu ise yüksek enerjiye sahiptirler 

ve akranlarından farklı olarak sürekli yenilik isterler. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 

(DEHB) ise kalıcı ve sürekli dikkatsizlik belirtileri, yerinde duramama diye nitelenen aşırı 

hareketlilikle karakterizedir. Çoğu zaman üstün yetenekli çocuklar dikkat, aşırı hareketlilik ve dürtü 

kontrolüne ilişkin alanlardaki problem davranışları nedeniyle DEHB şüphesiyle uzmanlara 

yönlendirilmektedirler. Bunun sonucunda, üstün yetenekli çocuğa DEHB tanısının konması ve 

yanlış ilaçlarla tedavi edilmesi olumsuz yan etkiler ortaya çıkabilir. İlaç tedavisi genellikle davranış 

kontrolünde başarılıdır, ancak aynı zamanda parlak çocuklarda yaratıcılığı ve bilişsel merakı 

engellediğinden şüphelenilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, üstün yetenekli ve DEHB arasındaki 

benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. İki grubun özellikleri, konuyla ilgili alan yazan bilgileri 

ışığında ele alınarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: üstün yetenek, DEHB, üstün yetenekli çocuk 

Abstract 

Superior ability is considered tobe innate. Gifted individuals are successful in a variety of fields such 

as academic, social and artistic. A large majority have high energy and demand constant innovation, 

unlike their peers. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by the 

symptoms of persistent and consistent attention deficit and hyperactivity. Often, gifted children are 

referred to specialistsdue to problem behaviorsuch as attention deficit, hyperactivity and impulse 

control. As a result, adverse effects could arise when a gifted child is diagnosed with ADHD and 

treated with inaccurate drugs. Drug treatment is generally successful in behavior control, but it is 

also suspected to blockcreativity and cognitive curiosityin gifted children. Thus, the similarities and 

differences between giftedness and ADHD were discussed. The characteristics of the two groups 

are discussed based on the information available in the literature. 

Keywords: superior ability, ADHD, gifted child 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ÇEVİRİBİLİM’E KATKILARI 

CONTRIBUTION OF EUROPEAN UNION TO TRANSLATION STUDIES 

Ayhan GÜNEŞ 

Kırıkkale Ünivesitesi 

 
Özet 

Çeviribilim günümüzde küreselleşmenin etkisiyle hızla gelişmekte olan bir disiplindir. Önceleri 

uygulamalı bir Dilbilim alanı olarak kabul gören Çeviribilim, günümüzde artık alt alanlara sahip 

olan bir bilim dalıdır. Özelllikle 2000’li yılların başında Dilbilim’den izole bir özerkliğe erişen 

Çeviribilim alanında araştırmalar yapılmakta, dünya genelinde çok sayıda üniversitede bölümler 

kurulmaktadır. Bu bölümler özellikle Avrupa’da yoğunluk kazanmıştır. Bu alana ait daha önceleri 

Dilbilim ağırlıklı olan yayınlar gittikçe çeviri ağırlıklı bir yapıya bürünmüştür. Bu yayınlarda hukuk 

çevirisinden çeviri etiğine, terim çalışmalarından çeviri süreci araştırmalarına varan bir çeşitlenme 

söz konusu olmuştur. Birçok bilim dalıyla da etkileşim içine girerek multidisipliner bir hal alan 

Çeviribilim’in bu düzeye gelmesinde kurumsal yapıların önemli bir katkısı vardır. Kuruluşu 1950’ye 

dayanan Avrupa Birliği bu kurumsal yapıların başında gelmektedir. 28 üye ülkesi bulunan AB, 

kurumları, sürdürdüğü dil politikaları, çeviri ve dil alanındaki faaliyet ve projeleriyle Çeviribilim’in 

gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. 24 resmi dili olan, üye ülkelerinin sahip olduğu etnisite 

çeşitliliği ile Avrupa Birliği büyük bir çeviri merkezi konumundadır. “Çeşitlilikte Birlik” 

mottosuyla, Avrupa Birliği Çeviribilim çalışmalarının ana unsurları olan dil ve kültür olgularını bir 

araya getirmektedir. Bu yapısıyla Çeviribilim için bir lobaratuvar ortamı sunan Avrupa Birliği bu 

alana yaptığı katkılar açısından önemli bir araştırma nesnesi haline gelmiştir. Bu bağlamda mevcut 

çalışmamızın amacı Avrupa Birliği’nin Çeviribilim alanına yaptığı katkıları incelemektir. Çalışma 

sonucunda Çeviribilim alanında yapılacak çalışmalara yönelik farkındalık oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Çeviri, Avrupa Birliği, Dil, Kültür. 

Abstract 

Translation Studies is a rapidly developing discipline under the influence of globalization. Accepted 

as an applied field of linguistics in the beginning, Translation Studies is now a scientific discipline 

with subfields. In the field of Translation Studies, which has achieved an autonomous independence 

from Linguistics especially in the early 2000s, researches have been carried out and departments 

have been established in many universities around the world. These departments are especially 

concentrated in Europe. The publications in this field, which are linguistics-dominated before, 

became increasingly Translation Studies-dominated. In these publications, there has been a variety 

from legal translation to translation ethics, from terminology studies to translation process. There is 

a significant contribution of institutional structures to this level of the Translation Studies, which 

becomes multidisciplinary, interacting with many sciences. The European Union, which dates back 

to 1950, is at the top of these institutional structures. The UE with 28 members, has a huge part in 

the development of Translation Studies with its institutions, language policies, activities and projects 

about translation and languages. With its 24 offical languages, with ethnic diversity of its member 

countries the European Union is at the position of a big translation center. With its motto “Unity in 

diversity” the European Union brings together the facts of language and culture which are the basic 

elements of Translation Studies. In this way, the European Union, which has provided a lobaratory 

environment for Translation Studies, has become an important research object in terms of its 

contributions to this field. In this context, the purpose of our current study is to examine the 

contributions of the European Union to the field of Translation Studies. As a result of the study, it 

is aimed to raise awareness about the researches to be done in the field of Translation Studies. 

Keywords: Translation Studies, Translation, European Union, Language, Culture. 
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GÖÇ OKUMALARI: BEKLENTİLER, SONUÇLAR 

MIGRATION READINGS: EXPECTATIONS, RESULTS 

 

 

 

 

Özet 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Cem ERGUN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Göç olgusu literatürde bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine doğru yaşanan nüfus hareketi 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Yaşanılan yerden memnun olmama nedeniyle gerçekleştiği ifade 

edilen göç sürecinin temelinde ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel nedenlerin birinin ya da kimi göç 

hareketlerinde hepsinin veya birkaçının birlikte yer aldığını söylemek mümkündür. Var olan bir 

sorunu/sıkıntıyı giderebilmek ve göç sonucu gidilen yerde bu sorunu/sıkıntıyı yaşamayacak olma 

umudu da yer değiştirme sürecinde genellikle yer almaktadır. Genellikle kırsal alanlardan kentsel 

alanlara doğru yaşanan göç sonucunda daha iyi yaşam umuduyla kente gelen kesimler barınma ve 

istihdam konularında sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu noktada gerek iş gerekse konut sorunu formel 

yollarla çözülemediğinden enformel ilişki kanallarının yakın zamana kadar en önemli çözüm aracı 

olarak devreye girdiği ifade edilebilir. Ancak günümüzde bir yandan hızla artan nüfus yoğunluğuna 

bağlı olarak iş bulma kanalları tıkanmaktayken bir yandan da kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle 

konut sorununu gecekondu inşa ederek çözmek bir yana, var olan gecekondular da yıkım süreciyle 

karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Bu çalışmada öncelikle göç süreci ve nedenleri tartışılacaktır. Ardından göç sonucu kentlere gelen 

kesimlerin istihdam ve barınma sorunlarına buldukları çözüm olan enformel sektör ve gecekondu 

olguları ele alınacak ve günümüz kentleri üzerinden genel bir tartışma yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Yoksulluk, Enformel İlişki Ağları 

 
 

Abstract 

 

The phenomenon of migration is discussed in the literature in scope of movement of population 

from a place to residence to another place of residence. It is possible to say that one of the economic, 

political, social and cultural reasons lies in the basis of the process of migration that is stated to occur 

due to dissatisfaction with one’s place of residence, whereas some or all of these factors may play a 

role in some migration processes. The hope to alleviate an existing problem/discomfort and that this 

problem/discomfort will not be experienced in the place of destination also takes part in this process 

of displacement. Groups that arrive in the city as a result of migration that usually takes place from 

rural areas to urban areas experience problems in terms of housing and employment. At this point, 

it may be stated that informal relationship channels have acted as the most significant tools of 

solution up to recent times as neither employment nor housing problems can be solved through 

formal ways. However, while channels of finding employment are blocked due to rapidly increasing 

population density today, housing problems are being solved through building undocumented 

houses and existing undocumented houses are in danger of being demolished due to urban 

transportation projects. 

 

This study will firstly discuss the process of migration and its reasons. It will then approach the 

phenomena of the informal sector and undocumented housing as solutions found to employment and 

housing problems by communities who arrive in cities as a result of migration, and a general 

discussion will be made on today’s cities. 
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DÖNÜŞEN TARIM VE DÖNÜŞTÜRÜLEN YOKSULLUK 

TRANSFORMING AGRICULTURE, POVERTY BEING TRANSFORMED 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Doç. Dr. Cem ERGUN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

 
Özet 

1980’lerden beri dünya ekonomisini şekillendiren ve liberalleşme eğilimlerinin artmasıyla hızlanan 

küreselleşme sürecinin etkisiyle devletin ekonomik faaliyetlerinde önemli değişim ve dönüşümler 

yaşanmaktadır. Küreselleşme olgusunun ortaya çıkardığı süreç içinde Keynesyen politikaların 

gözden düşmesiyle birlikte yeni liberal politikalar üstünlük kazanmıştır. Yeni liberalizm; bir yandan 

ekonominin ve sermayenin küreselleşmesi, yenidünya düzeniyle bütünleşme ve özelleştirme gibi 

ekonomik söylemlerle; diğer yandan da devletin ve politik alanın geri çekilmesi, serbest piyasa 

sisteminin tam egemenliğini kurması, sivil toplumculuk ve yerel topluluklara dönüş gibi politik 

söylemlerle hem ulusal hem de uluslararası alanda başat bir ideoloji haline gelmiştir. Ülkemizde de 

1980’lerden itibaren tarım politikalarında yaşanan dönüşüm süreciyle birlikte doğa koşullarının 

belirsizliği, kamu fonlarının kısılması ve azalan kredi olanakları, artan üretim maliyetleri, tarımsal 

desteklerin üretimle bağlantısızlığı, tarım ürünlerinin fiyatlarının uluslararası şirketlerin oluşturduğu 

piyasa tarafından belirlenmesi, tarım yapılan arazinin azalması ve sözleşmeli çiftçilik nedeniyle 

yoğun borç altına giren çiftçi tarımsal üretim sürecinden koparak kente göç etmektedir. Neoliberal 

ekonomi politikalarının istihdam yaratmayan büyüme süreciyle birlikte artan kentsel yoksullara bir 

yandan göç eden yoksul köylüler de katılmakta diğer yandan da kırsal alanda yoksulluk da devam 

etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada tarımdaki liberal dönüşüm ve kentsel yoksulluğu besleyen 

bir olgu olarak kırsal yoksulluk ilişkisi ele alınacaktır. 

 
Abstract 

With the effects of the process of globalization, which has been shaping the world’s economy since 

1980s and getting faster with the increase in tendencies of liberalization, significant changes and 

transformations are being experienced in the economic activities of the state. In the process led by 

the phenomenon of globalization, new liberal policies gained the upper hand with Keynesian policies 

falling out of favor. New liberalism has become a pioneering ideology in both national and 

international fields not only by globalization of economics and capital, economic discourses 

integration with the new world order and privatization, but also with the retreat of the state and the 

political sphere, complete hegemony of the free market system, and political discourses such as civil 

communitarianism and return to local communities. In Turkey, with the transformation process 

having been experienced in agricultural polities since 1980s, the farmer class, which went under 

intense debt due to ambiguity of natural conditions, cut-down public funds and reduced opportunities 

for credit, increased production costs, disconnection between agricultural subsidies and production, 

determination of prices of agricultural produce by the market formed by international companies, 

reduction of agricultural land and contract farming, is separated from the process of agricultural 

production and migrating to cities. With the growth processes of neoliberal economy policies that 

do not create employment, urban poor people are joined by villagers who migrate, and on another 

aspect, poverty in the rural areas is still ongoing. In this context, this study will discuss the liberal 

transformation in agriculture and the rural poverty relationship as a phenomenon that reinforces 

urban poverty. 
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OSMANLI’NIN İTALYAN MÜZİSYENLERİ 

ITALIAN MUSICIANS IN OTTOMAN TIME 

Ayşe Özlem AKDENİZ 

Anadolu Üniversitesi 

 
Özet 

Tarihte Vaka-i Hayriye olarak bilinen, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile başlayan yenilik hareketi 

sadece askeri ve sosyal alanda değil, müzikte de uygulanacak reformları öngörmüş ve böylece müzik 

anlayışında yenileşme hareketi başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun müzik hayatının 

gelişmesinde ve Klasik Batı Müziği’ne olan hayranlığın artmasında en büyük etki şüphesiz ünlü 

yabancı virtüözlerin verdikleri konserler ve Osmanlı’nın Batı Müziğine olan ilgisi üzerine İtalya’dan 

gelerek yıllarca bu topraklarda çalışan “İtalyan” müzisyenlerin Türk Müziğinde kalıcı izler 

bırakmalarıdır. 

Bu araştırmada, Osmanlı topraklarında yaşamış olan İtalyan müzisyenlerin Osmanlı’da Batı 

Müziği’nin gelişmesinde olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Osmanlı’nın İtalyan Müzisyenleri, Klasik Batı Müziğinin Türk 

Müziğine Etkisi. 

Abstract 

The innovation movement known as “Vaka-i Hayriye” which started with the removal of Guild of 

Janisseries in the history forecasted reforms that are supposed to be performed not only in military 

and social fields, but also in music, and thus the innovation movement in music appreciation started. 

The biggest effect on Ottoman Empire’s development of music life and on the increase of 

admiration for Classical Western Music, without any doubt, is the concerts performed by the foreign 

virtuoeses. Italian musicians left also remarkable traces by coming to this territory and working here 

for a long time. 

In this research, the effect of Italian musicians for developement of Western Music who lived on 

the Ottoman territory is studied. 

Keywords: Music, Italian Musicians in Ottoman Time, The Effect of Classical Western Music on 

Turkish Music 
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLER ÜZERİNDE YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMET 

ARAŞTIRMALARINDA ETİĞİN ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF ETHICS IN SOCIAL WORK STUDIES ON THE DISABLED IN 

TURKEY 

Ayşe SARI 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Doç. Dr. Filiz YILDIRIM 

Ankara Üniversitesi 

Özet 

Toplumun genellikle kırılgan grupları üzerinde sosyal hizmet uzmanlarının araştırma yürütmeleri 

ve bu gruplara yönelik müdahale çalışmaları yapmaları sosyal hizmet alanındaki etik duyarlılığın 

önemini artırmaktadır. Engelli bireyler için istenen değişimi yaratan bilimsel bilginin üretilmesi 

engelli refahını artırmada önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak ulusal sosyal hizmet literatüründe 

özellikle engellilerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmalarda artış olmakla 

birlikte bu çalışmalar henüz istenen düzeyde değildir. Bu literatür incelendiğinde özellikle engellilik 

alanında etik konusunda yapılan herhangi bir araştırmaya ya da derleme çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu nedenle bu çalışmanın amacı Türkiye’de engellilik üzerine yapılan araştırmaların 

planlanmasından uygulanmasına, raporlama sürecinden yayınlanmasına ve verilerin saklanmasına 

kadar tüm aşamalarda göz önünde bulundurulması gereken etik ilkeleri açıklamaktır. 

Engellilerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının bir araştırmacı olarak kendileri ve katılımcı olarak 

engelliler açısından araştırma sürecinde etik ilkelere dikkat etmelerinin engelli refahını artırmada 

önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma Etiği, Engellilik, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Araştırması. 

Abstract 

The fact that social workers conduct studies and do interventions on the vulnerable groups in 

communities increases the importance of ethical sensitivity in social work. The production of the 

knowledge which will enable the change wanted for the disabled has a crucial potential for the 

disabled welfare improvement. However, even if there has been an increase in the number of studies 

in the national social work literature especially on problems and needs of the disabled, it is not in 

the required level. When the national literature is looked into, neither research studies nor review 

studies on the ethics in the disabled field can be detected. For this reason, the purpose of this study 

is to explain the ethical issues to be considered in all stages of the studies conducted on the disabled 

in Turkey from planning to implementation, from reporting stage to the issuing the reports, and 

storing the data. 

It can be claimed that considering and following the ethical principles for social workers as the 

researcher and for the disabled as participants is essential for the disabled welfare improvement. 

Keywords: Research Ethics, Disability, Social Work, Social Work Research. 
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JEAN-CLAUDE PAYE’DE HUKUK VE OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ 

LAW AND STATE OF EMERGENCY REGIME IN JEAN-CLAUDE PAYE 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KARS KAYNAR 

Hakkari Üniversitesi 

 
Özet 

Geride bıraktığımız dönemde başta ABD olmak üzere Fransa ve Türkiye gibi demokratik rejimle 

yönetilen ülkeler olağanüstü hal ilan etmişlerdir. Anayasal bir rejim türü olan olağanüstü halin hukuk 

devleti ile ilişkisi ise bir yüzyılı aşkın zamandır tartışma konusudur. Günümüz düşünürlerinden 

Georgio Agamben istisnayi bir durum olması gereken bu durumun süreğen bir hal aldığını ve sürekli 

istisna durumu yarattığını iddia etmiştir. Mark Neocleous ise bu kavramsallaştırmaya karşı çıkmış 

ve olağanüstü hal rejiminin ulus devletin ortaya çıktığı andan beri kullandığı olağan bir rejim tipi 

olduğunu savunmuştur. 

Bu çalışma, anayasal devlet ve olağanüstü hal ilişkisini tartışan bir diğer günümüz düşünürü olan 

Jean-Claude Paye’nin düşüncelerini ele almaktadır. Sosyolog Jean-Claude Paye günümüzde 

olağanüstü halin, anayasal devletin istisnai bir durumu olmaktan çıktığını belirtmektedir. Bu 

dönüşümü yaratan başlıca araç olarak ise ceza hukukuna dikkat çeker. Paye, günümüzde ceza 

hukukunun işlevinin geleneksel liberal demokrasilerden farklılaşması ile olağanüstü hal rejiminin 

de kendini yeni bir siyasi rejim olarak dayattığını savunmaktadır. Çalışma, Türkiye’de yeteri kadar 

bilinmeyen ancak literatüre önemli katkılar yapan bu çağdaş düşünürü tanıtmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Olağanüstü hal, istisna hali, hukuk devleti, ceza hukuku 

Abstract 

In the last decade, democratic states such as United States, France and Turkey declared state of 

emergency one after the other. State of emergency is a constitutional type of government; and its 

liaison with constitutional order has been discussed over a century. A contemporary thinker, Georgio 

Agamben, stated that although state of emergency had to be an exceptional type of government, it 

turned out to be permanent and hence created a permanent exception within constitutional state. 

Mark Neocleous, on the other hand, argued against him by stating that state of emergency had been 

used by nation states from the beginning of its emergence. Therefore, for Neocleous, state of 

emergency is not an exceptional yet normal way of government of nation states. 

This study addresses the thoughts of another contemporary thinker who discusses the liaison 

between constitutional state and state of emergency, namely, Jean-Claude Paye. Sociologist Jean- 

Claude Paye states that today state of emergency is no longer an exceptional type of government 

within constitutional state. He draws attention to criminal law as the primary means of creating this 

transformation. Paye argues that the function of criminal law differed from its role within 

conventional democratic regimes; and through this fractionation, state of emergency regime imposes 

itself as a new and distinct type of government. This study aims to introduce this contemporary 

thinker who is relatively unknown in Turkey albeit he makes important contribution to the literature. 

Keywords: State of emergency, state of exception, constitutional state, criminal law 



ISMS-III Abstract Book | 31 
 

 

 
 

SENGE’NİN SİSTEM ARKETİPLERİ 

THE ARCHETYPE'S of SENGE 

Yrd Doç. Dr. Bahar AŞCI 
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

 
Özet 

1970’deki çalışması “Beşinci Disiplin” ile Senge; öğrenen örgüt disiplinlerinden bahsetmiş ve bu 

disiplinleri; sistem düşüncesi (systemic thinking), kişisel hakimiyet (personal mastery), zihinsel 

modeller (mental models), paylaşılan vizyon (shared vision) ve takım halinde öğrenme (team 

learning) olmak üzere beş başlık altında toplamıştır. Senge’nin yönetim alanına yapmış olduğu bu 

katkılar daha çok nörobilimciler, nöropsikologlar ve örgüt psikologları tarafından ilgi çekmiş olsa 

da 1970’lerden sonra özellikle yönetim – organizasyon alanında çok fazla tartışılmamıştır. 

Oysa ki, sistem dinamikleri teorisinden türemiş olan sistem düşüncesinin tanımladığı arketipler, 

örgütsel kararlarda strateji kartı olma özelliği taşımaktadır. Senge’nin bahsettiği araçlar da dünyanın 

birbirinden ayrı parçalardan oluştuğu görüşünü bir kenara bırakmaya ve dünyanın, başı ve sonu belli, 

doğrusal bir basitlikten daha fazlası olduğunu ortaya koymaya çabalamaktadır. Bu araçlar; dünyayı, 

birbiriyle bağlantısı olmayan döngüsel desenler olarak resmetmeye çalışmaktadır. Senge bunlara ek 

olarak; birtakım desenlerin tekrarladığını keşfetmiştir ve bunları sistem arketipleri olarak 

isimlendirmiştir. Bu çalışma da Senge’nin tanımlamış olduğu bu arketipleri örneklendirerek yönetim 

alanına kazandırma ve Türkçe literatürü zenginleştirme amacı taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sistem teorisi, sistem düşüncesi, sistem arketipleri, strateji kartları, Senge. 

Abstract 

With his study "The Fifth Discipline" published on 1970 Senge explained the disciplines of learning 

organizations and classified these disciplines under five topics as; systematic thinking, personal 

mastery, mental models, shared vision, and team learning. These contributions Senge made to the 

field of administration have attracted much more attention from neuroscientists, neuropsychologists 

and organizational psychologists rather than the field researchers and after 1970s there has not been 

much discussion, especially in the field of management - organization. 

However, archetypes defined by system thinking derived from the theory of system dynamics have 

the feature of being a strategy card in organizational decisions. These features Senge mentioned also 

tries to put an end to the view that the world is made up of discrete parts and to show that the world 

is more than a linear simplicity with a head and a tail. These tools try to picture the world as circular 

patterns that have no connection with each other. In addition to this Senge discovered that some 

patterns repete themselves and he named them as system archetypes. This study aims to bring the 

archetypes that Senge had defined to the management field and as a result to enrich the Turkish 

literature. 

Keywords: System theory, system thinking, systems archetypes, strategy cards, Senge. 
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A COMMENTARY ON DRAWING: FORMULATING AN AGENDA IN DESIGN FOR 

THE FUTURE 

GÜNDEMİ BELİRLEYEN BİR DİSİPLİN OLARAK DESEN 

 

Inst. Ph.D. Başak AVCI 

Istanbul Technical University 

 
Abstract 

 

Since before the Renaissance, drawing has been a familiar part of the creative process in Western 

art. Traditionally, printmakers, painters, and sculptors might dash off sketches to practice technique 

and keep notebooks as a way to gather and organize ideas, or draft formal renderings. 

Today, the styles, materials, and forms of art have expanded, and drawing has become a vital and 

self-sufficient art form in its own right. However, artists continue to use drawing to brainstorm and 

experiment, to explore ideas, and to propose, circulate, and chronicle their works in other media. 

While Sketches and formal compositions still inform the practices of painting and sculpture, artists 

might also draw layouts for installation art, storyboards for performances, or instructions engaged 

with their relationship in everyday life experience such as globalized media culture and information. 

So how are we to define ‘drawing’ today? The concern over the relationship of artistic interpretations 

was again at the forefront in the setting up the role of drawings in contemporary art practice. It was 

also very difficult to show an exhibition of drawing and to have it seriously reviewed by more than 

a small handful of critics by the time of the avant-garde. On the other hand, it is an appropriate 

moment in art education to reflect on how we arrived at the challenging situation of how drawing 

accepted as a legitimate art form or what the appropriate agenda for an artist should be. 

 

Keywords: drawing, form, creative process, meaning, experience, art education 

 
 

Özet 

 

Batı sanatında Rönesans'tan bu yana ‘desen’, yaratıcı sürecin alışılmış bir parçası olmuştur. 

Geleneksel olarak baskı ustaları, ressamlar ve heykeltıraşlar deseni, eskiz defterlerinde fikir 

oluşturmak ve düzenlemek ya da biçimlendirme üzerine taslaklar oluşturmak için, hızlı karalama 

yöntemini bir yol olarak kullanmışlardır. 

Günümüzde sanatsal uygulamanın stilleri, materyalleri ve biçimleri genişlerken ‘desen’, hayatî ve 

kendine yeten bağımsız bir sanatsal uygulama olarak varlığını kanıtlıyor. Bununla beraber, 

sanatçılar, yeni fikirleri keşfetmek, beyin fırtınası yapmak ve deneyimlemek, ve eserlerini diğer 

medyalarda önermek, dolaştırmak ve kaydetmek için ‘desen’i bir sanatsal ifade olarak 

kullanmaktadırlar. Eskizler ve biçimsel kompozisyonlar hâlâ resim ve heykel sanatı uygulamalarının 

tanımını oluştururken artık sanatçılar, enstelasyon sanatı, performans gösterimleri için öyküsel 

görselleri veya küreselleşen kültür ve enformasyon ortamları gibi gündelik yaşam deneyimine ilişkin 

düzenlemeleri de çizebiliyorlar. 

Peki bugün ‘desen’i nasıl tanımlayacağız? Sanatsal yorumlamanın ilişkileri üzerine endişeler, 

‘desen’in çağdaş sanat uygulamasındaki rolünün belirlenmesini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, sadece 

çok az sayıda eleştirmen tarafından ciddi bir şekilde onay alan çağdaş bir sergi gösterimi 

gerçekleştirebilmek de çok zordur. Avangard sanatçılar bu riski ilk alanlardı. Öte yandan, sanat 

eğitiminde bir sanatçı için uygun gündemin nasıl ve ne olması gerektiği konusunu sorgulayan 

duruma nasıl geldiğimiz üzerine düşünmek için uygun bir zamandır. 

 

Anahtar kelimeler: desen, biçim, yaratıcı süreç, anlam, deneyim, sanat eğitimi 
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BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA FARKLI ETANOL – BENZİN KARIŞIMLARI 

KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SANKEY VE 

GRASSMANN DİYAGRAMLARINDA İNCELENMESİ 

INVESTIGATION ON EFFECT OF USING DIFFERENT ETHANOL GASOLINE 

BLENDS ON THE PERFORMANCE OF A SPARK IGNITION ENGINE THROUGH 

SANKEY AND GRASSMANN DIAGRAMS 
 

 

 

 

 

 

 

 
Özet 

Dr. Battal DOĞAN 

Kırıkkale University 

Evren KODANLI 

Kırıkkale University 

Derviş EROL 

Kırıkkale University 

Bu çalışma ile buji ateşlemeli bir motorun performans değerlendirilmesi etanollü alternatif yakıt 

karışımları kullanılarak yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda 6 farklı motor devri (2000-4500 d/d) ve 

4 farklı yakıt türü (E0, E10, E20 ve E30) ile elde edilen sonuçlar kullanılarak enerji ve ekserji analizi 

yapılmıştır. Deneysel çalışmada motor torku, ortam sıcaklığı, yakıt tüketimi, egzoz emisyon 

değerleri ölçülmüştür. Deney sonucunda motor torku ve devir değişimine bağlı yakıtın ekserjisi, 

enerji kayıpları, ekserji kayıpları ve yok olan ekserji değerleri hesaplanmıştır. Deneylerde motora 

verilen yakıt miktarı arttıkça motordan daha fazla güç elde edildiği gözlenmiştir. Motor devrinin 

2500 d/d’ya kadar enerji verimliliğinin arttığı, 2500 d/d’dan sonra ise kayıpların artışına bağlı olarak 

düştüğü gözlemlenmiştir. Birinci yasa analizi ile karışım yakıtlarından elde edilen kimyasal 

enerjinin dengesi, ikinci yasa ile maksimum kullanılabilirlik hesaplanmıştır. Analiz sonucu 

maksimum ekserji verimi 3000 d/d’da E0 yakıtı için 0,53, minimum ekserji ise 4500 d/d’da E30 

yakıtında 0,45 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada enerji ve ekserji analizinin sonuçlarından Sankey 

ve Grassmann diyagramları elde edilmiştir. Grassmann diyagramında sistemden alınan iş ile 

alınabilecek maksimum iş karşılaştırılabilmiştir. Deneylerde elde edilen veriler kullanılarak yapılan 

enerji analizi sonuçlarına göre çizilen Sankey diyagramı sistemdeki potansiyel alanı belirlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Benzin – Etanol Karışımları, Sankey ve Grassmann Diyagramları, Alternatif 

Yakıt, Enerji ve Ekserji Verimi 

Abstract 

In this study, performance evaluation of a spark ignition engine was made using alternative fuel 

mixtures with ethanol. In this study, performance evaluation of ethanol fuel blends were made using 

a gasoline engine. Energy and exergy analysis was done with 6 different engine revolutions per 

minute (2000-4500 rpm) and 4 different types of fuel (E0, E10, E20 and E30). In the experimental 

work, engine torque, ambient temperature, fuel consumption, exhaust emission values are measured. 

As a result of the experiment, the exergy, energy losses, exergy losses and extinction values of the 

fuel due to engine torque and speed change are calculated. In the experiments the amount of fuel 

supplied to the engine increases, it was observed that more power was achieved from the engine. It 

has been observed that the energy efficiency of the engine unit increases up to 2500 rpm and 

decreases after 2500 rpm due to the increase in losses. With the first law analysis, the balance of the 

chemical energy obtained from the mixture fuels, the second law and the maximum usability were 

calculated. Maximum exergy efficiency for the result of the analysis 0,53 E0 fuel at 3000 rpm, 

minimum fuel exergy was calculated 0,45 E30 at 4500 rpm. Sankey and Grassmann diagrams were 

obtained from the results of the energy and exergy analysis in the study. In the Grassmann diagram, 

the maximum work that can be taken with the work received from the system can be compared. The 

Sankey diagram drawn according to the energy analysis results using the data obtained in the 

experiments determined the potential area in the system. 

Keywords: Gasoline – Ethanol Blends, Sankey and Grassmann Diagrams, Alternative Fuel, Energy 

and Exergy Efficiency 
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WORD COMPLETION: A LITERATURE REVIEW 

KELİME TAMAMLAMA: BİR LİTERATÜR TARAMASI 

Bergen KARABULUT 

Kirikkale University 

Yrd. Doç. Dr. Halil Murat ÜNVER 

Kirikkale University 

 
Abstract 

Word completion is an assistive technology tool that aims to reduce the number of keys the user has 

to type by estimating the word the user wants to write as early as possible. It is mainly designed to 

facilitate the typing of physically disabled users. For this reason, it was generally considered as an 

alternative and augmentative communication tool in its early periods. However, it has started to take 

place in different areas with its use on mobile devices and attracted attention as a useful tool for 

normal users too. Today, it is widely used in various fields such as short message services, machine 

translation, and search engines. Studies are underway to improve word completion systems and to 

increase its benefits to the user. In this study, a literature review was conducted on word completion. 

Some studies in the literature related to the subject and the results obtained from these studies were 

presented. In addition, some of the commercialized and commonly used word completion programs 

have been introduced. Word completion systems' performance is generally evaluated in terms of 

keystroke saving rate. However, other performance metrics included in the performance evaluation 

were also presented. Besides, considering the previous studies, the usage areas of word completion 

have been listed. This study has produced a brief literature that will be a basic source of information 

about the word completion systems that are used in many areas and are widely used. 

Keywords: Word Completion, Word Prediction, Keystroke Saving, Alternative and Augmentative 

Communication 

Özet 

Kelime tamamlama, kullanıcının yazmak istediği kelimeyi olabildiğince erken tahmin ederek 

kullanıcının basması gereken tuş sayısını en aza indirgemeyi hedefleyen bir yardımcı teknoloji 

aracıdır. Temel olarak fiziksel engelli kullanıcıların yazmasını kolaylaştırma amacıyla 

geliştirilmiştir. Bu nedenle ilk dönemlerinde genellikle bir alternatif ve destekleyici iletişim aracı 

olarak ele alınmıştır. Ancak mobil cihazlarda kullanımıyla farklı alanlarda da yer almaya başlamış 

ve normal kullanıcılar için de faydalı bir araç olarak dikkat çekmiştir. Günümüzde ise kısa mesaj 

servisleri, makine çevirisi ve arama motorları gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kelime tamamlama sistemlerini geliştirmek ve kullanıcıya sağladığı faydayı artırmak için çalışmalar 

devam etmektedir. Bu çalışmada kelime tamamlama üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Konu 

ile ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalara ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara yer 

verilmiştir. Bununla birlikte ticarileştirilmiş olan ve yaygın olarak kullanılan bazı kelime 

tamamlama programlarına değinilmiştir. Kelime tamamlama sistemlerinin performansı genellikle 

tuşlama tasarrufu açısından değerlendirilmektedir. Ancak çalışmada performans 

değerlendirilmesinde yer alan diğer performans ölçütleri de sunulmuştur. Ayrıca, önceki çalışmalar 

dikkate alınarak kelime tamamlama sistemlerinin kullanım alanları listelenmiştir. Bu çalışma, birçok 

alanda yer alan ve yaygın kullanımda olan kelime tamamlama sistemleri hakkında temel bilgi kayağı 

sağlayacak kısa bir literatür oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kelime Tamamlama, Kelime Tahmin, Tuşlama Tasarrufu, Alternatif ve 

Destekleyici İletişim 
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KÜMELEME VE BİRLİKTELİK KURALLARI İLE TÜRKÇE KLAVYE DÜZENİ 
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Asst. Prof. Dr. Halil Murat ÜNVER 
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Kirikkale University 

 
Abstract 

Keyboard is the most basic computer input unit where keys assigned to specific tasks are placed in a 

layout. Especially in recent years, with the widespread use of personal computers, the keyboard has begun 

to take place in all areas of life and its importance has increased. Today's people spend a significant part 

of their time using keyboards in their daily life. There are a lot of studies on this device that has found 

such a place in human life and gaining importance. Early keyboard studies, which date back to 

typewriters, generally aimed to write fast. However, over time, in addition to typing fast, ergonomic 

criteria also began to attract attention. In addition, different studies have been conducted using new 

methods such as optimization techniques. One of the subjects that draw attention and worked extensively 

has been letter layout on the keyboard. Each language has its own unique structure that requires a unique 

keyboard layout on the keyboard, and various studies have been done in this direction. Also, for a 

language different keyboard layouts based on different criteria have been proposed. 

In this study, a new Turkish keyboard layout was created. Letter analysis was performed on 81,742 

Turkish words. Association rules of letters were detected using Apriori algorithm and clustering process 

was applied using mentioned words. The obtained results were evaluated and a new letter layout was 

created for Turkish Keyboard. The created letter layout can be improved by considering different factors 

such as ergonomics. 

Keyword: Keyboard Layout, F Keyboard, Turkish Keyboard, Clustering, Association Rules 

Özet 

Klavye, belirli görevlere atanmış tuşların bir düzen içerisinde yerleştirildiği en temel bilgisayar giriş 

birimidir. Özellikle son dönemlerde kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile klavye hayatın her alanında 

yer almaya başlamış ve klavyenin önemi artmıştır. Günümüz insanı günlük yaşantısında vaktinin önemli 

bir kısmını klavye kullanarak geçirmektedir. İnsan hayatında bu şekilde yer bulan ve önem kazanan bu 

cihaz üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Başlangıcı daktilo dönemine uzanan ilk klavye çalışmaları, 

genellikle hızlı yazmayı hedeflemiştir. Ancak, zamanla hızlı yazmanın yanında ergonomik kriterler de 

dikkat çekmeye başlamıştır. Bununla birlikte optimizasyon teknikleri gibi yeni yöntemler kullanan farklı 

çalışmalar da yapılmaktadır. Klavye üzerinde dikkat çeken ve yoğun çalışılan konulardan birisi de 

klavyede harf düzeni olmuştur. Her dilin kendine özgü yapıya sahip olması klavye üzerinde özgün bir 

harf düzeni gerektirmekte ve bu yönde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte bir dil için de 

farklı kriterleri temel alan farklı harf dizilimleri önerilmiştir. 

Bu çalışmada, yeni bir Türkçe Klavye harf düzeni oluşturulmuştur. Toplam 81.742 Türkçe kelime 

üzerinde harf analizi yapılmıştır. Apriori algoritması ile harflere ait birliktelik kuralları tespit edilmiştir 

ve belirtilen kelimeler üzerinde kümeleme işlemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve 

yeni bir Türkçe Klavye için harf düzeni oluşturulmuştur. Oluşturulan harf düzeni ergonomi gibi farklı 

faktörler de dikkate alınarak geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Klavye Düzeni, F Klavye, Türkçe Klavye, Kümeleme, Birliktelik Kuralları 
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SPATIAL MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING PROCESS IN 

DETERMINATION OF EROSION SENSITIVE FIELDS: SAMPLE OF KÜTAHYA 

EROZYONA DUYARLI ALANLARIN BELİRLENMESİNDE MEKÂNSAL ÇOK 

ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME SÜRECİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 
 

 

 
Abstract 

RA. Beydullah SULAK 

Karadeniz Technical University 

Planning is a multi-disciplinary action process determining policies and targets for future and 

considering social or economic various dynamics. Successful management of the process depends 

on qualified and adequate decision making mechanisms. Developing computer technology and 

software-based programs have significant contributions in making right analysis and decision in this 

process. In this scope, “Geographical Information Systems” (CBS) has a structure ensuring 

organization of spatial data and directing decision-makers. Although various data sub-structures 

used in solution of problems cause a complication in decision-making, multi criteria decision support 

systems and CBS software make this complication easily be resolved. 

Both the problems occur with the effects of human beings and event affecting social and economic 

life with the influence of natural and geographical features shall be taken into account in planning 

decisions. The objective of the study is to contribute to physical plan decisions determining erosion 

sensitive fields having multi-dimensional effects and affecting approximately 90% of lands of 

Turkey. Kütahya province-wide is determined as the field of the study and the effects of erosion and 

solution offers will be discussed within the perspective of the discipline of planning. Being one of 

the methods forming decision support system in spatial multi criteria decision making process, 

“Analytic Hierarchy Process” ( AHP) and CBS will be used and sensitive areas will be determined 

as per levels of sensitivity. The material of the study is comprised of Geology, Education, Aspect, 

Height, Land cover, soil classes, closeness to road, Drainage intensity (catchment), and forest maps 

oriented to Kütahya province-wide. The effects of erosion and the problems caused by it will be 

discussed in the study primarily. Afterwards, sensitive areas will be determined thanks to AHP and 

CBS constituting multi-disciplinary decision support system. Therefore, being a natural disaster, 

erosion sensitive fields shall be ascertained and will direct plan decisions. 

Keywords: Geographical Information Systems, (CBS) Analytic Hierarchy Process( AHP), Erosion, 

Kütahya 

 
Özet 

Planlama, sosyal yada ekonomik çok farklı dinamikleri dikkate alan, gelecek için hedefler ve 

politikalar belirleyen, çok disipliner bir eylem sürecidir. Sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi 

nitelikli ve yeterli karar mekanizmalarına bağlıdır. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve yazılım tabanlı 

programlar, bu süreçte, doğru analiz etme ve karar üretmede önemli katkıları olmaktadır. Bu 

kapsamda “Geographical Information Systems” (CBS) mekânsal verinin organizasyonu sağlayan ve 

karar vericiyi yönlendiren bir yapıya sahiptir. Problemlerin çözümünde kullanılan çok farklı veri 

altyapısı karar üretmekte bir karmaşıklığa neden olsa da çok kriterli karar destek sistemleri ve CBS 

yazılımları bu karmaşıklığı kolayca çözüm üretecek hale getirebilmektedir. 

Planlama kararlarında sadece insanların etkisiyle oluşan sorunlar değil aynı zamanda doğal ve 

coğrafi özelliklerin etkisiyle sosyal ve ekonomik yaşamı etkileyen olaylarda dikkate alınmalıdır. 

Çalışmanın amacı Türkiye topraklarının %90’ına yakını etkileyen ve çok yönlü etkileri olan 

erozyona duyarlı alanların belirlenerek fiziki plan kararlarına katkı sağlamaktır. Çalışma alanı olarak 

Kütahya il geneli belirlenmiş olup, erozyonun etkileri ve çözüm önerileri planlama disiplini 

çerçevesinde tartışılacaktır. Mekânsal çok ölçütlü karar verme sürecinde karar destek sistemini 

oluşturan yöntemlerden biri olan “Analytic Hierarchy Process” ( AHP) ve CBS kullanılarak 

duyarlılık düzeylerine göre hassas alanlar belirlenecektir. Çalışmanın materyalini Kütahya il 

geneline yönelik olarak oluşturulan Jeoloji, Eğim, Bakı, Yükseklik, Arazi örtüsü, toprak sınıfları, 

yola yakınlık, Drenaj yoğunluğu(havza), orman haritaları oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle 

erozyonun etkileri ve oluşturduğu sorunlar tartışılacaktır. Çalışmanın devamında çok disiplinli karar 

destek sistemini oluşturan AHP ve CBS yardımıyla duyarlı alanlar belirlenecektir. Böylece doğal 

bir afet olan erozyona hassas alanlar belirlenerek plan kararlarına yön verici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geographical Information Systems, (CBS) Analytic Hierarchy Process( 

AHP), Erozyon, Kütahya 
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Abstract 

RA. Beydullah SULAK 

Karadeniz Technical University 

Cities are like living organisms showing continuous development and spread tendencies together with the 

dynamics they have. New urban spaces needed in time reveals the necessity of reassessment of some 

areas in the city. Especially, industrial structures remained within the city are one of the most important 

current planning issues considered and discussed to be transformed to create a new identity to the city 

and to form qualified spaces as part of sustainable planning. Besides these discussions, urban policies 

accelerated the transition to service industry from industry sector together with globalization and 

international capital and cities started to be formed in this direction. As a result of policies and approaches 

adopted with new tendencies of the cities, urban transformation and renewal projects started to come to 

the fore. Being quite significant in transformation and renewal applications, the issue of participation and 

levels of participation of urbanites to this process is another subject matter which is continuously 

discussed. 

The objective of the essay is to discuss what will happen to the free spaces to form in case of 

transformation of industrial structures remained in the city together with multi-disciplinary city actors 

and city users. Small industrial zone and cement plant located in Trabzon Değirmendere are determined 

as field of study. Examples will be given upon applications conducted at national and international level 

and the transformation applications close to the work area and effects on work area will be mentioned. 

Afterwards, the discussions with city actors (non-governmental organizations, local managers, 

professional chambers, craftsman etc.) concerning how new urban space that will create in case of 

transformation of small industrial zones and cement plant will be used will be presented. City actors’ 

opinions and comments regarding the future of the city will be evaluated and outcomes of a participant 

process compliant with benefit of society will be acquired with this study to be performed. 

 

Keywords: Transformation of industrial areas, Urban regeneration, City actors, Participation, Trabzon 

 

Özet 

Kentler, sahip oldukları dinamiklerle birlikte sürekli gelişme ve yayılma eğilimi gösteren yaşayan birer 

canlı organizma gibidirler. Zamanla ihtiyaç duyulan yeni kentsel mekânlar kent içindeki bazı bölgelerin 

yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Özellikle kent içinde kalmış sanayi yapıları 

sürdürülebilir planlama gereği kente yeni kimlik katmak ve nitelikli mekânlar oluşturmak için 

dönüştürülmeleri düşünülen ve tartışılan güncel planlama konularının başında gelmektedir. Bu 

tartışmaların yanı sıra küreselleşme ve uluslararası sermaye ile birlikte kentsel politikalar sanayi 

sektöründen hizmetler sektörüne geçişi hızlandırmış, kentler bu yönde şekillenmeye başlamıştır. 

Kentlerin yeni eğilimleri ile birlikte benimsenen politika ve yaklaşımlar sonucunda kentsel dönüşüm ve 

yenileme projeleri gündeme gelmeye başlamıştır. Dönüşüm ve yenileme uygulamalarında oldukça önemli 

olan kentlinin bu sürece katılımı ve katılım düzeyleri sürekli tartışılan bir diğer konu olmuştur. 

Makalenin amacı kent içinde kalmış sanayi yapılarının dönüştürülmesi durumunda oluşacak boş alanın 

ne olması gerektiğinin çok disiplinli kent aktörleri ve kent kullanıcılarıyla birlikte tartışmaktır. Trabzon 

Değirmendere bölgesinde bulunan küçük sanayi sitesi bölgesi ve çimento fabrikası çalışma alanı olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle ulusal ve uluslararası düzeyde yapılmış uygulamalar üzerinden 

örnekler verilerek çalışma alanının yakın çevresindeki dönüşüm uygulamalarına ve çalışma alanına olan 

etkilerine değinilecektir. Çalışmanın devamında, küçük sanayi sitelerinin ve çimento fabrikasının 

dönüştürülmesi durumunda oluşacak yeni kentsel mekânın nasıl kullanılacağı yönünde kent aktörleriyle 

(sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler, meslek odaları, sanatkârlar gibi) yapılmış tartışmalara yer 

verilecektir. Yapılacak olan bu çalışma ile kent aktörlerinin kentin geleceğine ilişkin görüşleri ve 

yorumları değerlendirilerek toplum yararına uygun katılımcı bir sürecin sonuç ürünleri elde edilmiş 

olunacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanayi Alanlarının Dönüşümü, Kentsel Yenileme, Kent Aktörleri, Katılım, 

Trabzon 

http://www.ktu.edu.tr/en


38 |ISMS-III Abstract Book 
 

 

 
 

INVESTIGATION ON EFFECTS OF ORALLY GIVEN SEPIOLITE ON RUMINAL 

PROTOZOA IN CATTLE 

Assoc. Prof. Dr. Bülent ELİTOK 

Afyon Kocatepe University 

Serdar GUVLU 

Provincial Directorate of Agriculture, Usak 

 
Abstract 

An important part of the digestion in the rumen that make up from microflora and fauna created by 

rumen An important part of the digestion in the rumen that make up from microflora and fauna 

created by rumen protozoa. Rumen protozoa, as well as the task of mechanically mixing content, 

convert plant-derived proteins come from the feed to animal-derived protein in their body. A natural 

clay sepiolite increase ammonia absorption and protein production that leads to significantly rising 

of carcass weight. In this study were evaluated the effect orally given sepiolite on rumen protozoa 

in totally 100 animals (80 experimental and 20 control group) ages between 6 and18 months growth 

by public in Uşak Region. Besides the examination of rumen protozoa, all the animals were 

examinated regarding to their clinical, haematological and biochemical parameters. It was envisaged 

that orally given sepiolite would increase the efficiency of the rumen protozoa and higher feed 

benefits in this study. The present study was considered to be scientifically assessed work of one of 

the most important values of our contry sepiolite in animal health. 

 

Keywords: Cattle, Protozoa, Rumen, Sepiolite 
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INVESTIGATION ON EFFECTS OF PARENTERALLY GIVEN VITAMIN B COMPLEX 

ON RUMINAL PROTOZOA IN CATTLE 

Assoc. Prof. Dr. Bülent ELİTOK 

Afyon Kocatepe Universitesi 

Seda AKGUN 

Provincial Directorate of Agriculture, Afyonkarahisar 

 

Abstract 

 

Choline is sometimes classified as a B-complex vitamin even though it does not satisfy the definition 

of a vitamin. As a supplemental source of B complex vitamins and complexed cobalt for use in 

preventing or treating deficiencies in Cattle, Horses, Sheep, Swine, Dogs and Cats. B vitamins play 

important roles, as a coenzyme, in the metabolism of carbonhydrate, protein and fats. Although 

deficiencies of vitamins of the B complex are not normally found in ruminants, it is generally 

considered that the rumen microorganisms synthesize sufficient for the host animals requirements. 

This study was held on 30 cattle between 6 to18 month of ages breeding in Afyonkarahisar province 

and around regions. Ten clinically healthy animals will be served ascontrol group animals. Animals 

were given 10-20 ml by intramusculary route B complex vitamins one times during 3 days to 

investigate of effects of it on rumen protoza. In this study, clinical (body temperature, pulse and 

respiration rates, rumen contractions etc.), hematological (total leucocyte count, erythrocyte count, 

hemoglobin and hematocrit measurements etc.) and serum biochemical parameters (aspartate 

aminotransferase, glucose, total protein, albumin etc.) along with status of rumen protozoa were 

measured in all the animals. 

 
Keywords: B Complex Vitamins, Cattle, Afyonkarahisar, Rumen, Protozoa 
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1960 SONRASI DİNİ MİMARİSİNDEKİ MODERNİST BAZI YAPILAR İLE YAPILARIN 

MİMARİ ÇİZGİ VE İŞLEV İLİŞKİSİ 

SOME MODERNİST STRUCTURES İN RELİGİOUS ARCHİTECTURE AFTER 1960 

AND THE LİNEAR AND FUNCTİONAL RELATİON OF THESE STRUCTURES 

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ORAL 

Karabük Üniversitesi 

 
Özet 

Mimari gelişmelerde işlev ve estetik ilişkisinin bazen birbirinden bağımsız kaygılarla bazen de birbirinden beslenen 

yaklaşımlarla ortaya çıktığı görülür. 

Mimarideki gelişmeler toplumsal yapı, insan algıları, toplumsal olaylar, siyaset ve dini yaklaşımların ortaya çıkışı, 

gelişimi veya dönüşümünden ayrı tutulamaz. Bu verilerin ışığında incelenen herhangi bir dönemin mimari anlayışı 

başlangıçta geçiş dönemi özelliği gösteren çizgilere bürünmüş, zaman içerisinde dönemin özgün tarzını ortaya 

çıkarmıştır. Belirli mimari gelişmelerin, mimaride hâkim olan çizgisel yaklaşımların her toplumda aynı tarihte ve aynı 

etkide ortaya çıkması beklenmemelidir. Her toplumun kendine özgü sosyo-siyasal özellikleri mimari gibi temel 

işlevsel özellikleri ile daha görünür olan yapıların yapımına ve çizgilerine etki etmiştir. Bu etki bazen mimari 

gelişmeyi ifade ettiğimiz ‘modern’ kavramına yakınlıkla bağlı olup bunu destekler bazen de ‘modern’ kavramına 

tepkisel bir yaklaşımla mesafeli durur. 

Modernizm; ülkemizde çeşitli olaylar, olgular, farklı bakış ve yaklaşımlar gibi nedenlerden ötürü son 100 yıl içinde 

her toplumsal zümre tarafından farklı algılanmıştır. Bu kapsamda özellikle 1960 ve sonrası ortaya çıkan gelişmeler 

modern mimaride de farklı yaklaşımlar benimsenmesini doğurmuştur. Buna karşın modernizmi destekleyen ya da 

modernizme karşı duran yaklaşımlar ironik bir şekilde ortak bir paydada buluşmaktadır. Bu ironik durum, her iki 

yaklaşımın her türdeki yapıda aynı tepkiyi göstermemesinden kaynaklanır. 

2000’li yıllar ülkemiz mimarisinde yeni gelişmelerin de habercisi olmuştur. Özellikle toplumsal yapımızda belirli bir 

düşünceye sahip zümrenin siyasette hakim anlayışa sahip olmasının getirdiği sonuçlar bu çalışmanın da bir açıdan 

temel dayanağını oluşturan ‘21. yy Türkiye’sinde Muhafazakâr Milli Mimarlık Arayışları ve Yansımaları’ başlıklı 

makalede ele alınmıştır. Bu çalışma konunun irdelenmesi bakımından ‘modern’ kavramı çerçevesinde bahsi geçen 

makalenin devamı niteliğindedir. Böylelikle yapıların modern mimarideki yaklaşımlar içerisinde çizgisel-işlevsel 

bakımından ilişkisinin ortaya konması ve konunun kuramsal olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Modern, Mimari, Dini, Kuram, İşlevsel 

Abstracht 

It is seen that the relation between function and aesthetics in architectural developments, sometimes appear through 

independent apprehensions or approaches that feed each other. Architectural developments cannot be isolated from 

social structure, human perceptions, social occurances, emergences, evolutions and tranformation of politics and 

religious approaches. Any architectural understanding of any era  that was analyzed in light  of these datas seemed 

as it had a line of its transformative period, and through time, it showed up its own periods' unique style. It should not 

be expected that specific architectural developments and linear approaches which dominate architecture occur at the 

same time and also with the same effect in all societies. All societies' unique socio-political characteristics affect its 

architecture and more visible structures' contruction and lines. Sometimes, this effect is closely connected to 'modern' 

concept that we mean architectural development; and it supports it and sometimes it chooses a reactional approach 

and so, stays distant. 

Modernism is understood differently by each social class of our country in the last hundred years because of some 

incidents, fatcs, different perceptions and approaches. In this context, the developments that occur especially 1960 

and later on gave birth to adoption of different approaches in modern architecture. However, supportive or opposing 

approaches to mondernism meet at a common point ironically. This irony arises because of both approaches do not 

show the same reaction in all kinds of structes. 

2000s were host to new developments of our country. Especially in the article called ' Conservative National 

Architecture Search and Reflection of 21st century Turkey' which this study is mainly grounded on, has the results of 

what happens when a class that has a certain thought in our social structure has the political superiority and they are 

analyzed. 

This study is a continuum of the article mentioned in the sense of analyzing the subject with regards to 'modernism' 

concept. Thus, it is aimed to present structures' relation in modern architecture according to their linear-functional 

relations and also it is aimed to analyze the subject institutionally. 

Keywords: Modern, Architectural, Religious, Theory, Functional 
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KELAM İLMİNİN KÜLLİ İLİM OLARAK ADLANDIRILMASININ ARKA PLANI 

THE GROUNDS OF CALLING ILM-AL KALAM AS UNIVERSAL SCIENCE 

Yrd. Doç. Dr. Cafer GENÇ 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

 
Özet 

İnsanlığın sistemli düşünce müktesebatının teşekkülünde tümevarım ve tümdengelim metotlarının belirleyici 

olduklarını söyleyebiliriz. Her iki düşünce tarzının doğru, yanlış; faydalı ve zararlı tarafları vardır. Bu iki metot 

sistemli bir şekilde kullanılabilirse her ikisinden ortaya çıkabilecek zararlar minimize edilebilir. Modern dönem 

olarak adlandırılan 16. yy.’dan itibaren, tümevarım metodu öne çıkmaya başlamıştır. Bu metot analitik 

incelemeyi beraberinde getirmiş, parça ile bütünü arasında rasyonel ilişkinin varlığını esas kabul etmiştir. Bu 

yaklaşım diyalektik açıdan tümdengelim metodunun karşıtı olduğundan önceki döneme ait bütün problemlerin 

tümdengelimden kaynaklandığı şeklinde bir kanaatin, hatta ön yargının şekillenmesine ve tümevarım metoda 

olduğundan fazla meşruiyet alanı açılmasına yol açmıştır. 

Tümevarım metodu tabii bilimlerde kullanılmaya başlanmış, ancak popülaritesi artınca sosyal bilimlerde de 

ağırlığını hissettirmiştir. Önceden felsefe kapsamında olan lokal disiplinler “ilişkili” olmaya dayalı 

otonomluklarını unutup her biri müstakil birer disiplin haline gelmeye başladı. Bilimsel metoda dayalı sosyal 

bilim teorilerinin metodik yanlışlıklarını fark eden teorisyenler hermenötik metotla bu sorunu aşmaya çalıştılar. 

Ancak farklı bir teori sunmanın ötesinde köklü bir çözüm ürettikleri söylenemez. Sosyal bilimlerdeki bu 

metodik hareketler doğrudan din bilimlerinin metotlarında da belirleyici olmaya başladı. Din bilimlerinin sosyal 

bilim kategorisinde kabul edilmesi bu anlayışın bir sonucudur. Bilgi disiplinlerinin çoğalması realiteyi 

tamamlayan disiplinler olmaktan çok realiteyi parçalayan ve ayrıştıran birer unsur haline gelince insan ve 

toplum barışını tehdit etmeye başladılar. İnsan ve tabiat tek olmasına rağmen birbirinden kopuk birçok “insan” 

ve “tabiat” anlayışı ortaya çıktı. 

İslam düşüncesi geleneğinde ilim Allah’ın İlim sıfatının bir tecellisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla ilişkisizlik 

bağlamında epistemolojik çoğulculuğu savunmaz. Düşünce geleneğimizde kelam ilminin “külli ilim” olarak 

adlandırılmış olması bunu doğrulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tümevarım, tümdengelim, tabii bilim, sosyal bilim, kelam ilmi 

Abstract 

The induction and deduction methods can be said to be determinative in the formation of the systematic thought 

acquis of mankind. Both ways of thinking have true, false, beneficial, and harmful aspects. When these two 

methods are used systematically, the damage that may be given by them can be minimized. The induction 

method has begun to emerge since the 16th century, which is called the modern period. This method has led to 

the analytical examination and adopted the existence of a rational relationship between the part and the whole. 

Since this approach is dialectically opposite to the deductive method, it leads to a conclusion or even a prejudice 

that all the problems of the previous period were caused by deductive method, and it also led to a wide area of 

legitimacy for the induction method. 

First, the induction method has been used in natural sciences, but with its increasing popularity, it has also been 

widely used in social sciences. Thus, the local disciplines, which have previously been within the scope of 

philosophy, have started to be a separate discipline by leaving their autonomy based on "relationship". The 

theoreticians, who have recognized the methodical inaccuracies of the social science theories based on the 

scientific method, attempted to overcome this problem by using the hermeneutical method. However, it cannot 

be said that they have developed a radical solution beyond offering a different theory. These methodical 

movements in the social sciences have also become directly determinative in the methods of theology. Because 

of this understanding, the theology has been adopted as a social science. When the increase of knowledge 

disciplines has become an issue of separating and diverting the fact instead of converging it, they have begun 

to threaten the man and the peace in the society. Although there are one mankind and one nature, many separate 

understandings of "mankind" and "nature" have emerged. 

In Islamic thought, science is regarded as a manifestation of God's science. Hence, it does not defend 

epistemological pluralism in the context of having no relation. Calling Ilm al-Kalām as "universal science" in 

our thought tradition justifies it. 

Keywords: Induction, deduction, natural science, social science, ilm al-kalam 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK TİCARETİ 

KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ USE OF ELECTRONIC 

TRADE 
 

 

 

 

 

 

 

 
Özet 

Öğr.Gör. Canan ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr.Gör. Murat ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr.Gör. Erkan TAŞDEMİR 

Kırklareli Üniversitesi 

Büyük bir hızla gelişen teknoloji sayesinde yaşam çok kolay bir hale gelmiştir. Özellikle bilişim 

alanındaki gelişmeler ve artan internet kullanımı ile bireyler işlerini çok daha kolay bir şekilde 

yapmaya başlamıştır. Bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştırmak adına geliştirilen bir sürü 

teknoloji bulunmaktadır. Elektronik ticaret de bu teknolojilerden biridir. Elektronik ticaret, çeşitli 

ürünlerin, servislerin ilgili teknolojiler kullanılarak alınıp satılmasıdır. Günümüz ticaret hacmindeki 

payı günden güne artmaktadır. Kullanıcıların ihtiyacı olan eşya ya da hizmetleri elektronik ticareti 

kullanarak satın almaları; zamandan tasarruf, geniş ürün yelpazesi, günün 24 saati alışveriş 

yapabilme imkanı gibi günlük aktivitelerini kısıtlamadan çok daha basit ve hızlı bir şekilde 

alışverişlerini yapabilmeleri elektronik ticaretin popülerliğini arttırmıştır. Kullanıcılar kısa sürede 

daha çok ürüne eriştiği gibi en uygun fiyatlı olanını alma imkanına sahip olabilir. Bu çalışmada, 

Pınarhisar Meslek yüksekokulunda okuyan 50 öğrencinin elektronik ticareti kullanma eğilimleri 

ölçülmüştür. Öğrencilere yöneltilen sorular sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS programı 

ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, İnternet, Alış-Veriş, Bilişim 

Abstract: Life has become very easy thanks to the rapidly developing technology. It has been much 

easier for individuals to do their jobs with the improvements in field of informatics and increased 

Internet usage. There are a lot of technologies that have been developed to facilitate individuals’ 

daily lives. Electronic trade is one of these technologies. Electronic trade is the buying and selling 

of various products and services using related technologies. Its share of today’s trade volume 

increases day by day. The popularity of electronic trade has increased since the users can buy the 

items and services they need by use of electronic trade and since they can make their purchases 

simply and quickly 24 hours a day without restricting their daily activities and also its popularity 

has increased because of its saving on time and large product range. Users can access more products 

in a short period of time and they can get the most affordable products. In this research, the 

propensities to use electronic trade of 50 students studying at Pınarhisar Vocational College have 

been measured. The data obtained from the students have been analyzed by use of SPSS. 

Keywords: E-Commerce, Internet, Shopping, Informatics 
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Özet 

Her gün gelişen teknoloji ile yaşam daha kolay bir hale gelmektedir. Özellikle engelli bireylerin 

hayatlarını daha da kolaylaştırmak için önemli teknoloji ürünleri yapılmaktadır. Yardımcı Teknoloji 

(YT), işlevsel sınırlamaların telafi edilmesi, bağımsız yaşamanın kolaylaştırılması ve yetersizliği 

olan bireylere kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olabilen ürün ve hizmetler 

anlamına gelen bir kavramdır. Yardımcı teknoloji bireyin tedavisi ile ilgilenmez. 

Yardımcı teknoloji ürünleri, bu kişilere günlük yaşama daha çok katılmaları imkânını vererek 

bağımsız bir şekilde yaşam sürdürme çabalarını destekler. Bu teknolojik araç ve gereçler ile engelli 

bireyler günlük ihtiyaçlarını, sosyal aktivitelerini, eğitim gibi daha birçok gereksinimlerini daha 

rahat bir şekilde yapabilmektedir. Yardımcı teknolojilerin asıl amacı engelli bir bireyin özel 

ihtiyaçları, günlük yaşamdaki kendine has işleri, yeteneklerini başarıya ulaştırmak için bir yardımcı 

cihaz tasarlamaktır. Bu çalışmada engeli olan bireyler için yardımcı teknolojilerin yapısı ve gelişimi 

araştırıldı. Bu yardımcı teknolojilerin engelli bireylerin yaşamındaki önemi incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Yardımcı Teknoloji, YT, Engelli, Bilişim 

Abstarct: Life is becoming easier with thehelp of technology developing day by day. Important 

technology products are produced especially to make the lives of disabled people even easier. 

Assistive technology is a concept that includes products and services which help individuals 

compensate for their functional limitations; help them facilitate independent living and help 

individuals with inadequacy achieve their potential. Assistive technology is not concerned with the 

individual’s treatment. 

Assistive technology products support the disabled individuals’ independent living efforts by 

allowing them to participate more in daily life. With these technological tools and equipment, 

disabled individuals can more easily meet their daily needs, social activities, education and many 

other needs. The main purpose of the assistive technology is to design an auxiliary device for the 

special needs of an individual with disabilities; in order for these disabled individuals to perform 

their unique work in daily life and to help them achieve their talents. In this study, the structure and 

development of assistive technologies for the disabled individuals have been investigated. The 

importance of these assistive technologies in the lives of disabled people has been studied. 

Keywords: Assistive Technology, PT, Disabled, Informatics 
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GENO-SİTOTOKSİSİTE ÇALIŞMALARINA SİTOM YAKLAŞIMI 

CYTOME APPROACH TO GENO-CYTOTOXICITY STUDIES 

Dr. Ceren BÖRÇEK KASURKA 
Ordu Üniversitesi 

 
Özet 

DNA hasarının kromozom seviyesinde çalışılması, genetik toksikoloji araştırmalarının temel 

dayanaklarındandır. Mikronükleus yöntemi, kromozom hasarını değerlendirmek amacıyla 

geliştirilen yöntemlerden biridir. Mikronükleuslar; sentromeri olmayan kromozom veya kromatid 

fragmentlerinden ya da anafazda geç kalıp kutuplara göç edemeyen kromozom veya kromatidlerden 

oluşan ve telofazda hücre zarı ile kuşatılarak kardeş hücre çekirdeklerine dahil olmadan 

sitoplazmada kalan, çekirdek dışı küçük cisimciklerdir. Bu yöntemde mikronükleusların yanısıra 

nükleoplazmik köprüler (NPK) ve nükleer tomurcuklar (NT) değerlendirilebilmekte ve hücre ölümü 

ile nükleer bölünme indeksi de ölçülebilmektedir. Disentrik kromozomların sentromerlerinin farklı 

kutuplara göç etmesinden orjinlenen NPK, DNA’nın yanlış onarımının; kromozom rearanjmanının, 

telomer uç birleşmesinin; NT ise gen amplifikasyonu ve/veya değişmiş gen dozajının göstergesi 

olarak sayılmaktadır. Ayrıca her hücrenin sahip olduğu çekirdek sayısının değerlendirilerek nükleer 

bölünme indeksinin hesaplanmasının yanısıra nekrotik ve apoptotik hücrelerin de belirlenebilmesi 

mitotik aktivite ve sitotoksisitenin tayinine olanak sağlamaktadır. Analiz edilebilen tüm bu 

parametreler mikronükleus yöntemini genetik kusurların, beslenme yetersizliklerinin veya ekzojen 

kaynaklı genotoksinlerin sebep olduğu kromozomal instabilite fenotipinin ve değişmiş hücresel 

canlılığın kapsamlı olarak ölçülebildiği “sitom” yöntemi haline getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, Mikronükleus, Sitotoksisite, Sitom 

Abstract 

Working at the chromosomal level of DNA damage is the mainstay of the genetic toxicology 

researches. The micronucleus assay is one of the developed methods to evaluate chromosomal 

damage. Micronuclei are non-centromeric chromosomes/chromatids fragments, or 

chromosomes/chromatids which lagging in the anaphase and can not migrate to the poles and located 

in the cytoplasm without being included in the sister cell nuclei, surrounded by cell membranes in 

telophase. Micronuclei are enveloped by cell membrane in telophase, and included in the cytoplasm, 

not in sister cell nuclei, as non-nuclear small bodies. In this method, besides micronuclei, 

nucleoplasmic bridges (NPBs) and nuclear buds (NBUDs) can be evaluated, cell death and nuclear 

division index can be measured. NPBs which originated from the centromeres of dicentric 

chromosomes migrating to different poles are indicative of DNA mis-repair, chromosomes 

rearrangement or telomere end-fusions. NBUDs are considered to be a marker of gene amplification 

and/or altered gene dosage. In addition to evaluating the nucleus number of each cell for calculating 

the nuclear division index and determining to necrotic and apoptotic cells may allow the 

determination of mitotic activity and cytotoxicity. All these parameters, that can be analyzed, made 

the micronucleus method a "cytome" assay by which chromosomal instability phenotypes and 

altered cellular viability caused by genetic defects, nutritional deficiencies caused by or genotoxins 

from exogenous sources can be extensively measured. 

Keywords: Cytome, Cytotoxicity, Genotoxicity, Micronucleus. 
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KRONİK HASTALIKLARLA MÜCADELE EDEN ÇOCUKLAR İÇİN EV ORTAMINDA 

TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 

 

Arş. Gör. Çağrı SEVİN 

Hacettepe Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Özgür ALTINDAĞ 

Dicle Üniversitesi 

 
Özet 

Kronik hastalıklar zorlu, uzun bir döneme yayılan ve bireyi yaşamsal işlevselliği açısından olumsuz 

bir şekilde etkileyen bir yaşam deneyimine karşılık gelmektedir. Bu yaşam deneyiminin özellikle 

nüfusun hassas bir kesimi olan çocukları çok daha olumsuz etkilediğini ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. 

Kanser, hemofili, ortopedik sorunlar, kalp rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarla 

mücadele etmek durumunda olan çocuklar uzun süreli hastanede yatış süreçleri ve hastalığın etkileri 

nedeniyle okula ara verebilmekte, hatta daha nitelikli tedavi arayışı içerisinde aileleriyle birlikte 

yaşadıkları şehri değiştirmek zorunda kalabilmektedirler. 

Tüm bunların dışında ülkemizde konuyla ilgili ihmal edilen bir boyut ise hastane süreci sonrasında 

tekrar ev ortamına dönen çocukların yaşadıkları uyum sorunlarıdır. Tıbbi açıdan çocuklar 

kontrollerine devam etseler de, sosyal hizmetler açısından aynı durumdan söz etmek ne yazık ki 

mümkün değildir. Hastane ortamında çocuklara sağlanan tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının 

izleme boyutu adı altında ev ortamında da devam etmesi önem kazanmaktadır. 

Özellikle yaşlılar ve engellilere yönelik artan evde bakım uygulamalarının çocuklar açısından da 

geliştirilmesi gerekmektedir. Tıbbi sosyal hizmetin uygulamalarının koruyucu-önleyici, eğitici- 

geliştirici, tedavi-rehabilite edici işlevlerinin anlam kazanması için süreklilik göstermesi, sosyal 

incelemeler şeklinde kamu ve özel kurumların dışına da çıkarak eve hizmet götürmeye de evrilmesi 

sosyal devlet ilkesi ve insan hakları açısından tartışılmalı, buna yönelik uygulamaların geliştirilmesi 

için harekete geçilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: tıbbi sosyal hizmet, çocuklarla sosyal hizmet 
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PROTEIN OXIDATION IN MEAT AND MEAT PRODUCTS 

 

Çiğdem AŞÇIOĞLU 

Afyon Kocatepe University 

Ramazan ŞEVİK 

Afyon Kocatepe University 

 
Abstract 

New consequences of scientific studies about protein oxidation and its implications enhanced the 

attention on this complicated mechanism. Lipid oxidation products are thought to be the initiators 

of oxidative damage of proteins. Reactive oxygen species can attack to protein molecules resulting 

protein radicals occurrence and conformational changes in protein structure. Negative effects like 

decreasing the bioavailability of amino acid residues and altering digestibility of food proteins, 

biological outcomes such as different kinds of diseases and aging. Besides, substantial quality and 

technological losses can be arisen as a result of protein oxidation in fresh meat and meat products. 

Decrease in tenderness and juiciness are common problems for fresh meats exposed to protein 

oxidation. This may cause overall quality deterioration. Reduction in protein solubility, 

modifications in gel forming and emulsifying abilities are the results effecting meat products. 

Mechanical strength, grinding etc. during meat processing also increase the contact with reactive 

oxygen species. Exposure to light and oxygen in retail markets make meat and meat products more 

susceptible to oxidation. Detection of protein carbonyls, free thiol groups, protein cross-links and 

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis techniques are common methods for detection of oxidized 

proteins in meat samples. 
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REMOVAL OF LEAD AT THE TOXIC LEVEL IN SIMULATED GASTRIC MATRIX 

 

Dr. Çiğdem ER ÇALIŞKAN 

Ahi Evran University 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

Yusuf İÇTÜZER Ahi 

Evran University 

 
Abstract 

Lead is one of the most important heavy metals that can make toxic effects even at trace amounts, 

and has serious toxic and carcinogenic effects. For this reason, it is essential to remove lead from 

organism to reduce harmful effects of lead on human body. 

In this study; simulated gastric matrix and model solutions for lead were prepared. The adsorption 

parameters of lead in batch system were investigated using a new activated carbon (AC) from vine 

shoots as the adsorbent. pH of matrix, adsorbtion time, mixing speed, amount of adsorbent were 

determined. Heavy metal analyses were performed by the High Resolution-Continuum Source 

Flame Atomic Absorption Spectrometry (HR CS-FAAS). A new active carbon in emergency 

application for lead poisoning have recommended as alternative to commercial activated carbon. 

Keywords: Simulated gastric matrix, Adsorption, Lead, Activated Carbon, Vine shoots 
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TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONU BAŞLIKLARI 

VE DERS KAYNAKLARI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

EVALUATION OF TURKISH MUSIC HISTORY LESSONS CURRICULUM AND 

SOURCE BOOKS 

Demet AKTEPE 

Milli Savunma Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışma, Türk Müziği Tarihi dersi öğretim programlarının ve ders kaynak kitaplarının 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler literatür taraması ve nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma grubunu; Türk Müziği Tarihi derslerinde kaynak olarak en 

çok tercih edilen 3 kitap ve üniversite seviyesinde eğitim veren müzik bölümlerine ait 18 adet Türk 

Müziği Tarihi dersi öğretim programı oluşturmaktadır. Temel olarak Türk Müziği Tarihi dersi 

öğretim programları ile bu programların hazırlanmasında önemli kaynakları oluşturan kitapların 

incelenmesini kapsayan çalışma sonucunda; Türk Müziği Tarihi Dersi kaynak kitaplarının ortak 

konuları ile öğretim programlarında yer alan konular ve işlenme sıklıkları belirlenmiştir. Bulgular 

doğrultusunda elde edilen sonuçlar ve geliştirilen önerilerin, Türk Müziği Tarihi öğretim 

programlarında yapılabilecek olan düzeltme, iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarına 

katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği Tarihi, Türk Müziği Tarihi Dersi Öğretim Programı, Türk Müziği 

Tarihi Kitapları 

 

Abstract 

The aim of this sudy is, to evaluate the curriculum of Turkish Music History lessons and source 

books. Data is obtained by literature review and qualitative research methods. Sample group consists 

of 3 most preferred source books and 18 Turkish Music History curriculum studied in music 

departments of the universities. Aresult of the evaluation of the sample group, we detected common 

issues of Turkish Music History source books and the topics in the curriculum. We think that, this 

study can contribute the effort of correction, improvement and restructure of the Turkish Music 

History curriculum. 

Keywords: Turkish Music History, Curriculum Turkish Music History, Turkish Music History 

Books 
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İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNSALI OLARAK SU KİRLİLİĞİ: AMASYA İLİ 

ÖRNEĞİ 

WATER POLLUTION AS PROBLEM OF HUMAN AND ENVIRONMENTAL HEALTH: 

SAMPLE OF AMASYA PROVINCE 

 

Yrd. Doç. Dr. Demet CANSARAN 

Amasya üniversitesi 

 
Özet 

Su kirliliği sorunu; insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan ve önlem alınması gereken 

sorunsallardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bu çalışmanın amacı; su kirliliğinin 

insan ve çevre sağlığına olan zararlarını belirtmek ve bu zararları azaltmak için önerilerde 

bulunmaktır. Bu çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda; ilk olarak literatür taraması yapılarak 

su kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan zararları somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

çalışmada 2012- 2017 yılları arasında Amasya ilinin içme suyu ve ilin ortasından geçen Yeşilırmak 

suyunun kirlilik noktasında mevcut durumunu belirten bir analiz yapılarak aksaklıklar ortaya 

konulmaya ve belirlenen aksaklıklara yönelik çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgulara dayanarak su kirliliğinin oluşmaması veya kirliliğin oluşturduğu sorunların insan ve çevre 

sağlığına verebileceği zararları azaltmak için kamu- özel tüm sektörlerin ve halkın öncelikle su 

kirliliği sorununu önemsemeleri, aldıkları önleyici tedbirlerle sorumluluk paylaşımında 

bulunmalarının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Çevre, Su Kirliliği, Amasya. 

Abstract 

The problem of water pollution emerges as one of the problems that pose a threat to human and 

environmental health and that should be made provision against. At this point, the aim of this study 

is to propose the harms of water pollution to human and environmental health and to make proposals 

to reduce these damages. Within the aim of this study, a literature search was done first, and the 

damage of water pollution to human and environmental health was tried to be embodied. In addition, 

in the study, an analysis was made by analysing the present pollution status of the drinking water of 

Amasya and the Yeşilırmak River passing through the centre of the province between 2012 and 2017 

and tried to produce solutions for the determined problems. Based on the findings, to reduce the 

damage that water pollution can cause to human and environmental health, or to prevent water 

pollution, the conclusion that all the public-private sectors and the public be concerned primarily 

with the problem of water pollution, and that they share responsibilities with the preventive measures 

they take has been reached. 

Keywords: Human, Environment, Water Pollution, Amasya. 
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BİR ÇEVRE SORUNSALI OLARAK EVSEL ÇÖPLER: AMASYA ÖRNEĞİ 

HOUSHOLD GARBAGE AS AN ENVIRONMENT PROBLEM: SAMPLE OF AMASYA 

PROVINCE 

 

Yrd. Doç. Dr. Demet CANSARAN 

Amasya Üniversitesi 

 
Özet 

Günümüzde kentleşme süreciyle beraber ortaya çıkan birtakım çevre sorunları insan ve çevre 

sağlığını ciddi oranda tehdit etmektedir. Evsel çöp sorunu; insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan 

ve önlem alınması gereken sorunsallardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bu 

çalışmanın amacı: evsel çöplerin insan ve çevre sağlığına olan zararlarını belirtmek ve bu zararları 

azaltmak için önerilerde bulunmaktır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması yapılarak evsel 

çöplerin yaratmış olduğu sorunlar somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Ardından Amasya ilinin 2012- 

2017 yılları arasında evsel çöp sorunsalında özellikle Amasya belediyesinin yapmış olduğu 

çalışmalar analiz edilerek, ilin söz konusu sorunsalda hangi noktada olduğu belirlenmeye çalışılmış 

ve tespit elden sorunlarla ilgili önerilerde bulunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında 

evsel çöpler sorunsalında; diğer çevre sorunlarında olduğu gibi sorunu önlemek, ortadan kaldırmak 

veya oluşmuş sorunları çözebilmek için bir kişi ve kurumların beraber ortak bir noktada beraber 

hareket etmesi gerektiği sadece kişiler veya sadece kurumların başarılı olamayacağı gerçeğini kabul 

etmek gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Çevre, Evsel Çöp, Amasya. 

Abstract 

Today, some environmental problems that arise with the urbanization process threaten human and 

environmental health seriously. The household garbage problem is confronted as a threat to human 

health and the environment and one of the problems that need to be addressed. At this point, the aim 

of this study is to propose the harms of household garbage to human and environmental health and 

to make recommendations to reduce these harms. The literature was first reviewed for the study to 

try to embody the problems that are created by household garbage. Then, by analysing the studies 

of the Amasya municipality especially over the problem of household garbage between 2012-2017, 

the position of province was tried to be determined, and suggestions related to the problems have 

been made. It has been concluded that, in the light of the obtained findings, similar to other 

environmental problems, it is necessary for the household garbage to acknowledge that individuals 

and institutions should act together in a common place in order to prevent the problem, eliminate it 

or to solve the problems already occurred. 

Keywords: Human, Environment, Household Garbage, Amasya 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK SAKİN KENTLER: SEFERİHİSAR 

ÖRNEĞİ 

CITTASLOWS AS SUSTAINABLE LIFESTYLES: SEFERİHİSAR SAMPLE 

 

Yrd. Doç. Dr. Demet CANSARAN 

Amasya Üniversitesi 

 
Özet 

Küreselleşen dünyada, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturmak ve oluşturulmuş olan alanları 

korumak oldukça zordur. Sakin kentlerde yereli korumayı hedeflerken, küreselleşme sürekli bir 

yenilik ve değişimi amaçlamaktadır. Bu noktada; yeni sakin kentler oluşturmak ve varolan sakin 

kentleri koruyabilmenin zorluğunu kabul etmek gerekir. Bu çalışmada ilk olarak; “sakin kent” 

kavramı ile ilgili literatür çalışmaları yapılarak kavramsal çerçeve belirlenmeye çalışılmıştır. Daha 

sonra ülkemizin “ilk sakin kenti” ünvanını alan Seferihisar ilçesinin sakin kent kriterlerini karşılama 

düzeyi incelenerek, ilçenin küreselleşmeye karşı mevcut direnci ve sonraki süreçlerdeki ne kadar 

direnebileceği analiz edilmeye, sorunlar sorgulanmaya ve önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sürdürülebilirlik, Sakin Kent, Seferihisar. 

Abstract 

In the globalizing world, it is very difficult to create sustainable living spaces and to protect these 

created areas. While aiming at domestic protection in cittaslows, globalization aims at continuous 

innovation and change. At this point, it is necessary to establish new cittaslows and accept the 

difficulty of preserving the existing cittaslows. This study first tried to determine the conceptual 

framework by conducting literature studies about the concept of "cittaslow". Later on, in meeting 

the criteria for being a cittaslow, the level of Seferihisar district, which received the title of "the first 

cittaslow" of our country, was examined and its current resistance to globalization and how much 

resistance it would show in the following processes was tried to be analysed, and in this regard, the 

problems were tried to be determined and suggestions were made. 

Keywords: Globalization, Sustainability, Cittaslow, Seferihisar. 
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MEŞRUİYET VE TAHAKKÜM BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE VE İKTİDAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

 

Deniz HOŞBAY BAYRAKTAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Özgür BAYRAKTAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

 
Özet 

İktidarların meşruiyetlerini sağlama yöntemlerinin en temellerinden birisi kendi ideolojilerini 

toplumun geneline yaymaya çalışmasıdır. Bu sayede, şiddet kullanmaya ihtiyaç duymadan ya da 

olabildiğince az şiddet kullanarak tahakkümlerini inşa ederler ve kurdukları tahakkümlerini yine 

minimum şiddet ile sürdürürler. İktidarların tahakküm kurarken ve tahakkümlerini devam ettirirken 

kullandıkları en yaygın araçları eğitimdir. Eğitim sayesinde kitleler, iktidarın meşru olduğu 

düşüncesini içselleştirir ve iktidara karşı çıkmak bir yana, o iktidarın destekçisi konumuna gelir. Bu 

bağlamda, eğitim alanında üniversitelerin de iktidarın meşruiyetine büyük katkıda bulunduğu 

söylenebilir. Ancak Yeni Kurumsal Kuram’a göre üniversite ve iktidar ilişkisi tek yönlü değil, 

etkileşimsel bir boyutta olduğu varsayılır. 

Bu çalışmada, hem iktidarlara meşruluk sağlayan argümanlar üreten hem de yetiştirdiği öğrencilerle 

iktidarlara kadro sunan üniversitelerin iktidarlarla olan ilişkileri ele alınacaktır. Ayrıca Yeni 

Kurumsal Kuram bağlamında, çevresel etkileşim göz önüne alındığında siyasi iktidarın üniversiteler 

üzerinde kurduğu tahakkümün boyutu ve iktidar ile üniversitelerin birbirleri arasındaki ilişkiler 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, YÖK, Tahakküm, İdeolojik Aygıt, Yeni Kurumsal Kuram 
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DIELECTRIC PROPERTIES OF ELECTRON BEAM EVAPORATED ZnSe/Si 

HETEROSTRUCTURES IN THE WIDE FREQUENCY RANGE 

 

Assoc. Prof. Dr. Dilber Esra YILDIZ 

Hitit University 

Dr. Hasan Hüseyin GÜLLÜ 

Middle East Technical University 

Özge BAYRAKLI 

Middle East Technical University- Ahi Evran University 

Prof. Dr. Mehmet PARLAK 

Middle East Technical University 

 
Abstract 

In this work, the dielectric properties of the ZnSe/Si hetero-structures have been investigated by 

conducting frequency dependent capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G/w-V) 

measurements at room temperature condition. The general aim was focused on the analysis of 

dielectric parameters such as dielectric constant (ε'), dielectric loss (ε''), loss tangent (tanδ), ac 

electrical conductivity (ac) and electric modulus (M' and M'') as a function of applied frequency. 

The studied hetero-structure was concentrated on the possible device application of zinc selenide 

(ZnSe) thin film compound. In literature works, it provided a motivation for applications in wide 

range of optoelectronic devices with many attractive material characteristics, as large bandgap, low 

resistivity, and remarkable photosensitivity. In addition, usage of this thin film structure offers an 

important number of applications in blue laser and white light emitting diodes, optically controlled 

switches and photovoltaic junctions as n-type window layer. In recent years, the study of 

semiconducting inorganic materials particularly their electrical and dielectric behavior is a dynamic 

field of research in electronic devices. Although, there were several experimental and theoretical 

works on the heterojunction with Si, the study of this compound is very essential to understand the 

behavior of their dielectric properties in the possible applications. For this purpose, dielectric 

properties and electrical conductivity of the e-beam evaporated ZnSe/Si hetero-structures were 

investigated in the frequency range of 50-1000 kHz and dc bias voltage swept from -5 V to 0.4 V. 

Experimental results showed that the obtained dielectric parameters were strongly dependent on 

frequency and bias voltage. In detailed analysis, the voltage dependent values of ε'', tanδ and dc 

showed a peak in the reverse bias region as a result of the presence of interface polarization 

mechanism. Under the effect of frequency change, the values of ε' became almost voltage 

independent at high voltage region (V> 0 V). The observed dielectric characteristics indicated that 

the interfacial polarization can be more easily occurred at the lower frequency and/or with the 

number of interface state density between ZnSe/Si interfaces and contribute to the improvement of 

dielectric properties of ZnSe/Si hetero-structures. 

Keywords: ZnSe/Si hetero-structures; dielectric properties; electric modulus; ZnSe layer 
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FREQUENCY AND VOLTAGE DEPENDENT ELECTRICAL PROPERTIES OF 

STRUCTURE Au-Cu/ZnO/p-Si (MOS) STRUCTURES 

 

Assoc. Prof. Dr. Dilber Esra YILDIZ 

Hitit University 

Dr. Hasan Hüseyin GÜLLÜ 

Middle East Technical University 

Özge BAYRAKLI 

Middle East Technical University- Ahi Evran University 

 

Abstract 

In recent years, metal-oxide-semiconductor (MOS) and metal-insulator-semiconductor (MIS) diode 

structures are point of interest in the photovoltaic applications alternative to the p-n junction-based 

single crystalline Si solar cells. Among them, junction formed by depositing wide band gap 

transparent conductive oxide (TCO) layer on the Si substrates presents a number of potential 

advantages such as an excellent blue light response, simple processing steps, and low processing 

temperatures. Despite of being simple structure, by using these type of diodes it is possible to 

achieve low-cost and high-efficient junctions. In this study, wide band-gap ZnO insulator layers was 

deposited on p-type (111) Si substrates by atomic layer deposition (ALD) technique since it can 

provide highly conformal films and afford a great deal of control over the growth of the film. Under 

the aim of electrical characterization, the dielectric properties of the ZnO/Si structures were 

investigated by frequency dependent capacitance-voltage (C-V) and conductance-voltage (G/w-V) 

measurements. The frequency dependence of main diode parameters as dielectric constant, dielectric 

loss, dielectric loss tangent and electrical conductivity were studied. In order to determine the 

interface state density, both high-low frequency capacitance and Hill-Coleman methods were used 

and resulted in a good agreement with each other. Additionally, voltage and frequency dependence 

of series resistance values, were investigated by admittance method was used. 

Keywords: Cu-Au/ZnO/Si structure, frequency effect, voltage effect, dielectric properties 



ISMS-III Abstract Book | 55 
 

 

 
 

EĞİTİM YÖNETİCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECELERİLERİ İLE İŞ BAŞARISI 

VE ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİ İLİŞKİSİ 

THE RELATIONSHIP OF EDUCATION MANAGERS’ CRITICAL THINKING SKILLS 

WITH JOB SUCCESS AND CORE SELF EVALUATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek KOÇAK 

THK Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Bahar AŞCI 

Karabük Üniversitesi 

Doç. Dr. Sefer YILMAZ 

Avrupa Birliği Bakanlığı 

 
Özet 

Eleştirel düşünme; gözlem, deneyim, düşünce, akıl yürütme veya iletişim yoluyla elde edilen veya 

üretilen bilgiyi akıl ve ustalıkla kavramsallaştıran, uygulayan, analiz eden, sentezleyen ve 

değerlendiren entelektüel ve disipliner bir süreçtir. Eleştirel düşünen birey bir soruna hızlı bir şekilde 

nasıl cevap vereceğini bilmekte ve bir durumun birden çok açıdan bakmakdır. Eleştirel düşünen 

yöneticiler başkalarına daha fazla beceri ve yön verme yeteneğine sahiptiler. 

Öz kendilik değerlendirmesi bireylerin kendileri ile ilgili yaptıkları en temel denilebilecek 

değerlendirmelerdir. Öz kendilik değerlendirmesi dört alt boyuttan oluşan bir yapı olarak ifade 

edilmiştir. Öz kendilik değerlendirmesi yüksek bireylerin, işlerinde daha iyi performans 

gösterdikleri, kariyerlerinde daha başarılı oldukları iş ve sosyal yaşamlarından daha memnun 

oldukları, sorunlarla etkili bir şekilde baş ettikleri ve fırsatları daha iyi kullandıkları ortaya 

konulmuştur. 

Eğitim her kademesinde yer alan eğitim yöneticilerinin eleştirel düşünme becerisini kazanması ve 

işinde başarı elde etmesi arzu edilen bir durumdur. Bu nedenle eleştirel düşünme becerisi ile iş 

başarısı ve öz kendilik değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan bu çalışmanın 

modeli yönetim etkinliği açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, iş başarısı, öz kendilik değerlendirmesi, eğitim yöneticileri. 

Abstract 

Critical thinking; is an intellectual and disciplinary process that conceptualizes, applies, analyzes, 

synthesizes and evaluates knowledge and expertise acquired or produced through observation, 

experience, thought, reasoning or communication. A critical thinker knows how to quickly respond 

to a problem and looks at a situation from multiple perspectives. Critically minded managers have 

the ability to give more skills and direction to others. 

Self-assessment is the most basic assessment of what individuals do about themselves. Self- 

evaluation of self is expressed as a structure consisting of four sub-dimensions. Self-assessment has 

shown that high individuals are better satisfied with their work and social life, who are performing 

better in their jobs, more successful in their careers, effectively coping with the problems and using 

the opportunities better. 

It is desirable that education managers at every level of education acquire critical thinking skills and 

achieve success in their work. For this reason, the model of this study which is trying to reveal the 

relation between critical thinking skill and self-evaluation of work performance is of importance in 

terms of management effectiveness. 

Keywords: Critical thinking, job satisfaction, core self-evaluation, education managers. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYONUN UYKU DÜZENİ, SOSYAL 

İLİŞKİLER VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY 

Ahi Evran Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ülken TUNGA BABAOĞLU 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Giriş: Üniversite eğitim süreci, öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri açısından 

önemli yaşam periyotlarından biri olarak kabul edilebilir. Öğrenciler bu süreçte zorluklar 

yaşayabilir. Bu sorunlar, ailevi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, uyku problemleri, akademik başarı gibi 

birçok durumda ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde akademik 

başarı, , ailevi ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, uyku problemleri ile depresyon arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evreni, üniversitenin tıp fakültesi (n:61), sağlık 

yüksekokulu (n:236) ve sağlık meslek yüksekokulunda (n:251) okuyan toplam 548 birinci sınıf 

öğrencilerinden oluşmuş, örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tümüne ulaşılmak amaçlandı. 

Ancak, anket formunun uygulandığı günlerde devamsız olan ve çalışmaya katılmak istememek 

nedeniyle 490 (% 89.42) kişi çalışmaya alındı. Veriler, literatür taraması ile oluşturulan anket formu 

ve Beck Depresyon ölçeği (BDÖ) aracılığı ile toplandı. Veriler, SPSS.20.00 paket program 

kullanarak değerlendirildi. 

Bulgular: Öğrencilerin %56,5’i 20 yaş ve altı olup, %64,9’u kız öğrenciydi. Çalışmaya katılanların 

Beck depresyon puan ortalaması 14,00±0,51 (min:0 - maks:66) olarak hesaplandı. Katılımcıların 

%46,9’unun beck depresyon düzeyi normal, %23,7’sı orta, ciddi veya çok ciddi depresyonda olduğu 

tespit edildi. Ders durumu Kötü-çok kötü olan öğrencilerin BDÖ ortalamalarının, diğer öğrencilerin 

ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.001). Arkadaşlık ilişki durumu Kötü-çok 

kötü olan öğrencilerin BDÖ ortalamalarının diğer öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır(p=0.001). Ailevi ilişki durumu Kötü-çok kötü olan öğrencilerin BDÖ ortalamalarının, 

diğer öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır(p=0.001). Uyku sorunu 

yaşayanların (16,38±0,70), uyku sorunu yaşamayanlara (10,93±0,68) göre BDÖ puanı daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (p=0.001). 

Sonuç: BDÖ ile arkadaşlık, ailevi ilişkiler, akademik başarı ve uyku arasında bir ilişki olduğu 

saptandı. Bu sorunlara yönelik uygun psikolojik danışmanlık desteği sağlanmalı ve çözüme yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Akademik başarı, Ailevi ilişkiler, Depresyon, BECK ölçeği, Üniversite 

öğrencisi. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: TIP.A4.17.001 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEKTRONİK CİHAZ KULLANIM SÜRESİ İLE 

DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY 

Ahi Evran Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ülken TUNGA BABAOĞLU 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Giriş: Teknolojideki gelişmelerle birlikte artık daha çok radyasyona maruz kalmaktayız. Bu 

radyasyon kaynakları hayatımızın her alanında yer almaktadır. Çağımızda çok sık rastlanan 

depresyon bireyleri etkileyen bir hastalıktır. Bu çalışmada, radyasyon yayan elektronik cihazların 

kullanım süreleri ile depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evreni, üniversitenin tıp fakültesi (n:61), sağlık 

yüksekokulu (n:236) ve sağlık meslek yüksekokulunda (n:251) okuyan toplam 548 birinci sınıf 

öğrencilerinden oluşmuş, örneklem seçimine gidilmeyerek evrenin tümüne ulaşılmak amaçlandı. 

Ancak, anket formunun uygulandığı günlerde devamsız olan ve çalışmaya katılmak istememek 

nedeniyle 490 (% 89.42) kişi çalışmaya alındı. Veriler, literatür taraması ile oluşturulan anket formu 

ve Beck Depresyon ölçeği aracılığı ile toplandı. Veriler, SPSS.20.00 paket program kullanarak 

değerlendirildi. 

Bulgular: Öğrencilerin %56,5’i 20 yaş ve altı olup, %64,9’u kız öğrenciydi. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin  %73,1’i  bilgisayar,  %72.4’ü  televizyon  kullandıklarını  belirttiler.  Bu öğrencilerin 

%7,8’i bilgisayarı, %14,5’i televizyonu 3 saat ve üstü kullandıklarını ifade ettiler. Öğrencilerin 

%94,7’si akıllı telefon sahibiydi. Bunların %74,5’i 3 yıl ve üzeri kullandıklarını, %93,9’u gün boyu 

yanlarında taşıdıklarını ve %65,5’i 3 saat ve üstünde aktif olarak kullandıklarını bildirdiler. 

Çalışmaya katılanların Beck depresyon puan ortalaması 14,00±0,51 (min:0 - maks:66) olarak 

hesaplandı. Katılımcıların %46,9’unun beck depresyon düzeyi normal, %23,7’sı orta, ciddi veya çok 

ciddi depresyonda olduğu tespit edildi. Bilgisayar ve televizyon kullanımı, televizyon tipi, seyretme 

süresi ile depresyon ortalama puanları arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p>0.05). 

Sonuç: Elektronik cihazlarla çok sık etkileşim içerisinde olan üniversite öğrencilerinin radyasyon 

maruziyeti ile depresyon arasında anlamlı bir sonuç bulunamadı. Bu konuda daha fazla sayıda 

araştırma yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Elektromanyetik Alan, Elektronik cihaz, Depresyon, BECK ölçeği, Üniversite 

öğrencisi. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: TIP.A4.17.001 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE FİNANSAL YÖNETİM 

PROBLEMLERİ 

FINANCIAL MANAGEMENT PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM SIZED 

ENTERPRISES 

 

Yrd. Doç. Dr. Doğuş EMİN 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

 
Özet 

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99.8’ini küçük ve orta ölçekli işletmeler 

oluşturmasına rağmen, bu işletmelerin maaş ve ücretlerdeki, dış ticaretteki ve toplam katma 

değerdeki payları oldukça düşük kalmaktadır. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekteki işletmelerin 

ömürlerinin kısa olması, her sene kapanan işletme sayısının endişe verici derecede yüksek olması 

KOBİ’lerin ciddi sorunlar ile yüz yüze olduklarını göstermektedir. Bu sorunların en başında finansal 

sorunlar gelmesine rağmen bu sorunları aşmak küçük ve orta ölçekteki işletmelerde finansal yönetim 

problemleri giderilmeden mümkün olmayacaktır. Bu çalışma KOBİ’lerin artık kronikleşmiş finansal 

sorunlarına farklı bir açıdan bakmakta, finansal problemlerin çözülebilmesi için ilk ve en önemli 

adım olabilecek işletmelerin finansal yönetim işleyişlerindeki problemlere dikkat çekmektedir. Bu 

bağlamda çalışmada, KOBİ’lerin karşılaştıkları bilinen finansman problemlerinin doğru bir finansal 

yönetim ile nasıl aşılabileceğine dair önerilerde bulunulacaktır. Buna göre öz sermaye/işletme 

sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, fon elde etmede yaşanan sorunlar, alternatif 

finansman yöntemlerinin bilinmemesi/yeterince kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar, nakit 

yönetiminde kaynaklanan sorunlar ve inovasyona yönelik sorunlar incelenecek; doğru bir finansal 

yönetim anlayışı ile bu sorunların üstesinden nasıl gelineceğine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Finansal Yönetim, Finansman Problemi, İnovasyon 

Abstract 

Although 99.8% of the all active enterprises in Turkey is classified as small or medium sized 

enterprise (SME), the contribution of those enterprises to total wage and salary, foreign trade and 

added value is very low. Besides that, the number of SMEs shut down every year is dramatically 

high. Therefore, it would not be wrong to conclude that SMEs in Turkey face with very serious basic 

problems to be able to survive or grow. Today, it is widely known fact that financial problems is the 

most fundamental and chronic problem of small and medium sized enterprises among all other 

problems they have. Differently from the literature, this study claims that without using correct 

financial management techniques, there is no way for SMEs to get rid of their financial problems. 

Therefore, by examining the fundamental financial problems such as insufficient capital, funding, 

cash management and innovation, this study discusses how small and medium sized enterprises can 

get over their financial problems by applying the financial management techniques properly. 

Keywords: SMEs, Financial Management, Funding Problems, Innovation 
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PERFORMANS YÖNETİMİ 

PERFORMANCE MANAGEMENT 

Duran MAVİ 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Performans, elde edilen sonuç olarak tanımlanabilir. Performans yönetimi ise bireylerin ve 

organizasyonların performansını artırmaya dayalı örgütsel bir gelişim sürecidir. Çalışanların 

desteklenmesini barındıran bu süreçle planlanan hedeflere ulaşmak ve arzulanan standartları 

yakalamak amaçlanır. İşleyişi planlama, gerçekleştirme, izleme ve gözden geçirme halkalarından 

oluşan bir döngüye dayalıdır. Performans yönetimi dönemlik ya da geçici değildir. Yıl boyunca 

yapılan çalışmalarla sağlanır. Başarısı iyi bir planlamaya bağlıdır ve örgütlerde bir performans 

kültürü oluşturulmasını önemser. Uygulanmasında zorluklar bulunsa da başarıya götürücüdür. 

Kariyer ve ödül işlemlerinin kullanma kılavuzluğunu yürütebilecek bir girişim olan bu yaklaşım, 

paydaşların tümünün katılımını içeren ve çoklu geri bildirim olarak da bilinen 360 derece 

geribildirim süreciyle dinamik ve etkili hale getirilir. Çalışma hayatında pozitif bir havanın 

yaratılmasına katkıda bulunur. 

İnsan sermayesi, beklentiler, talepler ve siyasi hedefler okullarda performans yönetimi 

uygulamalarını önemli hale getiren etmenlerden bazılarıdır. Bunlara artan çalışan maliyetleri ve 

bunun bütçe üzerindeki etkileri de eklendiğinde okul performansının değerlendirilmesinin önemi iyi 

anlaşılmaktadır. Performans yönetimi; öğretmen gelişimi, eğitimi ve ücretlendirme detaylarını konu 

alan geniş bir çalışma alanına sahiptir. Öğretmenleri, okul yöneticilerini, öğrencileri ve aileleri 

klasik rekabet anlayışından alıkoyabilir. Böylece örgütsel ve kişisel kapasite kullanımını artırıp 

tükenmişliği engelleyebilir. Yöneticilerin ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı 

sağlayarak örgütsel çıkarları destekleyebilir. Bir değerlendirme-geliştirme felsefesi tasarlanmasını 

ve uygulanmasını sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Performans yönetimi, performans döngüsü, 360 derece geri bildirim, okul. 

Abstract 

Performance can be defined as the result obtained. Performance management is an organizational 

development process based on increasing the performance of individuals and organizations. It is 

aimed at reaching the planned targets and catching the desired standards with this process which 

includes support of the employees. The process is based on a loop consisting of planning, 

performing, monitoring and observing rings. Performance management is not periodic or temporary. 

It is provided with the work done throughout the year. Success depends on good planning and it is 

important to create a culture of performance in organizations. Even if it has difficulties in its 

implementation it leads to success. This approach, an initiative that can guide the career and reward 

processes, is made dynamic and effective with 360 degree feedback process, which involves the 

participation of all stakeholders and is known as multiple feedback. It contributes to creating a 

positive atmosphere in work life. 

Human capital, expectations, demands and political goals are some of the factors that make 

performance management practices important in schools. When it comes to increased worker costs 

and the impact on the budget, the importance of assessing school performance is well understood. 

Performance management has a wide range of work areas that focus on teacher development, 

training and paying details. Teachers, school managers, students and families can be prevented from 

classical competition. This can increase organizational and personal capacity utilization and hinder 

to burnout. It can support organizational interests by contributing to the professional and personal 

development of schools managers and teachers. It can provide for the design and implementation of 

an assesment-development philosophy. 

Keywords: Performance management, performance cycle, 360 degree feedback, school. 
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16. YÜZYILDA DİYARBEKİR EYALETİ’NİN CİZYE GELİRLERİ VE BU 

GELİRLERİN DİYARBEKİR EYALETİ AÇISINDAN MÂLİ ÖNEMİ 

 

Dr. Durmuş Volkan KARABOĞA 

Dicle Üniversitesi 
 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde müslümanlar ile gayrimüslimleri birbirinden ayıran en önemli unsur, cizye vergisidir. 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar uygulanmış olan cizye vergisi, genel olarak padişah haslarına dahil 

edilmiş olup devletin gelirleri arasında ciddi bir meblağ teşkil etmiştir. Cizye gelirleri, 16. yüzyılda Diyarbekir 

Eyaleti’nde de çok önemli bir mâli gelir kalemini oluşturmakta idi. Diyarbekir Eyaleti’ndeki sancak ve 

kazalarda yaşayan gayrimüslim erkeklerden alınan cizye vergisinin yanı sıra bir de Hıristiyan din adamlarından 

“cizye-i marhasiye” adı altında bir verginin alındığı bilinmektedir. Cizye’den muaf olan marhasiye 

mükelleflerinin 1518 tahririnde Amid, Mardin, Ruha, Ergani, Harput, Arapgir ve Çemişgezek sancaklarında 

olduğu görülmektedir. 1523 yılı tahririnde de aynı sancaklarda marhasiye vergisi alındığı bilinmekle beraber 

son tahrir dönemi olan 1550-1568 dönemi tahririnde ise Amid, Çemişgezek, Hasankeyf, Bitlis, Arapgir, Atak, 

Ruha, Kiğı, Çermik, Ergani, Berriyecik sancaklarındaki marhasiye mükelleflerinden alınan “cizye-i 

marhasiye” isimli verginin, cizye kalemi ile beraber kaydedildiği tespit edilmektedir. Diyarbekir Eyaleti’nde, 

alınan cizye vergisi, 1518 tahririnde “cizye-i Kefere”, “cizye-i Erâmine” olarak kaydedilmişken; 1523 

tahririnden itibaren “cizye-i Gebran”, “cizye-i Yahudiyân” isimleri ile kaydedilmeye başlanmıştır. Diyarbekir 

Eyaleti içerisinde en yüksek cizye gelirine sahip sancak; 1518 ve 1523 tahrir dönemlerinde Mardin Sancağı idi. 

Nitekim Mardin Sancağı 1523 yılı tahririnde, Eyalet geneli toplam cizye gelirinin %20’sini oluşturmakta idi. 

1540 tahrir dönemine baktığımızda Çemişgezek Sancağı, bu dönemde cizye geliri açısından ciddi bir paya sahip 

olup, Eyalet geneli toplam cizye gelirlerinin %25’ini teşkil etmekte idi. Son tahrir döneminde Amid Sancağı 

ile Mardin Kazası’nın cizye gelirleri birlikte kaydedilmiş olup, bu iki idarî birimin cizye gelirleri, Diyarbekir 

Eyaleti’ndeki toplam cizye gelirinin %21’ini oluşturmakta ve yine Eyalet’teki cizye geliri toplamının %17’sini 

teşkil eden Çemişgezek Sancağı da, Amid ve Mardin’den sonra cizye geliri en yüksek sancak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İçerik bakımından tamamı arşiv verilerine dayalı olan bildirimizde, 1518-1568 yılları arasında 

Diyarbekir Eyaleti’ndeki sancak ve kazaların cizye gelirleri hakkında bilgi verilerek, bu gelirlerin Diyarbekir 

Eyaleti ekonomisindeki önemi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbekir, Cizye, Marhasiye, Gayrimüslim, Maliye. 

Abstract 

The most important factor which separates non-Muslims from Muslims in the Ottoman Empire is the jizya tax. 

Jizya taxes, which were imposed until the last period of the Ottoman Empire, were included to Sultan’s Hass 

and constituted a serious amount of public revenues. Jizya incomes also created a very significant financial 

item in the province of Diyarbekir in the 16th century. In addition to the jizya tax collected from non-Muslim 

men living in sanjaks and districts of Diyarbekir Province, it is known that a tax named as “cizye-i marhasiye” 

were collected from ecclesiastics. In the 1518 Tahrir (a tax ledger), it is seen that marhasiye taxpayers, exempted 

from jizya, were in Amid, Mardin, Ruha, Ergani, Harput, Arapgir and Çemişgezek sanjaks. From the 1523 

Tahrir, it is known that marhasiye taxes were also collected in the same sanjaks and from the Tahrir of 1550- 

1568 period, which was the last Tahrir period, it is found that “cizye-i marhasiye”, being collected from 

marhasiye taxpayers in Amid, Çemişgezek, Hasankeyf, Bitlis, Arapgir, Atak, Ruha, Kiğı, Çermik, Ergani, 

Berriyecik sanjaks, registered together with jizya item. While the jizya tax collected in Diyarbekir Province 

was recorded as “cizye-i Kefere”, “cizye-i Erâmine” in the 1518 Tahrir, they were started to be recorded as 

“cizye-i Gebran”, “cizye-i Yahudiyân” as of 1523 Tahrir. In Diyarbekir Province, Mardin Sanjak had the 

highest jizya income in the 1518 and 1523 Tahrir (tax ledgers). Thus, 20% of the total jizya income of the 

province came from Mardin Sanjak according to the 1523 Tahrir. When we look at the 1540 Tahrir period, 

Çemişgezek Sanjak had an important share in terms of jizya income and formed 25% of the total jizya income 

of the province. In last the Tahrir period, jizya incomes of Amid Sanjak and Mardin District were recorded 

together and formed 21% of the total jizya income of Diyarbekir Province. Çemizgezek Sanjak forming 17% 

of the total jizya income of the province had the highest jizya income after Amid and Mardin. In our paper 

which is fully based on archive data in terms of content, the importance of these incomes on the economy of 

Diyarbekir province will be emphasized by giving information about jizya incomes of sanjaks and districts of 

the province between the years of 1518-1568. 

Keywords: Diyarbekir, Jizya, Marhasiye, non-Muslim, Finance. 
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BİTKİ ISLAHI ÇALIŞMALARINDA FENOTİP BELİRLEME TEKNOLOJİLERİ 

 

Doç. Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ 
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Arş. Gör. Müslüme Sevba ÇOLAK 

Ankara Üniversitesi 

 

Sertan AVCI 

Ankara Üniversitesi 

 
 

Özet 

İklim değişikliği ve artan nüfus nedeni ile gıda güvenliği tehlike altında bulunmaktadır. Bitkiler 

tohum halinde toprağa temas ettiği ilk andan itibaren çeşitli streslere maruz kalırlar. Biyotik ve 

abiyotik stresler adı altında gruplandırdığımız bu streslere tolerans bitkiden bitkiye hatta aynı çeşitte 

varyeteden varyeteye önemli farklılıklar göstermektedir. Bitki fenotipleme çalışmaları, bitkilerin 

anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin sayısal tanımlaması olarak ifade edilmektedir. 

Bitki fenotipleme teknolojilerindeki gelişim hızlı ve bitkileri zedelemeden veri toplama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini olanak sağlamıştır. Bu çalışmada abiyotik strese dayanımın arttırılması için 

yürütülen bitki ıslahı çalışmaları için teknolojik bir alt yapı oluşturacak yeni yöntemler irdelenecek 

ve gıda güvenliği ve ülkemiz ekonomisine katkısı çerçevesinde değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fenotipleme, Bitki Islahı, Abiyotik stresler, kuraklık, tuzluluk, gıda güvenliği 
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IRRIGATION AND SALINIZATION: RISE AND COLLAPSE OF CIVILIZATIONS 

 

Assoc. Prof. Dr. Gülüzar Duygu SEMIZ 

Ankara University 

 

RA. Müslüme Sevba ÇOLAK 

Ankara Üniversitesi 

 

Sertan AVCI 

Ankara Üniversitesi 

 
 

Abstract 

Historically irrigation plays a crucial role in formation of any civilization. It is not only because of 

the basic needs for feeding the nation but also product varieties and sustainable yield increase. The 

most well-known river civilizations located in Mesopotamia, Egypt, Inidia. Those civilizations 

located along with the rivers Tigris and Euphrates (Mesopotamia), Nile (Egypt) and Indus (India). 

Mesopotamia-Sumerian Empire, 4000 years ego, It is often argued that salinization of the farmland 

caused the collapse of the empire. Rising salinity first forced the Sumerians to switch from wheat 

to barley, which can tolerate more salt; by about 1800 B.C. even barley could no longer be grown 

in southern Iraq, and Sumerian civilization collapsed. All natural water has more or less soluble ion 

which is called salts Consequently, accumulation of salt through soil profile induces yield decrease. 

The aim of the study is to show the importance of salinization problems giving examples from 

ancient to current date. 

Keywords: Salinization, Irrigation, Civilization, Ancient Agriculture 
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ARNAVUT EDEBİYATI TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 

AN OVERVIEW OF THE HISTORY OF ALBANIAN LITERATURE 

 

Arş. Gör. Ece DİLLİOĞLU 

Trakya Üniversitesi 

 

 

Özet 

 

16. yüzyılın başlarından itibaren kendi dillerinde ilk eserlerini yazmaya başlayan Arnavutların 

edebiyatı Osmanlıların, Arnavutluk’a gelmesiyle başlamaktadır. Arnavut edebiyatının bu dönemde 

başlamasında hem sosyolojik hem de siyasi yapının da etkileri vardır. Ancak Osmanlıların Arnavut 

topraklarına gelmelerinden önce Arnavutların dil dışında bir başka önemli sosyal olgusu vardı. Bu 

da dindi. Bu dönemin şartlarına göre Arnavutların dini inançları da bölgelere göre ayrılıyordu ve 

Katolik bölgelerde kiliseler, Ortodoks bölgelerde manastırlar ön plandaydı. Bu kurumlar dışında 

bölgede Arnavutların eğitim aldıkları herhangi bir yapı bulunmamaktaydı. Dolayısıyla alınan eğitim 

din öğretileri üzerine olmaktaydı ve Arnavutlar tarafından yazılan ilk edebi eserler dini metinlerdi. 

Arnavutçanın ilk yazılı eseri olarak kabul edilen Formula e Pagëzimit, Durrës kilisesinin başrahibi 

tarafından 1462 yılında yazılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl itibariyle Arnavutların 

yaşadığı bölgelerde otoritesini daha da güçlendirmesi hem feodal beylerinin hem de kilisenin etkisini 

kaybetmeye başlamasına sebep olmuş ve bu yaşanan siyasi gelişmeler sosyal alanda da etkisini 

göstermiştir. Arnavut Edebiyatının da başlamasında büyük etkisi görülen en önemli sosyal 

değişimlerden biri de Arnavut toplumunun İslamiyet’i kabul etmesiyle olmuştur. Bu sosyal etkiler 

doğrultusunda devam eden Arnavut Edebiyatı, Arnavut toplumunun günümüze kadar geçirmiş 

olduğu tarihsel ilişkiler ve gelişimler sonucunda, farklı zamanlarda yeni edebiyat dönemleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Edebiyat, Tarih, Dil, Din. 
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ÇOCUK ELEKTRONİK KİTAP TASARIMI ÖRNEKLERİNİN MULTİDİSİPLİNER 

YAKLAŞIMLA ANALİZİ 

THE ANALYSIS OF CHILDREN'S ELECTRONIC BOOK DESIGN EXAMPLES WITH 

MULTIDISCIPLINARY APPROACH 

 

Arş. Gör. Eda UZUN 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Günümüzde gelişen teknoloji, bilimin ilerlemesi ve değişen ihtiyaçların sürekli artmasıyla, yeni 

uzmanlık alanları ortaya çıkmış ve etkileşim içine girmişlerdir. Birden fazla sayıda uzmanlık 

alanının, ortak bir çalışma etrafında toplanıp, birbirinden bağımsız olarak, o konu hakkında çözüm 

üretebilmesi, multidisipliner yaklaşım olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, bir noktaya geniş çerçevede 

bakabilmeyi, iş bölümü sayesinde sonuca daha hızlı ulaşmayı ve neticede farklı bakış açılarıyla, 

nitelikli sonuçlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Sağlık, eğitim, fen ve sosyal bilim dallarında 

kullanıldığı gibi, güzel sanatlar eğitimi, sanat ve tasarım alanlarında da önemli bir yer tutmaktadır. 

Bünyesinde, kendine özgü birçok alan (tipografi, illüstrasyon, web tasarımı, multimedya tasarımı…) 

barındıran grafik tasarım da diğer alanlarla etkileşim içerisindedir. Hem grafik tasarım alanları hem 

de diğer disiplinlere, ortak bir çalışmanın farklı aşamalarında yer verilerek başarılı sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu doğrultuda örnek verilirse, grafik tasarım, illüstrasyon, bilişim, pedagoji alanlarının 

“çocuklar için tasarlanan bir elektronik kitap” projesinde birleşmesi uygundur. Bu çalışmada; 

çocuklar için tasarlanan elektronik kitap çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan multidisipliner 

yaklaşım analizinin, farklı elektronik kitap tasarımı örnekleri üzerinden pekiştirilerek yapılması 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Multidisipliner Yaklaşım, Elektronik Kitap, Grafik Tasarım. 

Abstract 

With today's developing technology, the progress of science and with the constantly increasing of 

changing needs, new areas of expertise have emerged and interacted. It is defined as a 

multidisciplinary approach where more than one field of expertise can be gathered around a common 

work and produce solutions independently of each other. This approach aims with the ability to look 

at a point in a wide area and to reach faster solutions with the distribution of work and ultimately to 

reach qualified results with different perspectives.Fine arts education, as used in health, education, 

science and social sciences, has an important role in art and design. 

In its place, graphic design, which has its own many spaces, interacts with other fields. By both 

graphic design areas and other disciplines placed at different stages of joint work, successful results 

have been achieved. If we give an example in this direction, it is appropriate to combine graphic 

design, illustration, information, pedagogy fields in an "electronic book designed for children" 

Project. 

In this study; it is intended that the multidisciplinary approach analysis used in the execution of 

electronic book works designed for children to be reinforced through examples of different 

electronic book design. 

Keywords: Multidisciplinary Approach, Electronic Book, Graphic Design. 
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KIRGIZ ATASÖZLERİNDEKİ MİSAFİRLİK KAVRAMI ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELER 

 

Emine GÜVEN 

Gazi Üniversitesi 

 
Özet 

Misafirlik, Türk toplum hayatının belirgin özelliklerinden biridir. Geniş bir coğrafi alana yayılmış 

olan Türk boylarında davetli ya da davetsiz olarak gelen konuğun ağırlanması bazı farklılıklar 

gösterir. Kırgız toplum hayatının da önemli parçalarından birini oluşturan misafirlik olgusu, bir 

anlamda Kırgızların dünya görüşünün, yaşam şeklinin bir yansımasıdır. 

Ulusların örf, adet, inanışlarını içeren, uzun deneme ve gözlemler sonucunda oluşmuş, kalıplaşmış 

ifade biçimlerinden biri atasözleridir. Çalışmada, Kırgız atasözleri taranarak misafirlik olgusuna 

ilişkin hususlar, öne çıkan kavramlar belirlenmiştir. Kırgız Türklerinin misafirliğe bakış açısı 

atasözleri üzerinden ele alınıp incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kırgız Türkçesi, atasözü, misafirlik 



66 |ISMS-III Abstract Book 
 

 

 
 

YAPI ATÖLYESİNDE OYUN YOLUYLA YAPARAK-YAŞAYARAK ÖĞRENME 

 

Arş. Gör. Eray ŞAHBAZ 

Karabük Üniversitesi 

Arş. Gör. Fuat FİDAN 

Karabük Üniversitesi 

 
Özet 

Birçok meslekte olduğu gibi mimarlık eğitiminde de teorik bilgilerin uygulama yoluyla 

pekiştirtilmesi elzemdir. Bu nedenle mimarlık eğitiminde uygulamalı derslerin ağırlığı ve önemi 

fazladır. Özellikle teknik dersler çok fazla teknik bilgi ve detay içerdiğinden öğrenciler tarafından 

çoğu zaman zorlayıcı ve sıkıcı olarak görülebilmektedir. Bu nedenle öğrenciler derse ilgilerini 

vermekte ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Günümüzde ciddi oyun temelli öğrenme yöntemi yukarıda bahsi geçen sorunları çözmede birçok 

alanda etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem mimarlık eğitimi için de son derece önemli bir 

potansiyele sahiptir. Ciddi oyunlar öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek derse dair önyargıları 

kırmakta eğitimcilere yardımcı olmaktadır. Çekişme ve rekabet gibi özellikler öğrencileri teşvik 

ederek derse olan ilginin canlı kalmasını sağlamaktadır. Oyunların düşük maliyetli olması ve tehlike 

içermemesi de bir başka artı değerdir. Öğrenciler yanlış uygulamalarda karşılaşılan sorunları maddi 

veya manevi herhangi bir zarara uğramadan öğrenme imkanına sahip olmaktadır. 

Bu çalışmada ciddi oyun destekli öğrenme yönteminin Yapı Atölyesinde yapı sistemlerini ve bu 

sistemlere ait teknik detayları anlatmak için kullanılması irdelenmiştir. Çalışma kapsamında 

öğrencilerin mimar, atölye yürütücülerin ise müşteri rolü üstlendiği bir simülayon oyunu 

geliştirilmiştir. Tasarlanan bu oyun Oyun Atölyesi adıyla Karabük Üniversitesi Mimarlık 

Bölümünde 2 dönem boyunca Yapı Atölyesinde Yapı Bilgisi II dersi kapsamında geleneksel 

yöntemi desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Her iki dönem sonunda kullanılan yöntemle ilgili 

öğrencilerin görüşlerini ve eleştirilerini almak amacıyla katılımcılara anket soruları yöneltilmiştir. 

Oyun Atölyesi yöntemiyle öğrenciler “mimarmış gibi” rol yaparak; mimarlık kültürünü, ekip ruhunu 

ve ortak çalışma disiplinini tanıma imkânı bulmuştur. Gerek şantiyelerde gerekse mimari bürolarda 

çoğu zaman önceden kestirilemeyen ve hemen çözülmesi gereken çok çeşitli sorunlar açığa 

çıkabilmektedir. Mimarlık öğrencilerinin ileride mezun olduklarında bu tür durumlara önceden 

hazırlıklı olması çok önemlidir. Söz konusu ortamlar Oyun Atölyesinde simüle edilerek öğrencilerin 

bu tür durumlara karşı deneyim kazanmaları ve alışmaları sağlanmıştır. Çalışma göstermektedir ki 

ciddi oyun destekli yöntem mimarlık öğrencilerinin iş hayatına yönelik profesyonel niteliklerini 

geliştirmek için yeterli potansiyele sahiptir. Bir şantiyenin işleyişi, tasarımdan inşaya kadar bir 

yapının tamamlanması ve mimar müşteri ilişkileri gibi süreçler oyun ortamına aktarılarak mimarlık 

öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasında rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: oyun temelli öğrenme, yapı atölyesi, ciddi oyun, mimarlık 
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DİJİTAL OYUN KARAKTER TASARIMLARINDA BİR İNSANSI ROBOT TASARIM 

PROBLEMİ OLAN UNCANNY VALLEY (TEKİNSİZ VADİ) ETKİLERİ VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

IN DIGITAL GAME CHARACTER DESIGN HUMANOID ROBOT DESIGN 

PROBLEM UNCANNY VALLEY AND A SOLUTION PROPOSAL 

 

Arş. Gör. Erkan ÖZKARAKAŞ 

Hacettepe Üniversitesi 

Arş. Gör. Murat ÇALIŞ 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Araştırmada, Japon Robot Bilimci Masahiro Mori’nin 1970 yılında dilimize Tekinsiz Vadi olarak 

çevrilebilecek Bukimi no Tani Genshō (不 気味の谷現象) adlı makalesinde ortaya attığı ‘Tekinsiz 
Vadi’ kavramı ele alınmaktadır. Tekinsiz vadi (uncanny valley) temelde bir robotun gerçek bir insan 
kadar olmasa bile, insana benzer niteliklerde görünmesi ve davranması karşısında yaşadığımız âni 

şaşırma, ürkme, tiksinti, nefret tarzı olumsuz tepkileri açıklamaya çalışan bir varsayım olarak 

tanımlanmaya başlasa da günümüzde insanların yapay insan formlarını (resim, görüntü, maket, 

robot, cgi) gerçeğinden ayırt edebilme yeteneğinin sonucu oluşan duygusal tepkiyi araştıran hipotez 

olarak değerlendirilebilir. 

Günümüzde animasyon filmlerinden bilgisayar oyunlarına birçok dijital görüntü platformunda da 

dijital karakterlerin üretilip tasarlanmasıyla gerçek bir oyuncu ile dijital ortamda üretilen karakterler 

arasındaki gerçeklik çizgisi aşılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda elde edilmeye çalışılan karakter 

tasarımlarının kimisi Tekinsiz Vadi ye düşmezken, birçoğu istenilen-beklenilen beğeni seviyesine 

ulaşamayarak kullanıcılar-oyuncular tarafından beğenilmemektedir. Güncel veriler doğrultusunda 

dijital oyun endüstrisinin günbegün katlanarak büyüdüğünü kabul edecek olursak bu konuda yapılan 

tasarımlarda konsept bütünlüğü ve boyama tekniğinden önce Tekinsiz Vadi kriterinin incelenmesi 

önem taşımaktadır. Araştırmada insansı robotlar üzerinde Tekinsiz Vadi kavramı, Tekinsiz Vadi ’ye 

takılan dijital oyun karakterleri ve bu probleme karşı yapılmış çözüm önerileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Dijital Oyun Karakteri, İnsansı Robot, Karakter Tasarımı, 

Tekinsiz Vadi. 

Abstract 

In the research, the concept of the 'Uncanny Valley', which was introduced by the Japanese Robot 

Scientist Masahiro Mori in the 1970s Bukimi no Tani Genshō (不 気味の谷現象), which can be 
translated as a Uncanny Valley, is discussed. Uncanny valley basically means that even if a robot is 
not as real as a human, it looks like human-like qualities and we are even beginning to be described 

as an assumption that we are experiencing in response to our behavior, trying to explain the negative 

reaction of surprise, fright, disgust, hate, can be regarded as a hypothesis exploring the emotional 

response resulting from the ability of human beings to differentiate artificial human forms (pictures, 

images, models, robots, cgi) from reality. 

Nowadays, digital characters are produced and designed in various digital image platforms from 

animated films to computer games, and the reality line between the real player and the characters 

produced in the digital environment is tried to be overcome. While some of the character designs 

that are tried to be achieved in this direction do not fall into the Uncanny Valley, many of them are 

not liked by the users-players, not reaching the desired-expected level of appreciation. In the light 

of the current data, it is important to examine the Uncanny Valley before the concept integrity and 

the criterion the painting technique. In the research, the concept of the Uncanny Valley on the 

humanoid robots, the digital game characters attached to the Uncanny Valley and the solution 

proposal against this probing will be examined. 

Keywords: Digital Game, Digital Game Character, Humanoid Robot, Character Design, Uncanny 

Valley. 
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UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ 

ÜNİVERSİTELERDEKİ GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE BİR ANALİZ 

AN ANALYSIS ON THE CURRENT SITUATION OF DISTANCE EDUCATION 

GRADUATE PROGRAMS IN UNIVERSITIES IN TURKEY 

 

Öğr.Gör. Erkan TAŞDEMİR 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr.Gör. Canan ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr.Gör. Murat ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

 
Özet 

Son yüzyılda teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler giderek günlük yaşamın bir 

parçası haline gelmiştir. Buna bağlı olarak günümüzde eğitim ve öğretim teknolojilerinde de ciddi 

gelişmeler yaşanmaktadır. Zaman ve mekândan bağımsız eğitim öğretim fikri eğitimin sınıflardan 

çıkarak önceleri DVD, VCD gibi kayıttan izleme uygulamalarına ardından masaüstü bilgisayarlara, 

dizüstü bilgisayarlara ve son zamanlarda tablet, akıllı telefon gibi mobil aygıtlara girmesine sebep 

olmuştur. Bu noktada bir konuya ilgi duyan ve eğitim almak isteyen ve zaman mekân sıkıntısı 

bulunan bireyler uzaktan öğretim programlarını tercih etmeye başlamışlardır. Uzaktan eğitimin bu 

boyutunu fark eden ve geliştirmek isteyen üniversiteler kendi bünyelerinde öncelikle bazı dersleri 

uzaktan eğitimle sunmayı tercih etmiş ve ardından bunu bir programa dönüştürmeyi uygun 

görmüşlerdir. 

Öncelikle bu çalışma içerisinde Uzaktan eğitim kavramın temel çerçevede ele alınacak ve ardından 

2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 akademik yıllarına ait Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi 

verileri doğrultusunda Türkiye’deki üniversitelerin yükseklisans programlarında uygulanan uzaktan 

öğretim programlarında kayıtlı öğrenci sayıları bakımından bir incelemesi yapılacaktır. Bu inceleme 

sonucunda elde edilen neticeler sunulacak ve bu neticelere ilişkin öneriler geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Yükseklisans Programları 
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ÇALIŞANLARIN İŞ TUTUMLARI VE ÖRGÜT İKLIMI TÜRLERI ARASINDAKI 

İLIŞKININ İNCELENMESI: ADANA EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞI 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN WORK ATTITUDES AND 

ORGANIZATIONAL CLIMATE TYPES OF EMPLOYEES: SAMPLE OF ADANA 

POLICE DEPARTMENT 

 

Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR 

Çukurova Üniversitesi 

 
Özet 

Son yıllarda örgütlerin başarılı olabilmeleri yönünde yapılan araştırmalar, örgüt çalışanlarının iş 

tutumları ve çalışma ikliminin üzerine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda çalışanların iş tutumları ile 

örgüt iklim ilişkisi araştırılmaya değer bir konudur. 

Bu çalışmanın amacı, çalışanların iş tutumları ve örgüt iklimi türleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Tarama modelinde ilişkisel ve nicel olan çalışmanın örneklemini 1337 emniyet çalışanı oluşturmuştur. 

Çalışmanın verileri BİLİR (2005) tarafından geliştirilen "Örgütsel İklimi Ölçeği" ile toplanmıştır. 

Çalışanların iş tutumları olarak; iş doyumu ve örgütsel bağlılık, örgütsel iklim türleri olarak bürokratik 

iklim, destekleyici iklim ve yenilikçi iklim ele alınmıştır. 

Çalışmanın bulgularında; iş doyumu ile destekleyici, yenilikçi ve bürokratik iklim türleri, örgütsel 

bağlılık ile yenilikçi ve bürokratik iklimin ilişkili olduğu görülmüştür. En yüksek ilişkinin iş doyumu ile 

destekleyici iklim arasında olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, algılanan destekleyici iklimin iş doyumu üzerinde belirleyici olabileceği ifade edilebilir. 

Bu bağlamda örgütlerde destekleyici iklim yaratılması çalışanların iş doyumunu olumlu etkileyebilir. 

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, örgütsel bağlılık, destekleyici iklim, yenilikçi iklim, bürokratik iklim. 

Abstract 

Studies in recent years for successful organizations emphasize upon work attitudes and work climate of 

employees in organizations. In regard with this, the relationship between work attitudes and 

organizational climate of employees worth to study. 

The aim of this study is to investigate the relationship between work attitudes of employees and 

organizational climate types. 

The sample of this research which is designed as relational and quantitative is composed of 1337 

people from police department. The data of this research were gathered through organizational 

climate scale developed by BİLİR (2005). Job satisfaction and organizational commitment as work 

attitude of employees and bureaucratic climate, supportive climate and innovative climate as 

organizational climate have been examined. 

In the findings of the study, there is a relationship between job satisfaction and supportive, innovative 

and bureaucratic climate types. It is determined that the highest relationship is between job satisfaction 

and supportive climate. 

As a result, it can be stated that perceived supportive climate is determinant on job-satisfaction. Thus, 

creating supportive climate in organization can affect employees’ job-satisfaction positively. 

Keywords: Job satisfaction, organizational commitment, supportive climate, innovative climate, 

bureaucratic climate. 
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CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE ÖĞRETİMİ 

ANLAYIŞIMIZ ÜZERİNE 

 

Yrd. Doç. Dr. Faruk MANAV 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 
Özet 

Ülkemizde cumhuriyetin ilanından bu yana ortaöğretim kademesinde felsefe dersine ait çeşitli 

öğretim programları uygulanmıştır. Uygulanan programların yapılarında ise çoğunlukla ciddi 

ölçekte değişikliklerin gerçekleştirildiğini, hatta bazı programların bir önceki programdan neredeyse 

tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda, ortaya çıkan 

tabloda, ortaöğretim düzeyinde nasıl bir felsefe öğretimi anlayışına/yaklaşımına sahip olduğumuzu 

saptamanın oldukça zor bir iş olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Hâl böyleyken bu durumun, 

felsefe öğretimi açısından ne denli olumlu ya da olumsuz bir etkiye sebep olduğu konusu üzerinde 

durulması gereken önemli konu olarak dikkat çekmektedir. Bu düşüncelerden hareketle, 

cumhuriyetten günümüze kadar uygulanan/uygulanacak olan ortaöğretim felsefe programları 

ışığında, nasıl bir felsefe öğretimi anlayışına sahip olduğumuzu tespit etmeyi amaçlayan ve nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizini benimseyen bu çalışmada, uygulan ve uygulanacak 

olan tüm felsefe programları mercek altına alınarak, programların yapıları tespit edilecek ve tarihsel 

süreçte yaşanan değişme ve gelişmeler gözler önüne serilerek, nasıl bir felsefe öğretimi anlayışına 

sahip olduğumuz değerlendirilecektir. Yapılacak olan bu değerlendirmede, tarihsel süreçteki 

gelişmeler dışında dikkate alınacak bir diğer önemli husus ise literatürde yer alan felsefe öğretimi 

yaklaşımları (felsefe tarihi, sistematik felsefe, vb.) olacaktır. Böylelikle uygulanmış olan felsefe 

programlarından hangilerinin hangi yaklaşıma göre hazırlandıkları da tespit edilerek, ortaöğretimde 

felsefe öğretimi anlayışımızın portresi çıkarılmış olacaktır. Elde edilen bulgulardan hareketle, tespit 

edilen olası sorunlara bazı çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu sayede çalışmanın ilgili literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe öğretimi, öğretim programı, felsefe tarihi, sistematik felsefe. 
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2017 FELSEFE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Faruk MANAV 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 
Özet 

Eğitimin bir sosyalleştirme aracı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin 

mensubu oldukları kültüre adaptasyonları ve içinde bulundukları toplumun temel değerlerine vâkıf 

olmaları gibi durumların gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, okullarda verilen 

derslerin bir konu alanını öğretmekten de öte, aslında toplumsal bir ödeve aracılık etmeleri 

gerekliliği belirginleşmektedir. İşte bu gerekliliğin önemine işaret eden değerler eğitimi, her ders 

kapsamında geçerliliğini koruması gereken, bir bakıma bireyleri insanî açıdan geliştirmeye aracılık 

eden önemli bir süreçtir. Bu düşünceden hareketle felsefe dersinin de bu süreçte nasıl bir işlevi 

olduğunun/olması gerektiğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bunu sağlayacak önemli 

unsurlardan biri de kuşkusuz ki, öğretim programıdır. Bu çalışmanın amacı da, ülkemizde 2017 yılı 

itibariyle kabul edilen ve önümüzdeki yıllarda uygulanmaya başlanacak olan felsefe dersi öğretim 

programında yer verilen değerlerin ve bu değerlere yönelik olarak verilen dikkat edilmesi gereken 

hususların değerler eğitimine ne denli katkı sunabileceğini ortaya çıkarmaktır. Böylelikle bu yeni 

programın değerler eğitimi açısından nasıl bir konuma sahip olabileceği gün yüzüne çıkarılmış 

olacaktır. Bunu yaparken, öncelikle programda yer verilen değerler ve değerlere ilişkin tutum ve 

davranışların programın kazanımlarıyla uyuşup uyuşmadıklarına bakılacaktır. Daha sonra değerlere 

ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususların bir değerlendirmesi yapılarak, programın nasıl bir 

değerler eğitimi düsturuna sahip olduğu tespit edilecektir. Çalışma henüz tamamlanmamış bir 

çalışma olduğundan elde edilen bulgular ve varsa olası sorunlara çözüm önerileri, sunum esnasında 

paylaşılacaktır. Çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış olup, bulgular doküman analizi 

yöntemi ile tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, felsefe öğretimi, 2017 felsefe dersi öğretim programı, değer. 
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SOME SPECIES IDENTIFIED IN NATURAL ECOSYSTEMS OF THE GENUS 

PHYLLOSTICTA PERS. 

 

Assoc. Prof. Dr. Faruk SELÇUK 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Almost all species of Phyllosticta Pers. developed on the leaves as a evident spot, and the spot is 

generally rounded that occurs the result of the killing and decolourisation of the tissue by the 

mycelium. Fructification form is Pycnidium that growth under epidermis. The result of field 

investigation identified species given below: Phyllosticta alni-glutinosae P. Syd., Ph. aquifolii 

Allesch., Ph. associata Bubák, Ph. auerswaldii Allesch., Ph. briardi Sacc., Ph. caricae C. Massal., 

Ph. carpinea Sacc., Ph. cinerea Pass., Ph. concentrica Sacc., Ph. cunninghamiae Allesch., Ph. 

destructiva Desm., Ph. fagi Oudem., Ph. fagicola Ellis & Morgan, Ph. fici-caricae Rothers, Ph. 

haynaldii Sacc. & Roum., Ph. hedericola Durieu & Mont., Ph. hypoglossi (Mont.) Allesch., Ph. 

italica Montemart., Ph. juglandis (DC.) Sacc., Ph. maculiformis Sacc., Ph. osteospora Sacc., Ph. padi 

Brunaud, Ph. quercus Sacc. & Speg. and Ph. sycophila Thüm. 

Keywords: Biodiversity, Microfungus, Phyllosticta, Pycnidium. 
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SOME SPECIES IDENTIFIED IN NATURAL ECOSYSTEMS OF THE GENUS PHOMA 

SACC. 

 

Assoc. Prof. Dr. Faruk SELÇUK 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Members of the Phoma Sacc. genus that mostly saprotrophs and some species parasites, cause 

necrosis and rotting and falling leaves. Fructification form is Pycnidium that covered by the 

epidermis or periderm, then erumpen, membranaceous or subcoriaceous, globose or depressed, 

glabrous, without a distinct or prolonged beak, but with a small ostiole which may be simply 

impressed, but is more often papillate. Conidia oblong or ovoid, more rarely fusoid or subcylindrical, 

seldom globose. The result of field investigation identified species given below: Phoma cornicola 

D. Sacc., P. diospyri Sacc., P. endoleuca Sacc., P. glomerata (Corda) Wollenw. & Hochapfel, P. 

hariotiana G. Winter, P. microsperma Preuss, and P. urens ellis & Everh. 

Keywords: Biodiversity, Microfungus, Phoma, Pycnidium. 



74 |ISMS-III Abstract Book 
 

 

 

 
 

SOME SPECIES IDENTIFIED IN NATURAL ECOSYSTEMS OF THE GENUS 

DIPLODIA FR. 

 

Assoc. Prof. Dr. Faruk SELÇUK 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Diplodia amphisphaerioides Pass., D. buxicola Sacc., D.juglandina G.H. Otth, D. juglandis (Fr.) Fr., 

D. mamillana Fr., D. nucis Brunaud, and D. tiliae Fuckel species were identified during the studies 

on the natural ecosystems in the Eastern Black Sea region and in the Central Anatolia region that 

belong to xylothroph Diploia Fr. genera. The members of Diplodia, which have a picnidial 

fructification structure that is at first covered by epidermis, then erumpent, subglobose, mostly 

papillate, thich walled. Conidia one septate, brown, often with a large guttule in each loculus 

especially when young. 

Keywords: Biodiversity, Diplodia, Microfungus, Pycnidium. 
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ORBITAL CELLULITE RELATED WITH THE EYE COVERAGE 

 

Fatma KAYA 

Ahi Evran University 

Ali KURT 

Ahi Evran University 

 

Abstract 

Orbital cellulitis is the infection that holds the back of the orbital septum. Infection of orbital tissues 

can be seen at any age, but it is an important clinical condition that is more common in children's 

age group. The complications that do not even see and even life threatening can be diagnosed and 

treated as soon as possible. Orbita may develop after infection of the neighboring structures. There 

is a clinical picture on the covers and in the character with redness in the eyes, decrease in visual 

acuity, limitation of eye movements, chemosis, deterioration of pupil light reactions, orbital pain 

and proptosis. In this report, a case of orbital cellulitis developed after a 9 year old male patient who 

did not start antibiotherapy after eyelid crossing. The patient underwent intravenous antibiotics and 

drainage followed by orbital cellulite. It should be noted that oral antibiotics should be initiated in 

cases of eyelid incision, especially in cases where the mouth flora may be present, as in our case. 

Keywords: child, orbital cellulite, trauma 
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COMPARISON OF SOME SERUM ELEMENT LEVELS IN MALNUTRITIONAL AND 

NON-CHILDREN'S CHILDREN 

 

Fatma KAYA 

Ahi Evran University 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

Çiğdem ER ÇALIŞKAN 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Malnutrition is common in childhood. It is reported that 15-35% of infants and young children have 

nutritional problems. The most common nutritional difficulties are inadequate eating, refusing some 

types of food, inappropriate behavior at meal time and strange eating habits. In most children, 

nutritional problems are mild and temporary, but some children may persist. Diagnosis and treatment 

of early childhood nutritional problems are important because of their frequent appearance as well 

as their physical and mental retardation in the child and their connection with various behavioral 

problems. Nutritional disorders are biopsychosocial problems arising from physical, physiological, 

psychological and social factors. Inadequate and unhealthy nutrition reduces zinc and copper intake 

in nutrients. Because of this, deficiencies of zinc, copper and iron are common in childhood and 

there is little awareness of this deficiency. Malnutrition risk increases in children with trace element 

deficiency. In this study, malnourished and non malnourished children; to determine whether 

malnutrition is related to serum copper and zinc levels, and to establish awareness in malnutrition 

treatment. 

Keywords: malnutrition, child, copper, zinc 
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SERUM ELEMENT LEVELS IN CHILDREN WITHIN ENTERAL NUTRITION OR 

NON-ENTERAL NUTRITION MALNUTRITION 

 

Fatma KAYA 

Ahi Evran University 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

Çiğdem ER ÇALIŞKAN 

Ahi Evran University 
 

Abstract 

Malnutrition is common in childhood. The evaluation of the child's nutritional status is the main 

parameter and the weight, height and head circumference are measured at specific intervals and 

marked on the reference curve. Acute malnutrition is considered if the weight relative to the dye is 

less than five percentile from the standard curves. The fact that both height and weight are low often 

suggests chronic malnutrition. The most common nutritional difficulties are inadequate eating, 

refusing some types of food, inappropriate behavior at meal time and strange eating habits. In most 

children, nutritional problems are mild and temporary, but some children may persist. Diagnosis and 

treatment of early childhood nutritional problems are important because of their frequent appearance 

as well as their physical and mental retardation in the child and their connection with various 

behavioral problems. Inadequate and unhealthy diet reduces zinc and copper intake in nutrients. 

Because of this, deficiencies of zinc, copper and iron are common in childhood and there is little 

awareness of this deficiency. Malnutrition risk increases in children with trace element deficiency. 

In some cases, enteral nutrition solutions containing trace elements can be started to increase weight 

gain in children. Enteral nutrition solutions are not started in patients with good oral intake. In this 

study, malnourished enteral nutrition was initiated and malnourished enteral feeding was not started; 

serum copper and zinc levels. 

Keywords: child, malnutrition, enteral nutrition 
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RELATIONSHIP BETWEEN SERUM ELEMENTS LEVELS AND ANEMIA IN 

CHILDREN 

 

Fatma KAYA 

Ahi Evran University 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

Çiğdem ER ÇALIŞKAN 
Ahi Evran University 

 

Abstract 

Anemia is common in childhood. Anemia is the number of erythrocytes or hemoglobin levels below 

normal. It is a common occurrence in pediatrics practice that oxygen transport by tissues to 

hemoglobin is inadequate. It's not a disease alone, it's a finding. Therefore, identification and 

treatment of the underlying disease is very important. Zinc and copper deficiency are common in 

pediatric patients and have little awareness. Lack of some trace elements and vitamins causes 

difficulties in metabolism in children. In this study, it was aimed to raise awareness in the anemia 

treatment by determining the relationship of the anemia with serum copper, zinc and iron levels in 

children. 

Keywords: Anemia, child, copper, zinc 
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İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN DİN VE TOPLUM ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ 

ISMAIL HAKKI BALTACIOGLU’S THOUGHTS ON RELIGION AND SOCIETY 

Arş. Gör. Dr. Fatma KENEVİR 

Ankara Üniversitesi 

 
Özet 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, din sosyolojisinin kurumsallaşmasından önce çeşitli dergilerde basılmış 

olan yazılarıyla bu alana katkıda bulunmuş önemli bir düşünürdür. İslam’ın ekonomi anlayışını 

sosyolojik açıdan ele alıp değerlendirmesi bir ilk kabul edilebilir. Sosyolojik görüşlerinde, Emile 

Durkheim ve Ziya Gökalp’ten etkilenmiştir. Eserlerinde, Bergson ve Durkheim’in zıt görüşlerini 

birleştirmeye çalışmıştır. Baltacıoğlu, bütün toplum kurumlarının, geleneği meydana getiren din, dil 

ve sanat kurumlarından doğduğunu ve geleneklerin toplumun en önemli gerçeği olduğunu savunur. 

Ona göre milli olanın içinde dini olan da vardır ve milli kaynaklardan kopmadan gerçekleşecek olan 

bir batıllaşmayı savunmuştur. Baltacıoğlu, Kur’an tercümesi hazırlamış ve dini konularda 

hazırladığı yazılarıyla din alanında reformist fikirleri savunmuştur. Böylece hem determinist hem 

pozitivist bir sosyolog olan Baltacıoğlu, metafizik ve pozitivizmi uzlaştırmaya çalışmıştır. Çünkü 

ona göre milli hayatın oluşumunda ve gelişiminde din, birincil unsurdur. O, dinin ampirik deneylerin 

konusu değil, manevi bir gerçeklik olduğunu belirtirken, dinin yaşanmasının bir inceleme konusu, 

bir bilim konusu olduğunu savunur. Din sosyolojisi de dini, bir sosyal varlık olarak, bir kurum olarak 

inceler. Ona göre din, insanın bütün benliğini saran bir şuurdur. Dinin araştırma konusu olarak, 

dışarıdan kavranılarak, gözlemlenerek anlaşılacak bir gerçeklik olmadığını da söyler. Bu anlamda 

sosyolojinin dini ele alışını yetersiz bulur. Sosyoloji için din, toplum kurumlarından biridir ve dini 

ele alışı da bu doğrultuda kuru ve katıdır. Dini içinden değil, kalıbı ile dışından görür. Ancak dini 

içinden anlamak, duymak gerekir. Ancak bu şekilde din kavranılabilir. Dinin, bu anlamda 

politikadan ayrı, ilmi, objektif ve akademik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini savunur. 

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Toplum, İsmail Hakkı Baltacıoğlu. 
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BİZANS KAYNAKLARINDA YANOŞ HUNYADİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ferhan KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU 

Trakya Üniversitesi 

 

Özet 

Yanoş Hunyadi Eflak kökenli Voyk ile Macar aristokrasinin alt sınıfına mensup bir hanımın çocuğu 

olarak 1407 yılında doğmuştur. Çocukluk yıllarını babasının idaresi altında bulunan 

Transilvanya’nın Hunyad bölgesinde geçirmiş ve erken yaştan itibaren askeri eğitim almıştır. 

Gençlik yıllarında, Macar Kralı Sigismund ile yakınlıkları olan ünlü condottiere Filippo degli 

Scolari ve Sırp Despotu Stefan Lazarevic’in mahiyetinde bulunmuştur. 1428 yılında Sigismund’un 

hizmetine giren Hunyadi Venedik-Milano Savaşına katılarak yanlarında savaştığı Nicolo Piccinnino 

ve Francesco Sforza’dan askeri taktik konusunda bilgisini geliştirme imkânı bulmuştur (1431-1433). 

Ayrıca Hunyadi Hussit’lere karşı savaşmış ve daha sonra Osmanlılara karşı yürüttüğü savaşlarda 

kullanacağı wagenburg taktiğini tecrübe etmiştir (1436). 

Hunyadi, 1441 yılında Macar Kralı Ladislas tarafından Belgrad ve Transilvanya idareciliğine yani 

Balkanlarda Türk ilerleyişine karşı duracak birinci hattın savunmasıyla görevlendirilmiştir. 1441- 

1442 yıllarında Mezid Bey ve Şahabeddin Paşa karşısında elde ettiği zaferler Hunyadi’nin ününün 

ve zenginliğinin artmasında etkili olduğu gibi bir Haçlı Seferi düzenlenmesi yönündeki çabalara da 

ivme kazandırmıştır. Tarih yazımında “Uzun Sefer” olarak anılan İzladi Savaşı’nda Hunyadi’nin 

komutanlığını yaptığı Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetleri karşısında üstünlük sağlayamamıştır fakat 

Sultan’ın damadı Mahmud Bey’in esir alınması ve II. Murad’ın Macarlarla yaptığı Edirne Anlaşması 

Batıda savaşın bir “zafer” olarak algılanmasını sağlayan gelişmeler olmuştur. Netice itibariyle 

yeniden harekete geçen Haçlı ordusu Varna’da 10 Kasım 1444’te ağır bir yenilgiye uğramıştır. 

Macaristan’da kral naipliğine getirilen (1446) Hunyadi, Arnavutluk’ta İskender Bey isyanından 

istifade etmek istemiş ve topladığı orduyla II. Murad’ın karşısına çıkmıştır. Ancak II. Kosova Savaşı 

da (Kasım 1448) Macarların yenilgisiyle sonuçlanmış ve Hunyadi’nin Macaristan’daki etkinlik ve 

itibarının azalmasına neden olmuştur. Böylece Hunyadi 1453’te Bizanslılara etkin bir destek 

sağlayamamış ancak 1456 yılında Fatih Sultan Mehmed’in kuşattığı Belgrat’ın savunmasını idare 

ederek kendi adına bir zafer kazanmıştır. 

15. yüzyılda Balkanlarda Türk ilerleyişi karşısında yürütülen mücadelenin liderliğini yürüten 

Hunyadi’nin hayatı ve faaliyetleri aynı dönemde yaşamış Bizanslı yazarların ilgisini çekmiştir. 

Bildiride Bizanslılar tarafından yazılmış Yunanca kaynaklardaki Hunyadi ile ilgili bilgiler 

karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve anlatılar tarihsel boyutuyla değerlendirilecektir. Ayrıca 

“Bizans Dünyasında” Hunyadi algısı incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yanoş Hunyadi, Bizans, Osmanlı, Balkanlar, Haçlılar 
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Arş. Gör. Ahmet EGE 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Ergenlik dönemindeki sosyalleşme süreçlerinde korku ve endişeye yatkınlık, çekingen kişilik 

yapısıyla, davranışsal ketlenmeye yol açabilir. Bu kişilerde ortaya çıkan, sosyal etkileşimden 

kaçınma davranışı ve asosyal kişilik yapısı, yaşam kalitesinde önemli bir düşüş meydana getirir. 

Sosyal hayattan izolasyon, eve kapanma ve sanal ilişkilere bağımlılık geliştirme gibi davranışlarla 

kimlik kazanan Hikikomori, son yıllarda Japonya'da en çok konuşulan sosyal meselelerden biridir. 

2010 yılında Japonya Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan araştırmanın sonuçları, bu 

fenomenin Japon gençleri arasında hızla yayıldığını ortaya koymaktadır. Oxford İngilizce 

Sözlüğü’nde "Japonya'da toplumsal temastan anormal kaçınma; akut sosyal çekilme; ergenlik 

çağındaki erkekler arasında sosyal geri çekilme, kapanma davranışı'' olarak tanımlanan 

Hikikomori’nin zihinsel bir hastalık olarak değerlendirilmesinde, etiketleme konusuna dikkat 

edilmesi önerilmektedir. Bunun bir hastalık ya da tipoloji olmadığı, farklı çalışmalarda 

vurgulanmaktadır. Hikikomori fenomeninin kendisi bir patoloji olarak değerlendirilmezken, geri 

çekilme sürecinin uzamasının farklı patolojilere sebep olduğu belirtilmektedir. 

Şizofreni hastalığında ortaya çıkan sosyal izolasyonla karıştırılmaması gereken Hikikomori’nin, 

sosyal beklentiler ile bireyin benlik algısı ve benlik inşası arasında istendik uyumun meydana 

getirilememesi nedeniyle deneyimlendiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, patolojik olmayan ve 

en az altı ay süren bir sosyal çekilme davranışı olarak tanımlamak doğru olacaktır. Yapılan 

çalışmalarda, Hikikomori fenomeninin farklı toplumlarda ve kültürlerde de gözlemlendiği ortaya 

konulmuştur. Ancak değişen toplum ve aile yapıları, bu fenomenin deneyimlenmesinde 

farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada Hikikomori fenomeninin tartışılması amaçlanırken, özellikle ergenlik ve genç 

yetişkinlik döneminde yaşanan sosyal izolasyon deneyiminin ülkemizdeki yansımalarına yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hikikomori, Sosyalleşme süreçleri, Sosyal izolasyon, Akut sosyal çekilme, 

Asosyal kişilik yapısı. 
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A NEW LOG-BILINEAR MODEL FOR ANALYSING TRAFFIC ACCIDENT NUMBERS 

WITH MONTH EFFECT 

TRAFİK KAZA SAYILARININ ANALİZİ İÇİN AY ETKİSİNİ İÇEREN LOGARİTMİK 

DOĞRUSAL MODEL 

 

Dr. Funda KUL 

Hacettepe University 

 
Abstract 

Traffic accidents are one of the most important problems in Turkey, especially for non-life insurance 

companies . Box and Jenkins models are widely used to model traffic accident numbers in the 

literature. However, these models are designed to model real-valued variables whereas traffic 

accident numbers are integer-valued variables and do not exist month effect. 

In this study a new log-bilinear model with month effect has been has been developed and fitted 

monthly traffic accident numbers from 1977 to 2016 for Turkey. As a result, constructed model 

gives better results than Box and Jenkins models according to some well-known comparison 

criterias. 

Keywords: Accident count, Time series. 

Abstract 

Trafik kazaları, özellikle hayat dışı sigorta şirketleri için, Türkiye'deki en önemli sorunlardan 

birisidir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde trafik kaza sayılarının modellenmesinde Box 

ve Jenkins modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modeller reel değerli değişkenler için 

oluşturulmuşken trafik kaza sayıları tam sayı değerli değişkenlerdir ve ay etkisini içermemektedir. 

Tam sayı değerli değişkenlerin modellenmesi için ay etkisini içeren yeni bir logaritmik doğrusal 

model oluşturulmuş ve Türkiye için 1977-2016 yılları arasında gerçekleşmiş aylık trafik kaza 

sayılarına uygunlaştırılmıştır. Sonuç olarak, bazı bilinen karşılaştırma kriterlerine göre, oluşturulan 

modelin Box ve Jenkins modellerine göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kaza Sayıları, Zaman Serileri. 

JEL Kodu: C14, C22, C51 
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MODELING THE DETERMINANTS OF TIME-TO-AGE AT FIRST MARRIAGE IN 

TURKEY 

TÜRKİYE’DE İLK EVLENME YAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

MODELLENMESİ 

 

Dr. Funda KUL 

Hacettepe University 

 
Abstract 

Time-to-age at first marriage is an important part of calculation compensation for loss of support. 

This study aims to model the determinants of time-to-age at first marriage in Turkey. The data is 

taken from TUIK ( Turkish Statistical Association). Independence χ2-test statistic and regression 

analysis reveal that education level and region have highly significant impact on age at first 

marriage. Estimated time-to-age first marriage is given for different risk classification. 

Keywords: Time-to-age at first marriage, regression. 

Özet 

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamasında ilk evlenme yaşı önemli bir etkendir. Bu 

çalışmada, Türkiye’de ilk evlenme yaşını etkileyen faktörlerin modellenmesi amaçlanmıştır. Veri 

kümesi TUIK’ten alınmıştır. Bağımsız ki-kare test istatistiği ve regresyon analizine göre, eğitim 

seviyesi ve yaşanılan bölgenin ilk evlenme yaşına etkisinin önemli olduğu görülmüştür. Farklı risk 

sınıfları için ilk evlenme yaşı tahminleri verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlk evlenme yaşı, regresyon. 

JEL Kodu: C14, C22, J11. 
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BİYOKÖMÜR VE AHIR GÜBRESİ UYGULAMALARININ TOPRAKTAKİ CO2 

ÜRETİMİ ve BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF BIOCHAR AND ANIMAL MANURE APPLICATION ON 

CO2 PRODUCTION AND SOME SOIL PROPERTIES 
 

Yrd.Doç. Dr. Funda IRMAK YILMAZ 

Ordu Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. Y. Alpaslan ERGÜN 

Ordu Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada geniş C/N oranına sahip olan biyokömürün hayvan gübresi ile birlikte farklı dozlarda 

uygulanan toprakta yetişen domates (Lycopersicum esculentum Mill) CO2 oluşumu, mikrobiyal 

biyomas, diğer toprak özellikleri ile ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Deneme domates 

bitkisinin yetiştirileceği her saksıda 3 kg toprak ile fındık biyokömürünün 0 – 5 – 10 – 15 – 20 

ton/ha ve olgunlaşmış ahır gübresinin 5 – 10 – 20 ton/ha dozlarının oransal olarak karıştırılmış ve 9 

tekrarlı olmak üzere tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür. Deneme de uygulama 

konuları: kontrol, BK5+AG5, BK5+AG10, BK5+AG10, BK10+ AG5, BK10 +AG10, BK15 + AG5, BK15+ 
AG10, BK20, AG20 şeklindedir. 

Biyokömür ve ahır gübresi uygulamaları toprağın CO2 üretimi, mikrobiyal biyomas karbonunda 

artışa sebep olmuş ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Toprakların biyolojik 

analizlerinde en etkili doz her parametre de değişmekle birlikte, biyolojik özellikleri artıran dozlar 

BK5+AG5, BK15+AG5 , BK20 ve AG20 dozları olduğu belirlenmiştir. 

Deneme sonucunda biyokömür ve ahır gübresi uygulamalarının toprakların organik madde içerikleri 

ile başta azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) olmak üzere alınabilir makro ve mikro element 

içeriklerini artırdığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahır gübresi, besin elementi, biyokömür, enzim aktivitesi, mikrobiyal aktivite, 

Lycopersicum esculentum mill. 

 
 

Abstract 

 

In this study, of tomatoes (Lycopersicum esculentum Mill) plant grown in different doses with 

biochemical animal fertilization with wide C / N ratio, CO2 formation, microbial biomass, other soil 

properties to determine. Trial tomato plants of hazelnut biochar with 3 kg of soil in each pot to be 

grown 0-5 - 10 - 15 to 20 ton / ha and the matured animal manure 5 to 10 - 20 tons / ha of proportion 

stirred and 9 repeating including randomized plot design The experimental design It was conducted. 

Trial implementation issues as well: BK5 + AG5, BK5 + AG10, BK5 + AG10,BK10+ AG5, BK10 

+ AG10, BK15 + AG5, BK15 + AG10, BK20, is in the form AG20. 

Biochar and anımal manure applıcatıon were found to be statistically significant (p <0.01) due to 

the increase in soil CO2 production, microbial biomass carbon,.The most effective dosages for soil 

biological analyzes were determined to be those doses BK5 + AG5, BK15 + AG5, BK20 and AG20, 

which increase the biological properties, while change the parameters. 

As a result of the experiment, it was observed that the applications of biochar and stall fertilization 

increased the available macro and micro element contents, mainly nitrogen (N), phosphorus (P) and 

potassium (K) It has been determined. 

 

Keywords: Animal manure, nutrient, biochar, enzyme activity, microbial activity, Lycopersicum 

esculentum mill. 
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TASARRUF POLİTİKALARINDA AHLAKİ TEHLİKE SORUNU: TÜRKİYE’DE 

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ 

THE MORAL HAZARD PROBLEM IN SAVING POLICIES: THE EXAMPLE OF 

COMPULSORY INDIVIDUAL PENSİION SYSTEM IN TURKEY 

 

Öğr. Gör. Gazi POLAT 

Ahi Evran Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ethem MERDAN 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Finansal piyasalarda oluşan asimetrik bilgiler piyasaların hem yüksek riskli çalışmasına, hem de 

etkin çalışamamasına sebep olmaktadır. Özellikle uygulanan tasarruf politikalarında belirli bir amaç 

için kurulan fonların, amacı dışında kullanılması uygulanan politikaları başarısızlığa uğratmış ve 

ekonomik faaliyetlerde daralmaya yol açmıştır. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanmakta olan Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde 

meydana gelen kayıplarda Ahlaki Tehlikenin etkisini belirlemektir. Çalışma bireysel emeklilik 

sistemini uygulayan kurum ve kuruluşlara yaşanan kayıpların sebeplerini ortaya koyması açısından 

önemlidir. Bu çalışmada ilk olarak finansal piyasalar için önemli olan Ahlaki Tehlike sorunu ve 

Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalarda Ahlaki Tehlikenin etkisinden bahsedilmiştir. 

Çalışmanın evreni Kırşehir kamu çalışanları olarak belirlenmiştir. Çalışma da anket uygulanarak 

veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda Ahlaki Tehlikenin Bireysel Emeklilik Sistemine olumsuz 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilip yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Tasarruf Politikaları, Ahlaki Tehlike, Bireysel Emeklilik 

Sistemi. 

Abstract: Asymmetric information that occurs in financial markets causes markets both to operate 

at high-risk and not to work effectively. The use of funds established for a particular purpose, 

especially outside of purpose, in the implemented saving policies has failed the applied policies and 

led to a contraction in economic activities. 

The aim of this study is to determine the impact of Moral Hazard on losses that occur in the 

Compulsory Individual Pension System implemented in Turkey. The study is important in terms of 

exposing the causes of losses to the institutions and establishments that implement the individual 

pension system. This study first mentions the moral hazard issue which is important for financial 

markets and the effect of moral hazard on the economic policy applied in Turkey. The universe of 

the work was identified as the public employees in Kırşehir. In the study, data were collected by 

applying questionaire. As a result of the study, it was determined that moral hazard had a negative 

effect on the private pension system. The findings were evaluated and interpreted. 

Keywords: Financial Markets, Saving Policy, Moral Hazard, Individual Pension System 
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YAŞLILARDA DÜŞME SIKLIĞI, İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE GÜNDÜZ UYKULULUK 

DURUMU İLE İLİŞKİSİ 

FALL INCIDENCE IN THE ELDERLY, RELATED RISK FACTORS, AND ITS 

RELATION TO DAYTIME SLEEPINESS 

 

Yrd. Doç. Dr. Gökçe DEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi 

Zeynel Abidin ERBESLER 

Ahi Evran Üniversitesi 

Tufan ULCAY 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Amaç: Bu çalışmada yaşlı bireyler arasında düşme sıklığı, risk faktörleri ve gündüz uykuluk durumu ile 

ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç yöntem: Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma 800 yaşlı ile yapılmıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış sosyodemografik-ekonomik, düşme, uyku 

özelliklerini değerlendiren anket formu ve Epworth Sleepiness Scale (ESS) kullanılmıştır. İstatistiksel 

analizlerde sayı, yüzde, ki kare ve lojistik regresyon analizi (enter metodu) yöntemlerinden 

yararlanılmıştır. 

Bulgular: Yaşlıların düşme sıklığı %51.2 olarak bulunmuştur. Lojistik regresyon analizine göre düşme 

için risk faktörleri 75 yaş ve üzerinde olma, bekar ve dul olma, görme sorunu yaşama ve yürüme 

yardımcısı kullanımıdır. Yaşlılarda 22.00’dan sonra uyuyan, sabah 08:00 ve öncesinde uyanan, uykuya 

dalma sorunu, gece uyanma sorunu ve gündüz uykululuk durumu yaşayanlarda diğer gruplara göre düşme 

durumunun daha fazla yaşandığı ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Fakat uyku ile ilgili özelliklerin ve gündüz uykululuk yaşamanın yaşlıların düşmeleri bakımından risk 

faktörü olmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Yaşlılarda düşmenin yaygın bir sorun olduğu; düşmeyi bireysel özellikler, alışkanlıklar, sağlık 

düzeyi ve uyku ile ilgili özelliklerin etkilediği belirlenmiş olmasına rağmen gündüz uykululuk durumu 

yaşamanın önemli bir risk faktörü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yaşlı, düşme, risk faktörleri, uyku bozuklukları 

Abstract 

Objective: This study aimed to evaluate fall incidence in the elderly, the risk factors, and its association 

with daytime sleepiness. 

Materials and methods: This cross-sectional study was conducted with 800 elderly people. Data was 

collected by administering a questionnaire prepared by the researchers to evaluate sociodemographic- 

economic status and fall and sleep characteristics of the participants; in addition, the Epworth Sleepiness 

Scale (ESS) was used to collect data. Number, percentage, chi square and logistic regression analysis 

(enter method) methods were used in the statistical analysis. 

Results: The fall incidence in the elderly was found to be 51.2%. According to the logistic regression 

analysis, the risk factors for falls include being ≥75 years old, being single/widowed, experiencing visual 

problems, and using walking aids It was observed that the elderly who slept after 10:00 pm and awoke 

before 8:00 am experienced difficulty while falling asleep, woke up in the middle of the night, and 

experienced daytime sleepiness; these participants experienced more falls than the others, and the 

difference was statistically significant (p < 0.05). However, sleep characteristics and daytime sleepiness 

were not found to be risk factors for fall incidence in the elderly. 

Conclusion: Falls are a common problem in the elderly; although individual characteristics, habits, health 

level, and sleep-related characteristics were found to affect falls, daytime sleepiness was not found to be 

an important risk factor. 

Keywords: Aged, falls, risk factors, sleep disorders 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI PREVALANSI VE BEDEN 

KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ 

PREVALENCE OF INTERNET ADDICTION AND ITS ASSOCIATION WITH BODY 

MASS INDEX AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Yrd. Doç. Dr. Gökçe DEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi 

Makbule TOKUR KESGIN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 
Özet 

Amaç: Bu çalışmada devlet liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasındaki internet bağımlılığı 

prevalansı ve beden kütle indeksinin ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma 2777 lise öğrencisiyle yapılmıştır. Veriler, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve Young (1998) tarafından geliştirilen internet 

bağımlılığı ölçeği ile toplanmış, öğrencilerin beden kütle indeksini belirlemek için boy ve kilo 

ölçümleri yapılmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, ortanca, ki kare, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve t Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Öğrencilerin internet bağımlılığı prevelansı %1.9 olup, %66.8’i normal Beden Kütle 

İndeksine sahiptir. Öğrencilerden 14-16 yaş arasında olan, mutfağında televizyon olan, yemekte 

televizyon izleyen, yemeğini bilgisayarın yanında yiyen, televizyon ve internetin yeme davranışını 

etkilediğini düşünen ve boy kilo oranından memnun olmayan öğrencilerde internet bağımlılığının 

daha yaygın olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Aynı zamanda öğrencilerin okul başarısının kötü ve iyi 

olması, anne ve baba eğitim düzeyinin yüksek olması, annenin çalışıyor olması ve kendisini zayıf 

ve kilolu algılaması internet bağımlılığını artırmaktadır. 

Sonuç: Öğrencilerin bazı sosyodemografik ve davranışsal özellikleri ile boy kilo oranından 

memnuniyetleri internet bağımlılığını artırmaktadır. Gelecekte okul sağlığı hemşireliği 

uygulamalarında gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirme ve interneti uygun 

kullanmalarını öğretmeyi hedefleyen programların oluşturulması düşünülmelidir. 

Keywords: Beden Kütle İndeksi, internet, davranış, bağımlılık, öğrenci 

Abstract 

Objective: This study aimed to investigate the prevalence of Internet addiction and its association 

with body mass index (BMI) among students studying in state high schools. 

Materials-Methods: This cross-sectional study included 2777 high school students. Data were 

collected using a questionnaire prepared by researchers and an Internet Addiction Scale, height and 

weight were measured to determine the students’ BMI. The data obtained were evaluated using 

number, percentage, mean, median, chi-square test, one-way analysis of variance, and t-test. 

Results: The prevalence of Internet addiction among students was 1.9%, and 66.8% of them had 

normal BMI. In addition, Internet addiction was more prevalent among students aged 14–16 years, 

who had a television (TV) in the kitchen, who watched TV while eating, who ate while using a 

computer, who thought that TV and Internet affected eating behavior, and who were not satisfied 

with their height-to-weight ratio (p< 0.05). The other factors that increased Internet addiction were 

whether the student’s success at school was poor or good, the parents had a high education level, the 

mother worked, and students perceived themselves as underweight or overweight. 

Conclusion: Some sociodemographic and behavioral characteristics of students and their 

satisfaction with their height-to-weight ratio increased Internet addiction. In the future, school health 

nursing practices should consider creating programs with the aim of developing healthy eating habits 

among young people and teaching them the proper use of the Internet. 

Keywords: Body mass index, Internet, behavior, addictive, students 
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TÜRKİYE, TRANSFER ETTİĞİ TEKNOLOJİYİ İÇSELLEŞTİREBİLİYOR MU? 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 
Özet 

Günümüzde ülkeler, katma değeri yüksek ürünler üreterek bunları ihraç edebilecek teknolojik 

yeteneklere sahip olmak konusunda çaba sarf etmektedirler. Teknolojik yetenekler, araştırma 

geliştirme faaliyetleri, üniversite-sanayi işbirlikleri, bilim adamı ve mühendis istihdamı gibi ulusal 

düzeydeki çabalarla geliştirilebileceği gibi makine donanım alımları, emek transferi ve taklit gibi 

yollarla da geliştirilebilir. Türkiye, ulusal çabalarının yanı sıra kendi teknolojisini üretebilecek 

konuma gelinceye kadar doğrudan yabancı yatırımlar, patent, lisans ve know-how gibi yollarla 

teknoloji transfer ederek teknolojik yeteneklerini artırmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin yaptığı 

teknoloji transferlerinin teknolojik yeteneklerini geliştirebilmesi, teknolojik öğrenme becerisine ve 

teknolojinin özümsenmesine bağlıdır. 

Bu çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırım ve yüksek teknolojili ürün ithali yoluyla yapılan 

teknoloji transferi sonucunda teknolojik yetenekleri içselleştirme süreçlerinin araştırılmasıdır. Bu 

amaçla vektör hata düzeltme modeli(VECM), standart Granger nedensellik modeli ve 

genelleştirilmiş etki-tepki fonksiyonları(GIRF) kullanılmıştır. Çalışmadaki modeller, Türkiye’nin 

1978-2015 dönemine ilişkin verilerini kapsamaktadır. Bu modellerde yüksek teknoloji ithalatı ve 

net girişler şeklindeki doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere iki farklı makroekonomik değişken 

teknoloji transferini (sermaye içerilmiş teknoloji transferi) temsilen yer almaktadır. Çalışmanın iki 

temel sonucu bulunmaktadır. İlk olarak yüksek teknolojili ürün ithalatından yüksek teknolojili ürün 

ihracatına doğru uzun dönemli nedensellik bulunmaktadır. Ancak belirtilen modele ilişkin GIRF 

sonuçları, yüksek teknolojili ürün ihracatından yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerinde pozitif 

etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Diğer yandan doğrudan yabancı yatırımlardan yüksek 

teknolojili ürün ihracatına doğru kısa ve uzun dönemli nedensellik bulunmaktadır. Fakat belirtilen 

modele ilişkin GIRF sonuçları, doğrudan yabancı yatırımların yüksek teknolojili ürün ihracatı 

üzerinde pozitif etkisinin bulunmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, Doğrudan Yabancı Yatırım, Dış Ticaret, Öğrenme Süreci, 

Zaman Serisi Analizi 
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Anadolu Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, 1982 yılından bu yana uzaktan öğretim 

yoluyla her yaş, her gelir ve her meslek grubundan insana hitap etmeye çalışarak bir ilke imza 

atmıştır. Sisteme dahil olan öğrenci, e-kampüs sisteminden, kitaplara, İTunes U'dan, yüzyüze 

öğretim hizmetlerine, televizyon yayınlarından, videokonferans gibi gelişmiş teknolojilere kadar 

farklı öğrenme ortamlarını kullanarak, günlük üretkenliğini aksatmadan öğrenimlerini kendi 

kapasiteleri doğrultusunda özgürce düzenleyebilmektedir. Sistemin sürdürülebilirliğinde önemli rol 

oynayan Açıköğretim Fakültesi Büroları yurtiçinde 106 ve yurtdışında 6 tane olmak üzere, 

öğrencilere birçok konuda lojistik destek sağlamaktadırlar. Farklı illerde yaşayan öğrenciler için 

fakülte büroları üniversite ile iletişimi sağlayan en önemli bağlantı noktalarıdır. Öğrenciler, ders 

kitaplarını bürolardan almakla birlikte, öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi, not bildirim belgesi, 

yeniden öğrenci kimlik ve tanıtım kartı düzenleme işlemleri, kayıt sildirme ve daha birçok bilgi ve 

belge için fakülte bürolarına gitmektedirler. Aktif öğrenci sayısının 1,5 milyona yaklaştığı sistemde, 

özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren büroların yeri, sistemin işlerliği açısından büyük öneme 

sahiptir. Günden güne genişleyen büyüyen sistemde, zaman içerisinde mevcut bürolara yenilerinin 

eklenmesi yada büro yeri değişikliği yaşanması kaçınılmazdır. Bu çalışmada, sisteme dahil olacak 

potansiyel bürolar için açılacakları illerde en uygun yeri belirleyebilmek için, Çok Kriterli Karar 

Verme Yöntemlerinden biri olan, Analitik Hiyerarşi Sürecinden (AHP-Analytic Hierarchy Process) 

yararlanılmıştır. Genelde bu tür yer seçimi konularında sezgisel yaklaşımların yanısıra maliyet gibi 

konular ön planda tutulmaktadır. Bu çalışma ile AHP yönteminin yer seçimi problemlerinde 

kullanılabilirliğini ve yaygınlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Açıköğretim Fakültesi, Analitik Hiyerarşi Süreci, 

Yer Seçimi 

Abstract 

Anadolu University Open and Distance Education system has been trying to appeal to everybody 

from every profession, age and income group through distance education since 1982. The students 

enrolled the system organize freely their capacity and use different learning environments like e- 

campus system, iTunesU, face-to-face teaching services, television broadcasts and some advanced 

technologies like videoconference, without interrupting their daily productivity. Open Education 

Faculty Offices, 106 at home and 6 in abroad play an important role in the sustainability of the 

system by providing logistical support to the students on many issues. These faculty offices are the 

most important connecting points for the students living in different provinces for communication 

with the university. Besides getting the text books from the offices, students take many information 

and document like student ID cards, military suspension papers, grade notification documents, 

renewing the student ID cards and de-registration. Since the number of active students approaches 

to 1.5 million, the offices specially in the big cities have great importance for the functioning the 

system. It is inevitable to open new offices or location changing of the existing ones since the system 

expanding day by day. In this study, Analytic Hierarchy Process (AHP) was used which is one of 

the Multi-Criteria Decision Making in order to determine the most appropriate place for the potential 

offices. For issues like determining the most appropriate place, besides intuitive approach, cost plays 

an importing role. 

Keywords: Multi Criteria Decision, Open Education Faculty, Multi Criteria Decision Analysis, 

Location Selection 
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LOJİSTİK SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİN İSTİHDAMA VE ALANA YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİ 

VIEWPOINT OF LOGISTICS INDUSTRY REPRESENTATIVES RELATED TO 

EMPLOYMENT AND THE SECTOR 

 

Doç. Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL 

Anadolu Üniversitesi 

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜLTEKİN 

Anadolu Üniversitesi 

 
 

Özet 

İnsanlık tarihi kadar eski olan lojistik faaliyetler, dünya var olduğu sürece devam edecektir. 

Dünyanın küreselleşmesi olgusu, lojistik faaliyetlerdeki hızı ve rekabeti artırmış ve büyük firmalar 

arasında ki rekabet tedarik zinciri ile yaşanır hale gelmiştir. Süreklilik arz eden lojistik faaliyetler 

sektörde büyüme yaratmış beraberinde, bu alanda eğitim veren liseler, özel ve devlet üniversiteleri 

ardı ardına açılmaya başlamıştır. Ancak sektörün handikabı sektöre eleman yetiştirmeyi amaçlayan 

tüm eğitim kurumları mezunlarının, sektörün ihtiyacına cevap verememesidir. Bu çalışma, sektörün 

nabzını tutan önde gelen şirket yöneticileri ve sektör duayenleri ile yapılan yüz yüze görüşmelerden 

oluşmaktadır. Amaç, sektörde çalışan ve çalışmayı hedefleyen eğitimli kesimin nelere dikkat etmesi 

ve hangi konularda alan yeterliği kazanması konusunda yol gösterici sonuçlara ulaşmaktır. Ayrıca 

uygulama içerisinde yer alan sektör temsilcilerinin lojistiğe bakış açılarını da ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik sektörü, İstihdam, Lojistik eğitimi. 

Abstract 

Logistics activities that are as old as human history will continue as long as the world exists. The 

globalization phenomenon of the world has increased the speed and competitiveness of logistics 

activities and the competition between big companies has become tobe handled by the supply chain. 

Continuous logistics activities have created growth in the sector, and the high schools that provide 

training in this area have started to to be founded after private and state universities. However, 

sectoral handicap is that all education institutions aiming to raise sector employees are not able to 

meet the needs of the logistics sector with their graduates. This study is consist of face-to-face 

interviews with leading company executives and industry doyens who hold the pulse of the industry. 

The aim is to reach the guiding conclusions about what the educated people working in the sector 

and aiming to work will pay attention to and what qualifications they should gain. It also reveals the 

viewpoints of the active sector representatives related to the logistics. 

Keywords: Logistics sector, Employment, Logistics education. 
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THOMAS BERNHARD’DA PESİMİZM VE TOPLUM ELEŞTİRİSİ 

 

RA. Gülşah KIRAN ELKOCA 

Hacettepe University 

 
Özet 

Thomas Bernhard Avusturyalı bir ailenin çocuğu olarak 9 Şubat 1931 yılında Hollanda’da dünyaya 

gelmiştir. Dünya Savaşları, Hitler baskısı gibi çağın olayları Bernhard’ın dış dünyayı olumsuz 

değerlendirmesine sebep olmuştur. Hayatı boyunca çektiği akciğer hastalığı ve düzensiz aile hayatı 

sebebiyle iç dünyasında da acılar içinde olan Bernhard, yapıtlarının hemen hemen tümünde hastalık, 

ölüm, anlamsızlık, korku ve endişe gibi konuları kendi özgün diliyle anlatmış ve bu şekilde 

Berhardesk biçimi oluşturmuştur. Bunun üzerine gerek otobiyografik yapıtlarında gerekse diğer 

yapıtlarında her şeyi ve herkesi acımasızca eleştirmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Thomas Bernhard’ın bazı eserlerinden örneklerle, eserlerindeki toplum ve çağ 

eleştirisini, pesimist düşüncelerini ve yaşamını yazınsal eserlerinde ifade etme biçimlerini 

psikanalitik yöntemle yazar odaklı incelemek ve edebiyattaki yansımalarını ortaya çıkarmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Thomas Bernhard, Avusturya Edebiyatı, psikanaliz, toplum eleştirisi. 
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ÇALIŞANIN ALGILADIĞI ETKİLEŞİMSEL ADALET İLE İŞ YAŞAMINDAKİ 

DUYGUSAL YOKSUNLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI KUŞAKLAR 

AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: OSMANİYE TEKSTİL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Gülşen KIRPIK 

Adıyaman Üniversitesi 

Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR 

İnönü Üniversitesi 

 
Özet 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 iplik ve 2 dokuma firması olmak üzere 15 Tekstil 

Firması faaliyet göstermekte olup, 2.746 toplam çalışanı ile istihdama katkı sağlamaktadır. Bu 

çalışmada, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil işletmelerinde çalışan farklı kuşakların 

algıladığı etkileşimsel adalet ile iş yaşamındaki duygusal yoksunluk arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Ayrıca, çalışanların etkileşimsel adalet ve duygusal yoksunluk düzeylerinin demografik 

özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediği saptanmıştır. 

Çalışmada, ilgili bölge Tekstil İşletmelerinde çalışan toplam 219 işgörenden anket formuyla elde 

edilen veriler kullanılmış olup, veri seti “SPSS 22.0” paket programında çözümlenerek verilerin 

analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans yönteminden–verilerin normal dağılmadıkları göz 

önünde bulundurularak- ki-kare, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testlerinden 

yararlanılmıştır. 

Araştırma sonucunda, çalışanların etkileşimsel adalet ve duygusal yoksunluk düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı kuşak çalışanların hem 

etkileşimsel adalet hem de duygusal yoksunluk algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, 

etkileşimsel adalete ilişkin en yüksek algı düzeyine gelenekselciler kuşağının en düşük algı düzeyine 

ise Y kuşağının sahip olduğu, X kuşağı çalışanların Y kuşağı çalışanlara göre etkileşimsel adalet 

algı düzeylerinin daha yüksek olduğu, ancak duygusal yoksunluk ile ilgili en yüksek algı düzeyine 

Y kuşağının en düşük algı düzeyine ise gelenekselciler kuşağının sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, Y ve Z kuşağı çalışanların etkileşimsel adalet algı düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adalet, duygusal yoksunluk, farklı kuşaklar 
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ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN ALGILANAN İŞ PERFORMANSI ve 

DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ADIYAMAN İLİ 

BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Gülşen KIRPIK 

Adıyaman Üniversitesi 

Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR 

İnönü Üniversitesi 

 
Özet 

Bu araştırmanın amacı, çalışanların içinde bulundukları organizasyona karşı algıladıkları adalet 

duyguları ile algıladıkları iş performansları ve duygusal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin banka 

işletmelerindeki çalışanlar üzerinde tespit edilmesidir. Bu doğrultuda, Adıyaman ilinde bulunan 

bankalarda çalışanlar arasından basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 185 çalışan üzerinde 

yürütülen uygulama ile araştırmanın verileri toplanmıştır. 

Araştırmada anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Bu 

analiz kapsamında tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, 

Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi analizleri yapılmış olup, örneklemdeki çalışanların 

algıladıkları örgütsel adalet düzeyi ile algılanan iş performansı ve duygusal bağlılık düzeyleri 

arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. 

Bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler için korelasyon analizleri yapılmış olup, analiz sonucunda 

çalışanın algıladığı örgütsel adalet düzeyi ile hem algılanan iş performans düzeyi arasında hem de 

duygusal bağlılık düzeyi arasında pozitif doğrusal anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

bu ilişkilerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, kıdem ve unvan gibi sosyo-demografik 

değişkenler açısından da farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. 

Araştırmaya katılan çalışanların sosyodemografik özelliklerinin algılanan örgütsel adalet, iş 

performansı ve duygusal bağlılığa olan etkisinin analizleri sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunamamıştır. Ancak, çalışanın kıdemi ile algılanan iş performans düzeyi arasındaki 

farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, iş performansı, duygusal bağlılık 
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TÜMÖRLERDE İMMÜN YANITLAR 

IMMUNE RESPONSES TO TUMORS 

Yrd. Doç. Dr. Güneş DİNÇ AKBULUT 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Bağışıklık sisteminin kritik fonksiyonlarından biri, tümör hücrelerinin ortadan kaldırılmasıdır. 

Tümörü önleme süreci, bağışıklık sisteminin dönüştürülmüş hücreleri tanımladığı ve kendine zararlı 

hale gelmeden önce onları ortadan kaldırdığı tümör bağışıklık sürveyansı olarak da adlandırılır. 

Tümörlere karşı immün yanıtlar, tümör hücrelerini tanımlayan ve yok eden effektör hücreler 

tarafından yürütülen çoklu ve ardışık basamakları içerir. Erken anti-tümör bağışıklık yanıtlarında 

doğal bağışıklık, patojenik mikroorganizmaları, kanserli ve / veya kanser öncesi hücreleri tespit eder 

ve koruyucu inflamatuar bir yanıt oluşturmak için birkaç dakika içinde aktive edilir. Doğal bağışıklık 

reaksiyonlarının başlaması, sitokinlerin üretilmesi ve ko-uyarıcı moleküllerin ekspresyonu ile 

adaptif bağışıklık hücrelerinin uyarılmasını indükler. Dahası, bağışıklık sisteminin bu 2 kolunun 

hücreleri arasında güçlü bir etkileşim ve çapraz bir geçiş vardır. Öte yandan, tümör hücreleri bazı 

mediatörlerin üretilmesiyle bağışıklık sistemi saldırısından kaçarlar. Bu nedenle, tümör hücrelerini 

öldürmek, bağışıklık sisteminden kaçınma mekanizmalarının üstesinden gelmek ve rekürrensleri 

kontrol etmek için her iki bağışıklık kolunu hedefleyen farklı immünoterapötik yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Burada, doğal ve adaptif bağışıklık hücrelerinin önemi ve bu 2 kolu hedef alan 

stratejiler özetlenmektedir. 

Abstract 

Immune system’s one of the critical function is elimination of tumor cells. The process of tumor 

prevention is referred to as tumor immune surveillance, in which the immune system identifies 

transformed cells and eliminates them before they become harmful to the self. Immune responses to 

tumors involves multiple and sequential steps, which are executed by effector cells that identify and 

destroy tumor cells. In early anti-tumor immune response, innate immunity detects pathogenic 

microorganisms, cancerous and/or precancerous cells, and is activated within minutes to take part 

in the creation of a protective inflammatory response. İnitiation of innate immune responses, 

afterwards, induce the activation of adaptive immune cells through production of cytokines, 

expression of costimulatory molecules. Furthermore, there is a strong interaction and crosstalk 

between the cells of these 2 arms of the immune system. On the orhet hand, tumor cells evade from 

immune system attack by the production of some mediators. Therefore, different immunotherapeutic 

approaches are developed to target both arms of immunity to kill the tumor cells, overcome tumor 

immune evasion mechanisms and control recurrences. Here, the importance of innate and adaptive 

immunity cells and strategies targeting such arms are summarized. 

“Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: TIP.E2.17.018”. 
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CYTOGENETIC EFFECTS OF TITANIUM AND VANADIUM ON FABACEAE 

 

Asst. Prof. Dr. Hakan SEPET 

Ahi Evran University 

Asst. Prof. Murat ÇANLI 

Ahi Evran University 

 
Abstract: 

This study aims to investigate the cytogenetic effect of titanium and vanadium exposure at different 

concentrations on Fabaceae. Both solutions were prepared in different concentrations such as 0.05M, 

0.1M, 0.25M, 0.50M, and 1.00M for 12 hours. The focus on microscopic examination was to clarify 

the cell division of chromosomal abnormalities. Microscopic examinations showed that some 

abnormalities occurred in the cells of seedlings as chromosome breakings, bridge chromosome, 

chromosome dispersion, chromosome adherence, and ring chromosome. Those abnormalities were 

seen in several times at each treatment depending on the different time periods. The variety and 

number of the abnormality were usually seen increasing with the increase of treatment time. Then, 

the results were evaluated statistically. 

Keywords: Vanadium and Titanium, Fabaceae, Karyology, Lens culinaris. 

Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: MMF.E2.17.025” 
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COMPARISON OF TITANIUM AND BARIUM EFFECT ON FABACEAE 

 

Asst. Prof. Dr. Hakan SEPET 
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Asst. Prof. Murat ÇANLI 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

The purpose of this study is to compare the effects of titanium and barium exposure at different 

concentrations on Lens culinaris Medik. Both solutions were prepared in different concentrations 

such as 0.05M, 0.1M, 0.25M, 0.50M, and 1.00M for 12 hours. The focus on microscopic 

examination was to clarify the cell division of chromosomal abnormalities. Microscopic 

examinations showed that some abnormalities occurred in the cells of seedlings as chromosome 

breakings, bridge chromosome, chromosome dispersion, chromosome adherence, and ring 

chromosome. Those abnormalities were seen in several times at each treatment depending on the 

different time periods. The variety and number of the abnormality were usually seen increasing with 

the increase of treatment time. Then, the results were evaluated statistically. 

Keywords: Titanium and Barium, Karyology, Fabaceae, Lens culinaris. 

References 

A.Özdemir, B. Bozdağ, H. Sepet, Y. Parlak, O. Kocabaş, F.S. Ereeş, and C. Özdemir, Cytogenetic 

effects of 99technetium on meristematic cells of root tips of Vicia faba L. andstatistical 
comparison. Caryologia, 2015, 68 (3), 200–206. 

C. Özdemir, F.S. Ereeş, and S. Çam, Cytogenetic Effects of Uranium on Root Tip Cells of Vicia 

faba L. Botanica Lithuanica, 2008, 14(3), 155-158. 

A. Özmen, Ş. Sümer, Cytogenetic effects of kernel extracts from Melia azedarach L. Caryologia, 
2004, 57 (3), 290-293. 

H. Sepet, M. Çanlı, A. Özdemir, B. Bozdağ, and C. Özdemir, Cytogenetic effects of 48Titanium 

(48Ti) on meristematic cells of root tips of Lens culinaris Medik, Pakistan Journal of Botany, 

2014, 46(1), 101-110. 



ISMS-III Abstract Book | 97 
 

 

 
 

ALMAN TARİHÇİ OKULU EKONOMİK PERSPEKTİFTEN ANLAMAK




Yrd. Doç. Dr. Hale KIRMIZIOĞLU 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Alman Tarihçi Okul, iktisat yazınındaki hakim anlayışı simgeleyen Klasik Okul’un en ateşli 

karşıtlarındandır. Klasik Okul ve sonrasında gelen Neoklasik Okul’un yerleşik iktisat anlayışından 

ayrılan Heterodoks İktisat’ın bir parçası olarak kabul edilen okul, genelleme yapacak olursak, bu 

yaklaşımların hem yöntemine hem de ulaştıkları sonuçlara yani kuramlarına karşı çıkar. Bu 

yaklaşımların kuramlarına karşı çıkmak demek, doğal olarak iktisadi sorunların çözümleri için 

önerecekleri politikalara karşı çıkmak anlamına gelir. Alman tarihçi okul öğretilerinin gerçek 

anlamda kavranması ve yorumlanması, iktisadi meselelerin her yer ve zamanda yeniden kavranması 

açısından önem arz eder. Çünkü Tarihçi okul, doğu toplumlarının, batı toplumlarından farklı 

olduğuna dayanak sağlar. Dolayısıyla birbirinden tarih, kültür, siyaset ve ekonomi açısından 

farklılaşan ülkelerin, kendilerine özgü politikalar uygulamaları gereksinimi ortaya çıkar. Çalışma 

kapsamında Alman Tarihçi Okul’un öğretileri, kendi kullandıkları tarihsel görelilik methodu 

kullanılarak yorumlanmıştır. Bir başka deyişle Okul’un ortaya çıktığı ülke ve dönem, siyasi ve 

ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak söylemleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alman Tarihçi Okul, Kurumcu iktisat, Ekonomik methodoloji 
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MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN DENEYİMLERİ VE 

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA ÇALIŞMA 

THE EXPERIENCES OF MOTHERS WITH ADDICTED CHILDREN AND WORK 

WITH MULTIDISCIPLINARY APPROACH 

 

Hande ALBAYRAK 

Hacettepe Üniversitesi 

 

Dr. Aslıhan AYKARA 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

 

Birçok toplumda çeşitli şekillerde hakimiyetini sürdüren annelik, tarihsel, kültürel ve sosyal olarak 

inşa edilen bir ideoloji haline gelmiştir. Çocuğun korumasını, yetiştirilmesini ve toplumsal olarak 

kabul edilebilir kılınması gibi pratikleri içeren annelik ideolojisi erkek egemen toplumlarda bu 

pratiklerin sadece kadınlara yüklenmesine sebep olmuştur. Annelik pratiklerini “iyi” bir şekilde 

yerine getiremeyen anneler ve/veya çocukları “norm” dışı konumlandırılan bir yaşam süren anneler 

için annelik ideolojisi iyi anne olamama algısını doğurmaktadır. Bu çerçeveden çocuğu madde 

bağımlısı olan anneler, annelik ideolojisinin hakimiyeti ile ideal sınırların dışında bir deneyim 

yaşamaktadırlar. Çocuğu madde bağımlısı olan anneler yaşadıkları bu süreçte kendi çevrelerinde 

etiketlenerek yalnızlaştıkları gibi hem de sosyal hizmet, sağlık alanı gibi alanlardan da güçlendirici 

bir uygulama ile karşılaşamamaktadırlar. Bu çalışmada çocuğu madde bağımlısı olan annelerin 

deneyimlerine yapılmış araştırmaların sonuçlarıyla birlikte alan deneyimleriyle birlikte 

anlatılacaktır. Ayrıca çocuğun madde bağımlılığı tedavisi ile birlikte geçen süreçte annelerle nasıl 

bir multidisipliner uygulama süreci gerçekleştirilebileceği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Annelik ideolojisi, madde bağımlısı çocuklar, sosyal hizmet uygulaması, 

multidisipliner yaklaşım 

Abstract 

In many societies motherhood, which has maintained its dominance in various forms, has become a 

historically, culturally and socially constructed ideology. The mothering ideology, which includes 

practices such as child protection, upbringing and socially acceptable, has caused these practices to 

be exclusively for women in male dominated societies. For those mothers who can not fulfill their 

mothering practices "good" and / or who live a life where the children are out of the "norm", the 

motherhood ideology is leading to the perception of not being good mothers. Mothers with addicted 

children to this framework has an experience beyond the ideal boundaries with the dominance of the 

motherhood ideology. Mothers with addicted children are not able to find a strengthening 

intervention in such as social services and health fields as they are alone in the process of being 

labeled in their surroundings. In this study, the experiences of mothers with addicted children will 

be explained with the results of the surveys and field experiences. It will also be discussed how a 

multidisciplinary intervention process can be carried out with the mother during the child's drug 

treatment. 

Keywords: Mothering ideology, addicted children, social work practice, multidisciplinary approach 
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ADSORPTION OF COPPER FROM SOME BODY FLUIDS 

 

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ 

Ahi Evran University 

Dr. Çiğdem ER ÇALIŞKAN 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

Copper poisoning occurs due to taking high doze soluble copper salts in human body, consumption 

of copper contaminated water and foods accidentally or ingestion of copper salts intentionally. 

Because of toxicity of copper, its determination has been important in body fluids. 

In this study, a simple analytical method was developed by using Activated carbon from vine shoots 

for the determination of trace amounts of copper ions in body fluids. Some experimental parameters, 

such as; pH of matrix, adsorbtion time, mixing speed, amount of adsorbent and effect of common 

matrix ions were optimized by using the batch and column method. Metal analyses were performed 

by the High Resolution-Continuum Source Flame Atomic Absorption Spectrometry (HR CS- 

FAAS). Developed method was successfully applied to simulated gastric matrix and urine samples 

for determination of copper ions. 

Keywords: Body fluids, Adsorption, Copper, Activated Carbon, 
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DUYÛN-I UMUMİYE BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN BALKANLARDAKİ 

YATIRIMLARI 

 

Prof. Dr. Hasan BABACAN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Prof. Dr. Zafer GÖLEN Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi 

 
Özet 

Osmanlı Devleti çeşitli sebeplerle iç borçlanmaya gitmiş ancak kuruluşundan itibaren yaklaşık beş 

asır boyunca dış borç almamıştı. Ancak Osmanlı maliyesi XVIII. Yüzyıl sonlarına doğru artık 

maliyesini idare edemez hale gelmişti. Kırım Harbi Osmanlı Devleti’ni ilk defa dış borçlanmaya 

kendisini yönlendirmişti. Artık 1854-55’te başlayan bu borçlanmayı diğerleri takip etmişti. Osmanlı 

Devleti 1876’da borçlarını ödeyemez hale gelmiş, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi patlak verince de dış 

borçlarının ödemesini durdurduğunu ilan etmişti. 93 Harbi sonunda da Osmanlı Devleti resmen 

iflasın eşiğine gelince alacaklı ülke ve bankerler bir çıkış yolu olarak 1879’da önce Rüsum-ı Sitte 

idaresinin kuruluşuna razı oldular ardından da 20 Aralık 1881’de imzalanan Muharrem Kararnamesi 

ile Duyûn-ı Umumiye İdaresi kuruldu. 

Duyûn-ı Umumiye İdaresi artık hem Osmanlı Devleti’nin gelirlerini kontrol ediyor hem de tahsil 

etmesi gereken taksitlerin aksamaması için de giderlerine de müdahale ediyordu. Duyûn-ı Umumiye 

İdaresi’ne devredilen gelirler içerisinde konumuzu teşkil eden Balkanlar önemli yer tutuyordu. Şöyle 

ki; Bulgar Prensliği Vergisi, Berlin Antlaşması’yla genel borçlardan Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan 

ve Yunanistan’ın paylarına düşen ve Osmanlı’ya ait miktarlar önemli yeri işgal ediyordu. 

Osmanlı Devleti’nin batı ülkeleriyle ticaretinin en önemli kısmını teşkil eden Balkanlar’da ulaşım, 

ticaret, madencilik, Liman işletmeleri imtiyazları vb gibi önemli yatırımları da vardı. Her ne kadar 

Osmanlı Devleti, ayrılıkça hareketler ve Balkan Savaşları sonunda Balkanlar’da önemli topraklarını 

kaybetse de bu yatırım ve imtiyazlara ve verdiği taahhütlere bağlı kalmaya devam ediyordu. 

Duyûn-ı Umumiye İdaresi Osmanlı Devleti’nin gittikçe azalan gelirlerine rağmen bu yatırımları 

Büyük Devletlerin menfaatleri doğrultusunda yönlendirme gayretinde idi. Çalışmamızda Osmanlı 

Devleti Resmi Kayıtları ve Duyûn-ı Umumiye ile ilişkileri en üst düzeyde takip eden ve etmek 

zorunda olan, İkinci Meşrutiyet Döneminin Maliye Nazı Cavid Bey’in günlükleri ve diğer devlet 

adamlarının anıları ve yazışmaları esas kaynağımızı teşkil edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Duyûn-ı Umumiye, Balkanlar, Cavid Bey, Osmanlı Devleti 
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CHINA – ASEAN RELATIONS: A CASE STUDY OF SOUTH CHINA SEA DISPUTE 

 

Dr. Hatice ÇELİK 

Kırıkkale University 

 
Abstract 

The core political-security problem for ASEAN is the clash of interest with People’s Republic of 

China on the issue of South China Sea. This is usually named as “China threat” and is seen as the 

most compelling challenge for regional security. South China Sea dispute primarily have to do with 

the ownership of a group (230 in total) of small islands and reefs known as the Spratly Islands. 

Although those islands are inhabited, their two assets are making them valuable. The first one is the 

spotting of potentially important oil deposits. The second one is the fact that those islands provide 

access to huge fishing grounds. These two economic-based features of the Islands make them a 

reason of clash of interest between China and ASEAN. Not all the members of the ASEAN claim 

the islands but Vietnam, the Philippines, Brunei, and even Laos are among the parties of the dispute. 

Here it is tries to be understood the China – ASEAN relations focusing on the South China Sea 

dispute and what this flashpoint means for both sides and from a wider perspective what it means 

for the regional power relations. 

Keywords: China, ASEAN, South China Sea dispute, regional relations, China threat. 
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KOREAN FOREIGN POLICY: TRANSITION FROM CONSERVATIVES TO 

PROGRESSIVES 

 

Dr. Hatice ÇELİK 

Kırıkkale University 

 
Abstract 

The modern era has not been an easy period for Korean peninsula. At the beginning of the 20th 

century, Korea was transformed from a vassal state of China to a colony of Japan. Following the 

Japan’s defeat in the Second World War, Korea believed to get free but it was not a real conclusion. 

The end of the World War II did not exactly finish the political conflict on Korean Peninsula. On 

the contrary, it was the beginning of a destructive period for the Korean people. The catastrophic 

Korean War lasted until the Armistice Agreement signed in 1953 leaving the country divided by the 

38th parallel. Korean peninsula is the last country which was divided during the Cold War years and 

has not managed to unify yet. This peculiar situation of her makes peninsula one of the fragile 

geographies of the world and takes attention of academics on a variety of issues regarding the nation. 

Since the war and the following years constituted the basic parameters of Korean domestic and 

international politics and policy decision making process, I take the end of Korean War as a turning 

and definitive point in the contemporary Korean history. Since the Korean War until today, Korean 

foreign policy has witnessed transitions and transformations through different governments. In this 

study, it is aimed to find out these changes and analyze the relation between the ideological 

differences among governments and its impact on Korean foreign policy agenda and pattern. 

Keywords: South Korea, North Korea, foreign policy, change and transition, conservative and 

progressive governments. 
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MU’TEZİLE’NİN ASLAH TEORİSİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 

 

Hatice Kübra İMAMOĞLUGİL 

Ankara Üniversitesi 

 
Özet 

Allah’ın fiilleri üzerine geliştirilen argümanlardan bir tanesi de Aslah teorisidir. Allah’ın kulları için 

en iyi olanı yaratmasını temel prensip olarak kabul eden bu teori Mu’tezile’yi Ehl-i Sünnet’ten 

ayıran bir içeriğe sahiptir. Temel referansını, -kendi içerisindeki farklılaşmalara değinmeksizin- 

Mu’tezile’nin adalet üzerine inşa ettiği tanrı tasavvurundan alan söz konusu teori, referansını 

hikmetten alan Maturidilikten ve kudretten alan Eş’arilik’ten ayrılır. 

Allah’ın en iyiyi yaratmasının, kendi üzerine vücubiyetini ifade eden vucub alelllah olarak 

kavramsallaşan Aslah teorisinin Kur’an perspektifinden değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Kur’an, bir taraftan Allah’ın, kendi fiillerine dair sınırlandırıcı bir takım ilkeler edindiğini 

vazederken; öte yandan O’nun, dilediğini yapan (Maide, 5/1; Al-i İmran,3/40; Hud, 11/107) ve neyi 

dilediğini/dileyeceğini bizatihi belirleyen (Bakara,2/253) olduğunu vurgulamaktadır. 

Kullarına dair rahman, latîf ve bağışlayıcı olması bakımından Allah, kurallarını yine kendisinin 

belirlediği âlemin genel seyri içerisinde iyiden/doğrudan/haktan/taattan yana olan kullarına karşı 

takdir ve mükâfatı; kötüden/yanlıştan/batıldan/isyandan taraf olan kullarına karşı da tekdir ve cezayı 

ilke edinmiştir. Bunun için ise öncelikle kullarının sırat-ı müstakimi izleyebilme istitaatine sahip 

olmasını sağlayan aklı ve vahyi, birbirini tamamlayıcı temel parametreler olarak takdir etmiştir. Hiç 

şüphesiz ki gerek akıl gerekse vahiy insanoğlunun teklife muhataplığının iki koşuludur. Öte yandan 

dua ve şükür teklifin fonksiyonel sonuçlarıdır ki bu sonuçlar Allah’ın murat ettiği sistemin aslah 

üzere programlanmadığının alametleridir. 

Çalışmamızda Allah’ın fiillerine dair indirgemeci bir yaklaşımın tezahürü olan aslah teorisi ana 

hatlarıyla ele alınacak ve Allah’a herhangi bir şeyi zorunlu kılmanın imkânı, Kur’an ayetleri ışığında 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aslah, salah, lütuf, vücub 
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HAYVANCILIK KAYNAKLI ATIKLARIN YÖNETİMİ 

MANAGEMENT OF LIVESTOCK WASTE 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi 

 
Özet 

Kontrolsüz ortamlarda, hayvansal atıkların içeriğindeki mikroorganizmaların sağlıklı hayvan ve 

insanlara bulaştırılma riski bulunmaktadır. Bu olay, katı ve sıvı atıkların doğrudan doğruya bir 

akarsuya boşaltılması, gübre depolarından olan sızıntılar ve aşırı gübre kullanımı sonucunda yer altı 

ve yer üstü su kaynaklarında kirlenme olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında topraktaki 

boşlukların sıkışması gibi toprağın fiziksel özellikleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Besin dengesi bozulmuş topraklar, bitki gelişimini ve büyümesini de engellemektedir. Atık yönetimi 

sırasında ortaya çıkan karbondioksit, amonyak, metan, hidrojen sülfür, kükürt dioksit gibi zararlı 

gazlar, yeterli önlemlerin alınmaması durumunda insanlar ve hayvanlar üzerinde ciddi sağlık 

sorunları yaratmakta ve koku yoluyla da çevre kirliliğine yol açmaktadır. 

Hayvancılıkta atık yönetimi; atıkların barınak içerisinden toplanması, depolama yapılarına 

iletilmesi, depolanması, isteğe bağlı olarak farklı işlemlerden geçirilmesi, olgunlaştırılması ve 

değerlendirilmesi aşamalarını içermektedir. Elde edilen atıkların özellikleri, atık yönetiminde 

uygulanacak yöntemin seçimine birinci derecede etki etmektedir. Atık yönetimine etkili olan diğer 

faktörler, hayvanın yaşı, cinsi, canlı ağırlığı, beslenme şekli, barındırma sistemi, kullanılan yataklık 

materyal miktarı, işletmenin topoğrafik durumu, su kaynaklarına ve komşu işletmelere yakınlığı ve 

finansal durum olarak sıralanmaktadır. Uygun ve etkili bir atık yönetimi, sistemin başarısında bir 

anahtar görevindedir. 

Bu bildiride, hayvancılık işletmelerinde kullanılan modern atık yönetim sistemleri üzerinde 

durularak, uygulayıcılara konunun çevresel öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, atık, gübre, çevre, kirlilik 

Abstract 

In uncontrolled environments, there is a risk of contamination of microorganisms in animal wastes 

with healthy animals and humans. This occurs as a direct discharge of solid and liquid wastes into a 

stream, as a result of leachate from fertilizer deposits and excessive fertilizer use resulting in 

contamination of underground and surface water resources. This also has negative effects on the 

physical properties of the soil, such as the trapping of gaps in the ground. Nutritional balance 

deteriorates soil, preventing plant growth. Hazardous gases such as carbon dioxide, ammonia, 

methane, hydrogen sulphide, sulfur dioxide, etc., which arise during waste management, cause 

serious health problems on humans and animals when adequate measures are not taken and also lead 

to environmental pollution through odour. 

Waste management in animal husbandry; collection of wastes from the shelter, transport to storage 

facilities, storage, optional processing and handling phases. The characteristics of the wastes 

obtained affect the selection of the method to be applied in the waste management in the first 

instance. Other factors that are effective in waste management are age, gender, live weight, nutrition 

type, housing system, amount of livestock bedding material used, topographic status of the animal 

structures, water resources and proximity to neighborhood and financial status. Proper and effective 

waste management is a key task in the success of the system. 

In this report, modern waste management systems used in livestock enterprises are emphasized. It 

is also intended for practitioners to highlight the environmental theme of the subject. 

Keywords: Livestock, waste, fertilizer, environment, pollution 
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THE IMPORTANCE OF FARM ANIMALS BEHAVIOR CHARACTERISTICS IN 

MODERN PEN DESIGN 

 

Doç. Dr. Havva Eylem POLAT 

Ankara Üniversitesi 

 
 

Özet 

Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesindeki temel amaç, et, süt, yumurta, yün ve deri gibi insanlar 

tarafından kullanılan hayvansal ürünler elde etmektir. Bu nedenle hayvan başına elde edilen verimin 

en üst düzeye çıkarılması gerekir. Genetik özellikler ve çevresel faktörler hayvan verimini etkileyen 

en önemli faktörlerdir. Yapılan çalışmalar, genetik özellikler ne kadar üst düzeyde olursa olsun, 

çevresel faktörler hayvanların isteklerini karşılayamıyorsa verim düzeyinin önemli ölçüde 

düştüğünü göstermiştir. Çevresel faktörler (sıcaklık, bağıl nem, ışık, temiz hava gereksinimi, barınak 

iç detay boyutları ve kullanılan malzemeler vb.) hayvan rahatlığını sağlayabildiği ölçüde 

yetiştiricilikte başarı sağlanabilir. 

Çiftlik hayvanlarının en rahat ettikleri durum doğal koşullardır. Ancak hayvanlar, barınaklarda 

insanlar tarafından oluşturulan bir ortamda yaşamaya zorlanırlar. Özellikle günümüzde uygulanan 

modern sistemler, birim alan başına düşen hayvan sayısındaki fazlalık ve hayvanların hareket 

edebilme özgürlüğünün kısıtlanması nedenleri ile hayvan rahatlığı açısından bir dezavantaj 

yaratmaktadır. Yapılan birçok çalışma, hayvan davranışlarının, barınak iç tasarımı ve malzeme 

seçimi ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bakımdan barınak tasarımında çiftlik 

hayvanlarının davranışlarının göz önüne alınması, hayvan rahatlığını sağlamanın yanında, 

yetiştiricilikte hem hayvan idaresini kolaylaştırır hem de üretimden elde edilecek geliri artırır. 

Bu bildiride, hayvan davranışlarının ve hayvan rahatlığının barınak tasarımındaki önemi, modern ve 

uygun barınak tasarımındaki son gelişmeler açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan rahatlığı, barınak, çevre, sıcaklık, bağıl nem, havalandırma 

 
 

Abstract 

The main purpose of raising farm animals is to obtain animal products used by people such as meat, 

milk, eggs, wool and leather. Therefore, the yield per animal should be maximized. Genetic 

characteristics and environmental factors are the most important factors affecting animal 

productivity. Studies have shown that, regardless of how high the genetic traits are, the level of 

productivity drops significantly if environmental factors can not meet the demands of animals. 

Environmental factors (temperature, relative humidity, light, fresh air requirement, interior detail 

dimensions of the shelter, materials used, etc.) can be achieved in aquaculture at a level that can 

provide animal comfort. 

The conditions most comfortable for farm animals are natural conditions. However, animals are 

forced to live in an environment created by humans in their barns. In particular, modern systems 

applied today create a disadvantage in terms of animal comfort, due to the excess of the number of 

animals per unit area and the restriction of the freedom of animals to move. Many studies show that 

animal behavior is closely related to housing design and material selection. Considering the behavior 

of livestock in shelter design in this respect, besides providing animal comfort, it facilitates both 

animal management in farming and increases the income from production. 

This statement will attempt to explain the latest developments in modern and appropriate shelter 

design, as well as the importance of animal behavior and animal comfort in shelter design. 

Keywords: Animal welfare, shelter, environment, temperature, relative humidity, ventilation 
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FONKSİYONEL AÇIDAN İŞLETME SORUNLARININ ANALİZİ ÜZERİNE 

AKSARAY’DA BİR ÇALIŞMA 

ON FUNCTIONAL ANALYSIS OF BUSINESS PROBLEMS A STUDY IN AKSARAY 

 

Prof. Dr. Himmet KARADAL 

Aksaray Üniversitesi 

Öğr. Gör. Ethem MERDAN 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

İşletmeler birçok sorunla karşılaşırlar. Karşılaşılan sorunlar işletmelerin rekabet gücünü azaltmakla 

kalmaz, varlığını sürdürmeyi de tehdit edebilir. İşletmelerin sorunları daha işletme kurulmadan 

başlar ve varlığını devam ettirdiği sürece de yeni sorunlar ortaya çıkar. İşletme ister büyük ister 

küçük olsun sorunlar çeşitlilik göstermekte ve bu sorunların çözümüne her işletmenin yaklaşımı da 

farklı olmaktadır. Bu bağlamda öncelikle durum analizi yapılarak mevcut durumun analiz edilmesi 

önem arz etmektedir. Sorunlar doğru teşhis edildiğinde, çözüm önerileri geliştirmek daha uygun 

olacaktır. Böylece, kaynaklar etkin ve verimli bir biçimde değerlendirilmiş olacaktır. 

Bu çalışmanın temel amacı, işletme fonksiyonları açısından işletmelerin temel sorunlarının analiz 

edilmesidir. Çalışmanın örneklemini Aksaray ilinde üretim yapan işletmelerin girişimcileri 

oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmış, girişimcilerle yüz yüze görüşmeler 

yapılarak açık uçlu sorular yönlendirilmiştir. 165 girişimciden veri toplanabilmiştir. Araştırmadan 

elde edilen veriler nitel araştırma yöntemiyle analiz edilmektedir. Çalışmada, nitelikli personel 

eksikliği, finansman ve pazarlama sorunları işletmelerin temel sorunları olarak belirlenmekle 

birlikte, bu sorunların kaynağının yönetim ve organizasyon fonksiyonuna dayandığı 

varsayılmaktadır. Elde edilen bulgular yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İşletme Sorunları, Nitelikli Personel Eksikliği, Finansman Sorunları, 

Pazarlama Sorunları ve Girişimci. 

Abstract 

Businesses face many problems. The problems encountered do not only reduce the competitive 

power of enterprises, but they can also threaten to sustain their existence. Problems of businesses 

have started before they are established and new problems arise as long as they continue to exist. 

Whether a business is large or small, the challenges vary and the approach of businesses to these 

problems is different from each other. In this context, it is important to analyze the current situation 

by conducting first state analysis. When the problems are diagnosed correctly, it will be more 

appropriate to develop a solution recommendation. Thus, resources will be assessed in an effective 

and efficient manner. 

The main purpose of this study is to analyze the basic problems of enterprises in terms of business 

functions. The sample of the study is the entrepreneurs of the enterprises producing in the province 

of Aksaray. Questionnaires were applied as data collection method and open-ended questions were 

made by making face to face interviews with entrepreneurs. Data from 165 entrepreneurs could be 

collected. The data obtained from the study are analyzed by qualitative research method. In the 

study, it is assumed that the source of these problems is based on the management and organizational 

function, while the lack of qualified personnel, financing and marketing problems are identified as 

the main problems of the enterprises. Obtained findings were interpreted and suggestions are made. 

Keywords: Business Problems, Qualified Personnel Deficiency, Finance Problems, Marketing 

Problems and Entrepreneur. 
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BATI MÜZİĞİ’NİN OSMANLI/TÜRK TEMSİLCİLERİ 

OTTOMAN/TURKISH REPRESENTATIVES OF WESTERN MUSIC 

Doç. Dr. Hüseyin Bülent AKDENİZ 

Anadolu Üniversitesi 

 
Özet 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Batı Müziği ile belgelendirilen ilk tanışmaları 1553 yılında 

Fransa Kralı I. François’in Kanuni Sultan Süleyman’a teşekkür etmek için gönderdiği bir orkestra 

ile başlar. Oysaki Osmanlı’da Batı Müziği’nin benimsenmesi imparatorluğun son yüzyılını 

kapsamaktadır. Bu yüzyılda modernleşme, toplumun pek çok alanında etkisini gösterdiği gibi 

kültürel alana da nüfus etmiştir. Müzik, bu modernleşme sürecinin dinamik bir takipçisi olmuştur. 

Osmanlı'nın resmi anlamda klasik Batı müziğine ilgisi Sultan III. Selim zamanında olsa da, asıl 

etkileşim Sultan II. Mahmud’un 1828 yılında Batı usulünde askeri bandolar oluşturması ile başlar. 

Böylece bu yeni resmi müzik önce saray ve bürokraside, zaman içerisinde de sivil hayatta kalıcı bir 

yer edinir. 

Bu araştırmada, Osmanlı vatandaşı olup Avrupa’da müzik eğitimi alarak ülkesine dönen ve bu 

alanda çalışmalar yapan müzisyenlerin Osmanlı’da Batı Müziği’nin gelişmesinde olan etkileri 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı’da Batı Müziği, Osmanlı’da Batı Müziği eğitimi almış Türk 

müzisyenler, Osmanlı İmparatorluğu, Müzik. 

Abstract 

The first documented encounter between the Ottoman Empire and Classical Western Music took 

place in 1553 with one orchestra sent by French King François I to thank to Kanuni Sultan 

Süleyman. However, adopting Western Music in Ottoman time appeared only at the last century of 

the empire. In this century modernization penetrated the cultural area as it took effect in many other 

fields of the society. The music became one dynamic follower of this modernization period. 

Even if the interest of Ottoman for classical Western Music was at the time of Sultan Mahmud III 

officially, the real interaction starts with forming new military bands of Sultan Mahmut III in 

western way in 1828. Thus, this new official music takes place before in palace and burocracy, then 

in time; also in civilian life. 

In this research, the effect of Ottoman musicians (who studied music in Europe), on development of 

Western Music in Ottoman time is studied. 

Keywords: Western Music in Ottoman Empire, Turkish musicians instructed in Ottoman Time, 

Ottoman Empire, Music 
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ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE ŞAHISLAR TİPOLOJİSİ 

PEOPLE'S TYPOLOGIES IN ÖMER SEYFETTIN'S STORIES 

 
Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 

 
Özet 

Ömer Seyfettin’in öykülerinde şahıs kadrosu oldukça geniştir. Realist bir yazar olan Ömer Seyfettin, 

hikâyelerinde çeşitli insan tasvirleri ve kişilik çözümlemeleri yapmıştır. Onun hikâyelerindeki 

kahramanlar oldukça renkli ve canlı tablolar içerisinde sunulurlar. Bu kişiler günlük hayatta veya 

ele aldığı dönem içerisinde her zaman karşımıza çıkabilecek tiplerdir. Hemen her kesimden insanları 

bulabileceğimiz hikâyelerinde şahıslar derinlemesine değil yüzeysel çizgilerle tasvir edilmişlerdir. 

Yazar, hikâyelerinde bazı tipleri idealize ederken kültürel değerlerimize yabancı tipleri de komik 

durumlara düşürerek yerer. Yazarda ironi ile karışık bir hiciv üslubu hemen her hikâyesinde 

karşımıza çıkmaktadır. Ömer Seyfettin, öykülerinde oluşturduğu tiplerle hikâye vakasını oluşturur. 

Bu tipler vaka boyunca okuyucunun tahmin edebileceği davranışların dışına pek çıkmazlar. Hemen 

her hikâyede onlarca şahıs adeta bir tipler korosu halinde okuyucunun karşısına çıkar. Birçok 

hikâyesinde bu karmaşık şahıs tiplemelerini sunan yazarın bu tavrı bazen okuyucuların şahıs 

isimlerini unutmasına bile yol açar. Aslında kısa hikâyelerde rastlanan bu tiplerin çoğu bir resmin 

parçasını oluşturan dekoratif çizgiler gibi düşünülebilir. Hareketsiz bir kenarda bekleyen hikâyede 

sadece bir arka fon gibi duran bu tipler figüratif tiplerdir. Yazar bu tipler vasıtasıyla o dönem 

Osmanlı toplumunun adeta bir panoramasını çizer. 

Anahtar Sözcükler: Ömer Seyfettin, öykü, figüratif tipler, aslî tipler 

 

 
Abstract 

The personals of Ömer Seyfettin's stories are quite extensive. Ömer Seyfettin, a realist writer, has 

made various human portraits and analyzes of personals in his stories. The heroes in her stories are 

presented in colorful and live tables. These are the types of people who can always come out of their 

minds in daily life or during the period they lived. In the stories we can find people from all walks 

of life, they are depicted with superficial lines, not deeply. The author puts some of his characters in 

his stories in ideal, while his foreign cultural values are in a funny state. We come across as a satirical 

style mixed with irony in almost every story. Ömer Seyfettin creates the story event with the types 

he creates in his story. These types do not go out of the way of what the reader might expect during 

the case. In almost every story, dozens of people face a reader in a type of chorus. This attitude of 

the author, who presents these complex person types in many stories, sometimes leads even readers 

to forget their personal names. In fact, most of these types found in short stories can be thought of 

as decorative lines that make up a piece of the picture. These types of figurative types are just like a 

backdrop in a story waiting on a still edge. Through these types of writers, he draws a panorama of 

Ottoman society at that time. 

Keywords: Ömer Seyfettin, story, figurative types, original types 
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CELAL NURİ İLERİ’NİN KADIN VE KADIN MESELESİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 

CELAL NURİ İLERİ’S VIEWS ABOUT WOMEN AND WOMEN'S AFFAIR 

 
Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

 

 
Özet 

Celal Nuri İleri bir tarihçi ve edebiyatçı kişiliği ile dikkat çekmektedir. Onun 1926 yılında 

yayımladığı ve bugüne kadar Latin harfli Türkçeye çevrilmeyen “Kadınlarımız” adlı 

eserinde kadın meseleleri ile ilgili görüşleri günümüzdeki bazı kadın meselelerinin temelini 

oluşturan düşünceler olması yönüyle önem taşımaktadır. Celal Nuri tüm dünyadaki 

kadınların tarihten günümüze nasıl sosyal merhalelerden geçerek bugünkü statüye 

geldiklerini anlatmaktadır. Daha sonra da kadınlara hak ettikleri mevkii gösteren yazar 

kadın meselelerine farklı bakış açıları getirir. Eserin bugüne kadar gün ışığına çıkmaması 

kadınlar hakkında bilinen bazı bilgilerin gölgede kalmasına sebep olmuştur. Kadınların 

dünya tarihi boyunca oynadığı siyasi ve ailevi roller Celal Nuri İleri’nin dikkatini çekmiş 

ve yazar kadınları tarih ve kültür ekseninde ele almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, kadın sorunları, tarihte kadın, kadın ve aşk 

 

 

 
Abstract 

Celal Nuri İleri draws attention with a historian and literary personality. In his book "Our 

Women," published in 1926, which has not yet been translated into Latin by the Turkish 

alphabet, his views on women's affairs are of importance as the foundations of some of the 

present women's issues. Celal Nuri tells how women from all over the world have come to 

the present status by passing through the social courts. Then the writer who shows the 

position they deserve for women brings different points of view to women's affairs. The 

fact that the work did not examined until today has caused some knowledge about women 

to remain in the shadows. The political and family role played by women throughout the 

world's history attracted the attention of Celal Nuri İleri and took women on the axis of 

history and culture. 

 
Keywords: Women, women's issues, women, women and love in history 
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MOZAİK EL SANATININ MASKE TASARIMLARI İLE CANLANDIRILMASI 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

A STUDY ON THE VISUALIZATION OF MOSAIC HANDICRAFT WITH MASK 

DESIGNS 

 

Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN 

Atatürk Üniversitesi 

Öğr. Gör. Nurhan AKBULUT 

Atatürk Üniversitesi 

 
Özet 

Görsel sanat yapıtlarından olan vitray camla resim sanatı olup; görkemli ve bilhassa geçmişten 

günümüze dini yapılarda kullanılan cam süsleme sanatıdır. Türk mimari yapılarında sıkça görülen, 

zevkli süslemelerle yapılarda yer alan vitray, yakın zamanda geçmişteki kadar 

değerlendirilmemiştir. Buna paralel olarak vitray ustalarının da sayısının günden güne azaldığı 

görülmektedir. Günümüzde popülerliği artan, estetik kaygı güdülerek tasarlanan maskeler birçok 

sanat alanında karşımıza çıkmaktadır. Pazar ortamında hatırı sayılır bir yer tutan maskeler, toplum 

içerisinde de sanat içerisindeki popülerliğini yakalamıştır. 

Bu çalışmada mozaik cam çalışması ile maske tasarımları birleştirilerek vitray sanatının 

canlandırılması düşünülmüştür. Mozaik tekniğiyle cama uygulanan biçim, renk ile oluşturulan 

maske tasarımlarının vitrayda farkındalık oluşturması hedeflenmiştir. Oluşturulan örnek eserler 

yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: vitray, cam, mozaik, maske, popülarite 

Abstract 

It is a painting art from stained-glass to visual art works; magnificent and especially glass decoration 

used in the past for daily religious constructions. The stained glass, which is frequently seen in 

Turkish architectural structures and is located in buildings with tasteful ornaments, has not been 

evaluated until recently. Parallel to this, the number of stained glass masters has decreased from day 

to day. Increasing popularity, masks designed with aesthetic worries are emerging in many art fields. 

The mask, which holds a considerable place in the market environment, has also caught the 

popularity in art within the society. 

In this work, the mosaic glass work and the mask designs were combined and the vitality of the 

stained glass art was considered. With the mosaic technique, it is aimed to create awareness in the 

stained glass of the mask designs created by the shape, color applied to glass. The sample works 

were interpreted and evaluated. 

Keywords: stained-glass, glass, mosaic, mask, popularity 
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MULTİSİPLİNER TASARIM YAKLAŞIMIYLA BİENAL VE TRİENALLERİN SANAT 

VE TASARIM ÜRÜNLERİNİN ANALİZİ 

AN ANALYSIS OF ART AND DESIGN PRODUCTS OF BIENNALES AND TRIENNIALS 

WITH MULTIDISCIPLINARY DESIGN APPROACH 

 

Prof. Dr. İncilay YURDAKUL 

Hacettepe Üniversitesi 

 
Özet 

Küreselleşen Dünya’da bir tasarımcı, yalnızca endüstri ürünü tasarımı ya da grafik tasarım yapmanın çok 

ötesinde yaklaşımlar oluşturmaktadır. Bilim alanlarında çalışan uzmanlardan yararlanabilir; deneysel tasarım, 

iç mekan tasarımı, peyzaj tasarımı, ışıklı ve hareketli kinetik heykel tasarımı, obje tasarımı, oyun tasarımı vb 

tasarımları yönetebilir. 

21. Yüzyıl tasarımcısı bir tasarım alanında özel olarak uzmanlaşırken, çoklu disiplin alanlarında girdilere 

gereksinim duyarak bu alanları canlandırabilir. Böylece tasarımlar, çalışma sınırları birbirinin çok fazla içine 

nüfuz etmeden farklı tasarım alanlarında çalışılarak oluşturulabilir. Sonuç olarak çağdaş müşteriler açısından 

da isteklerinin karşılandığı çözümler ortaya konulmuş olabilir. 

Bir açıdan gelecekte yer alacak tasarımlar Multidisipliner tasarım alanlarına daha yakın görülmektedir. 

Multidisipliner tasarım alanında, tasarımcıların çözülmesi gereken ana soruna odaklanarak yetenek ve 

becerilerini en üst yaratıcılık düzeyine yükselterek soruna çözüm bulmaları beklenmektedir. Farklı uzmanlık 

alanlarından yararlanarak işbirliğinin desteklenmesi, zamanın ve tasarlanması gereken ürüne gidiş sürecinin iyi 

yönetilmesi gerekmektedir. 

Çoklu tasarım alanlarının ürüne yönelik süreçlerde iyi yönetilmesi başarıyı getirmektedir. Multidisipliner 

tasarım alanları reklam tasarımlarından kurumsal kimlik tasarımlarına, marka kent çalışmalarına, kitle iletişim 

ortamlarından sosyal medya alanlarına kadar uzanmaktadır. Bu bildirinin çalışma alanı; tasarım ve sanat 

bienalleri ve trienallerindeki sanat ve tasarım örneklerine odaklanarak derinleştirilecektir. Dünyadan ve 

Türkiye’den sanat ve tasarım bineal ve trenallerinden multidisipliner bakış açısıyla seçilmiş olan sanatçı ve 

tasarımcıların sanat yapıtları ve konseptleri, tasarım ürünleri ele alınarak analizleri yapılacaktır. Yapıtlar; 

teknolojik üretim süreçleri, kullanılan tasarım programları, üretim ve oluşturulma ortamları ve çalıştıkları bilim 

alanları esas alınarak analizler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bienal, Trienal, Multidisipliner Tasarım, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Yazılımlar, 

Dijital Dünya ve Ortamlar. 

Abstract 

Designers create approaches rather than practicing only industrial product or graphic design with the world 

becoming global. Designers may take advantage of experts in science fields, and manage designs such as 

experimental design, indoor design, landscape design, luminous and dynamic kinetic sculpture design, object 

design, and game design. 

21st century designers need inputs in multidisciplinary fields and revive these fields while specializing in one 

particular design field. Thus, the designs may be created while working in different design fields without getting 

intertwined. As a result, contemporary clients may have their demands meet. 

In a way, future designs seem closer to multidisciplinary design fields. In multidisciplinary design field, 

designers are expected to find solution to the main problem through focusing and enhancing their creativity to 

an ultimate level. Collaboration needs to be encouraged, time and process to creating the product must be 

managed. 

Managing the product oriented processes of multidisciplinary design fields leads to success. Multidisciplinary 

design fields ranges from advertisement designs and corporate identity designs, trademark city studies to mass 

media environments and social media fields. The domain of this bulletin is to be deeper with focusing art and 

design examples of art and design biennales and triennials. Works and concepts, and design products of artists 

and designers chosen from within biennales and triennials around the world and in Turkey through a 

multidisciplinary point of view will be analyzed. Analysis will be carried out according to technological process 

of production, design programs that are used, production and composing environments and working fields of 

science. 

Keywords: Biennale, Triennial, Multidisciplinary Design, Visual Communication and Graphic Design, 

Software, Digital World and Environments. 
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KURUMSAL GERİ ÖDEME MODELLERİ VE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLARA 

YÖNELİK VAKA KARMASI UYGULAMA ÖRNEĞİ 

CORPORATE REIMBURSEMENT MODELS AND AN APPLICATION EXAMPLE OF 

CASE MIX INDEKS RELATED TO DIAGNOSTIC RELATED GROUPS 

 

İzzet AYDEMİR 

Ankara Üniversitesi 

 
Özet 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke, genelde sağlık harcamalarındaki hızlı artışı, özelde ise 

hastane harcamalarındaki artışı deneyimlemektedir. Sağlık hizmetleri ve hastanelerdeki 

harcamaların kontrolü için hastanelerin sağladıkları hizmet karşılığında farklı nitelikte ödeme 

yöntemleri yapılmaktadır. Bu ödeme mekanizmaları içinde teşhis ilişkili gruplar, hastane 

maliyetlerinin kontrolünde ve hastaneler arası performansın karşılaştırılmasında güçlü bir özendirici 

olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışma, hastanelere yapılan geri ödeme yöntemlerine – 

özellikle teşhis ilişkili gruplara- genel bir bakış sağlayarak Türkiye’de farklı coğrafyalarda bulunan 

bir ikinci basamak ve bir de üçüncü basamak hastanelere ait vaka karma indekslerini hesaplamayı 

amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda, hastanelerin vaka komplekslikleri ve kaynak 

gereksinimlerinin göreli karşılaştırması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vaka Karma İndeksi, Maliyet, Teşhis İlişkili Gruplar, Hastane, Ödeme 

mekanizmaları 

Abstract 

Most countries including developed and developing have experienced a rapid increase in health care 

expenditures in general, and hospital expenditures in particular. For controlling healthcare and 

hospital expenditure, different payment mechanism are made to the hospitals as their provision of 

services. In these payment mechanisms diagnostic related groups are thought a strong incentive that 

control hospital costs and enable performance comparisons across hospitals. With this regard, this 

article provides an overview of hospital payment mechanism, especially diagnostic related groups 

and aiming to calculate the case mix index of a secondary and a tertiary care hospital located in 

different region of Turkey. Consequently, comparison of case complexity and resource requirement 

of hospitals have been made relatively. 

Keywords: Case Mix Index, Cost, Diagnostic Related Groups, Hospital, Payment Mechanism 
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“KAHRAMAN ÇOCUK” ADLI MASAL’IN JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİTOS 

KURAMI VE C. G. JUNG’UN ARKETİP KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

ASSESMENT OF “HERO CHILD” TALE WITH JOSEPH CAMPBELL’S 

MONOMYTH THEORY AND C. G. JUNG’S ARCHETYPE NOTION 

 

Arş. Gör. Kadirhan ÖZDEMİR 

Gazi Üniversitesi 

Arş. Gör. Gülcan ALICI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 
Özet 

Farklı coğrafyalarda, insanoğlunun yaşadıklarını, şahit olduklarını anlatma ihtiyacının bir sonucu 

olarak vücut bulan mit, masal, hikâye, efsane gibi anlatıların görünürde arz ettiği farklılıklara 

rağmen özde büyük bir benzerlik sergilediği görülmektedir. Çeşitli inceleme metotları bizlere bu 

anlatıların içeriksel boyutundaki gizil taraflarını ve anlam katmanlarını gözler önüne sererek 

araştırmacıya ve okura farklı pencereler açar. 

Kahramanın tehlikelerle dolu macerasını işleyen anlatılarda, sembollerle örülü olan ortak bir dilin 

varlığı dikkat çeker. Joseph Campbell, James Joyce’un “Finnegans Wake” adlı eserinden ödünç 

aldığı bir kelime olan “monomitos” (yola çıkış-erginlenme-geri dönüş) ile bu müşterekliği 

göstermeye çalışmıştır. Dairesel bir yapıya bürünen kahramanın yolculuğu ayrılış ile zorlu bir 

maceranın ve olgunlaşmanın ilk aşaması olarak gerçekleşirken, erginlenme ile maceranın sınavlarla 

dolu süreci başlar. Monomitin son aşaması olan dönüş ise erginlenen kahramanın yeni bir yaşama 

adımını simgeler. Yeryüzündeki birçok anlatıda bu aşamaların aynıları görülmektedir. Bu benzerlik 

C. G. Jung tarafından arketip olarak formüle edilip sistemli bir hale getirilerek insanın evrensel 

duygu, düşünce ve davranış kalıplarını ifade etmektedir. 

Yapmış olduğumuz çalışmada, Manisa ilinde derlenmiş olan “Kahraman Çocuk” adlı masal, Joseph 

Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” adlı eserinde “monomitos” (yola çıkış-erginlenme- 

geri dönüş) şeklinde formülleştirdiği aşamalar ve C. G. Jung’un “kahraman arketipi” çerçevesinde 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Monomit, Arketip, Kahraman, Bilinç Dışı 

Abstract 

Myths, tales, stories, legend, etc., which take shape as a result of the need to tell people that they 

lived, and were witnesses in different geographies, are a great resemblance in spite of the apparent 

differences. Various investigative methods open different windows to the investigator and the 

reader, revealing to us the hidden aspects and meaning layers of these contextual dimensions. 

In narrative that processes the hero's adventure full of dangers, take attention the presence of a 

common language, which is woven with symbols. Joseph Campbell has tried to demonstrate this 

association with the word "monomyth" (leaving-initiation-returning) a word derived by him from 

the book‚ Finnegans Wake‛ by James Joyce. Hero's journey, wore in a circular structure, is a first 

stage of challenging adventure and maturation, then the second stage is initiation with full of exams. 

Returning which is the last stage of monomyth symbolizations the stepping of a hero's new life. 

Many narratives in the world are seen in the same stages. This similarity is formulated and 

systemized by C. G. Jung as an archetype to express human universal emotions, thoughts and 

behaviour patterns. 

In this study, the tale "The Hero Child" compiled in Manisa examined Joseph Campbell's formulas 

in the “The Hero with a Thousand Faces" in the form of "monomyth” (leaving-initiation-returning)" 

and C. G. Jung's "hero archetype." 

Keywords: Tale, Monomyth, Archetype, Hero, Unconscious 
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ORDU İLİNDEKİ KARAYAKA KOYUN POPÜLASYONLARINDA GENETİK 

ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ 

 

Arş. Gör. Dr. Koray KIRIKÇI 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Doç.Dr. Levent MERCAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

 
Özet 

Bu çalışmada, Ordu ilinde yetiştirilen Karayaka koyun popülasyonlarında genetik çeşitliliğin 

mikrosatellit markörler kullanılarak ortaya konması amaçlanmıştır. Ordu merkez ve ilçe 

popülasyonlarından (Fatsa, Ulubey ve Aybastı) Karayaka koyun ırkına ait toplanan 60 adet kan 

örneği çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Genetik çeşitliliğin belirlenmesi amacıyla kullanılan 

9 adet mikrosatellit lokus Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmıştır. Mikrosatellit 

lokuslara ait allel büyüklükleri %2’lik agaroz jel (yüksek çözünürlüklü) elektroforezi ile 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, Ordu ilinde yetiştirilen Karayaka koyun ırkında allel sayısı 

ortalaması (MNA); 19.44, gözlemlenen heterozigotluk (Ho) ve beklenen heterozigotluk (He) 

ortalamaları; 0.150 ile 0.923 ve akrabalı yetiştirme katsayısı (FIS) ortalaması ise 0.858 olarak 

hesaplanmıştır. Karayaka koyun popülasyonları arasındaki genetik farklılaşmanın az olmasıyla 

birlikte (FST<0.05) Ordu merkez köylerinde yetiştirilen Karayaka koyunlarının diğer 

popülasyonlardan genetik olarak daha farklı olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, Ordu ilinde yetiştirilen Karayaka koyun ırkında genetik çeşitliliğin yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, genetik ıslahı açısından sevindirici olmakla birlikte, 

yüksek düzeyde olan akrabalı yetiştirmenin azaltılması için bazı önlemlerin alınması gerektiği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Karayaka koyun ırkı, mikrosatellit, Agaroz jel, Ordu 

Katkı: Bu araştırma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından 

ZRT.E2.17.043 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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ROLE OF THE MELATONIN HORMONE ON REPRODUCTIVE CONTROL IN SMALL 

RUMINANTS 
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Ahi Evran University 
 

 

 

 

 
Abstract 

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM 

Ondokuz Mayıs University 

Asst. Prof. Dr. Ercan SOYDAN 

Ondokuz Mayıs University 

Small ruminants are known to be seasonally-reproducing animals. Seasonality of reproductive 

activities of these animals makes it difficult to meet the demand for milk and meat products obtained 

from them, especially during the out season. Therefore, it is necessary to enhance the yield by taking 

the reproductive activity under control also in the off seasons. The reproductive cycles of seasonally- 

reproducing animals are influenced by a number of hormones and environmental factors such as the 

day length. Melatonin, one of the hormones effecting on reproductive activity, has an important 

place on small ruminants since its secretion depends on the darkness when compared to other some 

hormones.To date, in several studies concerning the small ruminants from different breeds, the 

melatonin administration has been shown to improve the onset of reproductive activity. Furthermore, 

the melatonin has been reported to have beneficial effects on oocyte quality, ovulation, conception 

rates, and sperm quality. Consequently, melatonin might offer a powerful tool for the manipulation 

of breeding seasons in order to achieve optimum market profit, especially in small ruminants. In this 

review, we aimed to give information about the action mechanism of the melatonin hormone and its 

use in small ruminants in order to synchronize the reproductive cycle. 

Keywords: Melatonin hormone, Reproductive control, Small ruminants 
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TEAK, BLACK EBONY VE WENGE ODUN TÜRLERİNİN EDS ANALİZİNDE ISIL 

İŞLEMİN (THERMOWOOD METHOD) ETKİSİ 

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT (THERMOWOOD METHOD) ON EDS 

ANALYSIS OF TEAK, BLACK EBONY AND WENGE WOOD TYPES 

 

Levent GÜRLEYEN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Ümit AYATA 

Atatürk Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışmada 212°C’de 1 saat ve 2 saat süreyle ısıl işlem görmüş (ThermoWood method, Novawood 

Factory, Gerede, in Bolu - Turkey) black ebony (Diospyros ebenum), teak (Tectona grandis) ve 

wenge (Millettia laurentii) odun türlerinde EDS analizleri değerlendirilmiştir. Isıl işlem görmüş ve 

görmemiş odun örneklerinin EDS analizi elementleri C ve O elementleridir. EDS analizi sonuçları 

gösterdi ki C ve O elementlerinin yüzde değerleri farklı sonuçlar içermiştir. Isıl işlem görmüş ve 

görmemiş wenge (Millettia laurentii) odununda C ve O elementlerinin değerleri birbirine çok benzer 

iken, ısıl işlem görmüş ve görmemiş black ebony (Diospyros ebenum), teak (Tectona grandis) 

odunlarının C ve O elementlerinin değerleri birbirine çok benzer değildir. 

Anahtar kelimeler: Isıl işlem, ThermoWood, EDS analizi, Wenge, Element 

Abstract 

In this study, specimens black ebony (Diospyros ebenum), teak (Tectona grandis) and wenge 

(Millettia laurentii) wood types were heat treated at 212°C for 1 hour and 2 hours (ThermoWood 

method, Novawood Factory, Gerede, in Bolu - Turkey) and their EDS analysis evaluated. Elements 

of the EDS analyses of wood samples heat treated and untreatment were C and O. EDS analysis 

results showed that wt.% values of C and O elements, different results were obtained. While wt.% 

values of C and O elements on untreated and heat treated wenge (Millettia laurentii) wood sample 

were very similar, wt.% values of C and O elements for untreated and heat treated teak (Tectona 

grandis) and black ebony (Diospyros ebenum) wood samples were not very similar. 

Keywords: Heat treatment, ThermoWood, EDS analysis, Wenge, Element 
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AMAÇLARI UYGULANIŞI VE SONUÇLARI BAKIMINDAN MİLLİ KORUMA 

KANUNU 

 

Öğr. Gör. M. Selçuk ÖZKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 
Özet 

İkinci Dünya Savaşı’nın sınırlarına dayandığı bir sırada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

sıkıntıları aşabilmek düşüncesinde olan Türkiye bir dizi önlem aldı. Hükümet bu önlemlerden biri 

olarak 1940 yılında “Milli Koruma Kanunu”nu uygulamaya koydu. Toplumsal ve ekonomik hayatın 

düzenlenmesi noktasında belirli tüketim ürünlerine el koymak, fiyatları saptamak, zorunlu çalışma 

yükümlülüğü getirmek gibi hükümete geniş yetkiler veren bu kanunla özellikle mal darlığının, 

piyasada fiyat artışlarının ve karaborsacılığın engellenmesi amaçlanmıştı. Yürürlüğe girmesinin 

ardından kanunun uygulanmasını sağlamak üzere “İaşe Müdürlüğü”, “Fiyat Murakabe 

Komisyonları”, ve “Halk Dağıtım Birlikleri” kuruldu. Çalışmamızda “Milli Koruma Kanunu”nun 

amaca ulaşmakta ne ölçüde başarılı olduğu, sonuçlarının halk ve Türk siyasal hayatı üzerindeki 

etkileri değerlendirilerek uygulamanın sosyal, ekonomik ve siyasi bir analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Milli Koruma Kanunu, Türkiye, İkinci Dünya Savaşı. 
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FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

REKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF PARTICIPATION CONSTRAINTS TO RECREATIONAL 

PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS READING IN DIFFERENT 

CITIES 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK 

Iğdır Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Ahmet YIKILMAZ 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 
Özet 

Amaç: Çalışmada Diyarbakır ve Gaziantep Üniversitelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin rekreasyonel 

fiziksel aktivitelere katılmalarına engel teşkil edebilecek nedenlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Metod: Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ve Gaziantep Üniversitelerinde okuyan 

öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 409 öğrenci (erkekler: n= 251 ve kadınlar: n=158) araştırmada 

yer almışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “rekreasyon faaliyetlerine katılım ölçeği (RFKÖ)” 

uygulanmıştır. Ölçeğin tümü ve alt boyutları için iç tutarlık değerleri Cronbach’s Alpha testi ile kontrol 

edilmiştir. Cronbach’s Alpha ölçeğin toplamında 0,913 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğe ait 7 faktör için ise 

Cronbach’s Alpha 0,555-0,708 arasında bulunmuştur. RFKÖ’ne uygulanan normal dağılım testi sonrasında 

verilerin tüm değişkenler için normal dağıldığı gözlemlenmiş ve istatistiksel analizler parametrik olan bağımsız 

örneklem t-testi ve iki yönlü ANOVA testleri ile gerçekleştirilmiştir. Ortalama puanlar için %95 güven aralığı 

ve anlamlı farklılık ise p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: İki üniversite (Diyarbakır-Gaziantep) bazında katılımcıların rekreasyonel fiziksel aktivitelere 

katılım engellerinin karşılaştırılması sonucunda alanların durumu ve ekonomik durum alt boyutlarında anlamlı 

farklılık (p<0,05) tespit edilirken diğer alt boyutlarda herhangi bir farkın oluşmadığı gözlemlenmiştir. Sınıflar 

bazında (1,2,3,4) üniversiteler arasında gerçekleştirilen iki yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre ise Diyarbakır 

ve Gaziantep’te okuyan iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin alanların durumu ve yan nedenler harici diğer alt 

boyutlarda ortalama puanlarının anlamlı farklılık oluşacak şekilde Diyarbakır öğrencileri lehine olduğu tespit 

edildi. 

Sonuç: Gaziantep’te okuyan öğrencilerin RFKÖ’nden almış oldukları ortalama puanların tüm alt boyutlarda 

(7) Diyarbakır’da okuyan öğrencilere göre daha fazla olduğu belirlendi. Bu sonuca göre, fizyolojik özellikler, 

tesisler, ekonomik durum, negatif içsel deneyimler, organizasyonel ve ruhsal nedenler Gaziantep’te okuyan 

öğrencilerin aktivitelere katılımlarını Diyarbakır’da okuyan öğrencilere göre daha fazla etkilemektedir 

denebilir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, fiziksel aktivite, öğrenci, katılım engeli. 

Abstract 

Aim: It was aimed to compare participation constraints to recreational physical activities of university students 

studying at Diyarbakır and Gaziantep Universities in this study. 

Method: The research was carried out on students who attended Diyarbakır and Gaziantep Universities during 

the academic year of 2017-2018. A total of 409 students (men: n = 251 and women: n = 158) were included in 

the study. "Participation scale for recreational activities" (PSRA) was applied as a data collection tool in the 

survey. Internal consistency values for all dimensions and subscales of the scale were checked by Cronbach's 

Alpha test. Cronbach's Alpha scale was found to be 0.913. Cronbach's Alpha was found between 0,555 and 

0,708 for the 7 sub-dimensions. After the normal distribution test applied to the scale, the normal distribution 

of the data was observed for all variables and statistical analyzes were performed by parametric independent 

sample t-test and two-way ANOVA tests. The 95% confidence interval for the mean scores and the significant 

difference were accepted as p <0.05. 

Results: As a result of the comparison of participants' participation obstacles to recreational physical activity 

on two universities (Diyarbakır-Gaziantep), it was observed that there was no difference in the status and 

economic status sub-dimensions (p <0,05). According to the results of two-way ANOVA tests conducted 

among the universities (1,2,3,4) on the basis of the classrooms, the mean scores of the second and third grade 

students reading in Diyarbakır and Gaziantep are significantly different from those of the other sub-dimensions. 

Conclusion: It was determined that the average scores of the students who read in Gaziantep were higher than 

the students in Diyarbakır (7) in all sub-dimensions (7). According to this result, physiological characteristics, 

facilities, economic situation, negative internal experiences, organizational and psychological reasons may be 

more influential on students' participation in activities in Gaziantep than in Diyarbakır. 

Keywords: Recreation, physical activity, student, participation constraint. 
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ÇÖZELTİ PLAZMA SİSTEMİ İLE GÜMÜŞ NANOPARÇACIK ÜRETİMİNE VOLTAJ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Bekir ORUNCAK 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Ali SAKARYA 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada çözelti plazması içerisinde gümüş nanoparçacık sentezi için farklı konsantrasyonlarda 

gümüş nitrat sulu çözeltisi hazırlanarak, çift kutuplu DC güç kaynağı ile deşarj oluşturulup, plazma 

ortamı elde edilmiştir. Çalışma esnasında farklı deşarj süresi ve uygulama voltajlarının gümüş 

nanoparçacık oluşumuna etkisi incelenmiştir.0, 10, 20 ve 30 dakia deşarj süresinde ve 1000, 1500 

ve 2000 V uygulama voltajlarında üretilen gümüş nanoparçacıklar karşılaştırılmış. Elde edilen 

ürünlerin XRD, SEM ve EDX görüntülerinin analizleri yapılmıştır. Ayrıca çözelti sıvısının 

değiştirilen parametreler doğrultusunda Absorbans değerleri incelenmiştir. 

Abstract 

In this work, silver nitrate aqueous solution was prepared in different concentrations for silver 

nanoparticle synthesis in solution plasma, discharge was made with bipolar DC power supply, and 

plasma environment was obtained. The effect of different discharge times and application voltages 

on the formation of silver nanoparticles was investigated during the operation. Silver nanoparticles 

produced at discharge voltages of 1000, 1500 and 2000 V were compared at discharge times of 0, 

10, 20 and 30 min. XRD, SEM and EDX images of the obtained products were analyzed. In addition, 

the absorbance values of the solution liquid in accordance with the changed parameters were 

examined. 
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TİYATRO OYUNUNDAN TELEVİZYON DİZİSİNE “KEŞANLI ALİ DESTANI”NIN 

DRAMATURJİK YORUMLAMA EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF “KEŞANLI ALİ EPOS” IN THE TELEVISION SERIALS AND 

IN THE THEATER PLAY WITH A DRAMATURGICAL INTERPRETATION 

 
 

Doç. Dr. MEHMET YILMAZ 

Ordu Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. YALÇIN İMZALI 

Ordu Üniversitesi 

 

Özet 

Temellerini tiyatrodan alan dramaturji kavramı bugün modern sahnelemeler, dizi ve sinema gibi 

görsel sanatları içinde barından birçok alanda kullanılmaktadır. Bir öykünün anlatımı için gerek 

duyulan anlatısal öğelerin seçimi ve bunun bir düzene sokulması işi dramaturjik çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır. Dramaturjinin temel motivasyonu; sanatsal metinlerin hangi görsel sanat için 

kaleme alınacağı meselesidir. Dramaturg (dramaturjik metnin yazarı), söz konusu görsel sanatın 

türsel özellik ve kodlarına göre metnini biçimlendirir. Bu bağlamda aynı metinden kaynak alan 

ancak farklı görsel sanatlar için inşa edilen metinler, dramaturjik biçimlendirme süreçlerindeki türe 

özgü seçimler nedeni ile farklı nitelikler taşıma potansiyeline sahiptirler. Çalışma çerçevesinde 

Haldun Taner’in epik tiyatro akımından etkilenerek yazdığı Keşanlı Ali Destanı oyununun Keşanlı 

Ali Destanı adlı dizisi yapısal ve görsel olarak “dizi dramaturjisi” kapsamında değerlendirilmek 

istenmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: dramaturji, dizi dramaturjisi, Keşanlı Ali Destanı. 

 
 

Abstract 

 

Concept of dramaturgy which takes its base from theatre is now used in many fields that contains 

within itself, visual arts such as modern staging, series and cinema. Although the importance of 

dramaturgy remains unknown, it has become an increasingly compulsory and demanded field with 

all its studies and written sources. 

Choosing of narrative elements to tell a story and putting it in an order forms the basis of a 

dramaturgical work. Based on this fact, The play named “Keşanlı Ali Epos” which has been written 

by Haldun Taner -who was inspired by epic theater style- became a twenty episodes long television 

series in 2011 for TV channel Kanal D, by the Director Çağan Irmak and scriptwriters Özen Yula 

and Özlem Havuzlu. This series has been structurally and visually examined in the extent of series 

dramaturgy and is the subject of this study. 

 

Keywords: dramaturgy, Keşanlı Ali Epos, dramaturgy for serials 
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RAGNA STANG'IN "EDVARD MUNCH: THE MAN AND HIS ART" KİTABININ 

PASAJLARINDAN," MUNCH'UN SANATINA AİT İNCELİKLER" 

 

Yrd. Doç. Melek ŞAHİNDOKUYUCU 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 
Özet 

Munch; Norveç'in soğuk ve depresyonu tetikleyen ikliminin resim sanatına kazandırdığı 

armağanı.Kasvetli kış gecelerinde,ailesinin hikayelerine tanıklık eden anne ve kardeş ölümleriyle 

yıkılan hayatına resmin sıcaklığıyla tutunan : Much 

Yazar, Agna Stang Norveçli sanatçıyı anlattığı kitabında,Munc'un resimlerini analizlerken,onun 

ruhsal dünyasında da gezintiler yapar.Öyle ki, Norveç'in o kasvetli uzun kış gecelerinde,Doktor 

Munc'un çucuklarınının yaşadığı ,iç karartıcı apartmanlarında onların hayatlarına dokunuyor 

gibidir.Munch,bir çok sanatçıya esin kaynağı olmuş ve hakkında yüzlerce yayınlanmış eser bulunan 

meşhur bir sanatçıdır ama Ragna Stang'ın Munch'u diğer yazarların anlatımından daha duygusal bir 

kurgulamadır.Munch'un sanatına dair,bütün incelikleri,resimleri ile anlatırken Stang,klasik ressam 

biyografilerinden ayrılır.Munch'un hayatındaki ayrıntılarda gezinir.Ve onun yaptığı resimlerde içe 

dönük bir konuşmayla ressamı konuşturur adeta.Munch bu anlatımlarda biraz daha duygularımıza 

dokunmakta. 
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BİR NESNE OLARAK "AYÇİÇEKLERİ"NİN VAN GOGH, GUSTAV KLIMT, EGON 

SCHIELE'NİN TUVALLERİNDEKİ BETİMLEMELERİ 

 

Yrd. Doç. Melek ŞAHİNDOKUYUCU 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 
Özet 

Sanatı tarihçesi içinde,bazı nesnelerin ressamların eserlerinde konu olarak yüzyıllar süren 

hikayeleştirilmelerine tanık oluruz.Bu nesne bazen bir insan figürü,bazen bir ağaç, bazen de bir 

kullanım nesnesi olabilmektedir.Ayçiçekleri de işte bu bitki-nesnelerinden biridir.Avrupalı 

Ressamlardan olan,Van Gogh,Gustav Klimt ve Egon Schiele de ayçiçeklerini resimlerinde konu 

eden sanatçılardandır.Ayçiçekleri bu üç ressamın çalışmalarında, güneşi, hayatı ve insanı betimlerler 

adeta.Van Gogh sıcak sarı,turuncu renklerle bir vazoda gösterir onları,Klimt sanki bir insan figürü 

gibi toprakta tek başına uzun bir figür gibi betimler bu bitkiyi,Schiele ise bir kesitte ağlatır sanki 

ayçiçeklerini.Üç farklı sanatçının tek nesne üzerinden resimsel ifadelerle "Ayçiçekleri" 

yorumlamaları onların hayatlarından anlatımlarını sunarlar bizlere. 
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INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF LACTOBACILLUS 

PLANTARUM SECONDARY METABOLITES ON HELA CELL LINE 

LACTOBACILLUS PLANTARUM SEKONDER METABOLİTLERİNİN HELA HÜCRE 

HATTI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Melih ŞENTÜRK 

Ahi Evran Üniversitesi 

Esin KIRAY 

Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN 

Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Fahriye ERCAN 

Ahi Evran Üniversitesi 

Prof. Dr. Ergin KARIPTAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Abstract 

Lactobacillus plantarum can specifically tolerate the hard conditions of the gastrointestinal system 

and grow. For this reason, it can be used as a probiotic to benefit human health. As a safe probiotic, 

food industry and researchers are the focus of attention on this bacteria. In this study, secondary 

metabolites of this probiotic were investigated for its anticancer effects on HeLa cancer cells. 

Therefore, we aimed to evaluate the cytotoxicity of L. plantarum secondary metabolites in HeLa cell 

lines, by performing cell viability assay (XTT). Cell cultures were exposed to different 

concentrations of L. plantarum secondary metabolites for 72 h. Our results indicated that IC50 values 

of L. plantarum secondary metabolites molecule was found 76ug/ml on HeLa cancer cell lines. The 

seconder metabolite is potentially suitable for the study of tumor malignancy and metastasis, which 

may use for biological researchs. 

Keywords: Lactobacillus plantarum, probiotic, XTT, HeLa cell line 

Özet 

Lactobacillus plantarum, özellikle gastrointestinal sistemin zor koşullarını tolere edebilir ve 

yetişebilir. Bu nedenle, insan sağlığına fayda sağlayacak bir probiyotik olarak kullanılabilir. Güvenli 

bir probiyotik olarak, gıda endüstrisi ve araştırmacılar, bu bakterilere odaklanmaktadır. Bu 

çalışmada, bu probiyotiklerin sekonder metabolitleri, HeLa kanser hücreleri üzerindeki antikanser 

etkileri açısından incelenmiştir. Bu nedenle, hücre canlılığı testi (XTT) uygulayarak HeLa hücre 

hatlarındaki L. plantarum sekonder metabolitlerinin sitotoksisitesini değerlendirmeyi amaçladık. 

Hücre kültürleri, 72 saat boyunca farklı konsantrasyonda L. plantarum sekonder metabolitlerine 

maruz bırakılmıştır. Bulgularımız, L. plantarum sekonder metabolit molekülünün IC50 değerlerinin, 

HeLa kanser hücre hatları üzerinde 76ug/ml olduğunu göstermiştir. Sekonder metabolit, biyolojik 

araştırmalar için kullanabilecek tümör malignitesi ve metastazı için potansiyel olarak uygundur. 

Anahtar kelimeler: Lactobacillus plantarum, probiyotik, XTT, HeLa hücre hattı 
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ARITMA ODASI: CHEN ZHEN 

PURIFICATION ROOM: CHEN ZHEN 

Yrd. Doç. Dr. Meral BATUR ÇAY 

Karabük Üniversitesi 

 
 

Özet 

İnsanın doğayla ilişkisinin azaldığı günümüzde tek kurtuluşun doğaya dönüşle mümkün olduğu 

kaçınılmaz bir gerçektir. Doğanın sunduğu gereçlerle doğrudan ilişki kuran sanatçılar, insanın 

doğayla bütünleşerek dengeyi oluşturmasının mümkün olduğunu göstermeye çalışmaktadırlar. 

Görmek aslında bir düşünme eylemidir ve insanoğlunun gördüklerini estetik duyarlılıkla irdelemesi 

özüne varmasında tek çıkış yolu olacaktır. Minimalizm ve kavramsal sanat ile harmanladığı 

yapıtlarıyla 20. yüzyıl güncel sanatının en önemli isimleri arasında yer alan Çinli sanatçı Chen Zhen 

(1955 -2000), insan, toplum ve doğa arasındaki ilişki üzerine işler üretmiştir. Sanatçı, yapıtlarında 

izleyiciyi de görünenler dünyasına dâhil ederek sanatın üretimini sorgulatmaktadır. Zhen, sergilenen 

eserlerinin geçici karakteri ile yakınlık ve uzaklık yani mesafe kavramları arasında bir diyalog 

başlatmıştır. Doğadan aldığı araçla bir anlamda izleyene doğada yolculuk yaptıran sanatçı, nesne ve 

mekân ilişkisini irdelemektedir. Sanatçı, Chen Zhen 2000 yılında Şanghay’daki Rockbund Sanat 

Müzesi (Rockbund Art Museum)’ndeki sergiye Purification Room “Arıtma Odası” isimli 

çalışmasıyla katılmıştır. Bu çalışmasında izleyicinin alışkanlığına aykırı bir mekân oluşturan 

sanatçı, oluşturduğu bu mekân içindeki tüm nesneleri kil çamuruyla kaplamıştır. Bu araştırmada, 

sanatçının “Arıtma Odası” isimli çalışması içindeki imgeler ve tüm çalışmanın izleyicide bıraktığı 

anlamsal boyutlar irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İmge, Simge, İnsan, Doğa, Arınma. 

 
 

Abstract 

It is an inevitable fact that the only salvation in the present day, when human relation with nature 

has diminished, is possible by return to nature. The artists who are directly related to the materials 

that nature presents are trying to show that it is possible for people to integrate with nature to create 

balance. Seeing is, in fact, a thought-action, and it will be the only way out of reaching the essence 

of the aesthetic sensitivity of man's observations. Chinese artist Chen Zhen (1955-2000), who is one 

of the most important figures of 20th century contemporary art with his works blended with 

minimalism and conceptual art, has produced works on the relationship between man, society and 

nature. The artist interrogates the production of the art by including the viewer in his works. Zhen 

initiated a dialogue between the temporary character and the concepts of proximity, distance and 

distance. The artist, who makes a journey in nature in a sense with a vehicle he bought from nature, 

examines the relationship between object and space. The artist Chen Zhen participated in the 

exhibition with his art which is named Purification Room "Purification Room" in 2000 at Rockbund 

Art Museum in Shanghai. In this work, the artist creates a space contrary to the habit of the viewer, 

covering all the objects in this space with clay mud. In this research, the artist will be try to examine 

the imagings in the work named "Purification Room" and the semantic dimensions left by the viewer 

in the audience. 

Keywords: Image, Symbol, Human, Nature, Purification. 

https://www.artsy.net/artist/chen-zhen
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VAROLUŞSAL KAYGI: JOHN NEWCOMB 

VAROLUSICAL RESPECT: JOHN NEWCOMB 

 
Yrd. Doç. Dr. Meral BATUR ÇAY 

Karabük Üniversitesi 

 
 

Özet 

Toplumsal bir varlık olan insanoğlu varoluşundan itibaren doğayla iç içe yaşamış ve yaşamın tüm 

süreçlerinde doğadan etkilenmiştir. Fakat günümüzde ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

insanın doğadan kopuşuna neden olmuş ve bu durum insan- doğa ilişkisine farklı bir boyut 

kazandırmıştır. Tüm bu gelişmeler sanatçıları insan- doğa ilişkisini yeniden sorgulamaya götürmüş, 

sanatçıların gözlerini ve beyinlerini alışılmışın dışında yeni bir bilinçle ve yeni bir bakışla doğaya 

çevirmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda önemli işler yapan sanatçılardan biri de John Newcomb 

(1937-…)’dur. Çalışmalarında insan ve hayvan imgelerinin ayrımlarını ortadan kaldıran ve bu 

imgeleri birbiriyle adeta bütünleştiren sanatçı kullandığı bu paradoksal imgelerle izleyiciye çarpıcı 

anlamlar vermektedir. Doğayı ve insanı sanatsal yaratılarında merkeze koyan ressam, dünyasını 

açımlarken resimsel dilin temelini oluşturan sembollerden yararlanmıştır. Bu araştırma, John 

Newcomb’un eserlerinde kullanmış olduğu imgeleri ve bu imgelerin simgesel anlamlarını 

açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Hayvan, Doğa, İmge, Simge. 

 
 

Abstract 

As a social being, mankind has lived in nature since its existence and has been influenced by nature 

in all the processes of life. However, the scientific and technological developments that have 

emerged in the present have caused human beings to leave nature, and this has given a different 

dimension to human-nature relationship. All these developments have led artists to re-question the 

relationship between man and nature, causing the eyes and brains of the artists to turn to life with a 

new consciousness and a new outlook. One of the important artists in this context is John Newcomb 

(1937- ...). This paradoxical imagery that the artist uses to remove the distinctions of human and 

animal images from the works and integrate them with each other gives striking meanings to the 

audience. Putting nature and man at the center of his artistic creations, the painter has benefited from 

symbols that form the basis of pictorial language when explaining his world. This research aims to 

explain the images that John Newcomb used in his works and the symbolic meanings of these 

images. 

Keywords: Human, Animal, Nature, Image, Symbol. 
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GENÇ BİREYLERİN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. Meriç ERASLAN 

Akdeniz Üniversitesi 

 
Özet 

Son yıllarda gençler arasında sağlıksız yaşam biçimi davranışların hızla arttığı görülmektedir. 

Gençlerde sağlıksız yaşam biçimi davranışlarının artması birçok sağlık problemini de beraberinde 

getirmektedir. Gençler arasında görülen sağlıksız yaşam biçimi davranışlarının başında hareketsiz 

yaşam tarzı alışkanlıkları gelmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda özellikle teknolojik 

gelişmelere paralel olarak gençler arasında hareketsiz yaşam tarzının arttığına vurgu yapılmaktadır. 

Bu noktada gençler arasında hareketsiz yaşam tarzı alışkanlıklarının en aza indirilmesi için gençleri 

spor etkinliklerine yönlendirecek önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Gençlerin spora 

yönelmelerini destekleyecek uygulamaların başarılı olabilmesi için öncelikli olarak gençlerin spora 

katılım güdülerini etkileyen unsurların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan bu 

araştırmada genç bireylerin spora katılım güdülerini etkileyen unsurların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Literatür taraması modeline göre gerçekleştirilen araştırmanın sonunda gençlerin 

beceri gelişimi sağlama, takım üyeliği kazanma, başarı ve statü elde etme, eğlence, fiziksel uygunluk 

düzeyi yüksek bir vücuda sahip olma, yarışma, arkadaş edinme ve aktif bir yaşam tarzına sahip olma 

güdüleri ile spora yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Genç bireyler, spor, güdülenme 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VERİ SANATINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

VIEWS ON DATA ART OF STUDENTS OF FACULTY OF FINE ARTS 

 

Yrd. Doç. Dr. Merve GÜVEN 

Giresun Üniversitesi 

 
Özet 

Geçmişten günümüze değin sanatçı sanat yapıtını üretirken çeşitli verilerden faydalanmıştır. Bu 

verileri kimi zaman doğadan, kimi zaman insandan kimi zaman sanatçının duygu durumundan ya 

da düşüncelerinden üretilmekte ve estetik olarak farklı bir veriye dönüştürülmektedir. Dolayısıyla 

günümüzde veri sanatı olarak nitelendirdiğimiz kavram oldukça yeni gibi görünse de bilim ve sanat 

tarihinin kesiştiği her noktada ilk ürünlerini vermesi bakımından oldukça eskiye dayanır. Birey ya 

da toplum tarafından üretilen ham verileri sanat için malzeme olarak kullanan sanatçı, yeni 

yöntemler arar ve sıklıkla bilgisayar bilimlerinden yararlanır. Veri sanatı, sanat ve bilim arasındaki 

sınırları bulanıklaştırırken, modernizmin yücelttiği romantik sanatçı mitini de ortadan kaldırır. Veri 

sanatı ürünleri yaşadığımız çağın olanaklarıyla olaylardan ve durumlardan edindiği bilgileri eleştirel 

bir biçimde işleyen temel bir sanatsal eylem sunar. Veri sanatının amacı, büyük verilerin (grafik, 

simülasyon, çalışma sayfası, istatistik vb.) Üretilen verilerin dijital doğasından estetik formlar ve 

sanatsal eserler yaratmaktır. Çevremiz tarafından üretilen herhangi bir sanal veri, görüntülere, 

objelere veya seslere dönüşebilir. Veri sanatı, hayatımızdaki her yerde bulunan algoritmalar - 

veritabanlarından alınan rakamlar, ham veriler, arama motorları tarafından toplanan veriler, 

hesaplamalar ve istatistikler (coğrafi, politik, iklimsel, finansal) ve sanatsal yaratım arasında var 

olan temel bağlantıları da göstermektedir. Amaç: Araştırmamızın amacı Güzel Sanatlar Fakültesi 

öğrencilerinin veri sanatına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma bir nitel bir 

çalışmadır. Araştırmada yapılandırılmamış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılandırılmamış 

görüşme, görüşmeciye büyük hareket ve yargı serbestliği veren, esnek, kişisel görüş ve yargıların 

kökenlerine inmeyi sağlayan bir görüşme tekniğidir. Yapılandırılmamış görüşme, diğer bir kişiyle 

yapılan sözel etkileşimin doğal akışı içerisinde herhangi bir görüşme protokolü olmaksızın 

kendiliğinden yapılan bir iletişim biçimidir (Gall, Borg ve Gall, 1996). Görüşme yapılan kişinin 

yanıtlarına bağlı olarak sorular sürekli yeniden yapılandırılmış ve verilen yanıta göre yeni soruları 

o an hazırlamış ve sorulmuştur. Her bir kişiye farklı sorular sorulduğu için elde edilen yanıtlar da 

oldukça farklıdır (Patton, 1990). Görüşmenin analiz aşaması sistematik olma açısından çeşitli 

zorluklar taşısa da konuya ve örneklem grubuna en uygun görüşme tekniği olduğu düşünülmektedir. 

Analiz: Analiz kapsamında, görüşme sonucu elde edilen bilgiler açıklanmıştır. Bulgular ve Sonuç: 

Sanat ve bilgi teknolojisi birbirinden bağımsız iki dünyada gibi algılansa da yeni nesil sanatçılar 

günümüz dünyasının - ve sanatının - bu sınırlılıklar içinden çıkarabiliyor. Medya ve bilişim 

teknolojileri araçlarını kullanmak, bu sanatçılar için yaratıcı sürecin bir parçası haline gelmiştir (bu 

genellikle bilgi teknolojisini içerir: yazılım geliştirme, programlama, veri analizi, algoritmalar, 

İnternetteki dokümantasyon ve meta veri alımı vb.). Güzel Sanatlar Fakültelerinde verilen sanat 

eğitimini de bu sürecin kapsamı içine almak günümüz dünyasına ve estetik problemlerine çözüm 

üretmeye yönelik eleştirel bir arayıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma sonucunda Güzel 

Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin veri sanatına yönelik görüşleri sunulacaktır. Görüşme sırasında her 

öğrenci en az bir veri sanatı fikrini paylaşmıştır. Araştırma kapsamında bu projelerin ortak paydaları 

açıklanacaktır. Ayrıca öğrencilerin veri sanatı ile ilgili projelerini gerçekleştirmede aşamasında 

büyük ölçüde bilgisayar bilimlerinden destek alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle veri 

sanatı konusunda disiplinlerarası çalışmaların ve bu yönde Güzel Sanatlar Fakültelerinde 

disiplinlerarası derslerin gerekliliğini gündeme getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar, Derinlemesine Görüşme, Veri Sanatı, Bilişim Teknoloji 
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İKİNCİL KONUT ALANI TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YEREL YÖNETİMLERDE 

İMAR PLANI YAPIM VE UYGULAMA SÜRECİ: NİKSAR ÇAMİÇİ YAYLASI ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Mihriban ÖZTÜRK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Şehir Plancısı Mustafa Rahman ÖNCÜER 

Niksar Belediyesi 

 
Özet 

Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte kentlerin büyük bir bölümü 

plansız bir şekilde yapılaşmaya başlamıştır. 2000’li yıllara kadar bu hızlı gelişme kontrol altına 

alınamamış ve plansız kentleşmenin önüne maalesef geçilememiştir. Böylece kentler büyümüş, 

betonlaşma artmış ve insanların yaşam alanları azalmıştır. Bunlar yoğun iş temposu ve günlük 

yaşamın ağır koşullarıyla da birleşince kullanıcılarda yılın belirli zamanlarında dinlenme, eğlenme, 

tatil yapma ve kentin yoğunluğundan uzaklaşma gibi birçok gereksinimden dolayı genellikle fiziksel 

cazibe alanları olan yaylalara, kamping alanlarına, kıyı bölgelerine inşa edilen ikincil konut kültürü 

gelişmeye başlamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de, ikinci konutlara olan talebin 

hızla artmaya başladığını söylemek mümkündür. İkincil konutlara talep yıllar itibariyle artmaya 

başlayınca kentsel alanlarda 1950’li yıllarda başlayan yoğun ve plansız kentleşme süreciyle 

tekrardan karşılaşılmaması için yeni kent planları ve ikincil konut alanlarını içeren imar planları ve 

uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışma ile, ikincil konut alanı ihtiyacının ortaya çıktığı ve insanların genellikle yaz aylarında 

ikamet etmeyi tercih ettiği bölgelerden birisi olan Tokat İli Niksar İlçesi Çamiçi Yaylası Nazım İmar 

Planı ve Uygulama İmar Planı yapım süreci incelenecek olup, bu süreç içerisinde öncelikli olarak 

3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar 

Yönetmeliği doğrultusunda bir imar planı yapımında nelerin dikkate alındığı ve katılımın ne kadar 

önemli olduğu ortaya koyulacaktır. Çalışma dört aşamadan oluşacak olup, birinci aşama Çamiçi 

Yaylası genel ve karakteristik özelliklerini araştırma, ikinci aşama imar planı yapım sürecine en 

önemli girdiyi oluşturacak olan bölgeye yönelik alınacak olan kurum görüşleri (Örn: Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü vb.) ile birlikte bu görüşler ve arazide yapılmış 

olan incelemeler doğrultusunda analiz ve sentez üretimi, üçüncü aşama, birinci ve ikinci aşamada 

elde edilen veriler doğrultusunda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı yapımı, dördüncü 

aşama ise, planların kesinleşmesi, askı ve itiraz süreci (halk katılımı) ve uygulama aşaması olacaktır. 

Bu incelemelerin sonucunda günümüzde kentsel mekâna yönelik verilen plan kararlarının nasıl 

alındığı ve uygulamasının nasıl yapıldığı açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İmar Planı, İkincil Konut, Kırsal Alan, Katılım, Yerel Yönetim 
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Özet 

Donanım, yazılım ve yöntemler sistemi olan Coğrafi Bilgi Sistemleri, mevcut planlama ve yönetim 

sorunlarının çözülmesinde mekânsal verilerin yönetimini sağlayarak geleceğe yönelik kararlar 

verilmesini kolaylaştıran önemli bir araçtır. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde kent 

planlaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonunun önem kazanmasıyla planlamada birçok 

yenilik ve yeni yetenekler ortaya çıkmıştır. Fakat eskiden planlamaya altlık teşkil eden envanter 

çalışmalarının konvansiyonel yöntemler ile üretilmesi, işlenmesi ve gerekli analizlerin yapılması 

hem zaman hem de işgücü kaybına neden olurken bu kayıplar planlamayı doğrudan etkileyen 

bütünde çözülemeyecek sorunları ortaya çıkartmıştır. Bu nedenle daha sağlıklı planlama adımları 

atılabilmesi için günümüzde artık teknolojik gelişmelerden yararlanmak gerekli hale gelmiştir. Bu 

doğrultuda çalışmanın temel amacı CBS’yi temel hatlarıyla tanıtmak ve planlamanın ana girdilerini 

oluşturan yer seçim ve kent planlamaya dahil olan analiz çalışmalarının üretim sürecinde Coğrafi 

Bilgi Sistemleri kullanımının öneminin ortaya koymaktır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve planlamanın entegrasyonu mekânsal verileri, coğrafik referansları ve 

onların karakteristik açıklamalarını içeren ve farklı amaçlar ile sorgulamalar yapılmasını sağlayan 

esnek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma alanı olarak Ege Bölgesi Bakırçay Havzası 

(Aliağa, Bergama, Dikili, Soma, Kırkağaç, Kınık İlçeleri) seçilmiş olup, bu alanda 1/100.000 ölçekli 

Çevre Düzeni Planı yapım sürecinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden ne düzeyde ve nasıl yararlanıldığı 

anlatılacaktır. Planlama sürecinde veri tabanı hazırlamada altlık oluşturulacak analiz çalışmaları 

yapılacak ve bu doğrultuda kentsel gelişme alanları belirlenecektir. Arcgis programı ile veri tabanı 

üretimi sağlanarak SQL sorgulama işlemleri ile farklı boyutlarda analiz çalışmaları yapılacak ve 

Buffer analizi ile de planlama ilkeleri ve şehircilik esasları bakımından önemli olan koruma bantları 

belirlenerek Elek Analizine altlık hazırlanacaktır. Elek analizinin yapılması ile birlikte planlamaya 

esas olan tüm analiz çalışmalarının değerlendirilerek ağırlıklandırma (overlay) işlemi yapılacak 

olup, bu analiz doğrultusunda ise kentin gelişmeye en uygun alanları net hatları ile birlikte 

belirlenerek imar planında bu bölgeler gelişme alanı olarak fonksiyonlandırılacaktır. 

Sonuç olarak çalışmada kullanılan CBS yazılımı sayesinde kısa sürede kentsel alanların 

hesaplanması, istenilen öğelere (yol, enerji nakil hattı, baraj, göl vb.) yaklaşım mesafelerinin 

belirlenmesi ve tampon bölgelerin çizilmesi ile zaman ve işgücü tasarrufu sağlanmış olacaktır. 

Böylelikle kent planlama süresince CBS yazılımlarının kullanılması, hızlı plan üretim süreci ve 

doğru plan kararlarının verilmesi açısından önemli olup, birçok disiplinin bir arada çalışmasını 

kolaylaştıran veri tabanı üretim ve depolama özelliğiyle birlikte farklı boyutlarda sorgulama 

işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Son olarak da kullanım kolaylığı, esnekliği, web 

entegrasyonu ve ücretsiz olarak (açık kaynak kullanımı) kullanılabilme gibi avantajları sunan CBS 

yazılımlarının kent bilgi sistemlerinin oluşturulmasında ve sonradan geliştirilmesindeki yenilikçi ve 

devingen yapısının önemi üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Planlama, Katılım, Havza Planlama 
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AN EVALUATION ON VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ USE OF CLOUD 
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Özet 

Öğr. Gör. Canan ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Günümüzde depolanacak veri miktarı gün geçtikçe artmakla birlikte, depolama aygıtlarının 

kapasiteleri arttıkça aynı oranda fiyatlarının artması verilerin saklama maliyetini arttırmaktadır. 

Bulut bilişim depolama maliyetlerinin azalmasına ve her türlü bilgiye kolay bir şekilde erişimi 

sağlamaktadır. 

Bulut Bilişim, bilgisayar kaynaklarının birbirleri ile paylaşımını sağlayan internet tabanlı bir 

teknolojidir. İnternetin hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber bulut bilişim gerek kurumsal gerekse 

bireysel olarak kullanımı git gide yaygınlaşmaktadır. İnternet erişiminin olduğu durumlarda 

istenilen bilgiye her yerden ulaşmamızı sağlayan Bulut Bilişim kullanıcılara mekan bağımsız erişim 

imkanı sağlamaktadır. 

Günümüzde internet ve teknoloji öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 

bağlamda Bulut Bilişim’in Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından etkin kullanımı beklenir. 

Bu çalışmada, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmekte olan Bilgisayar Programcılığı 

Programı ve Bilgi Yönetimi Programı öğrencilerinin Bulut Bilişim konusunda genel bilgileri ve 

Bulut Bilişim’i kullanım oranları karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, İnternet, Veri Depolama, Bilişim 

Abstract 

The amount of data to be stored is increasing day by day and as a result of this; the capacities of 

storage devices have increased. As the capacities of storage devices increase, the prices increase in 

the same way and therefore the costs of storing data rise. However, cloud computing reduces the 

costs of storing data and provides easy access to all kinds of information. 

Cloud computing is an Internet-based technology that enables sharing of computer resources with 

each other. The use of cloud computing both institutionally and individually has increasingly been 

widespread with the rapid development of Internet. The cloud computing that provides access to 

desired information from anywhere, in case of Internet access makes it possible for users to reach 

information with being independent of the place. 

Today, Internet and technology have intensively been used by students . In this context, cloud 

computing is expected to be actively used by the vocational college students. 

In this paper; the common knowledge of the students studying in Computer Programming and 

Information Management programmes at Pınarhisar Vocational College have been investigated and 

their rates of using cloud computing have been compared. 

Keywords: Cloud Computing, Internet, Data Storage, Informatics 
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Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Canan ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Özet 

Bilgi toplumuna geçiş ile birlikte eğitimde köklü değişimler yaşanmıştır. Teknoloji eğitimin her 

alanına dâhil olmuş ve giderek daha da merkeze oturmaktadır. Teknolojideki gelişmelerle birlikte 

eğitim sınıflardan çıkmış, önce bilgisayarlara ardından cep telefonu ve tablet gibi mobil aygıtlara 

ulaşmıştır. Bu noktada uzaktan eğitim yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim doğası 

itibariyle mekândan bağımsızdır. Dolayısıyla eğitim almak isteyen herkes, istediği yerde ve istediği 

zamanda eğitim alabilmektedir. Uzaktan eğitimin bu yönünü gören Türkiye’deki birçok üniversite 

Uzaktan Öğretim programları kurmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle Uzaktan eğitim kavramının genel bir çerçevesi çizilecektir. Ardından 

Türkiye’deki üniversitelerin lisans programlarında uygulanan uzaktan öğretim programlarının 2014- 

2015, 2015-2016 ve 2016-2017 akademik yıllarına ait Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi 

verilerinin ışığında öğrenci sayıları bakımından bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme 

neticesinde ulaşılan sonuçlar sıralanacak ve elde edilen sonuçlardan hareketle öneriler 

geliştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Lisans Programları 
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BARIUM AND TITANIUM STRESS ON POACEAE 

 

Asst. Prof. Murat ÇANLI 

Ahi Evran University 

Asst. Prof. Dr. Hakan SEPET 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

This study aims to investigate how barium and titanium effect on Poaceae. For both ion experiments, 

the solutions were prepared as 0.05M, 0.1M, 0.25M, 0.50M, and 1.00M for 12 hours contact time. 

The focus on microscopic examination was to clarify the cell division of chromosomal 

abnormalities. Microscopic examinations showed that some abnormalities occurred in the cells of 

seedlings as chromosome breakings, bridge chromosome, chromosome dispersion, chromosome 

adherence, and ring chromosome. Those abnormalities were seen in several times at each treatment 

depending on the different time periods. The variety and number of the abnormality were usually 

seen increasing with the increase of treatment time. The results were discussed statistically. 

Keywords: Barium, Karyology, Titanium, Triticum aestivum, Monocotyledon. 

 

Figure 1. The microscopic picture of Triticum aestivum treated with (1) titanium and (2) barium 
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Abstract 

In the present investigation, a porous polymer-zeolite composite powder was synthesized and tested 

for the removal of dyes from aqueous solution. Adsorption of reactive blue 19 and methylene blue 

was conducted to model azo dyes at various polymer-zeolite composite dosages, dye concentrations, 

solution pHs and contact times in a batch reactor. Experimental results indicate that the prepared 

polymer-zeolite powder can remove more than 95% of both dyes under optimum operational 

conditions. The isotherm evaluations revealed that the Langmuir model attained better fits to the 

experimental equilibrium data than the Freundlich model. Finally, adsorption kinetic data followed 

a pseudo-second-order rate for both tested dyes. 

Keywords: Azo dyes, polymer, nanozeolite 
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Özet 

Giriş ve Amaç: Halk arasında “Karabasan” olarak da bilinen “Uyku Felci”, uyumanın başlangıç 

safhalarında veya uyanma dönemine girildiğinde istemli kas hareketlerini gerçekleştirememe 

durumu olarak tanımlanabilir. Uyku Felci’nin doğaüstü fenomenler ile izah edilmesi Uyku Felci 

yaşayan bireylerin uzun yıllar tıbbi yardım alamamasına ve yaşadığı durumun tanısını 

öğrenememesine yol açmaktadır. Sağlık ve psikoloji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin 

izole uyku paralizisi gibi bir uyku problemine yaklaşımları, söz konusu uyku problemine doğaüstü 

anlamlar yükleyip yüklemediklerinin ölçülmesi ve tıbbi bir sorunu neden doğaüstü fenomenler ile 

izah etmeye çalıştıklarının anlaşılması hedeflenmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızın evrenini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık ve psikoloji 

alanında eğitim alan lisans öğrencileri oluşturmakta olup, örneklem Hemşirelik Bölümü, Acil 

Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi olan 

toplamda 500 birey içermektedir. Veri toplama aracı olarak 30 soruluk anket hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. Anket formu; tarafımızdan elde değerlendirilerek kodlanmış ve veri kodlama 

kağıdına geçirildikten sonra hata kontrolleri yapılarak veriler bilgisayara girilmiştir. 

Bulgular: Elde ettiğimiz veriler incelendiğinde anket uyguladığımız Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü öğrencilerinin %4,6’sının söz konusu uyku problemini deneyimlediği, anket 

uyguladığımız Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin %4,5’inin söz konusu uyku 

problemini deneyimlediği, anket uyguladığımız Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin ise %9,5’inin söz 

konusu uyku problemini deneyimlediği gözlenmiştir. İzole Uyku paralizisi problemi ile karşı karşıya 

kalmış öğrenciler, birbirine çok yakın sonuç vererek ortalama %88 oranında yaşadıkları uyku 

problemine tanım getirememiş ve birbirinden farklı doğaüstü fenomenler ile durumu izah 

etmişlerdir. 

Sonuç: Sağlık ve Psikoloji sektöründe yakın gelecekte profesyonel hizmet verecek olan öğrencilerin 

uyku problemlerinden biri olan izole uyku paralizisi ile bireysel veya iş hayatında profesyonel olarak 

baş edebilmeleri için konu hakkında bilgi düzeyleri yetersizdir. Konu hakkında bilimsel makalelerin 

veya aktüel yazıların eğitim sürecinde gündeme getirilmesi, öğrencilerin meslek hayatında çok 

olumlu çıktılar ile sonlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uyku, Paralizi, Karabasan 
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Özet 

DFT (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi) kuantum mekanik hesaplamalarda deneysel verilere en yakın 

sonuç vermesi ve hesaplama süresinin az olması sebebiyle tercih edilen yöntemler arasındadır. DFT 

metodunda molekülün herhangi bir noktasında yerleşmiş elektron yoğunluğu temel alarak inceler. 

(Thomas, 1927; Fermi, 1927; Dirac, 1929;Slater, 1951, 1953). 

İletken polimerler yüksek elektron ilgisine, düşük iyonlaşma potansiyeline, düşük enerjili optik 

geçişlerine ve kendi elektrik iletkenliğine neden olan π-elektron yapısına sahip olan akıllı 

malzemelerdir. İletken polimerlerin bu kapsamlı π-konjuge sistemi polimer zincir boyunca birbiri 

ardı sıra değişen tek ve çift bağlar içerir. π-konjuge sistemlere sahip bileşikler optik, elektronik, 

fotovoltaik aletlerde uygulamaları, ışık yayan diyotlar, sensör, alan etkili transistör özelliklerinden 

dolayı son dönemde geniş uygulama alanına sahiptir. Hesaplamalı kuantum mekanik yönteminde 

N-Alkil‐ dithieno[3,2‐ b:2′,3′‐ d]pyrrole türevi bileşiği daha önce çalışmaları yapılmamış bileşik 

türüdür. 

Bu çalışmada yeni nesil N-Alkil‐ dithieno[3,2‐ b:2′,3′‐ d]pyrroletürevi bileşiklerle DFT metodu 

kullanılarak HOMO LUMO enerji seviyeleri, dipol momentleri, elektronik geçişleri,elektrostatik 

potansiyel yüzeyleri,Mulliken yük analizivb. gibi parametreler incelenmiş ve elde edilen sonuçlar 

deneysel verilerle karşılaştırılmış, DFT yönteminin deneysel verilere göre daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: N-Alkil-Dithionepyrrole,İletken Polimer, DFT 

Abstract 

DFT (Density Function Theory) is one of the preferred methods because it gives the closest result 

to experimental data in quantum mechanical calculations and the calculation time is short. The DFT 

method is based on the density of electrons located at any point in the molecule. (Thomas, 1927; 

Fermi, 1927; Dirac, 1929; Slater, 1951, 1953). 

Conducting polymers are intelligent materials with high electron affinity, low ionization potential, 

low energy optical transitions and π-electron structure which cause their electrical conductivity. This 

extensive π-conjugation system of conductive polymers includes single and double bonds that are 

alternating along the polymer chain. The compounds with π-conjugated systems have recently 

widespread application due to their applications in optics, electronics, photovoltaic devices, light 

emitting diodes, sensors, field effect transistors. N-Alkyl-dithieno [3,2-b: 2 ', 3'-d] pyrrole derivative 

compound is a type of compound that has not been previously studied in the computational quantum 

mechanical method. 

In this study, parameters such as HOMO LUMO energy levels, dipole moments, electronic 

transitions, electrostatic potential surfaces, Mulliken charge analysis of the new generation N-Alkyl- 

dithieno [3,2-b: 2 ', 3'-d] pyrrole derivative compounds were investigated using the DFT method and 

the results obtained were compared with experimental data. It was observed that the DFT method 

gave better results than the experimental data. 

Keywords: N-Alkyl-Dithionepyrrole, Conductive Polymer, DFT 
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Özet 

Bu çalışmada ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersinde 5E modeli esas alınarak Yaşamımızın 

Vazgeçilmezi: Elektrik Ünitesinin öğrencilerin başarısı ve tutumları üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı Karaman Yavuz Selim Ortaokulun da 5. Sınıflarında ki 40 

öğrenci ile yürütülmüştür. Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının başarı durumlarını 

karşılaştırmak için Elektrik konusu ile ilgili bir başarı testi hazırlanıp uygulanmıştır. Deney grubun 

da 5E öğrenme modeline göre dersler işlenmiş , kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi 

ile işlenmiştir. Uygulama sonucu yapılan analizlerde 5E modelinin uygulandığı deney grubu 

öğrencilerinin geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerine göre daha 

başarılı olduğu ve konuya karşı daha olumlu tutumlar geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, 5E modeli, Yaşamımızın Vazgeçilmezi Elektrik 

Abstract 

In this study the effects of 5E model on teaching the Unit Electricity: The Indespensible Of Life on 

5 th grade students success and attitudes in a secondary school was researched. This study is carried 

out with 40 students who are in 5th grade in Karaman Yavuz Selim Secondary School in 2016-2017 

academic year. Before implementation an achievement test about electricity was prepared and 

applied to compare the success of experimental and control group students. In experimental group 

lessons were studied according to 5E learning model, but in control group traditional teaching 

method was applied. Regarding the results, it’s observed that the experimental group in which 5E 

learning method applied improved more positive attitudes and become more successfull when 

compared with the control group in which traditional teaching methods are applied. 

Keywords: Science Education, 5E Instruction Model, The Unit Electricity, The Indespensible of 

Life 
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Özet 

Bu çalışmada Karaman ilinin ışık kirliliğinin ölçülmesi haritalanması yapılmıştır. Hava kirliliği 

soluduğumuz havanın kirlenmesi, su kirliliği içtiğimiz suyun kirlenmesi, çevre kirliliği yaşadığımız 

alanın kirlenmesi olarak tanımlanabilir. Işık kirliliği aydınlanma ortamının kirlenmesi olarak 

adlandırılabilir. Işık kirliliği; Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık 

kullanılmasıdır. Gereğinden fazla kullanılan ışık, gök yüzüne yayılan gereksiz ışıkda denilebilir. Işık 

için kullanılan enerjinin de boşa gitmesi olarakta yorumlanabilir. Bu anlamda Karaman ilinde oluşan 

ışık kirliliğinin sebepleri, kaynakları ve sonuçları incelenmiştir. Çalışma SQM (Sky Qoulty Meter) 

adlı cihaz kullanılarak gerçekleştirilmiştir.. Veriler sonucunda ölçülen değer Kadir/açısaniye2 

cinsinden olup lümen hesaplaması firmanın vermiş olduğu hesaplama üzerinden yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karaman Işık Kirliliği, Light Pollution, SQM 

Abstract 

In this study, mapping of light pollution of Karaman province has been done. Air pollution can be 

defined as pollution of the air we breathe, water pollution, pollution of the water we drink, pollution 

of the environment we live in. Light pollution can be called pollution of the lighting environment. 

Light pollution; The wrong place, the wrong amount, the wrong direction and the wrong time to use 

light. Light that is used more than necessary can be called unnecessary light that radiates to the sky 

face. It can also be interpreted as the waste of energy used for light. In this sense, the causes, sources 

and consequences of light pollution in Karaman province are examined. The study was performed 

using a device called SQM (Sky Qoulty Meter). As a result, the measured value is in the form of 

Kadir / angle second 2, and the calculation of the lumen is based on the calculations given by the 

firm. 

Keywords: Karaman Light Pollution, Light Pollution, SQM 
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Özet 

Toplumların gelişmişlik düzeyi bireylerinin gelişmişlik düzeyi ile; başarılı, sağlıklı ve mutlu olması 

gibi niteliklerle doğru orantılıdır. Beklenen bu nitelikler için bireyin tüm gelişim alanlarına ait 

becerilerin mümkün olduğunca geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bireylerin, istenilen kazanımlara 

ulaşabilmesi için iletişim becerisi kritik bir role sahiptir. İletişim becerisinin geliştirilebilmesi için 

bilişsel ve dil gelişiminin, en az diğer gelişim alanları kadar desteklenmesi gerekmektedir. 

Bireyin etkileşimde olduğu insanların ne söylemek istediğini doğru anlaması iletişimde önemli bir 

husustur. Bu husus, kişinin kelime dağarcığı ve onu doğru kullanmasıyla doğrudan ilişkilidir. 

Çocukların kelime dağarcığı doğumdan itibaren etkileşimde bulundukları çevreler sayesinde 

informal ve formal eğitim yoluyla gelişmektedir. Kelime dağarcığında bulunan somut ve soyut 

kavramların çocuk tarafından anlamlandırılması çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterir. 

Bu çalışma temel eğitim düzeyindeki çocukların soyut kavramlara yükledikleri anlamları araştırmak 

amacıyla yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma 

grubu okul öncesi dönemden anasınıfına devam eden, ilkokul döneminden tüm sınıflardan, ortaokul 

döneminden bir ve ikinci sınıfa devam eden çocuklardan 10’ar çocuk belirlenerek oluşturulacaktır. 

Çocuklar belirlenirken hepsinin aynı sosyo-ekonomik düzeyde olmasına dikkat edilecektir. 

Çocuklara araştırmacılar tarafından seçilen soyut kavramlardan oluşan veri toplama aracı yüz yüze 

görüşme yöntemiyle uygulanacaktır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitimi, İlkokul, Ortaokul, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Soyut 

Kavramlar, İletişim. 
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Özet 

İlk olarak 21. yüzyılın başlarında Pelling tarafından literatüre kazandırılan ve ekonomiden sağlığa, 

pazarlamadan eğitime birçok dalda kendine uygulama alanı bulmuş olan bir terimdir. Temelde oyun 

olmayan bir sistemde kullanıcının ortama bağlanmasını sağlayabilmek için oyun unsurlarının 

kullanılmasıdır (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). Bu bileşenler Bunchball (2010) 

tarafından puan, seviye, lider tahtası, rütbe, ödül gibi öğrenciyi motive edici bir dizi oyun mekanik 

ve dinamiklerinden oluşmaktadır. Yapılan bazı çalışmaların bu dinamiklerin kişilerin performansını 

arttırdığını göstermesi, oyunsallaştırmanın zamanla eğitim araştırmalarında kullanılmasına yol 

açmıştır (e.g. Çakıroğlu vd., 2017). Mevcut çalışmada yurt içinde yapılmış oyunsallaştırma ile ilgili 

yürütülmüş olan tezler incelenmiştir. Doküman analizi yoluyla toplanan veriler frekans ve kategorik 

analizler yardımıyla çözümlenmiştir. Tezlere erişmede “gamification” ve “gamifying” anahtar 

kelimeleri kullanılmış, 27 tanesi görüntüleme izinli olmak üzere toplam 37 tane tezin varlığına 

ulaşılmıştır. Bu tezlerin yaklaşık dörtte üçü yüksek lisans tezi (f=30), kalanı ise doktora tezidir. 

Çalışma alanları bağlamında en yüksek frekansın eğitim olduğu görülmüş (f=18), diğer kodlar ise 

sağlık, iletişim, endüstri, mühendislik, reklamcılık, teknoloji ve edebiyat şeklinde dağılmıştır. 

Uygulama içeren çalışmalar incelendiğinde motivasyon, akademik başarı ve görüş değişkenlerinin 

en çok incelenen değişkenler olduğu görülmüştür. Bunun yanında çalışmanın hitap ettiği grup 

incelendiğinde daha çok yazılım geliştiricilerin ön planda olduğu görülmüştür. Eğitim öğretim 

kurumlarındaki sınıf seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda ortaöğretim kurumlarındaki 

çalışmaların yetersizliği göze çarpmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Oyunsallaştırma, yüksek lisans, doktora, ulusal tez merkezi 
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Abstract 

Social learning theory suggests that individuals learn what behavior is appropriate or not, by 

witnessing their role models. Thus, the study of leadership has been the central part of management 

and organizational behavior literature for several decades. As a role models in their organizations, 

leaders must be able to define and articulate a vision for their organizations, and the followers must 

accept the credibility of the leader. For that reason, we chosed the title of transformational 

leadership’s direct and indirect influence at organizations. 

While a number of studies are being done on transformational leadership, little is known about the 

transformational leadership behavior influence on individual behaviors such as organizational 

citizenship behavior (OCB) and cynicism while meaningful work is a moderator, and psychological 

empowerment is a mediator. This study examines a moderated/mediated model of transformational 

leadership on OCB and cynicism. We proposed that managers have the potential to be agents of 

values within organizations. Specifically, through transformational leadership behavior we argued 

that managers can influence perceptions of employee empowerment, which in turn will impact 

organizational members’ flourishing as measured by OCB and cynicism to the organization. We 

also hypothesized that perceptions of meaningful work would moderate the transformational 

leadership to empowerment relationship (Figure 1). 

 

 
Figure 1: Model of the study 
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KÜRESELLEŞME VE KAPİTALİZM BAĞLAMINDA POPÜLER KÜLTÜR ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

AN EVALUATION ON POPULAR CULTURE IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION AND CAPITALISM 

 

Arş. Gör. Mustafa ÖZDEMİR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

 
Özet 

Günümüzde küreselleşme, güçsüz olan toplumların güçlü olana benzediği ya da güçlü olanların 

güçsüz olanları kendisine benzettiği bir süreç olarak belirginleşmektedir. Bu şekliyle küreselleşme, 

kapitalist tüketim döngüsüne hizmet etmektedir. Bu durum ise toplum yapılarındaki farklı desenleri 

tekdüzeleştirmekte, bütün kadim kültürleri ana gövdesinden kopararak içine düştüğü 

metamorfozdan habersiz halde yaşamaya razı etmektedir. Paketlenmiş, tüketilmeye hazır, anlık 

kültür de diyebileceğimiz “popüler kültür” unsurları hızla yaygınlaşmaktadır. Bugün, gençler başta 

olmak üzere, bütün insanların algı ve idrakleri, televizyon, film endüstrisi, akıllı telefonlar ve sosyal 

medya aracılığıyla yönlendirilmekte ve tüketilecek olan nesneleri maksimum seviyede tüketmek 

üzere zihinler manipülasyona maruz bırakılmaktadır. İnsanların hayatına etki eden değer yüklü 

bütün dinsel ve geleneksel motiflerin etkisi en aza indirilerek, yegane ölçütün para ve ekonomik 

gerçeklik olduğu algısı zihinlere kazınmaktadır. İnsanların sahip olduğu bilgi ve yetenekler, şöhrete 

ve paraya tahvil edilmek suretiyle sahip oldukları değer ve içerikleri boşaltılarak, kitlelerin anlık 

tüketimine sunulmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte dönen tüketim çarkının belli başlı görüngüleri 

ile bu görüngülerin kültür üzerindeki etkilerinin tahlil edilmesi elzemdir. İnsanlar, popüler kültür 

savrulmalarından kurtularak, bu hegemonik kapitalist döngüye karşı direnebilecek ve savunma 

reflekslerini diri tutacak olan yerli duruşu göstermeli, sahip oldukları maddi ve manevi değerleri de 

biran önce aktif hale getirmelidir. Sosyal bilimciler olarak, insanların bu arayış ve çabasına ışık 

tutacak olan gerekli araştırmaları yapmak ve çözüm önerilerini sunmak öncelikli görevimizdir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kapitalizm, tüketim, popüler kültür 

Abstract 

Nowadays, globalization becomes evident as a process in which weaker societies resemble the 

stronger ones or the stronger ones compare to the weaker ones. In this way, globalization serves the 

cycle of capitalist consumption. This situation unifies different patterns in community structures, all 

the ancient cultures are willing to live without knowing from the metamorphosis that they break into 

the main body and fall into it. "Popular culture" elements, which we can call packed, ready to eat, 

instant culture, are rapidly spreading. Today, the perceptions and cognitions of all people, 

especially young people, are directed through television, film industry, smartphones and social 

media and the minds are manipulated to consume the objects to be consumed at the maximum level. 

The effect of all the religious and traditional motifs of value, which affect people's lives is reduced 

most. The perceptive mind that the only measure is money and economic reality is engraved. The 

knowledge and skills that people have are transformed into reputation and money, later on their 

value and contents are emptied and presented to the mass consumption of the masses. İt is essential 

to analyze that certain appearances of the revolving consumption wheel with globalization and the 

effects of these phenomena on culture. People, getting rid of the popular culture will show the 

domestic stance that can resist the hegemonic capitalist cycle and defense reflexes to keep alive. 

Furthermore people should also activate their material and moral values early on. As social 

scientistsit our primary duty to offer suggestions for solutions and to make the necessary research 

that will shed light on this quest and effort. 

Keywords: : Globalization, capitalism, consumption, popular culture 
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OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ATÖLYE 

EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ: 

KARMA ARAŞTIRMA 
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Ömer CANPOLAT 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Ersin YAĞAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Özge CANLI 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 
Özet 

Araştırmanın amacı 48-60 ay arası okulöncesi öğrencilerine verilen zenginleştirilmiş atölye 

eğitiminin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Çalışmada karma 

araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında tek gruplu öntest-sontest desen 

uygulanmıştır. Öğrencilere 4 farklı atölyede (Bilim Uygulamaları, Zekâ Oyunları, Liderlik ve 

Drama, Yaratıcılık ve Sanat Atölyeleri) verilen zenginleştirilmiş eğitimin etkisini belirlemek için 

Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (Şekil Formu) öntest ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul 

Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yürütülen “Meraklı Minikler Eğitim Merkezi” projesinde eğitim gören 81 öğrenci oluşturmaktadır. 

Nicel yöntemden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin eğitim öncesi yaratıcı düşünme becerileri 

(akıcılık, özgünlük, detaylandırma, başlıkların soyutluğu, erken kapanmaya direnç) test ortalamaları 

ile eğitim sonrası test ortalamaları arasında son test lehine bir fark olduğu görülmüştür. Başka bir 

ifade ile öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri son test ortalamaları artmıştır. Bu farkın-artışın 

anlamlı olup-olmadığını belirlemek için ilişkili örnekler t testi (paried samples t test) yapılmıştır. 

Yapılan t testi sonucuna göre; zenginleştirilmiş atölye eğitimi, öğrencilerin toplam yaratıcı düşünme 

becerilerini (   = 9.11; t= 7.49; sd= 80; p<.00) ve yaratıcı düşünme becerilerinin alt boyutlarından 

akıcılık  (   =  4.21;  t=  2.60;  sd=  80;  p<.05),  özgünlük  ( 8.16;  t=  4.24;  sd=  80;   p<.00), 

detaylandırma ( = 9.70; t= 4.24; sd= 80; p<.00), başlıkların soyutluğu ( = 17.20; t=3.67; sd= 80; 

p<.00), erken kapanmaya direnç ( = 6.28; t= 3.48; sd=80; p<.00) anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Başka bir ifade ile zenginleştirilmiş atölye eğitimi öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini olumlu 

(pozitif) yönde geliştirmiştir. Araştırmanın nitel yöntem aşaması devam etmektedir. 
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BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİNDE ERGEN GEBELİKLERİNİN VE 

DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA VE 

BAZI SOSYODEMOGRAFİK PARAMETRELERİN OLASI ETKİLERİ 

EVALUATION OF ADOLESCENT PREGNANCY AND BIRTHS IN INDEPENDENT 

TURKIC STATES: CROSS-COUNTRY COMPARISONS AND POSSIBLE EFFECTS OF 

SOME SOCIODEMOGRAPHIC PARAMETERS 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

 
Özet 

Giriş: Bu çalışmamızda Bağımsız Türk Devletlerinin ergen gebelikler açısından durumları 

değerlendirilecektir. Ayrıca ergen gebeliklere ait Bağımsız Türk Devletlerinin verileriyle eğitim ve 

sosyoekonomik düzey parametrelerinden bazıları karşılaştırılarak olası ilişkiler ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Gereç-Yöntem: Bu çalışmada ülkeler ergen gebelikler ve doğumlar yönünden 

karşılaştırıldı. Ülkelerarası benzerlik 2016 yılı için belirlenen değişkenler kullanılarak Kümeleme 

Analiziyle değerlendirildi. Kümeleme Analizinde Karesel Öklid Uzaklığı ile Tek Bağlantı Yöntemi 

kullanıldı. Bulgular: “15 – 19 yaş kadınlarda çocuk sahibi olan veya halen gebe olanların yüzdesi” tüm 

ülkeler için 1990’lı yıllardan günümüze %6-7 civarındadır. Türkmenistan’ın 2000 yılına ait yüzdesi 

%4.30 olup diğer ülkelerin verilerinden oldukça düşük görünmektedir. Bununla birlikte 15-19 yaş 

kadınlarda ergen doğurganlık hızı değerlendirildiğinde; 1960’dan 2015’e doğru Azerbaycan hariç tüm 

ülkelerde düşüş seyri gösterdiğini görmekteyiz. Azerbaycan’da ise 1960’da % 0.43 olan ergen 

doğurganlık hızı 2015’de % 0.61’e yükselmiştir. Türkmenistan ise % 0.16 ile 15-19 yaş doğurganlık hızı 

en düşük olan ülkedir. Ergen doğurganlık hızıyla ilişkili değişkenler açısından; tüm ülkelerin benzerlik 

oranı %50’dir. Benzerliği en çok bozan ülke, ergen doğurganlık hızı diğerlerinden daha düşük olan 

Türkmenistan’dır. Sonuç: Bu çalışmanın sonunda, Bağımsız Türk Devletleri arasında Türkmenistan’da 

ergen gebelik ve doğumlarının diğerlerine göre daha az sıklıkta olduğuna dair kanıtlar elde edildi. 

Anahtar sözcükler: Bağımsız Türk Devletleri, ergen gebelik, sosyodemografi, kadın 

Abstract 

Introduction: In this study, the situation of the Independent Turkic States in terms of adolescent 

pregnancies will be evaluated. In addition, the relationship between education's and socio-economic 

level's some parameters with Independent Turkic States' data relating to pregnancy in adolescence will 

be tried to be revealed. Material-Method: For this study, the countries were compared in terms of 

adolescent pregnancies and births. The country resemblance was assessed using Clustering Analysis using 

the variables for 2016. The Single Connection Method with Quadratic Euclidean Distance was used in 

the Clustering Analysis. Similarities were shown by Dendrogram. Results: "Percentage of women who 

have children or who are still pregnant in 15 to 19 years of age" is around 6-7% for all countries since 

1990's. Turkmenistan's percentage is 4.30% for the year 2000, which is considerably lower than that of 

other countries. However, when the rate of adolescent fertility is evaluated in 15-19 year old women, 

From the 1960s to 2015 we see a decline in all countries, except Azerbaijan. The fertility rate of 

Azerbaijan, which was 0.43% in 1960, rose to 0.61% in 2015. Turkmenistan is the country with the lowest 

fertility rate of 15-19 years with 0.16%. In terms of variables related to adolescent fertility rate; The 

similarity rate of all countries is 50%. The country with the lowest similarity is Turkmenistan, whose 

adolescent fertility rate is lower than the others. Conclusion: At the end of this study, evidence was 

obtained that Turkmenistan had less frequent adolescent pregnancies and births among the Independent 

Turkic States. 

Keywords: Independent Turkic States, adolescent pregnancy, sociodemography, woman 
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Özet 

Bilindiği gibi meslek yüksekokulları kuruluş amacı itibariyle özellikle ara eleman ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik bir misyon taşımaktadır. Sektör için nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi 

ve bir an önce piyasada yer alabilmeleri bakımından meslek liseleri ve yüksekokullar büyük önem 

taşımaktadır. Yüksekokullar sınavsız geçiş sistemiyle öğrenci aldıklarından ötürü öğrencilerin 

birçoğu bölüm ile ilgili ön araştırma yapmadan tercihlerini belirlemekteydiler. Günümüzde puan 

barajı koyulmasına rağmen öğrenciler yeteri kadar araştırma yapmadan bölüm seçmektedirler. 

Yalnızca meslek lisesi ve güzel sanatlar lisesi mezunu öğrenciler kendi alanları ile ilgili olarak 

bilinçli tercih yapmaktadırlar. Bu okullardan gelen öğrencilerin derslerde daha başarılı oldukları 

gözlemlenmiştir. Bunun temel nedeni ise hazır bulunuşluluk düzeyidir. Bu bağlamda başarı 

düzeyinin artırılabilmesi için öğrencilerin iki yıllık okullara girişte ilgili alandaki eğitimleri dikkate 

alınmalıdır. 

Ön lisans programlarında yer alan tasarım bölümlerinde, örneğin desen eğitimi gibi spesifik bir 

konunun ciddi ele alınması gerekmektedir. Güzel sanatlar fakülteleri özel yetenekle öğrenci almakta 

ve birinci aşama olarak ta desen sınavına tabi tutmaktadır. Bu başarı için ön koşuldur. Bu ve bu gibi 

pek çok durumun iyi irdelenmesi ve sorunun çözüm yollarının araştırılması temel konumuzu 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Eğitim, Sanat, Piyasa, Hazırbulunuşluluk 

Abstract 

As it is known, vocational schools carry a mission to meet the needs of intermediate staff especially 

for the purpose of establishment. Vocational high schools and vocational schools are of great 

importance in terms of training qualified intermediate workers for the sector and taking place in the 

market as soon as possible. Because vocational schools were accepting students through the 

transition system without examination, many of the students decided their preferences without 

conducting preliminary research on the department. Today, students are choosing departments 

without conducting research even though they have a point threshold. Only graduates of vocational 

high school and fine arts graduate are making informed choices regarding their fields. It was 

observed that the students from these schools were more successful in the lessons. The main reason 

for this is readiness. In order to increase the level of success in this context, it is necessary to take 

into account the relevant trainings of the students on entering the two-year schools. 

In design departments in associate degree programs, a specific topic such as pattern education needs 

to be taken seriously. The fine arts faculties receive students with special talents and are subject to 

the ta design examination as the first stage. This is a prerequisite for success. This and many other 

situations are well explored and the search for solutions to the problem forms the basic position. 

Keywords: design, education, art, market, readiness 
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TARIMDA ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIM OLANAKLARI 

POSSIBLE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN AGRICULTURE 
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Ankara Üniversitesi 

Sertan AVCI 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ 

Ankara Üniversitesi 

 

Özet 

 

Ülkemiz bir tarım ülkesi olup tarım sektörü üretim ile ilgili sektörler içinde en büyük payı 

almaktadır. Gayri safi milli hasılaya yaklaşık % 20 lik bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizin %35 

işlenen tarım arazisidir. Ülkemizde tarım sektörünün bu kadar önemli yer almasına karşın tarımsal 

üretim amaçlı harcanan enerjide bununla birlikte artış göstermektedir. Özellikle sulama 

sistemlerinin işletilmesinde ve bitkisel üretim tesislerinin ısıtılmasında mazot, benzin gibi fosil 

kökenli yakıtlar tercih edilmektedir. Kullanılan bu enerji kaynaklarının maliyetleri ve çevresel 

etkileri göz önüne alındığında tarımsal üretimde alternatif enerji kaynaklarına yönelmek bir 

zorunluluk halini almıştır. Ülkemizde çeşitli tarım uygulamalarında özellikle yenilenebilir alternatif 

enerji kaynaklarının uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada Tarımda alternatif enerji 

kaynaklarının kullanım olanakları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Anahtar kelime: Enerji, tarım, sulama 

 

Abstract 

 

Our country is an agricultural country and the agricultural sector has the biggest share in production 

related sectors. It contributes about 20% to the gross national product. 35% of our country is 

agricultural land. Despite the fact that the agricultural sector is so important in our country, the 

energy consumed for agricultural production increases with it. Fossil based fuels such as fuel oil and 

gasoline are preferred especially in the operation of irrigation systems and in the heating of plant 

production facilities. Given the costs and environmental impact of these energy sources, it has 

become a necessity to turn to alternative energy sources in agricultural production. The applications 

of renewable alternative energy sources are increasing day by day in various agricultural 

applications in our country. In this study, information on the use of alternative energy sources in 

agriculture is given. 

 

Keyword: Energy, Agriculture, Irrigation 
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Özet 

Dünyada ve Türkiye’de yıldan yıla hızla artan insan nüfusunun besin maddeleri gereksinimini 

karşılama sorunu, günümüzde bitkisel üretime ayrı bir önem kazandırmaktadır. Bitkisel üretimin 

vazgeçilmez kaynağı olan toprak, çeşitli faktörlerin etkisi altında ve uzun zaman süreci içerisinde 

çevre faktörlerine maruz kalmaktadır. Çevre koşullarına bağlı olarak verimliliği artırmak ve 

kullanım potansiyelini korumak bir zorunluluktur. Gelişen teknolojinin amacı; sürekli artan nufüsa 

karşılık uygun tarım teknolojilerinin kullanılması ile toprak verimliliğinin artırılması ve en azından 

korunması olmalıdır. Bunun için; tarımsal ekosistemde ortaya çıkabilecek olası davranışların 

gelişmiş ve geçerliliği kabul gören bilimsel ve teknik yöntemlerle incelenmesi, büyük önem arz 

etmektedir. Sözü edilen çeşitli etkileşimler çok bilinmeyen ilişkiler içerisinde olduğu için, ortaya 

çıkabilecek olası davranışları simülasyon teknikleri ile araştırmak ve değerlendirmek geniş biçimde 

başvurulan bir yöntem olarak çıkmaktadır. Simülasyon; değişik bilim dallarına ait bilgi ve becerileri 

bir araya toplayan bir faaiyettir. Bu çalışmada; toprak içerisindeki su akışı ve çözünmüş madde 

transferi konusunda en çok kullanılan modelleme programı olan HYDRUS modeli hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

Anahtar kelime: Hydrus-1D, çözünmüş madde, simülasyon, tarım. 

 

Abstract 

 

The problem of meeting the nutritional needs of the human population, which is increasing rapidly 

in Turkey and in the world, is giving vegetative production a special importance today. Soil, an 

indispensable source of crop production, is under the influence of various factors and is exposed to 

environmental factors over a long period of time. It is imperative to increase efficiency and maintain 

the potential of use depending on environmental conditions. The purpose of developing technology; 

it should be the increase and minimum protection of the soil fertility by the use of suitable 

agricultural technologies against the constantly growing population. For this; it is of great 

importance that the possible and probable behavior that may occur in the agricultural ecosystem is 

investigated by accepted scientific and technical methods. As the various interactions mentioned are 

in very unknown relations, researching and evaluating the possible behaviors that may arise with 

simulation techniques is widely used. Simulation; It is a gathering of knowledge and skills belonging 

to different branches of science. In this study; HYDRUS model, which is the most used modeling 

program for water flow and dissolved matter transfer in the soil, was given. 

 

Keyword: Hydrus-1D, dissolved matter, simulation, agriculture. 
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TARIMDA ATIKSUYUN KULLANILMASI 

USAGE OF AGRICULTURAL WASTE 

Arş. Gör. Müslüme Sevba ÇOLAK 

Ankara Üniversitesi 

Sertan AVCI 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülüzar Duygu SEMİZ 

Ankara Üniversitesi 

 

Özet 

Artan nüfus artışıyla birlikte su kaynaklarına talep de artmaktadır. Artan bu talebe karşın; çoğu 

ülkede bu ihtiyacı karşılayabilmek için, su sıkıntı olmadığı halde birçok ülke atık suyun arıtımı ve 

yeniden kullanımı için çalışmalar başlatmıştır. Atıksuyun arıtımı ve yeniden kullanımı, su 

ihtiyacının karşılanmasında etkin bir çözüm olarak görülmektedir. Su kaynakları sınırlandıkça, 

küresel ısınmayla birlikte arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı, peyzaj ve tarımsal sulama da 

olmak üzere birçok alanda alternatif yol olarak düşünülmektedir. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalarla da önemini göstermektedir. Suyun kullanım alanlarına bakıldığında %70 kullanım 

oranıyla tarım ilk sırada yer almaktadır. Bu yüzdelik dilim göz önünde bulundurulursa; su kaynağı 

açısından atıksu alternatifi değerlendirilmeli ve tesislerin kurulumuna önem verilmelidir. Fakat; bu 

aşamada suyun kullanım için uygun olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle 

sulama alanlarında; meyve ve sebze yetiştiriciliğinde kaliteli su kullanılması gerekirken başka 

amaçlar için kullanılacaksa daha kötü kaliteli su kullanılabilinmektedir. Kimyasal, biyolojik ve 

fiziksel parametrelerle uygun standartlara göre yeniden kullanılır hale gelmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmayla birlikte; Türkiye’de arıtılmış atık suyun sulamada tekrar kullanılmasında karşılaşılan 

sorunlar ve bu durumda alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler; Tarım, Atık su, sulama, sulama suyu kalitesi 

 
 

Abstract 

Demand for water resources is also increasing with increasing population growth. Despite this 

increasing student; many countries have begun to work on waste water treatment and reuse in order 

to meet this need in most countries, even if there is no water shortage. Treatment and reuse of 

wastewater is seen as an effective solution to meet water needs. As water resources are limited, reuse 

of treated wastewaters along with global warming is considered as an alternative way to many areas, 

including landscaping and agricultural irrigation. It is also important in recent studies. When water 

use areas are examined, agriculture takes the first place with 70% usage rate. Given this percentile, 

the wastewater alternative should be evaluated from the point of view of the water source and 

importance should be attached to the installation of the facilities. But; it is also important to consider 

whether water is suitable for use at this stage. Especially in irrigation areas; quality water should be 

used in fruit and vegetable growing, but poor quality water can be used if it is used for other 

purposes. Chemical, biological and physical parameters must be reused according to the appropriate 

standards. With this study; The problems encountered in the reuse of treated wastewater in irrigation 

in Turkey and the precautions to be taken in this case are emphasized. 

 

Keywords; Agriculture, Wastewater, irrigation, irrigation water quality 
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DEERMINATION OF SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF BERTIZ KABARCIĞI 

GRAPE TYPE GROWN IN KAHRAMANMARAŞ BERTIZ REGION 

KAHRAMANMARAŞ BERTİZ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN BERTİZ KABARCIĞI 

ÜZÜM TİPİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Nazan BALBABA 

Sütçü İmam University 

Sefahir BAĞCI 

Kahramanmaraş Provincial Directorate of Agriculture 

 
 

Özet 

Kahramanmaraş ili üzüm üretimi bakımından dikkate değer bir konumdadır. Bertiz yöresinde 

yetiştirilen Bertiz Kabarcığı üzüm tipi sofralık ve şıralık olarak tüketilen kaliteli bir üzümdür. Bu 

çalışmada Bertiz yöresine ait sekiz farklı köyden alınan Bertiz kabarcığı üzüm tipinin bazı kalite 

özellikleri ortaya konulmuştur. Pomolojik analizler sonucunda farklı köylerdeki üretici bağlarından 

alınan Bertiz kabarcığı üzüm tipinin salkım ve tane özellikleri ile SÇKM (suda çözünür kuru 

madde), (TA) titre edilebilir asitlik ile pH düzeyi belirlenmiştir. Salkım özellikleri bakımından 

salkım ağırlığı, salkım uzunluğu ve genişliği, salkımda tane ve renk homojenliği incelenmiştir. Tane 

özellikleri açısından tane ağırlığı, tane uzunluğu ve genişliği ile örneklerde SÇKM (suda çözünür 

kuru madde), % titre edilebilir asitlik, pH değerleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda Bertiz kabarcığı 

üzümünde SÇKM (suda çözünür kuru madde) değeri % 19.3- 21.3 ºBrix, % titre edilebilir asitlik 

miktarı % 0.181-0.247 değerleri arasında, pH düzeyi ise 3.57- 3.94 değerleri arasında belirlenmiştir. 

Bu konuda sürdürülecek araştırmalar ile Bertiz Kabarcığı üzüm tipinin çeşit tescili yapılarak, üretim 

potansiyelinin ve kalite unsurlarının artırılması gerçekleştirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pomoloji, Kahramanmaraş, Bertiz Kabarcığı, Üzüm 

 
 

Abstract 

 

The city of Kahramanmaraş is in a remarkable position in terms of grape production. Bertiz 

Kabarcığı grown in Bertiz region is a quality grape consumed as table and must. In this study, some 

quality characteristics of Bertiz kabarcığı grape type from eight different village belonging to Bertiz 

region were revealed. As a result of the pomological analyzes, the bunch and berry characteristics 

of Bertiz Kabarcığı type from different farmer's vineyards were determined soluble solid content, 

titratable acidity and pH level. In terms of cluster characteristics, cluster weight, cluster length and 

width, berry and color homogeneity in cluster were investigated. In respect to berry characteristics, 

berry weight, berry length and width, soluble solid content, titratable acidity and pH values were 

determined. At the end of the study, the value of soluble solid content in grapes was determined as 

%19.3-21.3 º Brix, the amount of titratable acidity was % 0.181-0.247 and the pH level was 3.57- 

3.94. With the researches to be carried out in this regard, it will be possible to increase the production 

potential and the quality elements by performing the variety registration of the Bertiz Kabarcığı 

grape type. 

 

Keywords: Pomology, Kahramanmaraş, Bertiz Kabarcığı, Grape. 
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GEBELİK SAYISI İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN DOĞUM ÖNCESİNDE VE DOĞUM SONRASINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE AND TRAIT 

ANXIETY LEVELS IN PREGNANCY AND AFTER BIRTH 

 

Neslihan ÖZDEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi 

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Serap YALÇIN 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışma Kırşehir ilinde doğum yapan kadınların gebelik sayıları ile durumluk ve sürekli kaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için planlanmıştır. Araştırma Türkiye’nin Kırsehir ilinde 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem ise Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine doğum yapmak için gelen ve basit seçkisiz örnekleme 

yöntemiyle seçilen toplam 97 kadından oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 97 bireyin Antepartum 

ve Postpartum dönemde sürekli ve durumluk kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger 

(1964) tarafından geliştirilen Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türkçe ye uyarlanan durumluk 

ve sürekli kaygı ölçekleri ve katılımcılara ait demografik özellikleri belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

kadınların sürekli kaygı düzeylerinin kaçıncı kez gebe olmaları ile ilişkisi ile antepartum dönemde 

ilk gebeliğini yaşayan kadınlara göre istatistiksel olarak farklı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Doğum, durumluk kaygı, sürekli kaygı 

Abstract 

The study was planned to determine the relationship between the number of pregnancies of women 

and the state and trait anxiety levels in Kırşehir. The investigation was carried out in the Kırsehir 

province of Turkey. Between the dates January-June 2017 specified the study sample admitted to 

Ahi Evran University Hospital in Kırsehir, research meet the criteria and who decided birth shape 

and who agreed to participate in the study 97 women was created. The state and trait anxiety scale, 

which has been developed by Spielberger and colleagues in 1964 and reliability and validity studies, 

translated into Turkish by Öner and Le Compte (1983), has been applied to the 97 women in this 

study. Results demonstrate that the level of trait anxiety is statistically different when compared with 

women who have multiple pregnant and those who live with first pregnant in the antepartum period. 

Keywords: Birth, state anxiety, trait anxiety 
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DOĞUM YAPMA ŞEKİLLERİNE GÖRE (VAJİNAL/SEZARYEN) DOĞUM ÖNCESİ VE 

SONRASI DÖNEMDE KADINLARIN DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THE STATE AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF WOMEN 

ACCORDING TO THE WAYS OF BIRTH (VAGINAL/ CESAREAN ) IN PRE- AND 

POST- BIRTH PERIOD 

 

Neslihan ÖZDEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi 

Doç. Dr. Serap YALÇIN 

Ahi Evran Üniversitesi 

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ 

Ahi Evran Üniversitesi 

Halil Özcan ÖZDEMİR 

Ahi Evran Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalışmanın temel amacı; Kırşehir ilinde doğum yapan gebelerin doğum yapma şekline göre 

(vajinal/sezaryen) doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki durumluk ve sürekli kaygı 

düzeylerini araştırmaktır. Örneklem ise Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine doğum yapmak için gelen ve basit seçkisiz örnekleme 

yöntemiyle seçilen toplam 97 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 97 bireyin Antepartum ve 

Postpartum dönemde sürekli ve durumluk kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger (1964) 

tarafından geliştirilen Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türkçe ye uyarlanan durumluk ve 

sürekli kaygı ölçekleri ve katılımcılara ait demografik özellikleri belirlemek amacıyla araştırmacılar 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Vajinal doğum yapan kadınların 

anterpartum dönemdeki durumluk ve kaygı düzeyleri sezaryan doğum yapanlara göre daha 

yüksektir. Vajinal yolla doğum şeklinin kadınları daha çok kaygılandırdığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sezeryan doğum, vajinal doğum, durumluk kaygı, sürekli kaygı 

Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the state and trait anxiety levels in pre-natal and 

post-natal periods according to the way of birth (vaginal / cesarean) in Kırşehir province. Between 

the dates January-June 2017 specified the study sample admitted to Ahi Evran University Hospital 

in Kırsehir, research meet the criteria and who decided birth shape and who agreed to participate in 

the study 97 women was created. In this study, the state and trait anxiety scale, which has been 

developed by Spielberger and colleagues in 1964 and reliability and validity studies, translated into 

Turkish by Öner and Le Compte (1983), has been applied to the 97 women in the antepartum and 

postpartum period. According to statistical analysis, the state and trait anxiety levels of women who 

vaginal delivery during the anteropteran period were higher than women who cesarean delivery. 

Women who experience vaginal delivery are more concerned than women who experience cesarean 

delivery. 

Keywords: Cesarean birth, vaginal birth, state anxiety, trait anxiety 



ISMS-III Abstract Book | 151 
 

 

 

 
DEYNEKLER-GÖLMARMARA (MANİSA) VE ÇEVRESİNİN DEPREM 

AKTİVİTESİNİN İ STATİSTİKSEL ANALİZİ 

STATISTICAL ANALYSIS OF EARTHQUAKE ACTIVITY OF DEYNEKLER- 

GÖLMARMARA (MANISA) AND ITS SURROUNDING 

 
Yrd. Doç. Dr. Nihan HOŞ 

KAN İ stanbul Üniversitesi 

 
Özet 

Bu çalış mada, 27 Mayıs 2017 tarihinde Deynekler-Gömarmara (Manisa)’da meydana gelen deprem 
(Mw=5.2) sonrasındaki artçı ş arsıntılardan yararlanarak bölgenin istatistiksel analizi yapılmış tır. 

Bölge için p ve b değ erleri hesaplanmış tır. Bu analiz için toplam 951  adet  artçı sarsıntıdan 

yararlanılmış tır. Tamamlılık magnitüdü Mc, 2.5 olarak bulunmuş tur. b değ eri 0.87±0.05, a değ eri 

4.59, p değ eri 0.54 olarak elde  edilmiş tir.  Katalog,  çeş itli kaynaklar, AFAD ve KOERI den 
derlenmiş tir. 

Tüm hesaplanan değ erler, bölgede sismik gerilmenin varlığ ına iş aret etmektedir. Bu çalış ma daha 

sonra  yapılacak  Ege  açılma  sistemi  üzerindeki   depremlerin   değ iş imleri   için bir alt yapı 

niteliğ indedir. 

Anahtar Kelimeler: Deynekler-Gölmarmara (Manisa), İ statistiksel Analiz, Artçı Sarsıntı, b and p 

values. 

Abstract 

In this study, statistical analysis was carried out by using afterschock sequences of the Deynekler- 

Gömarmara (Manisa) earthquake occured on May 27, 2017. b and p values of the region were 

calculated. A total of 951 aftershocks were used for this analysis. The magnitude of completeness 

Mc was found to be 2.5. b and a values were established 0.87 ± 0.05 and 4.59, respectively. p value 

was found as 0.54. The catalog used for this study was compiled various sources, AFAD and 

KOERI. 

All calculated values indicate the presence of seismic stress in the region. This work is an 

preliminary study of the variations of seismic b value at different stages along the Aegean 

extensional province. 

Keywords: Deynekler-Gölmarmara (Manisa), Statical Analysis, Aftershock sequences, b and p 

values. 
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GÜLPINAR-AYVACIK, ÇANAKKALE DEPREMİ (MW=5.3) SONRASI ARTÇI 

ŞOKLAR YARDIMIYLA BÖLGENİN TEKTONİK ANALİZİ 

TECTONIC ANALYSIS OF THE REGION BY USING AFTERSHOCK SEQUNCES OF 

GÜLPINAR-AYVACIK, ÇANAKKALE EARTHQUAKE (MW = 5.3) 

 
Yrd. Doç. Dr. Nihan HOŞ 

KAN İ stanbul Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada, 06 Şubat 2017 tarihinde Gülpınar-Ayvacık, Çanakkale depremi (Mw=5.3) 

sonrasındaki artçı şoklar yardımıyla bölgenin istatistiksel özellikleri incelenerek, bölgenin güncel 

tektoniğine ışık tutulmaya çalışılmıştır. b değerinin hesaplanmasında Gutenberg-Richter 

bağıntısından, p değerinin hesaplanmasında ise Omori-Utsu eşitliğinden yararlanılmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan veriler 06 Şubat-06 Mart 2017 aralığını kapsamaktadır. Mc= 2.0 olarak 

bulunmuştur. b değeri 1.03±0.03 ve p değeri ise 0.37 olarak hesaplanmıştır. b değerinin yüksek, p 

değerinin de ise düşük olması bölgede çok kırıklı bir kabuğun varlığına işaret edebilir. Ayrıca elde 

edilen değerler, bölgenin heterojen gerilme dağılımı etkisinde olduğunun da bir göstergesi olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gülpınar-Ayvacık, Çanakkale Depremi (Mw=5.3), Tektonik Analiz, 

Gutenberg-Richter Bağıntısı, Omori_Utsu Eşitliği, Artçı Sarsıntılar 

 
 

Abstract 

In this study, the statistical properties of the region were investigated by using aftershock sequences 

of the Gülpınar-Ayvacık, Çanakkale earthquake (Mw = 5.3) occurred on 06 February 2017 and tried 

to shed light on the current tectonics of the region. The b value was derived from the Gutenberg- 

Richter relation, and the value of p was estimated from the Omori-Utsu equation. The data used in 

this study covers the period from 06 February to 06 March 2017. Mc was found as 2.0. b value was 

established 1.03 ± 0.03 and p value was found as 0.37. The high value of b and the low value of p 

may indicate the presence of highly fractured crust in the region. Furthermore, the values obtained 

may also indicate that the region is under the effect of heterogeneous stress distribution. 

Keywords: Gülpınar-Ayvacık, Çanakkale Earthquake (Mw=5.3), Tectonic Analysis, Gutenberg- 

Richter Relation, Omori_Utsu Equation, Aftershocks 
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YAKLAŞIMI: BEYPAZARI ÖRNEĞİ 

LOCAL PEOPLE’S APPROACH TO TOURISM’S SOCIO-CULTURAL AND 

ENVIRONMENTAL EFFECTS: BEYPAZARI EXAMPLE 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 

 
 

Özet 

Bu araştırmada; son yıllarda turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Beypazarı ilçesinde turizmin 

canlanmasıyla birlikte yerel halkın turizme olan bakış açıları belirlenerek; turizmin sosyokültürel, 

çevresel etkilerinin ilçedeki yerel halk tarafından nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaçla analizler 

kapsamında yerel halkın demografik bilgilerine ve turizm faaliyetleriyle ilgili yöneltilen sorulara 

ilişkin yüzde ve sıklık (frekans) hesapları yapılmıştır. Beypazarı ilçesinde yaşayan yerel halk 

örneklem alanı olarak seçilmiştir. 482 kişiye anket uygulanmıştır. Ankete katılan yerel halkın 

demografik özellikleri ile turizmin sosyokültürel ve çevresel etkilerini ölçmeye ilişkin verdikleri 

yanıtlar arasındaki farklılık ki kare analizi ile tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; yerel halkın turizmin sosyokültürel 

ve çevresel etkilerini hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle algıladıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Beypazarı, turizm, sosyokültürel etki, çevresel etki, yerel halk. 

 
Abstract 

In this study, it has been investigated how socio-cultural and environmental effects of tourism were 

perceived by the local people by detecting the perspective of local people on tourism in conjunction 

with the rise in the tourism in Beypazarı district where tourism mobility is intense in recent years. 

For this purpose, percentage and frequency calculations related to demographic information of local 

people and questions related to tourism activities were made within the scope of analyzes. Residents 

living in the Beypazarı district were selected as the sampling area. A questionnaire was applied to 

482 people. The difference between the demographic characteristics of the local people participating 

in the survey and the answers they gave about measuring the socio-cultural and environmental 

effects of tourism was determined by chi square analysis. The findings obtained from the results of 

the analyses were evaluated. According to the result of the research, it has been determined that local 

people perceive the socio-cultural and environmental effects of tourism both positively and 

negatively. 

Keywords: Beypazarı, tourism, socialcultural impact, environmental impact, local people. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DEĞER KAVRAMLARINI 

TANIMLAMALARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 

EXAMINATION OF DEFINITIONS OF THE VALUES OF CHILDREN IN EARLY 

CHILDHOOD: A QUALITY STUDY 

 

Öğr. Gör. Nihat TOPAÇ 

İstanbul Üniversitesi 

Öğr. Gör. Musa BARDAK 

Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Doç. Dr. Murat KİRİŞCİ 

İstanbul Üniversitesi 

 
Özet 

Toplumların varlığını devam ettirebilmesi, dil, tarih ve kültür gibi çeşitli toplumsal niteliklerin 

gelecek nesillere aktarılması ile sağlanabilecek bir durumdur. Bunun için de çocukların evrensel 

unsurları ve nitelikleri kazanmadan önce kendi kültürüne ait unsurları ve nitelikleri kazanmış olması 

önemlidir. Bütün disiplinlerde olduğu gibi bireyin eğitiminde de başarı; sağlam bir temelin atılması, 

köklerin sağlam olması, başka bir ifadeyle geçmişle olan bağlantının kuvvetli olması ile sağlanabilir. 

Kendi kültürüne ait değerlerin bireyin eğitimine olabildiğince erken dâhil edilmesi gerekir. 

Değerlerin kazanımı informal ve formal eğitimlerle gerçekleşmektedir. Anne karnından ileri 

yetişkinlik dönemine, hatta yaşamının sonuna kadar, içinde bulunduğu ortamın benimsediği 

değerleri birey de informal eğitim yoluyla öğrenmektedir. Birey öğrendiği bu değerleri zamanla ya 

benimsemekte ya da reddetmektedir. Kişinin, değeri benimsemesinde veya reddetmesinde söz 

konusu değerle ilgili doğru bilgi ve algısı kritik öneme sahiptir. Erken çocukluk döneminde 

gerçekleşen öğrenmeler, sonraki dönemde gerçekleşen öğrenmelere göre daha kalıcı olduğundan, 

okul öncesi dönemde değerlerin doğru yansıtılarak kazandırılması gerekir. 

Bu çalışma okul öncesi dönemdeki çocukların çeşitli değer kavramlarını nasıl algıladıklarını ve 

tanımladıklarını araştırmak amacıyla yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu okul öncesi eğitime devam eden 5 ve 6 yaşındaki 

çocuklardan 30’ar çocuk belirlenerek oluşturulacaktır. Çocuklar belirlenirken hepsinin aynı sosyo- 

ekonomik düzeyde olmasına dikkat edilecektir. Çocuklara araştırmacılar tarafından seçilen 12 değer 

kavramından oluşan veri toplama aracı yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanacaktır. Elde edilen 

veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitimi, Değerler Eğitimi, Kültür Aktarımı, Karakter Eğitimi. 
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MİMAR SİNAN CAMİLERİNDE ZORUNLULUKLAR NETİCESİNDE BİÇİMLENEN 

BAŞLIKLAR 

 
THE CAPITALS FORMED DUE TO THE OBLIGATIONS AT THE ARCHITECT 

SİNAN MOSQUES 

 

Yrd. Doç. Dr. Nil ORBEYİ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Özet 

Düşey taşıyıcılar birçok uygarlıkta strüktürel işlevlerinin yanı sıra estetik bir öğe olarak ele 

alınmıştır. Özellikle başlıklar tarihsel süreçte pek çok farklı biçimde uygulanmış, mimarlık tarihinde 

üslup belirleyici bir rol oynamıştır. Klasik Osmanlı anıtsal mimarlığında baklavalı ve mukarnaslı 

olmak üzere çoğunlukla iki tip başlık kullanılmıştır. Başlıkların biçimi ve bezemenin yoğunluğu 

düşey taşıyıcıların yapı içerisindeki konumlarına göre belirlenmiştir. Ana mekandan algılanabilen 

başlıklarda genellikle mukarnas şema zengin bir bezeme çeşitliliğiyle uygulanmıştır. Ana mekandan 

uzaklaştıkça bezemenin yoğunluğu ve çeşitliliği de belirgin bir biçimde azalmış, algılama açısı 

dışında bulunan başlıklar ise estetik kaygı gözetmeksizin konumlarının strüktürel zorunluluğuna 

cevap verecek biçimde tasarlanmıştır. Bu çalışmada Mimar Sinan’ın farklı camilerinde bulunan bu 

özellikteki ayak ve sütun başlıklarının farklılaşmasına sebep olan etmenler sorgulanmış, başlıkların 

biçimlenişi, strüktürdeki yerleri, boyutları ve diğer yapı elemanları ile ilişkilerine bağlı olarak detaylı 

rölöveler eşliğinde incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mimar Sinan, cami, strüktür, düşey taşıyıcılar, başlık, mukarnas. 

 

 
Abstract 

In many civilizations, vertical carriers have been used for an aesthetic element as well as for their 

structural functions. In many civilizations, vertical carriers are considered as an aesthetic element as 

well as for their structural functions. Especially the capitals have been applied in many different 

forms in the historical process, and have played a decisive role in style in the history of architecture. 

In the Classical Ottoman monumental architecture, mostly two types of capitals were used; lozenge 

and mukarnas. The form of the capitals and the density of the ornament were determined according 

to the location of the vertical carriers in the structure. The muqarnas scheme was generally applied 

with a rich variety in the capitals which can be perceived from the main place. As we move away 

from the main site, the density and diversity of the ornament have also significantly decreased, while 

the capitals outside the perception angle have been designed to respond to the structural necessity 

of their location without regard to aesthetic concerns. In this study, the factors causing the 

differentiation of the pier and the column capitals in the different mosques of Mimar Sinan were 

questioned, investigated in relation to the formation of the capitals, their location, dimensions and 

their relations with other building elements using structural survey. 

 
Keywords: Mimar Sinan, mosque, structure, vertical carriers, capital, muqarnas. 
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TASARIM PROGRAMLARINDA VERİLEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 

EĞİTİMLERİNİN SEKTÖRDEKİ YETERLİLİĞİ 

EFFICIENCY OF COMPUTER AIDED DESIGN TRAININGS GIVEN IN DESIGN 

PROGRAMS OF THE SECTOR 

 

Öğr. Gör. Nurhan AKBULUT 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

 

Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

 

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

 
Özet 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda tasarım alanında hayal gücünün sınırlarını kaldıran, özgün 

tasarımların aktarımını kolaylaştıran, işlerin zaman açısından daha hızlı bitmesine olanak sağlayan 

ve daha birçok önemli işlevi olan bilgisayar destekli çizim programları sektörün bel kemiği haline 

gelmiştir diyebiliriz. Tasarım sektöründe, çalışmalardaki görsellerin ve metinlerin iki veya üç 

boyutlu düzlemde görülebilir ve algılanabilir olarak organize edilmesine olanak sağlayan bu 

programların bilinmesi özellikle istenmektedir. Bu açıdan ara nitelikli iş gücü elemanları yani grafik 

teknikerlerinin bu programlara hâkim olması gerekmektedir. Teknikerler eğitim gördükleri meslek 

yüksekokullarda bu programların bazılarını öğrenmektedirler. 

Bu çalışmada meslek yüksekokullarındaki tasarım programlarında verilen bilgisayar destekli 

tasarım programlarının sektördeki yeterliliği araştırılmıştır. Ülkemizde devlet ve vakıf 

üniversitelerindeki tasarım programlarının ders müfredatları incelenerek bilgisayar ortamında 

verilen tasarım dersleri seçilmiştir. Şu an sektörde aktif olarak kullanılan çizim programları da ayrıca 

incelenmiş ve kullanım yoğunluklarına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda eğitim sistemindeki programların sektördeki yeterliliği yorumlanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: tasarım programları, sektör, meslek yüksekokulu 

 

Abstract 

In the century, in the field of design, we can say that computer-aided drawing programs become the 

backbone of the sector, which remove the boundaries of imagination, facilitate the transfer of 

original designs, allow the work to finish faster in terms of time, and many other important functions. 

It is especially desirable to know these programs in the design sector that allow the visuals and texts 

of the works to be organized in a two- or three-dimensional plane to be visible and perceptible. In 

this respect, intermediary qualified work members, ie graphic technicians, must have comprehensive 

knowledge of these programs. Technicians learn some of these programs at vocational schools where 

they are trained. 
 

The efficiency of computer aided design courses given in design programs in vocational schools has 

been investigated in this study. The curriculums of the design programs in the state and foundation 

universities in our country were examined and design courses given using computer were selected. 

At present, the computer drawing programs which are actively used in the sector have been also 

examined and classified according to usage density. In line with the aim of the study, the efficiency 

of these computer programs given in courses has been interpreted in the sector. 
 

Keywords: design programs, sector, vocational school 
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN IDEALS AND SUBSPACES 

Dr. Ortaç ÖNEŞ 

Akdeniz University 

Prof. Dr. Mustafa ALKAN 

Akdeniz University 

 
Abstract 

This study deals with the relationships between the subspaces of Zariski topology and ideals of a 

commutative ring. We concentrate on some algebraic tools which will enable us to determine 

conditions for the subspace of the Zariski topological space to become quasi-compact, dense, 

irreducible subset or Noetherian spectrum. We also show that the ring is local if and only if the 

spectrum of the ring doesn’t have any open cover. 

 
 

Keywords: Prime Ideal, Radical Ideal, Zariski Topology 
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THE CHARACTERIZATION OF A MODULE THROUGH PRIME SUBMODULES 

Dr. Ortaç ÖNEŞ 

Akdeniz University 

Prof. Dr. Mustafa ALKAN 

Akdeniz University 

 
Abstract 

This study deals with prime submodules over a noncommutative ring. We investigate the structure 

of a module by focusing on the relationships between prime submodules and strongly nilpotent 

elements of a module. We also give a characterization for any submodule of a module by using the 

features of the radical submodule and Noetherian. 
 

Keywords: Prime Submodule, Prime Ideal, Strongly Nilpotent Element. 
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THE CHARACTERIZATION OF A RING THROUGH PRIME IDEALS 

 

Dr. Ortaç ÖNEŞ 

Akdeniz University 

Prof. Dr. Mustafa ALKAN 

Akdeniz University 
 

Abstract 

 

This study focuses on prime ideals of a noncommutative ring. We firstly examine the structure of a 

ring by focusing on the connections between prime ideals and strongly nilpotent elements of a ring. 

Then we give a characterization for any left ideal of a ring by using the features of the radical ideal 

and Noetherian. 

 

Keywords: Radical Ideal, Prime Ideal, Strongly Nilpotent Element. 
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POLICE INTEGRITY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: 

TRAFFIC DIRECTORATE POLICE OFFICERS’ PERCEPTIONS 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MESLEK AHLAKI BÜTÜNLÜĞÜ: 

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MENSUPLARININ ALGISI 

 

Osman KAYABAŞI 

Chief Inspector of TRNC Police HQ 
 

Abstract 

This article explores the police officers’ perceptions about police integrity whom work for the Traffic 

Directorate in TRNC, by using the second version of police integrity questionnaire (including eleven 

hypothetical scenarios) developed by Klockars and colleagues. The questionnaire was adopted for TRNC, 

and then administered to the police officers that were employed in the stated agency in December 2013. 

According to the results of the survey the actions of striking a prisoner, not reporting the colleague- 

involved DUI accidents, and verbal abuse of citizens have been evaluated as being the least serious forms 

of police misconduct, which should require the most lenient discipline punishment, and the most likely 

to be covered by the code of silence. On the other hand, kickback, and theft from a crime scene have been 

evaluated as being the most serious forms of police misconduct, that should require harsher disciplinary 

actions, and lacking strong support by the code of silence. Respondents perceive their directorate’s 

disciplinary actions as being lenient for cover-up of police DUI accident, while they state that the 

disciplinary actions are harsh for failure to arrest friend with warrant, unjustifiable use of deadly force, 

kickback, and false report on drug on dealer, and as fair for the rest of the scenarios used in the 

questionnaire. The contours of the code of silence were also measure. It was found that the use of the 

code was much stronger for the behaviors evaluated as being the least serious and the weakest for the 

behaviors evaluated as being the most serious. The study reveals that; almost half of the police officers 

from the Traffic Directorate seem to lack acknowledge that striking a prisoner and cover-up of police 

DUI accident behaviors violate of official rules and more than one fourth of them seem to be unsure of 

whether the behaviors violate the official rules in three of four use of force continuum scenarios. 

 

Keywords: Police Integrity, Police Ethics, Turkish Republic of Northern Cyprus, TRNC Police 

Organization, Traffic Directorate, Survey. 

 

Özet 

Bu makale, Klockars ve arkadaşları tarafından geliştirilen (11 adet varsayımsal senaryo içeren) “polis 

meslek ahlakı bütünlüğü (polis meslek etiği) algılama anketi”nin ikinci versiyonu kullanılarak 

KKTC’deki Trafik Müdürlüğü polis mensuplarının polis meslek ahlakı bütünlüklerini keşfeden bir 

çalışmadır. Anket, KKTC’ye uyarlandıktan sonra 2013 yılı Aralık ayında konu birimde görevli polis 

mensuplarına uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; senaryolarda tasvir edilen tutukluya vurma, 

alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme ve vatandaşa kaba dil kullanımı; en az ciddi görülen, en hafif 

disiplin işlemini gerektirdiği düşünülen ve büyük olasılıkla sessizlik kodu tarafından üzerinin 

örtüleceğine inanılan polis uygunsuz davranış türleri olarak değerlendirilmektedirler. Diğer taraftan, 

senaryolarda tasvir edilen komisyonculuk ve olay mahallinden çakı hırsızlığı; en çok ciddi görülen, en 

ağır disiplin işlemini gerektirdiği düşünülen ve sessizlik kodu tarafından güçlü bir şekilde 

desteklenmeyeceğine inanılan polis uygunsuz davranış türleri olarak değerlendirilmektedirler. 

Katılımcılar, Müdürlüklerindeki disiplin işlemlerini; senaryolarda tasvir edilen alkollü meslektaş kazasını 

rapor etmeme davranışına karşı hafif, hakkında tutuklama emir olan arkadaşını tutuklamama, yersiz 

öldürücü güç kullanımı, komisyonculuk ve yalan yere uyuşturucu satıcısı diye rapor etme davranışlarına 

karşı ağır; geri kalan davranışlara karşı ise adil olarak algılamaktadırlar. Çalışma, katılımcıların en az 

ciddi olarak değerlendirdikleri davranışlarda sessizlik kodunun daha fazla güçlü olduğunu, en çok ciddi 

olarak değerlendirdikleri davranışlarda ise sessizlik kodunun daha fazla güçsüz olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca çalışma, Trafik Müdürlüğü polis mensuplarının neredeyse yarısının, tutukluya vurma 

ve alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme davranışlarının resmi kuralların ihlali anlamına gelmediğine 

inandıklarını ve dörtte birinden fazlasının ise uygunsuz güç kullanımı kademelerini içeren dört 

senaryonun üçündeki davranışların, resmi kuralların ihlali olup olmadığından emin olmadıklarını ortaya 

koymaktadır. 

AnahtarKelimeler: Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü, Polis Meslek Etiği, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, KKTC Polis Örgütü, Trafik Müdürlüğü, Anket. 
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POLICE INTEGRITY IN THE TURKISH REPUBLİC OF NORTHERN CYPRUS: 

GUZELYURT POLICE DIRECTORATE POLICE OFFICERS’ PERCEPTIONS




KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MESLEK AHLAKI BÜTÜNLÜĞÜ: 

GÜZELYURT POLİS MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MENSUPLARININ ALGISI 

 

Osman KAYABAŞI 

Chief Inspector of TRNC Police HQ 

 

Abstract 

This article explores the contours of police integrity in the Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC), using the first version of the police integrity questionnaire designed by Klockars and 

colleagues. The questionnaire was carried out in 2015 after being adopted for the conditions of 

TRNC. Police officers, whom were employed in Güzelyurt Police Directorate; one of the five district 

directorates of TRNC Police Organization, were given 11 hypothetical scenarios to be evaluated. 

After reviewing each scenario, the respondents were asked to report; (1) personal views and their 

assessments of their colleagues views of its seriousness, (2) knowledge of official rules, (3) views 

about appropriate and expected discipline, (4) as well as own and others’ willingness to report the 

misconduct. The respondents evaluated the scenarios described in the questionnaire ranging from 

the least serious (Scenario 4: Holiday gifts from merchants; Scenario 10: Excessive force on car 

thief; Scenario 8: Cover-up of police driving under the influence accident; Scenario 1: Off-duty 

security system business; Scenario 2: Free meals and discounts on beat) to the most serious (Scenario 

5: Crime scene theft of watch; Scenario 3: Bribe from speeding motorist; Scenario 11: Theft from 

found wallet). As with the results of similar surveys, respondents wieved themselves at a higher 

position in the perception of police integrity compared with their colleagues. Although most of the 

respondents supported and expected some discipline for most of the scenarios described in the 

questionnaire, and they supported and expected police officers to be dismissed from organization in 

four scenarios (Scenario 5: Crime scene theft of watch; Scenario 11: Theft from found wallet; 

Scenario 3: Bribe from speeding motorist; Scenario 6: Auto body shop % 5 kickback). The contours 

of the code of silence were also measured in the survey. It was concluded that the silence code was 

much stronger for the behaviors evaluated as the least serious and the weakest for the behaviors 

evaluated as the most serious Finally, surprisingly it was found that, the vast majority of the 

respondents would be much more likely to protect the behaviors which they believe the least serious 

(Scenario 1: Off-duty security system business; Scenario 2: Holiday gifts from merchants; Scenario 

8: Cover-up of police driving under the influence accident; Scenario 4: Free meals and discounts on 

beat; Scenario 10: Excessive force on car thief), in the code of silence than other police officers in 

their agencies would. 

Keywords: Police Integrity, Police Ethics, Police Corruption, Turkish Republic of Northern Cyprus, 

TRNC Police Organization, Güzelyurt Police Directorate, Survey 

 

Özet 

Bu makale, Klockars ve arkadaşları tarafından dizayn edilen “polis meslek ahlakı bütünlüğü (polis 

meslek etiği) algılama” anketinin ilk versiyonunun KKTC’de uygulanması neticesinde KKTC’deki 

polis meslek ahlakı bütünlüğünün genel hatlarını keşfeden bir çalışmadır. Anket, KKTC’ye 

uyarlandıktan sonra 2015 yılı içerisinde uygulanmıştır. Bu çerçevede KKTC Polis Örgütünün beş 

ilçe polis müdürlüğünden biri olan Güzelyurt Polis Müdürlüğünde çalışan polis mensupları 11 adet 

varsayımsal senaryoyu değerlendirmiştir. Katılımcılardan, her bir senaryoyu gözden geçirdikten 

sonra, anketteki senaryolarda tasvir edilen davranışlarla ilgili; (1) kendilerinin ve çalıştıkları 

şubedeki meslektaşlarının ciddiyet algılarını, (2) bu davranışların resmi kural ihlali olup olmadığını, 

(3) senaryolardaki davranışlarda bulunanlara karşı uygun olduğunu düşündükleri ve uygulanmasını 

bekledikleri disiplin işlemini ve (4) kendilerinin ve çalıştıkları şubedeki meslektaşlarının bu 

davranışlarda bulunanları bildirme istekliliklerini değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılar 

ankette tasvir edilen davranışları ciddiyet bakımından, en az ciddi gördüklerinden (Senaryo 4: 

Esnaftan bayram, yılbaşı hediyesi kabulü; Senaryo 10: Araba hırsızına karşı aşırı güç kullanımı; 

Senaryo 8: Alkollü meslektaş kazasını rapor etmeme; Senaryo 1: Görev haricinde güvenlik sistemi 

işi  yapma; ve  Senaryo  2: Esnaftan  ücretsiz  yiyecek,  içecek kabulü)  en çok ciddi   gördüklerine 

 

 This article was manufactured from the author’s doctoral dissertation which is under preparation at the Turkish 
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(Senaryo 5: Olay mahallinden saat hırsızlığı; Senaryo 3: Hız yapan motosiklet sürücüsünden rüşvet 

alma; Senaryo 11: Bulunan cüzdan içerisinden hırsızlık) kadar uzanan bir aralıkta değerlendirdiler. 

Benzer çalışmaların sonuçlarında olduğu gibi, katılımcılar, kendi ciddiyet algılarına kıyasla 

meslektaşlarının daha düşük seviyede ciddiyet algısına sahip olduğu görüşündedirler. Katılımcıların 

birçoğu, ankette tanımlanan çoğu senaryo için biraz disiplin cezası verilmesini uygun görme ve 

beklemelerine karşın, dört senaryoda (Senaryo 5: Olay mahallinden saat hırsızlığı; Senaryo 11: 

Bulunan cüzdan içerisinden hırsızlık; Senaryo 3: Hız yapan motosiklet sürücüsünden rüşvet alma; 

Senaryo 6: Oto tamircisinden % 5 komisyon alma) tasvir edilen davranışlarda bulunan 

meslektaşlarının meslekten çıkarılmasını uygun gördüklerini ve beklediklerini belirtmişlerdir. 

Çalışma ayrıca, katılımcıların en az ciddi olarak değerlendirdikleri davranışlarda sessizlik kodunun 

daha fazla güçlü olduğunu, en çok ciddi olarak değerlendirdikleri davranışlarda ise sessizlik 

kodunun daha fazla güçsüz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak sürpriz bir şekilde çalışma, 

katılımcıların çoğunun; en az ciddi gördükleri davranışları (Senaryo 1: Görev haricinde güvenlik 

sistemi işi yapma; Senaryo 2: Esnaftan ücretsiz yiyecek, içecek kabulü; Senaryo 8: Alkollü 

meslektaş kazasını rapor etmeme; Senaryo 4: Esnaftan bayram, yılbaşı hediyesi kabulü; ve Senaryo 

10: Araba hırsızına karşı aşırı güç kullanımı) çalıştıkları şubedeki meslektaşlarından daha fazla 

sessizlik koduyla koruyacakları görüşünde olduklarını ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü, Polis Meslek Etiği, Polis Yozlaşması, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC Polis Örgütü, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Anket 
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Abstract 

 

In the literature review, we have seen numerous studies examining the subject of organizational 

failure, but it still remains an important issue in the organizational behavior literature. There are 

different types of organizational failures occur across different industries and contexts. While the 

results and consequences are quite similar, the causes and inputs in these process are often not 

similar. Thus, if we understand the failures major factors, we can have a chance to establish and 

offer new models for the practitioners and academics. In this study, we aimed to investigate a 

collapse of a major textile factory in Kayseri-Turkey which is labeled as Sumer Textile Factory. For 

the aim of this study, we planned to use an exploratory research method such as interview. Our main 

objective is to answer “Why did Sumer Textile Factory failed once that reached heights of success?”. 

 

Organizational failures researches focus on two main issue as to why organizations fails. One of the 

view is called as Deterministic School that focuses on external factors where management has no 

control. The other one is Voluntarist School that focuses on organizational level factors where 

decision makers have a control to formulate and implement an effective solution for the failure. 

 

In the literature review, we found some different usage of terms of the failure. For example, some 

researches used the term of organization morality, some used organizational exit, others used 

bankruptcy, decline or retrenchment. But, in this study we used the term of organizational failure. 

This topic is important in the fields of strategic management, entrepreneurship and international 

business. The literature reviews generally explain the failures in view of macro-economic data put 

out by economists. But, it will be better to explain the internal factors such as culture, behavior in 

the organizations, and leadership style in order to understand a failure of an organization. Thus, with 

the aid of the case study findings we can suggest new methods top prevent organizational failures. 
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STUDENTS’ OPINIONS ON APPLIED MUSIC COURSES WHICH ARE BEING 

APPLIED IN EDUCATION FACULTIES: THE SAMPLE OR ARTVIN CORUH 

UNIVERSITY 

Prof. Dr. Ömür BÜTEV DOLĞUN 

Artvin Çoruh University 

 

Abstract 

A foot of Education Revolution, which is one of the revolutions that came with the establishment of 

Turkish Republic, is teacher training institutions. It is known that various colleges and academies 

were established in order to fulfil this. Some of these courses which should to be given in these 

professional educator training establishments are courses that either include Physical Education or 

Fine Arts Branches. These courses later got under elective courses category while in the first place 

they were obligatory. Music courses as one of the elective courses on Fine Arts field is a course that 

is predominantly being elected by the students. In this study, the reasons and opinions of the students 

of various departments in Artvin Coruh University Education Faculty will be taken their reasons and 

opinions on why they have chosen the Elective Music Course; and at the end of the study a content 

analysis will be applied to these data and solution suggestions will be offered. 
 

Keywords: Education Faculties, Elective Courses, Music Courses. 
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THE APPLICATION OF FOLKS SONGS ON CHILDREN’S MUSIC EDUCATION 

THROUGH DRAMA 

Prof. Dr. Ömür BÜTEV DOLĞUN 

Artvin Çoruh University 

 

Abstract 

Music education is one of the trainings that should be thought and planned multi-directionally in 

cognitive, affective, psychomotor ways. Alongside with song singing and instrument playing 

activities that take place in music education; it is known that musical game playing and drama 

activities should also be applied in music education. These kind of activities hold greater importance 

in specifically the music education of pre-school and elemantary school children. Folks songs should 

also be taught in singing activities. Folk songs which are formed from the melody and rhythms that 

the children are familiar with, hold a great importance in this aspect. In this study which was thought 

to be intended for elemantary school second grade students; the teaching of folk songs through drama 

was aimed. It is thought that with a study that is applied in this certain way, children’s pshychomotor 

development and creative sides will also be revealed alongside with their cognitive and affective 

developments. The products that were being benefited from in the study were elaborated to be 

suitable for children, and the stories of the folk songs were taken as both an inspiration and source 

in the dramatization. It is believed that the study itself and the opinions of children which were taken 

at the and of the study will illuminate future studies. 
 

Keywords: Music Education, Drama, Folk Songs. 
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BİR DİLBİLİM VE EDEBİYAT ROMANI: EPEPE 

A NOVEL OF LINGUISTICS AND FICTION: EPEPE 

Arş. Gör. Özgül SEZER 

Hacettepe Üniversitesi 

 

Macar dilbilimci Ferenc Karinthy tarafından kaleme alınan Epepe (1970) isimli romanda dilbilimci 

Budai’nin yaşadıkları aktarılır. Budai, Helsinki’de gerçekleşecek olan uluslararası dilbilim 

kongresine katılmak üzere uçağa biner ancak kendisi çok yorgun olması ve görevlilerin de 

dikkatinden kaçması sebebi ile hiç bilmediği bir şehirde bulur kendini. Kazara geldiği bu şehirden 

kurtulma çabası iletişim kurma gayretleri ile başlar. Tüm bu çabalar boyunca roman kahramanının 

tecrübeleri dilbilim ve edebiyatın yollarının kesişmesinin en somut örneğini oluşturmaktadır. Bu 

çalışma romanın edebiyat ve dilbilimin ortak bir analizini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Edebiyat, Epepe 

 

 

Abstract 

The novel Epepe (1970), written by hungarian linguist Ferenc Karinthy, tells Budai’s story who is a 

linguist in the same way. To take part as an important lecturer in an international congress on 

languages in Helsinki, he aims to fly that city but because of exhaustion and the the fact that those 

who are in charge of flight tickets-control, make amistake and let him get in the wrong plane. When 

he wakes up, he notices that he is in a city that he doesn’t know and can not be called Helsinki. At 

this point, the story begins. Budai finds himself in a permanent proceeding strugle to find out a way 

of turning back home. The language of the city’s people seems to him like a crossword. All the 

experiences he has gotten up to that time look like unserviceable. He goes always for a chance to 

communicate with people who are never available because of the rush they are in. Every single step 

taken by Budai to get in touch with people to learn how to arrive at home is a precious point of 

intersection how lingistics and fiction get involved in a novel and this study aims to expose those 

steps by using lingustics and literary analysis together. 
 

Keywords: Linguistics, Literature, Epepe 
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ÇOCUKLARA ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU: ÇOCUK HASTANELERİ VE 

ÇOCUK DOSTU HASTANE KONUSUNA BAKIŞ 

 
 

Arş. Gör. Dr. Özgür ALTINDAĞ 

Dicle Üniversitesi 

Arş. Gör. Çağrı SEVİN 

Hacettepe Üniversitesi 

 
 

Özet 

Hastalık ve hastane kavramları çoğu birey için kaygı ile birlikte anılan kavramlarken bu kavramların 

çocuklarla birlikte anılması kaygı düzeyini doğrudan artırmaktadır. Çocukların çoğu hastanede kan 

aldırma, film çektirme, operasyon geçirme, serum desteği alma gibi durumlar sonucunda maruz 

kaldıkları acı nedeniyle hastanelerden korkmaktadırlar. Pek çok çocukta bu korku sebebiyle beyaz 

önlük korkusu da gelişebilmekte ve oluşan bu korku çocuğun gerekli durumlarda tıbbi tedaviyi 

zamanında ve etkin almasının önüne geçebilmektedir. 

Dünyada ilk çocuk kliniği 1800’lerin sonlarında Fransa Paris’te kurulmuştur. Sonraki yıllarda 

çocuklara özel tedavi alanı ihtiyacına yönelik pek çok hastane ve klinik açılmıştır. Türkiye’de Sağlık 

Bakanlığı’nın 2015 verilerine bakıldığında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak ülke genelinde “Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi” adıyla 25, “Çocuk Hastalıkları Hastanesi” adıyla 5 olmak 

üzere hastane hizmet vermektedir. Türkiye’de 2016 TUİK verilerine göre yaklaşık 23 milyon 

çocuğun yaşadığı düşünüldüğünde çocuklara özel hastane sayısının oldukça düşük olduğu 

söylenebilir. 

Çocuklara özel hastanelerin kurulmasının altında yatan temel neden aslında çocuklara yönelik tıbbi 

tedavilerin uzman hekimler tarafından yürütülmesidir. Bu noktada tedavilerin uzman hekimlerce 

sunulması kadar tedavi hizmeti sunulan hastanelerin genel fiziki şartlarının ve hastanede kullanılan 

ekipmanın da çocukların yaş gurubuna uygun olması, hastanede çocukların kaygı düzeyinin 

azaltılması amacıyla hastanede çalışan tüm personelin konuyla ilgili özel eğitim alması çocuk dostu 

hastanelerin yaratılması için gereklidir. 

Özellikle çocukların uzun süreli tedavi gördükleri durumlarda bir ekip çalışması altında, düzenli ve 

etkin bir şekilde çocukları var olan durumdan uzaklaştırarak moralleri yükseltecek faaliyetlerin 

yapılmasının sağlanması için olanak yaratılmalıdır. 

Sonuç olarak Türkiye’de de hastanelerin çocuk dostu bir şekilde tasarımlanması çocukların 

hastanelerden kaygıdan uzak ve çok daha etkin sağlık hizmeti almalarını sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk dostu hastane, tıbbi sosyal hizmet 
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CHP’DE KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNE KARŞI KUTSALLAŞTIRILAN ATATÜRK 

Özgür BAYRAKTAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Deniz HOŞBAY BAYRAKTAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

 

 

Özet 

Türkiye’de siyasi partilerin yönetiminde, liderler genellikle tek karar verici konumundadır. Parti içi 

gücünden dolayı, liderlere yönelik içerden eleştiriye nadiren rastlandığı söylenebilir. Ayrıca 

partilerde lider değişikliği oldukça seyrek görülmektedir. Türkiye’deki hemen hemen tüm siyasi 

partilerde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) de genel başkan değişimi uzun aralıklarla 

gerçekleşmiştir. 1923 yılında kurulan CHP, 1980 yılına kadar sadece iki kez lider değişikliği 

yaşamıştır. Bunlardan ilki partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’de ölümüyle, genel 

başkanlığın İsmet İnönü’ye geçişi, ikincisi ise Bülent Ecevit’in 1972 yılındaki kurultayda İnönü’ye 

karşı galip gelip genel başkan seçilmesidir. 
 

1980 sonrasında ise partiye Deniz Baykal damgasını vurmuştur. 1992 yılında oturduğu genel 

başkanlık koltuğunu 1999’daki seçim yenilgisinden sonra kısa süre bırakan Baykal, ancak 2010’un 

Mayıs ayında yaşanan “Kaset Skandalı” sonucunda görevinden istifa etmiştir. Baykal’ın ardından 

liderliğe gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise “Yeni CHP” söylemi ile partide fark yaratacağını iddia 

etmiştir. 
 

Kılıçdaroğlu’nun “Yeni CHP” vurgusu ve yeni yönetim kadrosu partide kimi eleştirileri beraberinde 

getirmiştir. Kılıçdaroğlu ile ekibini eleştirenler, “Yeni CHP” ifadesinin kabul edilemez olduğunu, 

bu söylemin partiyi köklerinden koparacağını ve böylece Atatürkçülüğün unutulacağını 

savunmuştur. Bu çalışmada liderlik, siyasi parti genel başkanlarının sergilediği liderlik tipleri ve bu 

bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı seçilme süreci, Kılıçdaroğlu’nun sunduğu 

“Yeni CHP” iddiası, -liderlerin eleştirilemediği diğer partilerin aksine- CHP’de yeni lidere ve 

yönetimine karşı yükseltilen “Atatürkçü muhalefet” ve parti içinde Atatürk’ün kutsallaştırılmasının 

örnekleri incelenecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: CHP, Atatürk, Liderlik, Kemal Kılıçdaroğlu 
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EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

AN APPLICATION FOR INVESTIGATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVEL 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZER 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAR 

Kırıkkale Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Cuma SONĞUR 

Karamanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerini incelemek 

ve öğrencilere ilişkin demografik özelliklerin empatik eğilim düzeyi üzerinde etkili olup olmadığını 

ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini, bir devlet üniversitesinde eğitim görmekte olan Sağlık 

Yönetimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün evrene 

ulaşılmaya çalışılmış ve toplam 276 kişiden veri elde edilmiştir. Çalışmada empatik eğilim düzeyini 

ölçmek için Dökmen (1988) tarafından geliştirilen “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek yönlü varyans 

analizi (Anova) kullanılmıştır. Veriler, SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre, öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin yaş ve sınıf düzeylerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği; cinsiyet, iş deneyimi, ortalama aylık aile geliri ve 

yaşanılan yer açısından ise anlamlı bir yaratmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Empatik eğilim, sağlık yönetimi öğrencileri 

 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to examine empathic tendency levels of health management students, and 

to reveal whether demographic features of the students have an effect on the level of empathic 

tendency or not. The population of study is composed of students from the Department of Health 

Management who are training a state university. The sample was not selected in the study, tried to 

reach the whole universe and the data were obtained from total 276 students. The “Empathic 

Tendency Scale” developed by Dökmen (1988) was used to measure the empathic tendency level in 

the study. Descriptive statistics, importance test of two means, one-way analysis of variance (Anova) 

were used. The data were analyzed by SPSS 20 program. According to the results obtained from the 

study there are statistically significant differences between students’ evaluations related to empathic 

tendency level by age and class; whereas gender, work experience, average monthly family income 

and living place do not create a difference in terms of empathic tendency levels of students. 

Keywords: empathic tendency, health management students 
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THE EFFECT OF DISPERSION CONCENTRATION ON THE PROPERTIES OF 

GRAPHENE OXIDE FIBER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 

RA. Pelin ALTAY 

Istanbul Technical University 

Merve OLMEZ 

Istanbul Technical University 

Prof. Dr. Aysen ONEN 

Istanbul Technical University 

Prof. Dr.Nuray UCAR 

Istanbul Technical University 

 

In this study, GO fibers were produced and the effect of dispersion concentration on the properties 

of GO fiber was investigated. Firstly, GO were produced from natural graphite flake by Hummers 

method. Graphite flakes were thermally treated at 1020 °C for 35 seconds and the resultant expanded 

graphite was used for the synthesis of GO dispersions. GO dispersions with three different 

concentrations (20, 40 and 50 mg/mL) were prepared for fiber spinning applications. 

Characterization of GO fibers was carried out by scanning electron microscopy and X-ray 

diffraction. The effect of concentration on the mechanical properties and electrical conductivity of 

the GO fibers were also evaluated. From the results, it can be seen that electrical conductivity of 

GO fibers decreased as the concentration increased. The elongation at break increased from 4,08% 

to 11,5% with increasing concentration and no close relationship between the tensile strength and 

dispersion concentration was observed. From the XRD results, it was found that size of crystallites 

and number of layer increased as the concentration increased while the crystallinity degree were 

relatively unaffected by concentration change. 

 

Keywords: Graphene, graphene oxide, graphene oxide fiber, dispersion 
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AİLE HEKİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ TUTUMLARI VE ÇANKIRI İLİ ÖRNEĞİ 

RA. Pınar UÇAKKUŞ 

Ankara Üniversitesi 

Munise Güzey TOSUN 

Sağlık Bakanlığı Gaziantep Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliği 

Doç. Dr. Türkan YILDIRIM 

Ankara Üniversitesi 

Özet 

Sağlık hizmetlerinde teknolojinin hızla gelişmesiyle yeniliklerin sektöre hızlı bir şekilde girmesi, 

hizmet verilen nüfusun çoğalması ile birlikte iş yoğunluğunun artması, sağlık hizmetlerinin hata 

götürmez oluşu ve zamanın ikamesinin olmaması sağlık hizmetlerinde zaman yönetimini daha da 

önemli hale getirmektedir. 

Bu çalışmada sağlık sektörünün yapı taşlarından biri olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

zaman yönetimi ele alınmıştır. Aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilen bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek şekilde etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik olarak hizmetin verilmesinde zaman 

yönetimi oldukça önemlidir.Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile zaman yönetimi ve alt 

boyutları (zaman planlamaları, zaman tutumları ve zaman harcatıcılar) arasında farklılık olup 

olmadığını belirlemek için yapılan analizlerde; aile hekimlerinin zaman yönetimine ilişkin tutum ve 

davranışları arasında yaş, öğrenim durumu, mesleğindeki toplam çalışma yılına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmezken; cinsiyet, medeni durum, ve mevcut görevindeki çalışma süresi 

değişkeninde zaman yönetimine ilişkin tutum ve davranışlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıştır. 

Bu sonuçlardan hareketle aile hekimleri, sağlık hizmetlerinin zamana karşı olan hassasiyetini göz 

önüne alarak zaman yönetimi tekniklerini kullanmaları gerekir. Kısa ve uzun dönem planlarını daha 

iyi yapmaya çalışmalı, zamanı daha iyi yönete bilmek ve zaman tuzaklarına düşmemek için işlerini 

önem ve aciliyetine göre sıralayabilmelidir. Hedeflerine ulaşabilmek ve sağlık hizmetlerini 

geleceğe taşıyabilmek adına bulunduğu zamanı etkili, verimli ve kaliteli bir şekilde 

kullanabilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Aile hekimi, Zaman, Zaman Yönetimi, 

 

 
Abstract 

Quickly enter the rapidly sectors of innovations with the developmentof technology in health 

service,the increase of business density with pollutions that are given service indisputable failure of 

health service and lack of substitutability also make time management more important in health 

service. 

In this study, time management, that is one of the blocks of health sector is discussed. Time 

management is very important to give the needs or service by effectively,efficently,quality and 

economicaly to the people who are given service on family health service. In the analyzes that were 

done to determine whether diffrences or not in socio-demographic charasteristics of participants, 

time maanagement and subdimensions (scheduling time and time-consuming and attitudes). There 

aren’t any meaningful differences as statistically on family physicians age, marital status, total 

working years on their professions according to attitudes and behaviours relating to time 

management unlike attitudes and behaviours related to time management gender, educational level 

and in runtime variables in this professions can Show differences. 

We must use time management techniques to move health service to future, achieving our objectives 

(goals) and using time we are in efficently and effectively. They should try to make their short- and 

long-term plans better, manage time better, and rank their jobs according to their importance and 

urgency in order not to fall into time traps. Physicianes must be able to use the time he / she has 

been able to achieve in order to achieve his / her goals and to bring health services to the future in 

an effective, efficient and high quality manner. 

Keywords: Family Practitioner, Time, Time Management 
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TÜRKİYE’NİN 2009-2016 YILLARINDA SEÇİLİ ÖLÜM SEBEPLERİNİN DAİMİ 

İKAMETGAHA GÖRE İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF SELECTED DEATH CAUSES OF TURKEY BY PERMANENT 

RESIDENCY IN 2009-2016 

 

 
Arş. Gör. Pınar UÇAKKUŞ 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Türkan YILDIRIM 

Ankara Üniversitesi 

 
 

Özet 

Dünya genelinde artan sağlık teknolojileri, sağlık harcamaları ve sağlıkta iyileşmelerine rağmen 

kronik hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları her geçen gün artmaktadır. Yaşam koşulları, 

beslenme alışkanlıkları, genetik yapı, fizyolojik hareketlilik günümüz teknolojisi ile değişmekte ve 

bu da kronik hastalıkların erken yaşlardan itibaren hızlanmasına sebep olmaktadır. Erken yaşlarda 

başa çıkılması gereken bu hastalıklarda kesin bir tedavi ve çözüm olmaması sebebi ile kaçınılmaz 

ölümlere yol açmaktadır. 

Bir ülkede kaç kişinin öldüğünü ve neden öldüğünü ölçmek; o ülkenin sağlık sisteminin etkililiğini 

değerlendirmek, hastalıkların ve yaralanmaların insanların üzerindeki etkilerini belirlemede en 

önemli araçlardan biridir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TUİK) 2009-2016 yıllarına ait 

daimi ikametgâha göre seçili ölüm nedenleri verileri kullanılmış olup, tartışma kısmı için yine 

TUİK’in aynı yıla ait il nüfusu, hastane sayısı, yatak sayıları, sağlık personeli sayılarına ait 

verilerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de seçili ölüm nedenlerinin dağılımını 

incelemek ve ikametgaha göre seçili ölümlerin en fazla ve en az görüldüğü illeri belirleyerek sağlık 

politikalarına yönelik önerilerde bulunmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Ölüm Sebepleri, Hastalıklar, Sağlık Politikası 

 

 

Abstract 

Despite increasing health technologies, health spending and health improvements worldwide, 

mortality rates from chronic diseases are increasing day by day. Living conditions, eating habits, 

genetic structure, physiological mobility are changing with today's technology, which causes chronic 

diseases to accelerate from early ages. It is inevitable deaths because of the lack of a definite 

treatment and solution in these diseases which should be handled at an early age. 

To measure how many people die and why they die in a country; assessing the effectiveness of the 

health system of that country is one of the most important tools for determining the effects of 

diseases and injuries on people.In the study, selected causes of death were used according to the 

permanent residence of the Turkish Statistical Institute (TUIK) for the years 2009-2016 and for the 

discussion part, again the data of the TUIK regarding the province population, hospital number, bed 

number and health personnel number of the same year were utilized. The aim of this study is to 

examine the distribution of selected causes of death in Turkey and to make proposals for health 

policies by determining the most and least observed deaths according to residence. 

Keywords: Death causes, diseases, health policy 



ISMS-III Abstract Book | 173 
 

 

 
 

ÖRGÜT TEORİSİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

KEŞİFSEL BİR ANALİZ 

Doç. Dr. Ramazan ERTURGUT 

Akdeniz University 

Arş. Gör. Hasan Emin GÜRLER 

Akdeniz University 

Arş. Gör. Selin BOLAT 
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Özet 

Bir bilgisayar bilimci olan J.W. Forrester, 1958 yılında, Yönetim bilimlerinin, endüstriyel şirketlerin 

başarılarının; mal, hizmet, insan gücü, sermaye ve bilgi akışı arasındaki ilişkilere dayalı olacağı 

büyük bir ilerlemenin eşiğinde olduğunu belirtmişti. Temel mantığı bu ilişkileri tarif eden görüş ve 

uygulamaların adı 90’lı yılların sonunda Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) olarak anılmaya başlandı. 

Günümüzü de içine alan gelişim sürecinde ise TZY uygulamalarının, başlı başına bir yönetim 

yaklaşımı olduğu, hatta ayrışık bir işletme fonksiyonu haline geldiği ileri sürülmeye başlandı. Diğer 

taraftan Yönetim ve Organizasyon disiplininin “bilimci” olarak tanımlanan örgüt teorisi 

araştırmacıları, Tedarik Zinciri Yönetimindeki karmaşık ilişki ve süreçleri ampirik olmayan 

çalışmalar ile tanımlamaya çalıştı fakat bu çalışmalar sınırlı bir düzeyde kaldı. 
 

Bu çalışmanın amacı, Tedarik Zinciri Yönetimi teori ve uygulamaları ile Örgüt Teorisi arasındaki 

belirli ilişkileri, keşifsel bir tarzda kodlayarak Örgüt Teorisi temelli bir bakış açısı geliştirebilme 

temeline dayanmaktadır. Araştırma sonuçları; Tedarik Zinciri ile Örgüt Teorileri arasında; Sistem 

Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi, Kaos ve Kuantum Teorileri ile Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect) 

fenomeni bağlamında ilişkisel yönler bulunduğunu göstermektedir. Bu durumda, işletmelerde ileri 

derecede uzmanlaşmış sistemlerin birbiri ile entegre olduğu kuvvetli ve sürekli ilişkiler yumağı 

olarak kodlayabileceğimiz TZY’nin yönetim ve organizasyon teorisi ile ilişkisi, Sistem Yaklaşımı, 

Kuantum ve Kaos Teorisi paralelinde incelenebilecek nitelikte ve Popülasyon Ekolojisi yaklaşımın 

dinamiklerine uygunluk göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Teorisi, Tedarik Zinciri, Popülasyon Ekolojisi, Sistem Yaklaşımı, 

Kamçı Etkisi 
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BETWEEN 2001-2016 YEARS 

 

Assoc. Prof. Dr. Ramazan ERTURGUT 

Akdeniz University 

RA. Hasan Emin GÜRLER 

Akdeniz University 

RA. Artuğ Eren COŞKUN 

Akdeniz University 

 

Abstract 

Thanks to the multidimensional development of international trade, our Earth is becoming more and 

more a "Global Village" image. One of the principal elements of this development of international 

trade is the existence and efficiency of logistics systems. The academic literature shows that logistics 

management continues to be the evolution of Supply Chain Management after the 2000s, as debates 

continue in the context of both the Etymologically and the real sector, which one comprise the other. 

Given that supply chain management is now a competitive dimension for businesses, measuring and 

evaluating Supply Chain Performance by different variables is also a strategic indicator. 
 

The aim of this study is to provide an in-depth longitudinal analysis of the international literature on 

Supply Chain Performance between 2001-2016 years. For this purpose, 8 keywords defining supply 

chain performance have been determined and scanned in international databases. Then, these 

databases were re-scanned according to certain criteria. The acquired article pool was re-filtered 

according to the impact factor of these journals and ultimately, the obtained publications were 

classified empirically and theoretically. Graduate thesis have been left out of the assessment. The 

expected results of the research show that supply chain performance publications, which are 

included in the international literature between the target years, are mainly focused on sustainability, 

corporate social responsibility, reverse logistics and green logistics. On the other hand, it is 

understood that these publications are included in interdisciplinary journals with both engineering 

and business and management themes. When looking at the authors' profiles, it is understood that 

the authors from the business discipline mainly work on this subject, followed by the researchers 

belonging to the engineering, international trade and operations management respectively. 
 

Keywords:, Supply Chain, Logistics Performance, Supply Chain Performance, Logistics Agility, 

Sustainable Logistics Logistics 
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COMPARISON STUDY OF IQF (INDIVIDUAL QUICK FREEZING) AND 

HOUSEHOLD DEEP FREEZING ON QUALITY OF SELECTED GREEN BEAN 

VARIETIES 

Ramazan ŞEVİK 

Afyon Kocatepe University 

Gizem ALBAYRAK 

Afyon Kocatepe University 

Çiğdem AŞÇIOĞLU 

Afyon Kocatepe University 

Emine Yalgı UYGUR 

Afyon Kocatepe University 

 

Abstract 

Individual quick freezing is an industrial method which provides short freezing times and prevents 

‘block’ freezing of product. Deep freezing is a common household method used for preserving 

foods, especially off- season fruits and vegetables. 3 varities of green beans supplied from 

Afyonkarahisar region frozen by these 2 methods and stored for 9 months. Dry matter, ash, protein, 

fat contents were analysed. pH, color, texture analysis and microbiological quality were also 

evaluated. Except ash, fat and color measuremnts, no significant differences were found between 

two freezing methods. Desired green color preservation was found to be better in IQF samples. 

Mesophilic aerobic bacteria count was higher in IQF probably due to contamination during freezing 

process. Mesophilic aerobic bacteria count decreased significantly during 9 months storage. 
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SİSTEMCİ MÜZİK TEORİSYENİ ABDÜLKADİR MERAGİ VE MÜZİK BİLİMİNDE 

MAKASID FELSEFESİ 

SYSTEMIST MUSIC THEORIST ABDULKADIR MERAGY AND PHILOSOHY OF 

“MAKASID” IN MUSIC SCIENCE. 

Yrd. Doç. Dr. Recep USLU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
 

Özet 

Felsefede zaman zaman bazı konular ve terimler moda haline gelir. Bu terimler gittikçe yayılır ve o 

günlerin bilim çevrelerince tartışılır, tartışılan konular ve terimler bazen bir ekol olur, pek çok bilim 

adamı bu ekolden etkilenir. X. Ve XV. Yüzyıllarda öne çıkan felsefe terimlerinden biri de “maksad” 

terimidir, bu kelimenin çoğulu “makasıd”dır. Bu konuda yazılan eserlerde çoğunlukla “şeylerin 

maksadları” anlamında kullanıldığı için kelime daha çok karşımıza “makasıd” şeklinde çıkar. 
 

Bir felsefi terim olarak, “makasıd” terimini ne zaman ortaya çıktı, hangi konuların “maksadları” 

araştırıldı gibi sorular akla gelebilir. Bütün sorulara cevap aramak bu bildirinin hacmini aşar. 

Dolayısıyla bildiride terimin tarihine çok kısaca yer verilecektir. Bu bildiride, terimin anlamı 

açıklandıktan sonra, daha çok başlıkta belirtilen Abdülkadir Meragi’nin düşünce dünyasında 

“maksad” kelimesinin, dolayısıyla “makasıd” teriminin Meragi’nin müzik biliminde anlam bulduğu 

yeri tespit etmek amaçlanmaktadır. Felsefecilerin kullandığı bu terimi kullanan ilk müzik teorisyeni 

olan Meragi’nin yazdığı eserlerden hareketle “makasıd” felsefesinin müzikteki karşılığı açıklanacak 

ve tespitler yapılmaya çalışılacaktır. Meragi eserlerinde o günlerin bilimsel metotlarından biri olan 

“tetkik ve tahkik” terimlerinin gereği üzere hareket ettiğini sık sık vurgular. Makasıd adlı eserini ise 

iki önemli kişiye adamıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Abdülkadir Meragi, Sistemciler Müzik Teorisi, Makasıd Felsefesi, Müzik 

Felsefesi, Müzik bilimi. 
 

Abstract 

In philosophy, from time to time some philosophical topics and terms become fashion. These terms 

are increasingly disseminated and discussed in the scientific of those days, discussed topics and 

terms sometimes become a school, many scientists are affected by this school. One of the prominent 

philosophical terms in Xth and XVth centuries is the term “maksad”, its plural is “makasıd”. We 

often see the word “makasıd” as it is used in the works written in this subject mostly in the sense of 

“aims of things”. 
 

As a philosophical term, there are some questions like when the term “makasıd” emerges? Or what 

“makasıd” of subjects were questioned? Searching for answers to all questions exceed the volume 

of this paper, so that the story of term of “maksad” will be given very briefly. After the meaning of 

the term of “maksad”, the purpose of this paper is to determine the place where the term finds 

meaning in music science, or in Meragy’s world of thought, you can see in the title of this paper. 

Meragi is a music philosopher who first used this philosophic term. In this paper, from the works 

written by Meragi, the declaration will explain the “makasıd” philosophy, and try to make 

determinations. Meragi, in his works, emphasized that the terms “tedkik ve tahkik: examination and 

verification”, one of the scientific methods of those days. He devoted his works called Makasıd to 

two important figures, one of them is in east, other is in west. 
 

Keywords: Abdulkadir Maraghy, Systematist Music Theory, Philosophy of Makasıd, Music 

philosophy, Music Science. 
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İLİMLER ANSİKLOPEDİSİ İRŞADUL-KASID’DA MÜZİK BİLİMİ ve OSMANLIYA 

ETKİSİ 

MUSIC SCIENCE IN OLD ENCYCLOPEDIA IRSHADUL-QASID AND EFFECT OF IT 

TO OTTOMAN SCIENCE 

 

 
Yrd. Doç. Dr. Recep USLU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

 

Özet 

Günümüz ansiklopedileri günümüz modern insanlarına çeşitli konularda bilgiler için rehberlik 

etmektedir. Geçmişte de çeşitli sebeplerle yazılmış ansiklopediler vardı. Farabi’nin İhsaul-ulum, 

Harizmi’nin Mefatihul-ulum, Taşkörizade’nin Miftahul-ulum, Amili’nin Keşkül adlı eserleri gibi. 

Burada sayılan Arapça eserlerin Türkçe çevirileri de vardır. Bu eserlerden Amili’nin ve 

Taşköprizade’nin kaynak olarak kullandıkları ansiklopedik eser ise İrşadul-kasıd adlı eserdir. 
 

Taşköprizade XVI. Yüzyıl Osmanlı kültürünün etkileyen önemli isimlerden biridir. Onun 

ansiklopedisine kaynaklık eden eserlerin ne gibi katkısı olduğunu öğrenmek için kaynağını da 

bilmek zorundayız. Bu bildiri müzik konusunda ansiklopedik bilgi bulabildiğimiz Miftahul-ulum’a 

kaynaklık eden İrşadul-kasıd’da müzik bilimi hakkında yazılan bilgileri tanımak, tanıtmak amacını 

gütmektedir. Bildiri Güzel Sanatların müzikoloji alanı ile ilgili olup araştırma tekniklerinden nitel 

yöntemle hazırlanmıştır. İrşadül-kasıd adlı eserdeki müzik bilimi konusunda yazılan bilgiler ile 

sınırlıdır. Amaç modern sistematik müzikolojinin bakış açısıyla ansiklopedinin müzik bilgilerini 

değerlendirmek ve bu bilgilerin Taşköprülüzade üzerinden Osmanlı müzik kültürü mirasına 

etkilerini tespit etmek olacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Muzik Bilimi, İrşadul-Kasıd, Ansiklopedi Tarihi, İbnül-Ekfani, Osmanlıda 

Müzik Bilimi 
 

Abstract 

Modern Encyclopedia is a guide to contemporary modern people of today for information on a 

variety of topics knowledge. In the past there were also encyclopedias written for various reasons. 

Like Farabi’s Ihsaul-ulum, Harizmi’s Mefatihul-ulum, Taşkörizade’s Miftahul-ulum, Amili’s 

Keşkül. There are also translations to Turkish of these Arabic Works. The encyclopedia work that 

Amili and Tashkoprizade used as a source from old works is called Irshadul-qasıd. 
 

Tashkoprizade lived in XVth century, is one of the important names influencing Ottoman music 

culture of the its century. We also need to know the source of what contributes to the works of his 

encyclopedia. This paper aims to recognize and introduce the information about music science in 

Irshadul-qasıd which is the source of Miftahul-ulum, where we can find encyclopedic information 

on music. And this paper is related to the field of musicology of fine arts and is prepared by 

qualitative method from research techniques. And paper is limited to the information about the music 

in the work named Irshadul-qasıd. The aim will be to evaluate the music information of the 

encyclopedia with the viewpoint of modern systematic musicology and to determine the effects of 

this information on the Ottoman music culture heritage through Tashkoprizade. 
 

Keywords: Music Science, Irshadul-Qasid, Encyclopedia, Ibnul-Ekfany, Music Scıence of Ottoman 
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BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ FİLİBE EVKÂF DEFTERLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ 

Metmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

 

 

Özet 

 

Osmanlı klasik dönemi boyunca kurulan vakıflar idari yönden örnek müesseseler olmakla birlikte 

kayıtları da oldukça düzenli bir şekilde tutulmuştur. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin kuruluşundan 

önce vakıfların yönetimi, vakfiyelerindeki kuruluş şartlarına göre, Sadr-ı Âlî Nezâreti, Şeyhülislam 

Nezâreti, Bâbüssaâde Ağası Nezâreti ve Dârüssaâde Ağası Nezâreti tarafından yürütülmüştür. 

Osmanlı Devleti'nde nezâretlerin kuruluş yılı 1255/1839 olarak kabul edilmekle birlikte gerek tasnif 

edilen belgeler, gerekse 8.984 Numaralı Evkâf Defteri'nden anlaşıldığına göre Evkâf Nezâreti'nin 

kuruluş yılı 1242/1826 olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Evkaf-ı Haremeyn Muhasebesi 

Defterleri'ne ait 2, Evkaf Nezareti Defterlerine ait 6 olmak üzere toplam 8 kataloğu bulunmaktadır. 

 

Bu bildiride Osmanlı Arşivi’nde bulunan ve EV.d. (Evkâf Defterleri) fon koduyla gösterilen 

defterlerden Filibe’ya ait olanların tasnif ve değerlendirmesi yapılacaktır. Bu defterler Filibe 

dahilinde bulunan vakıfların ferağ ve mahlulat kayıtları muhasebesi, dükkan gediklerinin icare 

kayıtları, mahsulat ve ihracat muhasebesi, muaccelat miktarlarını gösterir poliçeler, irad ve masarıfat 

muhasebesi, temessük kayıtları olmak üzere yaklaşık 200 adet defter bulunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Evkaf Defterleri, Osmanlı Arşivi 
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ENERGY SAVING PDLC WINDOWS 

 

 
Prof. Dr. Ridvan KARAPINAR 

Mehmet Akif Ersoy University 

 

Abstract 

In recent years there is a great interest in smart window technologies. Smart window technology is 

the most promising technology for energy saving inside buildings. In the future, energy efficient and 

transparent windows will be used for buildings. Temperature of any building depends on the 

intensity of incident sun light. Thus, in order to control the temperature inside the building 

electrically switchable glass films can be used on windows. The smart windows are commonly 

manufactured as polymer dispersed liquid crystal (PDLC) films and suspended particle device (SPD) 

films. The PDLC films are mainly manufactured by polymerization induced phase separation 

method. In the voltage power-off state, due to the light scattering caused by the random distribution 

of nano-sized liquid crystal droplets in polymer material, it results in the opaque state, while in the 

voltage power-on state, the nano droplets in the film are arranged in order to allow the incoming 

light passing through the PDLC film, thus it results in the transparent state. By using different kind 

nanoparticles it may be possible to block unwanted parts of light spectrum and allow visible light to 

pass through the window. In this talk, some optical properties of nano-sized PDLC devices are 

presented. 
 

Keywords: PDLC windows, Light transmission, Energy saving 
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STUDY OF LIGHT MODULATION BY MACH–ZEHNDER INTERFEROMETER 

 
 

Prof. Dr. Ridvan KARAPINAR 

Mehmet Akif Ersoy University 

 
 

Abstract 

 

Modulation of light is an important research topic both from the point of view of fundamental 

physics and technological applications. Mach-Zehnder interferometer is a useful instrument to 

measure the optical modulation. For this aim, these devices are used in many diverse applications 

such as in photonics and sensors. The Mach-Zehnder interferometer operates on the following 

principle: A coherent light beam supplied by a light source is split into two parts by an optical 

component. These partial beams travel along different paths until they are recombined and 

superimposed. This leads to an interference pattern. If the path length of one of these partial beams 

changes, it produces a phase shift with respect to the undisturbed beam. Thus, the intensity of the 

interference light can be modulated by varying the optical phase difference of these two arms. If the 

arms are made of anisotropic materials, the modulation in the refractive index of one arm can be 

achieved by applying an external electric field. In this paper, the light modulation behavior of a 

PDLC film is studied by a Mach-Zehnder interferometer and relevant physical mechanism is 

discussed. 

 

Keywords: Mach-Zehnder interferometer, Light modulation, PDLCs 
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USE OF MUSICAL HEALING POWER IN SURGERY 

RA. Sabri KARAHAN 

Hacettepe University 

Dr. Zeliha ÖZDEMİR 

Hacettepe University 

RA. Atiye ERBAŞ 

Hacettepe University 

Introduction: Patients undergoing surgery may experience anxiety and anxiety due to preoperative 

anxiety and stress, and postoperative pain due to surgical wound and surgeon's results. It is well 

known that relaxing and calming aspects of music have been relieved for many years by reducing 

the level of pain and anxiety before and after surgery. 
 

Aim: In this study, it is aimed to define and analyze the studies that examine the effects of musical 

listening before and after surgery on the surgical patient. 

Method: In order to determine the studies related to the subject, the databases were searched in the 

international ("Science Direct", "PubMed", "Web of Science", Google Academic) and national 

("Turkish Medical Directory", "National Thesis Center") databases. The studies in the databases 

were screened using the keywords "music", "surgery and music", "preoperative music therapy", 

"postoperative music therapy. Research articles published in Turkey between the years of 2013- 

2017, written in Turkish or English, which examine the pre and post operative effects of musical 

performances on surgical patients, can be reached. As a result of the surveys, 5 researches according 

to the inclusion criteria were systematized and examined. 

 

Findings: Evaluated researches; four quasi-experimental and one randomized controlled 

experimental study with sample numbers ranging from 60-130. It was determined that four of the 

exercises were postoperative music listening and one of them had music listening during and during 

interventional surgery. It is noteworthy that Turkish Art Music is often preferred during the studies. 

The anxiety and anxiety levels of the patients who listened to the music were found to be lower in 

the studies, and also the level of perception of the pain was found low in the patients who were 

listening to music during the postoperative period. Studies have shown that music listening comforts 

the patients, reduces the level of anxiety and reduces their pain. Also; music therapy has positive 

effects on heart rate, respiration rate and blood pressure values. 

 

Conclusion / Suggestions: Muscle therapy is recommended before, during and after surgery 

because it is easy to apply and cheap method besides calming, pain relieving effect. 
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Özet 

Türkiye’deki istihdam olanaklarının hızla artan nüfusa paralel artmaması, kentleşmenin beslediği 

işgücü arzının işgücü talebinin üzerinde kalması, sanayileşmenin istenilen düzeye ulaşmaması ve 

genç nüfusun yapısına uygun istihdam olanaklarının yeterince sağlanamaması işsizlik sorununun 

yapısal bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Ekonomik gelişme ve kalkınma için aktif 

işgücünün tamamının istihdama katılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Sosyal ve 

ekonomik boyutlarıyla ele alındığında oldukça önemli olan istihdam politikaları belirlenirken 

ekonomideki sektörlerin istihdam yaratma potansiyellerinin ortaya konulması gerekmektedir. 

Girdi-çıktı analizi ile üretim ve tüketim birimleri arasında karşılıklı bağımlılığı, sektörler arasındaki 

mal ve hizmet akımını, sektörlerin istihdam yaratma potansiyelini ortaya koymak mümkün 

olmaktadır. İmalat sanayinin istihdama etkileri yönünden incelenerek sektörlerin istihdam yaratma 

potansiyellerinin ortaya konulması, işsizlik sorunuyla mücadele edilmesinde önemi büyüktür. 

İstihdam yaratma potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi, bu alandaki yatırımların 

özendirilmesi, istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerdeki talep artışını sağlayacak olan vergi 

indirimlerinin uygulanması açısından istihdam çarpanı, marjinal istihdam katsayısı, sektörel ve 

ekonomi çapında istihdam çoğaltanları önemli birer gösterge olabilecektir. Bu çalışmada Tüik’ten 

elde edilen 2012 yılına ait girdi-çıktı tablosu kullanılarak istihdam çarpanı, marjinal istihdam 

katsayısı, sektörel ve ekonomi çapında istihdam çoğaltanları hesaplanmıştır. Çalışmada 

ekonomideki nihai talep artışları sonucunda imalat sanayi kollarında ve ekonominin tümünde 

yarattığı dolaylı ve doğrudan istihdam artışı imalat sanayi kolunda meydana gelen nihai talep 

artışlarının diğer sektörlerin istihdamlarında yol açacakları artışlar ortaya konulmuştur. Ayrıca kilit 

sektör olduğu tespit edilen sektörlerin istihdama etkisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, İstihdam, Girdi-Çıktı Analizi 

Jel Kodları: L60, J21, D57 
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THE IMPORTANCE OF PARAMETER SELECTION IN THE PREPARATION OF 

LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPS, CASE STUDY FROM BLACKSEA REGION 

 

 
 

 

 
Abstract 

Asst. Prof. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran University 

 

The landslide susceptibility maps, which have been prepared since more than 30 years ago, are 

evolving from 1985 with massive changes. In this study, the importance of parameter selection in 

the preparation of susceptibility maps will be mentioned. For this purpose, progressive studies have 

been carried out in order to determine which parameters are used in the literature. Firstly, studies 

conducted between 1985-2013 will be evaluated in general. The next step will be to give a 

comparative result of the two work done with 2 years interval in the same field to emphasize the 

importance of parameter selection. At this stage, statistical analyzes in selected 100 works will be 

presented with the purpose of seeing the use of analytical hierarchy method in the literature and 

incorrect approaches will be tried to be investigated. In addition, the new parameters values will be 

evaluated for the approximate 100 studies and new approaches will be presented for a last few years. 

 

Keywords: Gerze, Landslide; Parameter; Sinop; Susceptibility. 
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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, BAĞBAŞI KAMPÜS ALANI ZEMİNLERİNİN 

MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ1
 

EXAMINATION OF THE ENGINEERING PROPERTIES OF AHİ EVRAN 

UNIVERSITY, BAĞBAŞI CAMPUS AREA SOIL 

 

 
Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

 

Özet 

Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüs alanı zeminlerinin mühendislik 

özelliklerinin belirlenmesi ve inşaat uygulamaları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yukardaki amaca yönelik olarak, önce çalışma alanın jeoloji haritası yapılmıştır. Çalışma alanında 

yapılan binaların zemin etüt raporları alınmıştır. Kampüs alanın zemin özelliklerini belirlemek 

amacıyla 2006-2017 yılları arasında karotlu sondajlar yapılmıştır. Daha önceki dönemlerde açılmış 

jeoteknik sondajlar değerlendirilmiştir. AEÜ Kampus alanı uydu görüntüsü üzerinde daha önceden 

yapılan sondaj noktaları işaretlenmiştir. Daha sonra arazi gözlemleri ve laboratuvar verilerinin 

birlikte değerlendirilmesi ile çalışma alanın mühendislik jeolojisi haritası yapılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Jeolojisi, Zemin, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir 

 

 

Abstract 

This study aims to determine the engineering characteristics of Ahi Evran University (Kırşehir) 

Bağbaşı campus area soil and to examine it in terms of construction applications. For this purpose, 

geological map of the field of the study was created. Soil investigation reports of the building in the 

field were obtained. In order to determine the soil properties of the campus area, core drillings were 

performed between 2006-2017. Geotechnical drillings performed before were evaluated. Previous 

drilling spots were marked using satellite pictures. Then, engineering geographical map of the field 

by using field observations and laboratory data was created. 
 

Keywords: Engineering Geology, Soil, Ahi Evran University, Kırşehir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bu çalışma, MMF.A3.16.008 nolu “AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ” 

isimli, AEU-BAP projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK: AFİŞ TASARIMINDA İNTERAKTİF 3D UYGULAMALAR 

AUGMENTED REALITY: INTERACTIVE 3D APPLICATIONS IN POSTER DESIGN 

 
Öğr. Gör. Seda Nur ATASOY 

Atatürk Üniversitesi 

 
Özet 

20.yy’ın sonu ve 21.yy’ın başlarında ortaya atılmış bir kavram olan Artırılmış gerçeklik (Augmented 

Reality), gerçek dünyanın bilişim teknolojisi ile desteklenen, ayrıca; ses, görüntü vb. verilerle 

zenginleştirilerek oluşturulan canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Artırılmış 

gerçeklik ortamları, bilgisayar grafiklerinin gerçek dünyaya transfer edilerek gerçekçi bir 

simülasyon ve deney ortamı sunmakta, gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesini ve 

artırılmasını sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik(AG) teknolojisinin yardımıyla kullanıcı, 

etrafındaki bilgi ile etkileşime girmekte ve bu etkileşim de, algıda kullanılan duyu organlarının 

sayısının çokluğuna göre öğrenmenin hızını, kalıcılığını ve kullanıcının doyumunu 

etkileyebilmektedir. 

Günümüzde kullandığ ımız biliş im araçlarının bu denli geliş mesi, iletiş ime ve enformasyona eriş im 
gücümüzü giderek arttırmaktadır. Grafik tasarımcı da tasarımlarını yaparken bilimin kendisine 

sunduğ u fırsatları dikkate almayı mesleki sorumluluk ilkesi olarak kabul etmekte ve tasarımlarını 

bu doğrultuda harmanlayarak geliştirmektedir. Dolayısıyla hayatı daha da kolaylaştıran ve 
algılama gücünü zenginleştirdiği düşünülen bu geliş melerden yola çıkarak çalışma kapsamında; 

çoğunlukla bilgisayar mühendisliği alanında  ifade  edildiği  gözlemlenen  AG teknolojisi 

uygulama ve gelişmelerinin, tasarım alanında da yer edinmeye başladığının desteklenmesi, AG 
teknolojisinin disiplinlerarası bağlamda afiş tasarımında kullanımının görsel algının gelişimine 

olan etkilerinin irdelenmesi düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, AG, Zenginleştirilmiş Ortam, Görsel Algı, Etkileşimli 

Afiş. 

 
 

Abstract 

Augmented Reality, a concept introduced at the end of the twentieth century and early in the twenty- 

first century, is supported by real-world information technology; sound, image etc. live, direct or 

indirect physical appearance created by enriching the data. Augmented reality environments provide 

a realistic simulation and experiment environments with the transfer of computer graphics to the real 

world and the fact that the reality is changed and increased by the computer.With the help of the 

Augmented Reality (AR) technology, the user interacts with the surrounding information and this 

interaction can affect the speed, permanence of the learning according to the number of sense organs 

used in the perception and user satisfaction. 

This development of the means of information we use today is increasing our power to access 

communication and information. When designing a graphic designer, he considers the opportunities 

that science presents to him as a professional responsibility principle and develops his designs by 

blending them in this direction. Therefore, in scope of the study, it makes life even easier and moving 

from these developments thought to enrich sensing power; it is considered to examination of the 

effects to development of visual perception of use in poster design in an interdisciplinary context of 

the AR technology, support for starting to take place in the field of design that the application and 

development of AR technology which are mostly expressed in the field of computer engineering. 

Keywords: Augmented Reality, AR, Enriched Environment, Visual Perception, Interactive Poster. 
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DERİDE FORMALDEHİT PROBLEMİ/FORMALDEHYDE PROBLEM IN LEATHER 

 

Doç. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK 

Ege Üniversitesi 

 

Özet 

 

Deri endüstrisi, ham deriyi, mamul deriye dönüştürmek için önemli miktarda doğal ve sentetik 

kimyasallar kullanmaktadır. Deri ürünler içindeki toksik kimyasalların potansiyel sağlık tehlikeleri 

hakkında artan bir endişe nedeniyle, bu maddeleri ithal eden birçok ülke, bu ürünlerdeki bu 

kimyasalların izin verilen seviyeleri için katı şartlar getirmiştir. Formaldehit, düzenlenen maddeler 

listesine dahil edilen toksik kimyasallardan biridir. ABD Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) 

tarafından yayınlanan kanserojenler üzerine rapor (RoC), formaldehit gazı "orta derecede öngörülen 

insan kanserojeni" olarak sınıflandırmaktadır. 

 

Formaldehit, birçok deri kimyasalının üretiminde temel bir hammadde olarak kullanılır ve sıcaklık 

ve nem etkisi altında, hidroliz yoluyla parçalanabilir. Bu kimyasalların deride hidrolizi sırasında 

formaldehit açığa çıkar. Kullanım sırasında ayakkabıların içindeki koşullar, hidroliz işlemi için 

özellikle uygundur. Bu birçok ayakkabı üreticisi için önemli bir sorun olan düşük formaldehit 

salınımının nedenlerinden biridir. 

 

Bu sunumun ana amacı, derideki formaldehitin nereden geldiğine, deri ve formaldehit limitlerinde 

formaldehitten nasıl kaçınabileceği hakkında bilgi vermektir. 

 

Anahtar kelimeler: Deri, çevre, sağlık, formaldehit, ayakkabı 

 

Abstract 

The tanning industry uses a considerable number of natural and synthetic chemicals to convert the 

raw hide or skin to leather. With increasing concern about the potential health hazards of toxic 

chemicals in leather products, many countries importing these articles have introduced stringent 

stipulation for the permissible levels of such chemicals in these articles. Formaldehyde is one such 

toxic chemical included in the list of regulated substances. The current Report on Carcinogens 

(RoC), published by the U.S. National Toxicology Program (NTP), classifies formaldehyde gas as 

a "Reasonably Anticipated Human Carcinogen”. 

 

Formaldehyde is used as an essential raw material in the manufacture of many leather chemicals ve 

under the influence of temperature and humidity, can partly be broken down into by hydrolysis. 

During the hydrolysis of these chemicals in leather, formaldehyde is released. The conditions inside 

shoes during wear are particularly favourable for the hydrolysis process. This is one of the reasons 

that leather with low formaldehyde release is a major issue for many shoe manufacturers. 

 

The main aim of this presentation is to give information about where does the formaldehyde in 

leather come from, how can you avoid having formaldehyde in leather and formaldehyde limits. 

 

Keywords: Leather, environment, healt, formaldehyde, footwear 
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GİYİSİLİK DERİ KALİTESİ ÜZERİNE ÇEVRE DOSTU KİREÇLİK İŞLEMLERİNİN 

ETKİLERİ 

THE EFFECT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LIMING PROCESS ON 

APPAREL LEATHER QUALITY 

 

Doç. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK 

Ege Üniversitesi 

 

Abstract 

In today's fashion world, "environmentally friendly", "organic" and "sustainable" product 

production is gaining importance. Sustainable product production is based on "performing human 

needs without harming the ecosystem". The key to sustainable product design is to design the 

product to minimize its impact on the environment. Another point to note is that while reducing 

environmental damage, it also increases product performance and lifetime. That is to reduce the loss 

of performance to the minimum. 

The leather making operation consists of converting the raw hide or skin, a highly putrescible 

material, into leather, a stable material, which can be used in the manufacture of a wide range of 

products. The whole process involves a sequence of complex chemical reactions and mechanical 

processes. Convensional leather tanning methods use a high level of chemical agent inputs creating 

a lot of chemical output pollution. 

Ecological aspects become more and more important in leather production worldwide due to new 

legislations and regulations. 

The goal of this research is to investigate the effect on leather quality of environmentally friendly 

liming processes. In this study, experiments were carried out on four different liming methods for 

each method. The garment leathers obtained by this methods were investigated like tensile strength, 

%elongation and tear strength, shrinkage temperature, % Cr2O3 content, % fat content, pH and % 

leather material properties. According to the results obtained in the study, when all the methods are 

examined in terms of skin properties, it is determined that they are in harmony with the values 

recommended for apparel leather. 

Keywords: Environmentally friendly, garment leather, liming 

 
Özet 

Bu günün moda dünyasında, "çevre dostu", "organik" ve "sürdürülebilir" ürün üretimi önem 

kazanmaktadır. Sürdürülebilir ürün üretimi, "ekosisteme zarar vermeden insan ihtiyaçlarını 

gerçekleştirme" üzerine kuruludur. Sürdürülebilir ürün tasarımının anahtarı, ürünün çevre 

üzerindeki etkisini en aza indirgemek üzere tasarlanmasıdır. Dikkat çekilmesi gereken diğer bir 

nokta çevreye verilen zararı azaltmakla birlikte ürün performansını ve ömrünü de arttırmasıdır. Bu, 

performans kaybını en aza indirgemektir. 

Deri işlem basamakları, ham deri veya deri, kolay bozulabilir bir materyali, geniş bir ürün 

yelpazesinin üretiminde kullanılabilen deri, bozulmaz bir malzemeye dönüştürmekten oluşur. 

Bütün proses bir dizi karmaşık kimyasal reaksiyon ve mekanik süreçleri içerir. Geleneksel deri 

tabaklama yöntemlerinde, yüksek miktarda kimyasal madde girdileri kullanmaktadır ve bu da çok 

fazla kimyasal kirliliği yaratmaktadır. 

Yeni yasal düzenlemeler ve düzenlemeler nedeniyle dünya çapındaki deri üretiminde ekolojik 

yönler giderek daha da önem kazanmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı çevre dostu kireçlik işlemlerinin deri kalitesi üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Çalışmada, her yöntem için dört farklı kireçlik yöntemi üzerinde deneyler yapılmıştır. 

Bu yöntemle elde edilen giysilik derilerin çekme mukavemeti, % uzama, % Cr2O3 içeriği, % yağ 

içeriği, pH ve % deri malzemesi özellikleri gibi incelenmiştir. 

Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre deri özellikleri yönünden tüm yöntemlerle işlenen deriler 

incelendiğinde, hepsinin giysilik deriler için önerilen değerler ile uyum içinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre dostu, giysilik deri, kireçlik 
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KUR’AN ÖĞRETİMİNE KATKI SAĞLAYAN BİR MATERYAL OLARAK ÇALIŞMA 

YAPRAKLARI 
 

THE WORKSHEETS AS A MATERIAL CONTRIBUTES TO THE TEACHING QUR’AN 

Öğr. Gör. Dr. Sema ÇELEM 

Ankara Üniversitesi 

Özet 

Din Eğitimi’nin temeli Kur’an öğretimidir. Kur’an’ın muhatabı olan insan Allah’tan vahiy yoluyla 

Hz. Muhammed’e ulaştırılan bu Kitab’ı okumak, anlamak ve yaşamakla yükümlüdür. Kur’an’ın 

indirilişi on üç yılı Mekke’de ve on yılı Medine’de olmak üzere yaklaşık yirmi üç senelik bir sürede 

gerçekleşmiştir. Müslümanlar vahyin başlangıcından itibaren Kur’an öğrenmenin önemini 

kavramışlar, Mekke’de Daru’l-Erkam, Medine’de Suffa gibi merkezlerde Kur’an öğretimine devam 

etmişlerdir. Kur’an öğretimi İslam medeniyet tarihi içerisinde Küttab, Daru’l-Kurra, Daru’l-Huffaz 

gibi merkezlerle kurumsal hale gelmiştir. 

Kur’an-ı Kerim kendine mahsus kurallarla okunur. “Güzel okuma” anlamına gelen ve tecvid 

kavramıyla tanımlanan bu durum ana dili Arapça olan veya olmayan herkes için özel bir eğitimi 

gerektirmektedir. Temel olarak yüzünden, ezber ve tecvid derslerini barındıran Kur’an öğretimi 

ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami ve Kur’an Kurslarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

orta öğretiminde seçmeli, imam hatip okullarında zorunlu ders olarak verilmektedir. Ayrıca İlahiyat 

Fakülteleri’nin lisans programında her dönem yer alan Kur’an dersi öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

arttıracak, eğitimde kaliteyi yükseltecek bir takım materyallerle desteklenmelidir. 

Bu bildiri Kur’an öğretimini, öğretmen ve öğrenci açısından istenilen düzeye getirme aşamasında 

katkı sağlayacak bir materyal olarak “çalışma yaprakları” nın hazırlanışı ile ilgili örnekleri 

içermektedir. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, Öğretim, Materyal. 

 
Abstract 

Teaching Qur’an is the basis of Religious Education. The person, who is subject of the Qur’an, is 

responsible for reading, understanding and actualizing this book that delivered to Prophet 

Muhammad through the revelation of Allah. The Qur’anic revelation had lasted almost twenty three 

years, thirteen years of this took place in Mecca, and ten years in Medina. The Muslims 

comprehended the importance of learning Qur’an from the beginning of the revelation. They 

continued to teach Qur'an in such centers as Daru'l-Erkam in Mecca and Suffa in Medina. In the 

history of Islamic civilization, Qur'an teaching has become institutionalized with centers such as 

Küttab, Daru'l-Kurra, Daru'l-Huffaz. 

The Holy Qur’an is read according to its specific rules. This situation which defines as tajwid and 

means “reciting well” is requires a special education for both native speakers of Arabic, and others. 

In our country, the teaching of Qur'an which contains tilawat, memorization and tajwid lessons as a 

basis, is given as a mandatory course in the mosques and Qur’an courses of the Presidency of 

Religious Affairs and Imam-Hatip Schools and as an elective course in the secondary education of 

the Ministry of National Education. In addition to this, Qur'an courses is included in the 

undergraduate program of the Faculty of Divinity every semester. These courses should be supported 

with several materials that will improve the knowledge and skills of students and quality of the 

education. 

This paper contains samples of the preparation of "the worksheets" as a material contribute to 

enhance the Qur'an teaching to the desired level in terms of teachers and students. 

Keywords: Qur’an, Teaching, Material. 
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KUR’AN ÖĞRETİMİNE KATKI SAĞLAYAN BİR MATERYAL OLARAK ÇALIŞMA 

YAPRAKLARI 
 

THE WORKSHEETS AS A MATERIAL CONTRIBUTES TO THE TEACHING QUR’AN 

Öğr. Gör. Dr. Sema ÇELEM 

Ankara Üniversitesi 

Özet 

Din Eğitimi’nin temeli Kur’an öğretimidir. Kur’an’ın muhatabı olan insan Allah’tan vahiy yoluyla 

Hz. Muhammed’e ulaştırılan bu Kitab’ı okumak, anlamak ve yaşamakla yükümlüdür. Kur’an’ın 

indirilişi on üç yılı Mekke’de ve on yılı Medine’de olmak üzere yaklaşık yirmi üç senelik bir sürede 

gerçekleşmiştir. Müslümanlar vahyin başlangıcından itibaren Kur’an öğrenmenin önemini 

kavramışlar, Mekke’de Daru’l-Erkam, Medine’de Suffa gibi merkezlerde Kur’an öğretimine devam 

etmişlerdir. Kur’an öğretimi İslam medeniyet tarihi içerisinde Küttab, Daru’l-Kurra, Daru’l-Huffaz 

gibi merkezlerle kurumsal hale gelmiştir. 
 

Kur’an-ı Kerim kendine mahsus kurallarla okunur. “Güzel okuma” anlamına gelen ve tecvid 

kavramıyla tanımlanan bu durum ana dili Arapça olan veya olmayan herkes için özel bir eğitimi 

gerektirmektedir. Temel olarak yüzünden, ezber ve tecvid derslerini barındıran Kur’an öğretimi 

ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami ve Kur’an Kurslarında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

orta öğretiminde seçmeli, imam hatip okullarında zorunlu ders olarak verilmektedir. Ayrıca İlahiyat 

Fakülteleri’nin lisans programında her dönem yer alan Kur’an dersi öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

arttıracak, eğitimde kaliteyi yükseltecek bir takım materyallerle desteklenmelidir. 
 

Bu bildiri Kur’an öğretimini, öğretmen ve öğrenci açısından istenilen düzeye getirme aşamasında 

katkı sağlayacak bir materyal olarak “çalışma yaprakları” nın hazırlanışı ile ilgili örnekleri 

içermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Öğretim, Materyal. 

 

 

Abstract 

Teaching Qur’an is the basis of Religious Education. The person, who is subject of the Qur’an, is 

responsible for reading, understanding and actualizing this book that delivered to Prophet 

Muhammad through the revelation of Allah. The Qur’anic revelation had lasted almost twenty three 

years, thirteen years of this took place in Mecca, and ten years in Medina. The Muslims 

comprehended the importance of learning Qur’an from the beginning of the revelation. They 

continued to teach Qur'an in such centers as Daru'l-Erkam in Mecca and Suffa in Medina. In the 

history of Islamic civilization, Qur'an teaching has become institutionalized with centers such as 

Küttab, Daru'l-Kurra, Daru'l-Huffaz. 
 

The Holy Qur’an is read according to its specific rules. This situation which defines as tajwid and 

means “reciting well” is requires a special education for both native speakers of Arabic, and others. 

In our country, the teaching of Qur'an which contains tilawat, memorization and tajwid lessons as a 

basis, is given as a mandatory course in the mosques and Qur’an courses of the Presidency of 

Religious Affairs and Imam-Hatip Schools and as an elective course in the secondary education of 

the Ministry of National Education. In addition to this, Qur'an courses is included in the 

undergraduate program of the Faculty of Divinity every semester. These courses should be supported 

with several materials that will improve the knowledge and skills of students and quality of the 

education. 
 

This paper contains samples of the preparation of "the worksheets" as a material contribute to 

enhance the Qur'an teaching to the desired level in terms of teachers and students. 
 

Keywords: Qur’an, Teaching, Material. 
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TÜRKİYE’DE SON DÖNEMDE GELİŞEN MEGA STADYUM PROJELERİNİN KENT 

REKREASYONEL FAALİYETLERİNE ETKİLERİ 

EFFECTS TO URBAN RECREATIONAL FACILITIES OF MEGA STADIUM 

PROJECTS DEVELOPING LATELY IN TURKEY 

Arş. Gör. Serdar CEYLAN 

Yrd. Doç. Dr. Mim Sertaç TÜMTAŞ 

 

Özet 

 

Araştırmanın amacı, son yıllarda spor politikalarıyla gelişen stadyum yatırımlarını anlamaya 

çalışmak ve bu yatırımlarım kent rekreasyonel aktivitelerine etkilerini değerlendirmek ve 

tartışmaktır. Araştırmada ikincil veriler ve kurumsal veriler toplanmış ve betimsel olarak analiz 

edilmiştir. Son 15 yıllık dönemde geliştirilen spor politikaları bağlamında inşa edilen stadyumlar, 

kentlerin yeni ve modern mimari yüzlerle tanışmasına imkân vermektedir. Yüksek kapasiteli, akıllı 

ve modern olarak kentlerde inşa edilen mega stadyumlar, kent halkının yeni rekreasyonel mekanları 

olarak gelişmektedir. Bu sosyal donatıların kentlilerin spor ve rekreasyonel etkinliklerine olumlu bir 

katkı sağlayacağı, kulüpler, yerel yönetimler ve yerel halkın da ekonomik olarak olumlu bir yarar 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, rekreasyon, spor, futbol, stadyum. 

 

Abstract 

 

The aim of this research is to understand stadium investments which are developed with sport 

policies lately, and evaluated effects to urban recreation. Secondary dates, institutional reports were 

analyzed as descriptive in the study. In late decades, stadiums which built in consequence of Turk 

sport policies, effected to urban architecture with new forms. Mega stadiums that built as high 

capacity, smart and modern, have developed as new recreational place of urban society. It is thought 

that they contributed positively sport and recreational activities of urban. Besides, it is estimate that 

they contribute economically sport clubs, local governments and local people. 

Keywords: Urban, recreation, sport, football, stadium. 
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VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENMANLARINDA KİNECT V2 KULLANARAK VÜCUT 

PARÇALARI ÖLÇÜMLERİ 

MEASURING BODY PARTS BY USING KINECT V2 IN BODY BUILDING TRAININGS 

 

 
Yrd. Doç. Dr. Murat SELEK 

Selçuk Üniversitesi 

Serkan ÖRÜCÜ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Yavuz Selim TAŞPINAR 

Selçuk Üniversitesi 

 
Özet 

İşaretleyicisiz çalışmalarda en popüler kamera sistemi 2009 yılında duyurusu yapılan Microsoft 

Kinect' dir. Bu sistem düşük fiyatı, sensör versiyonuna göre kalibrasyon kolaylığı ve elde edilen 

veri miktarı gibi seçenekler açısından göze çarpmaktadır. Maliyeti düşük olan bu sensör çalışma 

özellikleriyle bu popülerliğini günümüzde de sürdürmektedir. Ancak bu sensör ve versiyonlarının 

sportif faaliyetlerde kullanımında karşımıza çıkan sorunlardan birisi hareketi gerçekleştiren 

eklemlerin bağlı oldukları uzuvların boyutlarının doğru ölçümüdür. Çalışmamızda kinect V2 

kullanarak bu soruna cevap bulmaya çalıştık. 
 

Bu amaç ile deneyimizde eklemler arasındaki mesafe ölçümü aracılığıyla vücut parçalarının 

ölçülmesi amacıyla farklı yaş gruplarında (20 ila 49) ve farklı boylardaki 5 erkek 1 kadın olmak 

üzere toplam 6 kişilik katılımcı grubu yer almıştır. Yapılan ölçümler sağ humerus, sağ radius, sol 

radius ve sol humerus kemiklerinin yaklaşık uzunluklarının ölçümü ve bunların doğruluğunun 

incelenmesi üzerinedir. Elde ettiğimiz sonuçlar incelendiğinde sağ ve sol humerus için % 94, sağ 

radius için %97, sol radius için %98 oranında doğruluk elde edilmiştir. 
 

Anahtar sözcükler: Kinect V2, Antrenman verimliliği, İskelet takibi, Hareket Analizi, Vücut 

parçalarının ölçümü ve doğruluğu. 

 

Abstract 

 

The most popular camera system when working without a marker is Microsoft Kinect, which is 

announced in 2009. This system is pitched in terms of options such as low price, ease of calibration 

according to the sensor version and amount of obtained data. This low-cost sensor still continues its 

popularity with its operating characteristics in today. However, one of the problems encountered in 

the use of these sensors and it's versions in sporting activities is the accurate measurement of the 

size of the body parts which are the joints perform the movement. We tried to find an answer to this 

problem using kinect V2 in our work. 

 

For this purpose, in order to measure the body parts by means of distance measurement between the 

joints, there were a total of 6 participants in different ages (20 to 49) and 5 boys and 1 woman in 

different lengths. Measurements are about measuring the approximate lengths of the right humerus, 

right radius, left radius, left humerus, right femur, right fibula, left femur and left fibula bones and 

examining their accuracy. The results obtained were 94% for right and left humerus, 97% for right 

radius, 98% for left radius. 
 

Keywords: Kinect V2, Training Efficiency, Skeleton Tracking, Motion Analysis, Measuring of 

Body Parts and its Accuracy. 
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XRD ANALYSIS AND POSSIBLE MINERALS OF VOLCANIC BASALTIC RADIATION 

IN AGRI MOUNTAIN 

 

Asst. Prof. Dr. Servet AŞKIN 

Iğdır University 

Asst. Prof. Dr. Bahri GÜR 

Iğdır University 

 

Abstract 

The Volcanic Agri Mountain contains andesic and basaltic rock types(Notsu and et al., Yılmaz and et 

al.). In this study, which was made with andesic rocks, the mineral species contained in the rock were 

not revealed. Considering that the toxic elements contained in the volcanic rocks dissolve in water 

and decrease water quality, the importance of determining the water-soluble minerals arises(Folch, 

A). While it is possible to prevent the pollution of toxic elements which are created by mining 

enterprises, it is difficult to prevent the toxic element pollution caused by minerals of unprocessed 

raw materials present in nature. Related to this subject, Paolo Madonna and his colleagues report that 

toxic elements in water-soluble minerals in volcanic rocks cause water pollution. Paolo and his 

colleagues have been working in the around Ağrı Mountain and they revealed that Ağrı Mountain 

completes its formation in 11 different volcanic phases, towards the end of the Upper Quaternary, 

hornblende basalts, hyalo andesites, volcanic clusters form the last stage and there are 'some gas 

outlets'(Güner ve Şaroğlu (1987). 

XRD studies of minerals found in andesite and basaltic rocks are not found in the literature. Our 

experiments results are given such as: The albite mineral (NaAlSi3O8), which is at the height of 

47047.0 on the XRD chart of Kayac and 2θ of 28.064438441, is the basic component of the basaltic 

rocks and it have got As, B, and Cd . In our study, we will show that the basaltic rocks from these 

rocks can contain elements that are not found in the literature in this mineral structure with different 

minerals in the massive state. 
 

Keywords: Ağrı Mountain,Basaltic rock, XRD analysis, Boron, Arsenic and Cadmium 
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Akdeniz Üniversitesi 
 

 

 
Özet 

Doktorant Seden TURAMBERK ÖZERDEN 

Girne Amerikan Üniversitesi 

 

Bizans İmparatorluğu’nun Ortaçağın en önemli dünya devleti olarak, yakın ilişkileri bulunan çevre 

ülkelerle karşılıklı sanat alışverişi içinde olduğu düşünülürse, bu geniş coğrafya üzerindeki çeşitli 

uygarlıkları bünyesinde toplayarak; bunları Roma Dönemi’nden miras geleneklerini, Helenistik 

Dönemi’nden estetik bilgisini ve yeni inancını (Hıristiyanlık), değişik dünya görüşüyle yorumlayan 

bir karışımın, Bizans sanatının temelini oluşturduğu söylenebilmektedir. Bizans İmparatorluğu çok 

uluslu bir uygarlık olması nedeniyle ardında bıraktığı anıtlar, batıda Tunus ve İtalya’dan Filistin’e, 

doğuda Suriye ve Mezopotamya’ya, güneyde Mısır’a ve kuzeyde Novgorod’a uzanan bir bölgede 

bulunmaktadır. Aynı durum, bazı farklılıklarla, Osmanlı İmparatorluğu için de geçerlidir. Bu kadar 

geniş bir alana yayılan Bizans sanatının eserleri gerek ölçüleri gerek biçim ve süslemeleri 

bakımından ilk çağ Roma sanatını miras olarak almasına rağmen Bizans sanatı bir Roma sanatı 

niteliği taşımamaktadır. Aynı zamanda, halkın bir kısmının dili Yunanca olduğu için Yunan Sanatı 

da sayılmamaktadır. Bizans sanatı, Doğu Akdeniz çevresindeki insanların, Hıristiyan inancı içinde 

meydana getirdikleri bir sanattır ve ana kaynağı Anadolu topraklarıdır. 

Çalışmada UNESCO Dünya Miras Listesi ve Geçici Listesinde bulunan eserler incelenmiştir. 2016 

yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052 kültürel ve doğal 

varlık bulunmakta olup, bunların 814 tanesi kültürel, 203 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma 

(kültürel/doğal) varlıktır. Türkiye’de yer alan tarihi eserlerin 16 tanesi kültürel miras listede 

bulunmaktadır ki bunların da dört tanesi Bizans İmparatorluğu zamanında yapılmıştır. Geçici listede 

ise 2 karma (kültürel/doğal), 2 doğal ve 65 kültürel olmak üzere toplam 69 adet varlık 

bulunmaktadır. Belirtilen kültürel varlıklardan da yedi tanesi Bizans İmparatorluğu’na aittir. 

Anahtar Kelimeler: Bizans, Bizans Eserleri, UNESCO, Türkiye. 

Abstract 

If the Byzantine Empire was thought to be the most important world state of the Middle Ages and 

that the neighboring countries with close relations were involved in reciprocal art exchange, then by 

collecting various civilizations on this wide geography, It can be said that they constituted the 

foundation of Byzantine art, a heritage tradition from the Roman period, aesthetic knowledge from 

the Hellenistic period, and a new interpretation of the new belief (Christianity) with a different world 

view. The Byzantine Empire is a multinational civilization with monuments left behind, Tunisia and 

Italy to Palestine in the west, Syria and Mesopotamia to the east, Egypt to the south and Novgorod 

to the north. The same is true for the Ottoman Empire, with some differences. Byzantine art does 

not carry the character of a Roman art, although the works of Byzantine art spread in such a wide 

area as it inherits the first century Roman art in terms of both measures and forms and ornaments. 

At the same time, Greek art is not counted as some of the people are Greek. Byzantine art is an art 

that people around the Eastern Mediterranean have brought to the fore in the Christian faith and the 

main source is the Anatolian lands. 

The work has been examined in the UNESCO World Heritage List and Temporary List. By 2016, 

there are 1052 cultural and natural assets registered worldwide in the UNESCO World Heritage List, 

of which 814 are cultural, 203 are natural and 35 are mixed (cultural / natural) assets. There are 16 

cultural heritage listed in Turkey, four of which were built during the Byzantine Empire. In the 

temporary list, there are 69 mixed assets including 2 mixed (cultural / natural), 2 natural and 65 

cultural. Seven of these cultural assets belong to the Byzantine Empire. 

Keywords: Byzantine, Byzantine Monuments, UNESCO, Turkey. 
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ÜLKELERİ LOGO ÖRNEKLERİ 
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Kübra Göymen 
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Özet 

Miras, nesilden nesile aktarılan şeyler olarak ifade edilirken kültürel miras nesilden nesile geçen her 

türlü varlığın kullanımını ifade etmektedir. Kültürel miras, soyut ve somut olmak üzere iki başlıkta 

incelenmektedir. Soyut kültürel miras varlıkları ülkelerin gelenek ve görenekler gibi manevi öğeleri 

ifade etmektedir. Somut kültürel miras ise ülkelerde bulunan maddi öğeleri ifade etmektedir. Somut 

kültürel miras varlıkları turizmin temel taşı niteliğindedir. Turistlerin, diğer ülkelerdeki kültürel 

miras değerlerini kendi miraslarının bir parçası olarak algılamaları sağlanmalıdır. Bu amaçla 

turizmde kullanılan logolar tasarlanırken o ülkenin kültürel miras varlıklarını yansıtmasına dikkat 

edilmelidir. 
 

Ülke tanıtımlarında kullanılan logoların, ülkelerde bulunan somut kültürel miras öğeleri kullanılarak 

yapılması turistler açısından daha ilgi çekici ve anlamlı olacaktır. Turistler logoyu gördüklerinde 

tercih edecekleri destinasyon hakkında bilgi edinebilmelidir. Dolayısıyla logolar ülkeleri az da olsa 

yansıtacak niteliğe sahip olmalıdırlar. Bu da kültürel miras öğelerinin logolarda vurgulanmasıyla 

gerçekleşebilecektir. Çalışmada Türkiye ve Türkiye’nin rekabet halinde olduğu İspanya, İtalya ve 

Yunanistan’ın kullanmakta olduğu turizm logoları içerik, estetik, nitelik ve özgünlük açısından 

incelenmiş olup ülke kimliği açısından logonun önemine değinilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Logo, Tanıtım. 
 

Use of Cultural Heritage Items: Turkey and Competitive Tourism Countries Logo Samples 

Abstract 

Heritage is expressed as things transmitted from generation to generation, while cultural heritage 

expresses the use of every kind of entity that passes from generations to generations. Cultural 

heritage is studied in two sections, tangible and intangible. Intangible cultural heritage assets refer 

to spiritual items such as traditions and customs of countries. Tangible cultural heritage refers to 

material items in countries. Tangible cultural heritage assets are the cornerstone of tourism. It should 

be ensured that tourists perceive the values of cultural heritage in other countries as part of their 

heritage. For this purpose, while designing the logos used in tourism, care should be taken to reflect 

the cultural heritage of that country. 

The use of logos used in country promotions using concrete cultural heritage items in countries will 

be more interesting and meaningful in terms of tourists. Tourists should be able to learn about the 

destination they prefer when they see the log. Therefore, logos should have the qualities to reflect 

the countries at least. This can be achieved by emphasizing the cultural heritage items on the logos. 

The tourism logos used by Spain, Italy and Greece, where Turkey and Turkey are in competition, 

were examined in terms of content, aesthetics, quality and authenticity, and the importance of logon 

in terms of country identity was mentioned. 
 

Keywords: Cultural Heritage, Logo, Promotion. 
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1950 SEÇİMLERİNDE DEMOKRAT PARTİ 

DEMOCRAT PARTY IN 1950 ELECTIONS 

 

 

 
Özet 

Doç. Dr. Sevilay ÖZER 
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II. Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı ilk olarak 1944 bütçe görüşmelerinde 

ortaya çıkan muhalefet, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 1945 bütçe görüşmelerinde daha da 

belirginleşmiş, siyasi liberalleşme adına verilen Dörtlü Takrir’in reddedilmesi ile olgunlaşarak 7 

Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Partinin kısa süre içerisinde hızla 

teşkilatlanmaya başlaması üzerine 1947 yılında yapılacak olan milletvekili seçimleri 21 Temmuz 

1946’ya çekilmiştir. 1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 397 milletvekiline karşı 

Demokrat Parti 61 milletvekili çıkarabilmişse de söz konusu seçime ilişkin tartışmalar uzun süre 

basında yer almıştır. Zira Demokrat Partililer bu seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddialarını 

sıklıkla dile getirmişlerdir. 1950 seçimleri öncesi kabul edilen seçim kanunu ile açık oy gizli sayım 

usulünden vazgeçilmiş gizli oy açık sayım usulü getirilmiş, seçim sistemi olarak da çoğunluk sistemi 

benimsenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluk sistemi ile Demokrat Parti karşısında açık ara 

bir zafer kazanacağını hesap ederken, oyların çoğunluğunu Demokrat Parti’nin almasıyla durum tam 

tersi bir hal almıştır. 1950 seçimlerinde “Yeter Söz Milletindir” afişi ile dikkat çeken Demokrat 

Parti, özellikle köylü halk başta olmak üzere kitleler üzerinde etkili olacak bir seçim siyaseti izlemiş, 

Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı var olan muhalefetin de oylarını alarak on yıl sürecek iktidar 

dönemini başlatmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Seçim, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi 
 

Abstract 
 

The opposition, which first appeared in the 1944 budget negotiations against the Republican People's 

Party during the Second World War, became more evident in the Farmers' Land Acquisition Act and 

the 1945 budget negotiations, matured with the rejection of the Quartet Declaration (Dörtlü Takrir) 

proposed on behalf of political liberalization, and resulted in the foundation of Democrat Party on 

January 7th, 1946. As the newly established Democrat Party began to organize quickly, the 

parliamentary elections to be held in 1947 were rescheduled to July 21st, 1946. In the 1946 elections, 

Democrat Party managed to get 61 seats in the parliament against 397 seats of Republican People’s 

Party, while the debate in press about the election continued for a long time. Indeed, members of 

Democrat Party often expressed their allegations that the elections were fraudulent. With the election 

law adopted before the elections in 1950, open ballot secret counting procedure was abandoned and 

replaced by secret ballot and open counting method, and the majority system was adopted as the 

electoral system. While the Republican People's Party hoped to gain a clear victory over the 

Democrat Party with the majority system, the outcome was quite the opposite, as the Democrat Party 

took the majority of votes. The Democrat Party, which attracted attention with the "Enough, the 

nation has to speak" poster in the elections of 1950, followed electoral politics that would have an 

effect on the masses, especially villages and people living in rural areas, and initiated a decade-long 

period of power by also taking the votes of the opposition parties against the Republican People's 

Party. 

 

Keywords: Election, Democrat Party, Republican People's Party, Democracy 
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TEK PARTİ DÖNEMİ ŞEKER SANAYİ 

SUGAR INDUSTRY DURING ONE-PARTY REGIME 

Doç. Dr. Sevilay ÖZER Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi 

 

Özet 

Cumhuriyet Döneminin ilk endüstrileşme hamlelerinden biri şeker fabrikalarının kurulması yoluyla 

atılır. Şeker sanayini kurma çalışmaları Tanzimatla başlamış olsa da hayata geçirilmesi için 

Cumhuriyet’in ilanını beklemek gerekecektir. İlk şeker fabrikası 1925 yılında çıkarılan “Şeker 

Kanunu” sonrası kurulur. Söz konusu kanun ile ülkenin ihtiyacı olan şekerin sağlanması amaçlanır. 

I. Dünya Savaşı yıllarında çekilen şeker sıkıntısı hafızalarda o gün için tazeliğini koruduğundan millî 

ekonomi politikası çerçevesinde halkın en çok ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddeleri içinde yer 

alan şekerin üretimine öncelik verilir. Gösterilen çabaların sonucu olarak 1926 yılında Uşak Şeker 

Fabrikası açılır, bunu Alpullu, Eskişehir, Turhal Şeker Fabrikaları izler. Pancar ziraatını geniş 

sahalara yaymak, çiftçinin bundan azami surette faydalanmasını sağlamak amacıyla bu dört şirket, 

1935 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’ni kurarlar. 1926 yılında pancar ekim alanı 

719 hektar, pancar rekoltesi (bedeli ödenen) 4 728 ton iken, 1950 yılına gelindiğinde ekim alanı 52 

129 hektara, pancar rekoltesi ise 855 036 tona ulaşmıştır. Bu dört fabrikanın zaman içinde pancar 

işleme kapasiteleri artırılmışsa da artan şeker ihtiyacını karşılamakta güçlük çekildiğinden 1950 

yılından sonra yeni açılan fabrikalarla birlikte şeker sanayinin faaliyet alanı genişletilmeye devam 

edilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Şeker Sanayi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

 

Abstract 

 

One of the first industrialization initiatives of the Republican Period is made through the 

establishment of sugar factories. Although the efforts to establish the sugar industry have started 

with Tanzimat (Reform Period), it would be necessary to wait for the declaration of the Republic for 

these efforts to be realized. The first sugar factory is established after the "Sugar Law" issued in 

1925. This law aims to provide the sugar that the country needs. Since the sugar shortage during the 

First World War was still fresh in the memories in that time, priority was given to the production of 

sugar, which was among the basic consumables that the public needed most, within the framework 

of national economic policies. As a result of the these efforts, Uşak Sugar Factory opened in 1926, 

followed by Alpullu, Eskişehir and Turhal Sugar Factories. These four companies establish the 

Turkey Sugar Factories Joint Stock Company in 1935 in order to spread sugar beet plantation to 

larger areas and to ensure that farmers benefit from this industry to the fullest extent. In 1926, sugar 

beet cultivation area was a total of 719 hectares and 4.728 tons of beet were harvested (paid in price). 

By 1950, the cultivation area reached 52.129 hectares and beet harvest reached 855.036 tons. 

Although the sugar processing capacities of these four factories had been increased over time, the 

sugar industry would continue to expand with the newly opened factories after 1950, as it was 

difficult to meet the increasing sugar need. 

 

Keywords: Sugar Industry, Republican People's Party, Turkey Sugar Factories Joint Stock 

Company 
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İSTANBUL, ÇATALCA-KALFAKÖY’DEKİ KÜLTÜR MİRASI DEĞERİ TAŞIYAN ESKİ 

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF HISTORICAL BUILDINGS BEARING CULTURAL HERITAGE 

VALUES IN ISTANBUL, ÇATALCA-KALFAKOY 
 

 

 
Özet 

Arş. Gör. Sezgi Giray KÜÇÜK 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

İstanbul’un batı sınır ilçesi olan Çatalca, sahip olduğu ormanlar sebebiyle Osmanlı döneminin 

önemli sayfiye ve avlanma yerlerinden biri olmuştur. Bu sebeple sınırları içerisinde av köşkü, saray, 

cami, hamam gibi pek çok yapı yapıldığı bilinmektedir. Çatalca’nın köylerinden biri olan 

Kalfaköy’de, Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir yapı kompleksi bulunmaktadır. Günümüzde cami, 

türbe, hazire, hamam ve çeşmeden oluşan bu kompleksin geçmiş dönemlerde zaviye ve mektebinin 

de olduğu Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında görülmektedir. Kitabesinde belirtildiği üzere 

cami Sultan Bayezid tarafından baş halife Şeyh Sinan için yaptırılmış olup 1623 yılında temelden 

tekrar inşa edilmiştir. Köyün ismi de bu dönemde Halife köyü olarak anılmaktayken zaman 

içerisinde Kalfa köyüne dönüşmüştür. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde ayrıntılı tanımladığı, 

Osmanlı padişahlarının konakladığı sarayın da Kalfaköy içerisinde yer aldığı tarihçilerce iddia 

edilmektedir. Kalfaköy, Çatalca’daki köyler arasında pek çok tarihi yapının adeta bir külliye 

oluşturacak şekilde bir araya geldiği tek köydür. 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşları’nda, 

Bulgarların birkaç günlük işgaline maruz kalmış, bu süreçte cami ve hamam tahrip edilmiştir. Cami 

sonradan onarılmış olup hamam halen harap durumdadır. Bu çalışma ile Kalfaköy’deki tarihi yapılar 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan belgeler ve diğer kaynaklar değerlendirilerek 

incelenecektir. Böylece köyün köklü geçmişine ve köydeki kültür mirası değeri taşıyan eski eserlere 

ışık tutulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çatalca, Kalfaköy, Osmanlı, kültür mirası, eski eser, cami. 

 

Abstract 

Çatalca, which is the western border of Istanbul, had been one of the important residential suburbs 

and hunting places of the Ottoman period due to its forests. For this reason, it is known that many 

buildings such as hunting lodge, palace, mosque and bath were built within the boundaries. Çatalca, 

Kalfaköy has a group of buildings built in the Ottoman era. Today, the group consists of mosque, 

tomb, cemetery, bath and fountain. According to the Prime Ministry Ottoman Archives’ documents, 

it is known that there were zawiya and school here in the past. As stated in its inscription, the mosque 

get done by Sultan Bayezid for head khalifa Şeyh Sinan. It was rebuilt in 1623 basically. The name 

of the village was also the Khalifa village in this period, and in time it became the village of Kalfa. 

The palace which Evliya Çelebi mentioned in the “Seyahatname” and said that the Ottoman sultans 

stayed in, is claimed by historicians that in Kalfaköy. Kalfaköy is the only village in Çatalca, where 

many historical buildings come together to form a complex. In 1912-1913 Balkan War, it was 

exposed to a few days of occupation, during which the mosque and the bath were destroyed. The 

mosque was repaired in the following days but the bath is ruined today. In this study, historical 

buildings in Kalfaköy will be evaluated by examining the documents in the Prime Ministry Ottoman 

Archives and other sources. Thus, it is aimed to shed light on the village's deep-rooted past and the 

ancient artifacts in the village. Thus, it is aimed to shed light on the rooted history of the village and 

its historical buildings bearing cultural heritage values. 

Keywords: Çatalca, Kalfaköy, Ottoman period, cultural heritage, historical building, mosque. 
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V-SEMİ-SLANT SUBMERSIONS FROM ALMOST PRODUCT RIEMANNIAN 

MANIFOLD 

Sezin AYKURT SEPET 

Ahi Evran University 
 

 

 
Abstract 

,Hülya GÜN BOZOK 

Osmaniye Korkut Ata University 

 

In the present paper, we study v-semi-slant submersions from almost product Riemannian manifolds 

onto Riemannian manifolds. We investigate the integrability of distributions and the geometry of 

fibers. We also deal with the condition for such maps to be totally geodesic and give some examples. 
 

Keywords: Riemannian submersion, almost product Riemannian manifold, v-semi-slant 

submersion. 
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Abstract 

We introduce pointwise semi-slant submersions from almost product Riemannian manifolds onto 

Riemannian manifolds. The geometry of foilation and the integrability of distributions are 

researched. 
 

Keywords : Riemannian submersion, Pointwise slant submersion, almost product Riemannian 

manifold. 
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TEAK, BLACK EBONY VE WENGE AĞAÇ TÜRLERINDE RENK VE PARLAKLIK 

ÖZELLIKLERI ÜZERINE ISIL IŞLEMIN (THERMOWOOD METHOT) ETKISI 

 

EFFECT OF HEAT TREATMENT (THERMOWOOD METHOD) ON COLOUR AND 

GLOSSINESS PROPERTIES OF TEAK, BLACK EBONY AND WENGE WOOD TYPES 

 
 

Prof. Dr. Sırrı ŞAHİN 

Atatürk Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Ümit AYATA 

Atatürk Üniversitesi 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, 212°C’de 1 saat ve 2 saat (ThermoWood methot, Novawood Fabrikası, Gerede, in 

Bolu - Türkiye) süreler ile ısıl işlem görmüş ve görmemiş black ebony (Diospyros ebenum), teak 
(Tectona grandis) ve wenge (Millettia laurentii) ağacı türlerine ait deney örneklerinde ışıklılık (L*) 

değeri, kırmızı renk (a*) tonu değeri, sarı renk (b*) tonu değeri ile 20o, 60o ve 85o’deki liflere dik ve 
paralel parlaklık değerleri araştırılmıştır. Renk değişiklikleri X Rite Ci62 Serisi cihazında ve 

parlaklık değişiklikleri GL0030 TQC model cihazda ISO 2813 (1994) standardına göre 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ışıklılık (L*) değeri, kırmızı renk (a*) tonu değeri ve sarı 
renk (b*) tonu değeri ısıl işlem uygulamasından sonra azalmıştır. Isıl işlem süresinin artması ile 

black ebony (Diospyros ebenum) ve wenge (Millettia laurentii) ağaç türlerine ait deney örneklerinde 

20o’de liflere dik ve paralel parlaklık değerleri azalırken, teak (Tectona grandis) ağaç türüne ait 

deney örneklerinde 85o’de liflere dik ve paralel parlaklık değerleri artmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Isıl işlem, ThermoWood, Renk, Parlaklık 
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YEREL HALKIN TOPLUMSAL KAPASİTE ALGISININ TURİZM POTANSİYELİ 

ALGISINA ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ 

THE EFFECT OF THE LOCAL RESIDENTS SOCIAL CAPACITY PERCEPTION UPON 

TOURISM POTENTIAL PERCEPTION: THE CASE OF ISPARTA 
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Toplumsal kapasite, bir yörenin beşeri ve sosyal sermayesi ile fiziksel ve mali kaynakları arasındaki 

etkileşimleri inceleyen bir paradigmadır. Buna ek olarak toplumsal kapasite algısı ise, o yörede yaşayan 

yerel halkın bakış açıları ve düşüncelerini içeren bir kavram olup, yerel yönetim ve ortaklığa, yerel 

yatırımlara, genç nüfusun adaptasyonuna ve girişimciliğe yönelik düşücelerini kapsamaktadır. 

Literatürde, yerel halkın toplumsal kapasite algısının turizm potansiyeli olan bölgelerin gelişimini 

etkilediği öne sürülmektedir. Turizmin bir ülkede veya bölgede geliştirilmesi konusunda yerel halkın 

toplumsal kapasite algılarının olumlu olması gerekmektedir. Bu açıdan her bölgenin kendisine ait turizm 

potansiyelinin varlığını bilmesi, bu potansiyelin artırılmasına yönelik çaba sarfetmesi ve yerel halkın 

turizm potansiyeli algısını araştırması oldukça önemlidir. Zira yerel halkın Isparta’nın turizm potansiyeli 

algısı ve bu algıyı etkileyen unsurların tespiti, yerel halkın Isparta’da turizmin gelişimine ortak edilmesi 

konusunda atılacak adımlara ve yapılacak yatırımlara yol gösterebilecektir. Bu çalışmada, yerel halkın 

toplumsal kapasite algısının turizm potansiyeli algısını etkileyip etkilemediği ampirik olarak 

araştırılmıştır. Araştırma Isparta ilinde yaşayan yerel halkı kapsamaktadır. Bu durum araştırmanın en 

önemli kısıtını oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak yargısal örnekleme kullanılmıştır. Veri 

toplamı yöntemi olarak anket tercih edilmiştir. Anketlerde yer alan ifadelerde katılım derecesi 5'li likert 

ile belirlenmiştir. Anketler yüzyüze tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS programı 

kullanılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, regresyon ve varyans analizleri kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, yerel yönetim ve ortaklık, yerel yatırımlar, genç nüfusun adaptasyonu ve girişimcilik algılarının 

yerel halkın turizm potansiyeli algılarını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Toplumsal Kapasite, Turizm Potansiyeli, Yerel Yönetimler 

 

 
Abstract 

Social capacity is a paradigm that examines the interactions between the human and social capital of a 

region and its physical and financial resources. In addition, the perception of social capacity is a concept 

that includes the perspectives of local people living in the area and includes the opions of local 

government and partnership, local investments, adaptation of young population and entrepreneurship. It 

is suggested in the literature that this perception of paradigm affects the development of areas have 

tourism potential. The perception of social capacity of the local people should be positive for developing 

of tourism in a country or region. From this point of view, it is very important for each region to know 

the existence of its own tourism potential, to make efforts to increase this potential and to investigate the 

perception of tourism potential by the local people. Because, the perception of the tourism potential of 

the local people by Isparta and the determination of the elements affecting this perception may lead to the 

steps to be taken and the investments to be made about the local people being involved in the development 

of tourism in Isparta. In this study, empirically investigated whether the local resident's social capacity 

perception affects the tourism potential perception. The survey covers local people living in the province 

of Isparta. This is the most important limitation of the research. Judgmental sampling is used as sampling 

method. Questionnaire was used as data collection method. The questionnaires were obtained with the 

technique of the centenary. The participation grade in the questionnaires was determined by the likert of 

5. In the analysis of the data, SPSS program was used. Descriptive statistics, regression and variance 

analyzes were used in the analyzes. As a result, local governance and partnership, local investment, 

adaptation of young population and entrepreneurship perceptions have positively and significantly 

influenced the tourism potential perceptions of local people. 

Keywords: Local Resident, Social Capacity, Tourism Potential, Local Government 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE LİDERLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME 

LEADERSHIP IN TURKISH CULTURE: A CONCEPTUAL EVALUATION 
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Süleyman Demirel Üniversitesi 

Lider, başarıya ulaşmak için pek çok değişkeni dikkate almalıdır. Bu değişkenlerden biri de 

toplumsal kültürdür. Etkili bir liderlik davranışı sergileyebilmek için, liderlik edilen grubun kültürel 

özellikleri dikkate alınmalıdır. Farklı bir kültürde geliştirilmiş yönetim ve liderlik metotlarını 

herhangi bir kültüre uyarlamaya çalışmak çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bireyci veya 

kolektif özellik gösteren toplumlarda yönetim modelleri ve ideal liderlik davranışı birbirinden 

farklıdır. Bu çalışmada liderlik konusu, toplumsal kültür ve özellikleri ile kültürlerarası farklılaşma 

konuları bağlamında tartışılmış ve Türkiye toplumuna göre ‘etkili lider davranışının ne olması 

gerektiği’ teorik olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kültür, Dönüştürücü, Etkileşimci, Karizmatik 

 
Abstract 

Leader must take into account many variables to achieve success. One of these variables is social 

culture. To exhibit the ideal leadership behavior, leadership s hould be consideredcultural 

characteristics of the group. Working adapt the methods of management and leadership improved 

from any culture to diffirent culture often result in failure. Models of management and ideal 

leadership behaviour differ from each other in societies are individualistic or collective. In this study, 

the question of leadership discussed in the context of social, culture, its characteristics and 

intercultural differentiation topics and Turkey, 'what should be the ideal leader behavior' according 

to the Turkish society investigated theoretically. 

Keywords: Leadership, Culture, Transformational, Transactional, Charismatic. 
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TEBRİZ MERKEZLİ YÖNETİM KURAN KARAKOYUNLULAR DÖNEMİNDE 

IĞDIR'DAN DOĞUYA DOĞRU; TARİH, DİN, KÜLTÜR VE SANAT 

Dr. Karim Mirzaee 

Tebriz İslam Sanatı Üniversitesi 

Öğr. Gör. Sultan Yıldırır 

Akdeniz Üniversitesi 

Karakoyunlular, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya hakim olmaya başlayan 

Osmanlılarla, İlhanlılar’dan sonra, Doğu Anadolu için mücadele eden en önemli Türk Hanedanı 

olmuşlardır. Karakoyunlular, Doğu Anadolu’nun hakimiyeti için aynı zamanda Akkoyunlularla da 

sürekli olarak mücadele etmişlerdir. Karakoyunlular’ın hakim olduğu sınırlar, İsfahan'daki Zayende 

Rud nehrinden başlayıp, Aras nehrine, oradan da Mezopotamya'daki, Dicle ve Fırat nehirlerine 

kadar uzanmaktaydı. Karakoyunlular, Mimaride kendilerine has bir üsluba sahipken, yapı 

bakımından Batı tarzından esinlenerek tek avlulu binalar yapmışlardır. Bu tarz yapıları 

Karakoyunlular Dönemi’nden itibaren Tebriz, Erdebil, Mardin, Amed, (Diyarbakır), Hasan Keyf’de 

bulunan binalarda görmek mümkündür. 

Kültür bakımından da Karakoyunlular, bu coğrafyaya bağlılıkta önemli rol oynamışlardır. Iğdır'da 

yaşayan bir kişi, kültür bakımından Tebriz ve Bağdat'ta yaşayan bir Karakoyunlu ile tarih aşımına 

rağmen çok farklı değildir. Nevruz Bayramı, Dini bayramlar ve mezhepsel törenler, 

Karakoyunlular’da da aynı özelliklere sahiptir. Karakoyunlular’ın en önemli özelliklerinden birisi 

de O zamanki İslam coğrafyasında sanat, din ve kültür bakımından Doğu ve Batı arasında bir köprü 

olmalarıdır. 

Bu makalede Karakoyunlular’ın, müşterek benzerlikleri ele alınıp, Iğdır'da hala yaşayan Kara 

koyunlu ilçesine özel teveccüh sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Karakoyunlular, Tebriz, Tarih, Sanat, Din, Kültür, Iğdır 
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XIX.-XX YY’DA OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞKENTİ İSTANBUL’DA İRANLILAR’A 

HİZMET VEREN ÜÇ MÜESSESE 

DURING THE 19TH AND 20TH CENTURY THREE INSTITUTES SERVED TO 

PERSIAN IN ISTANBUL, THE CAPITAL OF OTTOMAN 
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Öğr. Gör. Sultan YILDIRIR 
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Tebriz İslam Sanatı Üniversitesi 

XIX. Yüzyıl sonu ve XX. Yüzyıl başında, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da yaşayan 

İranlılar arasında toplumsal ve kültürel ilişkiler bulunduğunu gösteren kurumlar ve mekanlar 

bulunmaktadır. Bu kurumlar ve mekanlar; eğitim amaçlı okul, inanç amaçlı mezarlık, bir de sağlık 

hizmeti alanında hastanedir. 

Osmanlı Devleti’nin kurumları arasında; “Hastane”, “okul” ve “mezarlık” konusunda yapılan 

yazışmalar, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’da yaşayan yabancılara karşı uygulamalarını içermektedir. 

Osmanlılar ve İranlılar, tarih boyunca derin bir ilişki içinde olmuşlardır. Tanzimat Dönemi ve 

Meşrutiyetten sonra İstanbul’da gelişen dinamik ortam, İranlı vatandaşları da etkilemiştir. 19. 

Yüzyıldan itibaren azınlıklara yapılan insani yaklaşımlar ve onların yararına işleyen bürokrasi, İranlı 

vatandaşlara, yeni bir bakış açısı ve vizyon kazandırmıştır. Bu kişiler kendi ülkelerine döndükten 

sonra, bu yaklaşımların etkisinde, bir takım uygulamalarda bulunmuşlardır. 

Mercek altına aldığımız yaklaşık yüz yıl öncesine ait bu belgeler bize; İstanbul’da yaşayan 

İranlıların, kültürel hayatlarına dair ipuçlarını ve Osmanlı Devleti’nin yöneticileri tarafından nasıl 

iyi muamele gördüklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul, Hastane, Mezarlık, Enstitü, Osmanlı İmparatorluğu, İranlılar, İstanbul 

 
 

Abstract 

At the end of 19th century and at the beginning of 20th century, there were institutes and places 

where persian people are in contact eachother socially and culturally. These instutes and places are 

school, cemetery and hospitals. 

Between these intitutes at the Ottoman Empire there were correspondences that inculude practices 

against foreigners. There were a strong relationship between Ottoman and Persians. During 

Tanzimat reform era and after the constitutional period Persians were also affected by the dynamic 

atmosphere in İstanbul. From 19th century humanitarian approaches and bureaucracy for the good 

of Persian give a new point of view and vision. After returning their own country they performed 

many applications under the influence of these approaches. 

These documents that were under scrutiny from approximately hundred years ago give clues 

connected with cultural life and the good treatments from the Ottoman management to Persians 

who lived in İstanbul. 

Keywords: School, Hospital, Cemetery, Institute, Ottoman Empire, Persians, Istanbul. 
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FEN BİLİMLERİ KAVRAMLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN MATEMATİK 

SORULARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 
THE VIEWS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT MATHEMATICAL PROBLEMS 

RELATED WITH SCIENCE CONCEPTS 
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Eğitim sistemimizde her dersin kendine özgü bir içeriği olmakla birlikte, disiplinler arası yaklaşıma 

göre öğretim sürecinde öğrencilere daha anlamlı öğrenme yaşantıları sunmak amacıyla farklı 

derslerin birbirleriyle ilişkili olarak ele alınmasını önemlidir. Bu bağlamda eldeki araştırmada, 

sekizinci sınıf öğrencileri ile matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinin fen bilimleri kavramları 

kullanılarak kurgulanmış matematik soruları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın çalışma grubu beşer fen bilgisi ve matematik 

öğretmeni olmak üzere toplam 10 ortaokul öğretmeninden ve 111 sekizinci sınıf öğrencisinden 

oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, fen bilgisi kavramlarıyla harmanlanarak oluşturulmuş 12 

soruluk matematik testi ile bu testteki sorulara yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerini almak için 

beşer maddelik açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde 

edilmiştir. Matematik testi, MEB tarafından onaylı ortaokul matematik kitaplarında yer alan 

sorulardan faydalanılarak oluşturulmuştur. Matematik testinin öğrencilere uygulanmasıyla 

öğrencilere ait başarı puanları belirlenmiş ve öğrenci görüşleri başarı düzeyleri (düşük, orta, yüksek) 

çerçevesinde irdelenmiştir. Yüksek düzeyde başarılı olan öğrenciler fen bilgisi ile matematiğin 

birlikte ele alındığı soruları dikkate değer ve ilginç bulmuşlar, fen bilgisi kavramlarının bu tür 

sorular içerisinde yer almasının, bu kavramları kendileri açısından akılda kalıcı bir hale getirdiğini 

belirtmişlerdir. Diğer yandan, orta ve düşük düzeyde başarılı olan öğrenciler ise, soruları kafa 

karıştırıcı bulmuşlar, soruların zor olduğuna yönelik fikir belirtmişlerdir. Öğrencilerin açık uçlu 

sorulara verdikleri cevaplardan, tutumlarının ve başarılarının bu tür sorulara ilişkin görüşlerini 

etkilediği çıkarılabilir. Bu çalışmanın faydalı olduğunu ve öğrencilere katkı sağlayacağını düşünen 

fen bilgisi ve matematik öğretmenlerinin yanında, bu tür soruların kafa karıştırıcı olduğunu ve 

öğrenciler için sıkıcı olduğunu düşünen öğretmenler de mevcuttur. 

Anahtar Sözcükler: Disiplinlerarası, fen bilgisi, kavram, matematik 

 

Abstract 

In addition to the fact that every course in our education system has its own content, it is important 

to associate the courses with each other according to the interdisciplinary approach. In this context, 

this study aims to examine the views of eighth grade students and mathematics and science teachers 

about mathematical problems created by the use of science concepts. The sample group of this case 

study includes 10 teachers - 5 from each course - and 111 eighth grade students. The data was 

obtained using a 12-question-mathematical problem test which has been formed with science 

concepts and structured interview forms with 5 open-ended questions to determine the views of 

students and teachers about the problems. The test has been created with the help of middle school 

mathematics books which have approval from Ministry of National Education. Student achievement 

scores have been assigned with the results of their test results and the views of students have been 

examined according to three achievement levels - low, medium and high. The students with high 

scores have thought that the problems created using the mathematics and science concepts were 

noteworthy and interesting. The fact that the science concepts have been placed within the 

mathematical problems made these concepts catchy for them. On the other hand, medium and low 

level students found the questions confusing and hence difficult. It can be understood from the views 

of students that their attitudes and success levels have affected their views about these kinds of 

problems. Furthermore, there are science and mathematics teachers thinking that these questions are 

beneficial and contributory to the students, while other teachers from both branchs stated that the 

questions were confusing and kind of boring for the students. 

Keywords: Interdisciplinary, science, concept, mathematics 
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OKUMA KÜLTÜRÜ VE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ: ÇOCUK KİTABI YAZARLARI 

İLE BİR İNCELEME ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem GÜRSOY ULUSOY 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Özet 

İletişim ve okuma kültürü birbiri ile bağlantılı bir etkinlikler bütünüdür. Gençlerin hayatında okuma 

arttıkça iletişim becerileri de gelişme göstermektedir. Okuma kültürünün oluştuğu ve yerleştiği 

dönem ilkokul dönemidir. Özellikle okumanın hızlandığı dönem ilkokul dördüncü ve beşinci sınıf 

olarak görülmektedir. Bu dönemde çocuklar okuma alışkanlığı kazandığı takdirde iletişim kurma ve 

dünyayı algılama becerileri de gelişmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Okuma kültürü, iletişim, iletişim dili, etkileşim, gençlerle iletişim, çocuklarla 

iletişim. 
 

Abstract 

Communication and reading culture is an interconnected whole activity thing. While reading 

frequency increase in daily life of young people communication ability also develop too. Although 

primary school is the forming stage of reading culture, 4th and 5th grade primary school is the 

accelerated term of reading. Children’s communication and perception ability increase in external 

world when they gain reading habit. 
 

Keywords: Reading Culture, communication, communication language, interaction, 

communication with young teenage, communication with child. 
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OSMANLININ SON DÖNEMİNDE DEVLET OKULLARINA GAYRİMÜSLİM 

ÇOCUKLARININ ALINMALARI 

AN EVALUATION ON THE ADMINISTRATIVE FUNCTIONING OF FOREIGN AND 

COMMUNITY SCHOOLS IN PERIOD OF ABDULHAMID II 

Şeyma Nur ÖZCAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Özet 

Osmanlı Devleti idaresindeki gayrimüslim cemaatlerine ait okullar, çoğunlukla dinî vakıflar veya 

topluluklara mensup zenginler tarafından kurulurlar ve finanse edilirlerdi. Osmanlı Devleti’nin 

Tanzimat’la birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı modernleşme sürecinde söz konusu cemaatler, 

kendilerine tanınan hak ve imtiyazlar sayesinde kısa sürede teşkilatlandılar ve ruhani liderleri 

vasıtasıyla kendilerine bağlı okulların gerçek yöneticisi ve deneticisi konumuna geldiler. Osmanlı 

Devleti’nin gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarına müdahale etme hakkı olmasına rağmen bu 

okullar, Abdülhamid'in iktidarına kadar resmî müdahaleye maruz kalmadan patrikhaneler ve 

hahamhaneler aracılığıyla yönetildiler. Gayrimüslim cemaat okullarının idaresini üzerlerine alan 

ruhani liderler bu yetkiyi Osmanlı Devleti adına değil, millî bir nitelik kazanmış olan patrikhane, 

hahamhane ya da eksarhlıklar adına kullandılar. Bu durum, zaman zaman bazı karışıklıklara ve 

anlaşmazlıklara yol açtı. Söz konusu bu makalede, bahsedilen hususlar çerçevesinde, Osmanlı 

Devleti’ndeki cemaat ve yabancı okullarının idari işleyişi ele alınarak bu işleyişle ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gayrimüslim cemaatler, Yabancılar, Osmanlı modernleşmesi. 

 
 

Abstract 

The schools belonging to the non-Muslims in the Ottoman State were mostly founded and financed 

by various foundations or persons. These communities have been organized for a short time thanks 

to the rights and privileges granted to them in the process of Ottoman modernization. They became 

the real managers and controllers of their schools through their spiritual leaders. Although the 

Ottoman Empire had the right to intervene this schools, these schools were governed by patriarchs 

and rabbis without much official intervention until the rule of Abdulhamid. Spiritual leaders who 

have taken over the administration of non-Muslim community schools have exercised this authority 

in the name of the patriarchate, rabbi, or exorcism that gained a national character. This has caused 

a lof of confusion and disputes from time to time. Under these conditions, a number of non-Muslim 

communities in the period of Abdulhamid II moved to leave the Ottoman Empire. The Ottoman 

State wanted to keep non-Muslim communities in check to prevent such political developments. His 

request was effective in the non-Muslim children being taken to public schools. In this article, a 

general evaluation of the operation of the communities and foreign schools in the Ottoman State was 

carried out in the context of the mentioned issues. Apart from these, developments in the acceptance 

process of non-Muslim children in public schools have been discussed. 

Keywords: The non-Muslim Communities, Ottoman Modernization, Foreigners. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZ DÜNYA 

SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE SOCIAL STUDIES TEACHER STUDENTS 'GUIDELINES 

FOR THE PROBLEMS OF THE CURRENT WORLD 

 

Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM 

Aksaray Üniversitesi 

Arş. Gör. Ünal ŞİMŞEK 

Aksaray Üniversitesi 

 
Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle dünyanın herhangi bir yerinde baş gösteren bir sorun, tüm insanlığın dorudan ya da 

dolaylı yollarla etkilenebildiği bir boyut kazanmaktadır. Çevre sorunları, ekonomik sorunlar, enerji sorunu, su 

sorunu gibi insan hayatını doğrudan etkileyen sorunlar beraberinde terör, iç karışıklık ve göç gibi sorunlar 

sarmalını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle insan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bu sorunların 

çözümüne yönelik ne/nasıl yapabilirim sorularını bireylerin kendine sorması ve çözüm önerileri üretmesi bu 

sorunların önlenmesine ve çözümüne katkı sağlayabilir. Bunun için bireylerde günümüz dünya sorunlarına 

yönelik farkındalık oluşturmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenliği 

öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencileri ile gerçekleştirilmesinde sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 

programlarında tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi gibi günümüz dünya sorunlarıyla dolaylı yönden ilişkili 

derslerin yanı sıra günümüz dünya sorunları adı altında doğrudan günümüz dünya sorunlarının ele alındığı bir 

dersin zorunlu ders olarak okutulması etkili olmuştur. Nitekim mezun olduklarında ortaokullarda günümüz 

dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirecek öğretmenlerin başında sosyal bilgiler öğretmenleri gelmektedir. 

Bu sebeple lisans öğrenimlerine devam eden sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin günümüz dünya 

sorunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışma tarama modeliyle gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubu bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalının farklı sınıflarında öğrenim 

görmekte olan 168 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Günümüz Dünya 

Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek kaygı, duyarlılık ve çözüme katılım olmak üzere 

3 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim düzeyi 

ve gündemi takip etme değişkenlerine göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin tutum puanlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulgulanmıştır. STK üyelik değişkenine göre, ölçeğin çözüme 

katılım alt boyutunda, üye olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Anne eğitim 

düzeyine göre ise ölçeğin kaygı ve duyarlılık alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler eğitimi, coğrafya eğitimi, günümüz dünya sorunları, sosyal bilgiler 

öğretmenliği öğrencileri 

 

Abstract 

A problem arising from globalization anywhere in the world is gaining a dimension in which all humanity can 

be affected either directly or indirectly. Environmental problems, economic problems, energy problems, water 

problems that directly affect human life, in addition to those above terrorism, internal confusion and 

immigration problems are bringing new layers to main stack. Particularly, asking individuals how to do / how 

to solve problems that directly or indirectly affect human life and asking individuals to make their own 

suggestions for solutions can contribute to preventing and resolving these problems. It is thought that it is 

important for individuals to be aware of today's world problems. This study was carried out in order to examine 

the attitudes of students of social studies teaching to today's world problems. It has been influenced by the fact 

that in the social studies teacher education undergraduate programs, the subject of today's world problems such 

as history, geography, sociology and economics is indirectly related to today's world problems as well as today's 

world problems. As a matter of fact, social studies teachers are among the first teachers who will educate 

individuals who are sensitive to today's world problems in middle schools when they graduate. For this reason, 

it is important to determine the attitudes of social studies teacher students towards current world problems and 

to develop suggestions in this direction. This study is a descriptive research carried out with the scanning model. 

The study's study group consisted of 168 students who were studying in different classes of the department of 

education at the state university of social studies teacher education. Personal data form and "Attitude Scale for 

Today's World Problems" were used as data collection tools. This scale consists of three sub-dimensions, 

anxiety sensitivity and solving participation. As a result of the analysis of the obtained data, it was found that 

there was no statistically significant difference according to gender, class level, father education level and 

agenda follow up status. According to the STK membership variable, it was determined that there was a 

significant difference in the solvency participation sub-dimension in favor of the members. According to mother 

education level, it was found that there is a significant difference in anxiety and sensitivity sub-dimensions. 

Keywords: Social studies education, Geography education, Present world problems, Social studies teacher 

students 
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19. YÜZYILIN ORTALARINDA AMASYA UYGUR KÖYÜNÜN SOSYAL VE 

EKONOMİK DURUMU 

THE SOCİAL AND ECONOMİC SİTUATİON OF AMASYA UYGUR VİLLAGE İN THE 

MİDDLE OF THE 19TH CENTURY 

 

Tayfun SOYDAL 

Amasya Üniversitesi 

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU 

Amasya Üniversitesi 

 

Özet 

Heterodoks İslam inancına sahip Uygur köylülerinin kökenleri Uygur Türklerine dayanmaktadır. 

Osmanlı Devleti idaresinde önce Eskiköy ardından Kayadibi mevkiine ve son olarak bugünkü 

topraklarına yerleşmişlerdir. Bu yerleşim yolculuğunun nedeni tam olarak bilinmese de, Uygurlular 

inanç ve geleneklerinin etkisi olduğu varsayılmaktadır. Bir bakıma kendilerini Osmanlı’nın 

“ötekisi” olarak gören Uygurluların sosyal ve ekonomik hayatları acaba bu tezlerini desteklemekte 

midir? Çalışmamız bu soru bağlamında, temettüat defterlerindeki verilerden hareketle 19. yüzyılın 

ortalarında Uygur köyünün sosyal ve ekonomik yapısını ortaya koymaya çalışacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Amasya, Uygur köyü, temettüat kayıtları 

 

 

Abstract 

The origins of Uighur peasants with Heterodox Islamic belief are based on Uighur Turks. They were 

first settled in Eskiköy, secondly in Kayadibi and finally in present lands in the Ottoman State 

administration. The reasons for these migrations are unknown. But it is assumed that Uighurs are 

influenced by their beliefs and traditions. Does the social and economic life of Uighurs, who see 

themselves as the "other" of the Ottoman Empire, support these theses? In the context of this 

question, our work will try to reveal the social and economic structure of the Uighur village in the 

middle of the 19th century, based on the temettuat records. 
 

Keywords: Ottoman State, Amasya, Uyghur village, Temettuat records 
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ATOMLARIN MOMENTUMLARININ HARTREE FOCK ROOTHAAN METODU İLE 

HESAPLANMASI 

 

 
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN 

Amasya Üniversitesi 

Melek ERASLAN 

Arel Üniversitesi 

 

Özet 

Atomların momentumlarının beklenen değerleri için genel analitik ifadeler elde edilmiştir. Elde 

edilen ifadelerin Maple sembolik programlama dilinde programları yazılmıştır. Yazılan bilgisayar 

programı kullanılarak Z=2-10 aralığındaki atomların momentumlarının beklenen değerleri 

hesaplanmış ve literatürdeki değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuçların literatürdeki değerlerle uyumlu 

olduğu görülmüştür. 
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KİTÂB-I DEDEM KORKUT VE MESNEVÎLER ARASINDAKİ MOTİFSEL 

İLİŞKİNİN MULTİDİSİPLİNER BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 

Özet 

 

Yrd. Doç. Dr. Timuçin AYKANAT 

Hakkari Üniversitesi 

Kitâb-ı Dedem Korkut, büyük Türk âlimi ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü’nün “bütün Türk 

edebiyatını terazinin bir kefesine, Dede Korkut Hikâyelerini diğer kefesine koysanız; yine de Dede 

Korkut Hikâyeleri ağır basar” iltifatına mazhar olmuş, önemli bir eserdir. Ayni biçimde; destandan 

romana uzanan uzun soluklu süreçte, yüzyıllar boyunca insanların anlatı ihtiyacını karşılamış ve çok 

farklı anlatımsal metin örneklemeleriyle Türk edebiyatını coşkun kılmış mesnevîler, yazınsal 

anlamda hayli mühim eserlerdir. 

Anlatım esasına dayalı metinler biçiminde adlandırılmakta olan anlatısal ürünler, oluşturuldukları 

zamandan bugüne birçok edebî metin örneğiyle etkileşim içerisinde olmuşlardır. Biri folklor, diğeri 

klasik Türk edebiyatı çalışma sahası başlıkları altında değerlendirilen söz konusu eser ve eser 

grupları, işaret edilen yapılanmaları gerekçesiyle etkileşim içinde olmuşlardır. Bu da; ilgili eserlerin 

karşılaştırmalı bir diyalogsal yapı ekseninde irdelenmelerini gerekli kılar. 

Anlatım esasına dayalı ilgili metinler, birçok yönden benzeş bulundukları gibi; motifsel, örgüsel ve 

kurgusal açıdan da ayni çizgidedirler. Bu müşterek çizgi, anılan eserlerin, özellikle; motifsel 

bağlamda ilişkisel veriler yansıtmalarını tesis etmiştir. Söz konusu çalışma da; bu denklik üzerine 

konuşlandırılmıştır. 

Çalışmada; biri folklor ve diğeri klasik Türk edebiyatı metinleri arasında anılan iki esersel statü, 

folklor ve klasik Türk edebiyatı yaklaşımları çıkış noktası olarak alınmak kaydı şartıyla; dilbilimi, 

metinlerarasılık ve karşılaştırmalı edebiyat disiplin ölçütleri ekseninde; motifsel bağlamda 

değerlendirildi. 

Sonuçta; ayni kültüre ait anlatım esaslı metinlerin karşılaştırmalı ve multidisipliner bakış açılarıyla 

gözlemsel anlamda okunmalarının ve klasik Türk edebiyatı metinlerin; eş, koşut ve zıt zamanlı 

irdelemelerinin yapılması gerekliliği anımsatıldı. 

Anahtar Kelimler: Mehmet Fuat Köprülü, Folklor, Klasik Türk Edebiyatı, Kitâb-ı Dedem Korkut, 

Mesnevîler, Modern Yaklaşımlar. 
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ARNAVUT DİL TARİHİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM 

 

A THEORETICAL APPROACH TO ALBANIAN LANGUAGE HISTORY 

 

Arş. Gör. Tolga DİLLİOĞLU 

Trakya Üniversitesi 
 

Özet 

 

Arnavutça, Hint-Avrupa dil ailesinin kendine müstakil kollarından biridir. Yapısal özellikleri 

bakımından günümüzde yaşayan birçok Hint-Avrupa dili ile benzerlik göstermesine rağmen ne 

yakın bir akrabasına ne de tam kökenine ulaşılabilmektedir. Kökeni kesin bir kanıtla sabitlenmemiş 

olsa da araştırmacıların çoğunluğu Arnavutçanın İliryalıların kullandığı dilin zaman içerisinde evrim 

geçirmiş hali olduğu kanısındadır. Arnavutçanın dil tarihi ve kökeni ile ilgili araştırmaların XVIII. 

yüzyılda başladığı görülmektedir. Hint-Avrupa dil ailesindeki yeri ise XIX. yüzyılda kabul 

edilmiştir. İlk yazılı belgeleri XV. yüzyılda başlayan Arnavutçanın bu tarihten öncesi karanlıktır. Bu 

nedenle genel kanının dışında araştırmacılar tarafından Arnavut toplumunun ve dolayısıyla Arnavut 

dilinin kökeni hakkında farklı kuramlar da ortaya atılmıştır. Özetle Arnavutçanın köken problemi 

tarihi sebeplerden ve yazılı belgelerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İlir toplumundan geldiği 

kabul edilen Arnavutların tarihinde antik çağdan orta çağa kadar büyük boşluklar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Arnavut tarihi birçok halkası kaybolmuş, parçalanmış bir sıra gibi karşımıza 

çıkmaktadır. İncelememiz, Arnavutçanın dil tarihi üzerine çalışmış araştırmacılar ve üretilen 

kuramlar bağlamında günümüzdeki yerinin tespitine yönelik olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Arnavut, İlir, Dil ve Tarih 
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TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA 

GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN UYGULAMA ÖRNEĞİ İLE İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE FINANCIAL STATUS BOARD WITH APPLICATION 

EXAMPLES BY THE UNIFORM ACCOUNTING SYSTEM AND TURKISH 

ACCOUNTING STANDARTS 

Yrd. Doç. Dr. Tuba DERYA BASKAN 

Kırıkkale Üniversitesi 

Özet 

Günümüz şartlarında yoğun ekonomik ilişkilerin artmış olması, küreselleşme süreci ve ülke 

ekonomilerinin birbirine bağımlı hale gelmesi, ülkelerin ve firmaların uluslararası düzeyde düşünme 

zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Ülkelerdeki hukuksal düzenin farklı olması, muhasebe mesleğinin 

farklı örgütlenmesi, devlet yapısının farklı olması, finansal teşvikler, kültürel faktörler gibi birçok faktör, 

ortak bir muhasebe dili oluşturmada sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle uluslararası düzeyde 

finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları üzerinde standartlar oluşturma gerekliliği ortaya çıkmış ve 

ülkelerin yetkili kurumları bu konu hakkında çalışmalar yapmışlardır. 

1973 yılında kurulmuş olan IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) standartlarının son 

yıllarda artan oranda öne çıkmasının nedeni dünyada ve özellikle Amerika'da yaşanan muhasebe 

skandalları ve bunu takiben ortaya çıkan ekonomik krize çare arayışlarıdır. Türkiye’nin de dahil olduğu 

bazı ülkeler bu standartları olduğu gibi kabul ederken bazıları bu standartları esas almak suretiyle kendi 

ülke standartlarını oluşturmak yoluyla muhasebe uygulamalarında bir tekdüzelik sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Buna paralel olarak bazı yasal düzenlemelerinde yapılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim ülkemizde de 2005 yılından itibaren bu standartlar yayınlanarak yürürlüğe 

sokulmuş, buna paralel olarak gerek Türk Ticaret Kanununda, gerekse Sermaye Piyasası Kanununda 

standartları esas alan düzenlemeler getirilmiştir. Türkiye’de de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Kurumun temel görevlerinden biri de finansal 

raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak 

standartlar koymaktır. Bu çalışmada, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile Muhasebe Standartlarına göre 

hazırlanan finansal durum tablosu arasındaki farklılıklar ve bunların işletmelere etkileri ele alınarak 

olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra örnek bir uygulama ile çalışmamızı 

tamamlayıp literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Tek Düzen Hesap Sistemi, Finansal Durum Tablosu 

Abstract 

Increased economic relations in today's conditions, globalization process and national economies 

becoming dependent on each other brought together the necessity of countries and companies to think 

internationally. There are many factors such as different legal order in the countries, different organization 

of the accounting profession, different structure of the state, financial incentives, cultural factors, and it 

is a problem in creating a common accounting language. For this reason, it became necessary to establish 

standards on financial reporting and accounting practices at international level, and the competent 

institutions of the countries have worked on this issue. 

The IASB (International Accounting Standards Board), which was established in 1973, is the accounting 

scandal in the world and especially in America, which is the reason why the standards of the International 

Accounting Standards Board (IASB) have increased in recent years. Some countries, including Turkey, 

accept these standards as they are, while others try to achieve uniformity in accounting practices by 

establishing their own country standards based on these standards. Parallel to this, there is a necessity to 

be done in some legal regulations. As a matter of fact, these standards have been published and put into 

force in our country since 2005, parallel to this, regulations have been introduced in accordance with the 

Turkish Commercial Code and the Capital Markets Law. The Public Oversight Accounting and Auditing 

Standards Institution was established on November 2, 2011 in Turkey. One of the key tasks of the 

institution is to set standards to ensure that financial reports are regulated and audited in accordance with 

international standards. In this study, it was tried to determine the positive and negative aspects of the 

differences between the Uniform Accounting System and the financial statement prepared according to 

the Accounting Standards and their effects on the businesses. Later, we tried to complete our work with 

a sample application and contribute to the literature. 

Keywords: Accounting Standards, Uniform Accounting System, Financial Statement Table 
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BENZİLTİYO VE TİYADİAZOL GRUPLARINI İÇEREN ‘‘5-(2-KLORO-6- 

FLOROBENZİLTİYO) 1,3,4-TİYADİAZOL-2-AMİN’’ TEK KRİSTALİNİN 

MOLEKÜLER YAPISININ DENEYSEL VE TEORİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF ‘‘5-(2- 

CHLORO-6-FLUOROBENZYLTHIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE’’ SINGLE 

CRYSTAL CONTAINING BENZYLTHIO AND THIADIAZOL GROUPS BY 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL METHODS 

 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARAKURT 

Ahi Evran Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Hakan TAHTACI 

Karabük Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa ER 

Karabük Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada, benziltiyo ve tiyadiazol gruplarını içeren 5-(2-kloro-6-florobenziltiyo)-1,3,4- 

tiyadiazol-2-amin tek kristali sentezlenmiştir. Sentezlenene kristalin yapısı IR, 1H-NMR, 13C-NMR 

spektroskobik ve X-Ray analizi teknikleri ile doğrulandı. Deneysel sonuçlara destek olması 

amacıyla da teoriksel hesaplamalar yapılmıştır. Bunun içinde bileşiğin geometrik parametreleri 

Gaussian 09W paket programı kullanılarak, yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) B3LYP/6- 

311G(d,p) metodu ile optimize edildi ve yapısal parametreleri (bağ açıları, bağ uzunlukları ve 

dihedral açıları), IR, 1H- ve 13C-NMR spektrumları, molekülün enerjisi, yük dağılımı, dipol 

momenti, moleküler elektrostatik potansiyeli ve sınır moleküler orbitalleri (HOMO-LUMO) 

teoriksel olarak hesaplanmıştır 

Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Proje Numarası: MMF.E2.17.026. 
 

Anahtar Kelimeler: Tiyadiazol, IR, NMR, DFT, HOMO, LUMO 
 

Abstract 

 

In this work, a single crystal of 5-(2-chloro-6-fluorobenzylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine containing 

benzylthio and thiadiazole groups was synthesized. The structure of the synthesized crystal was 

confirmed by IR, 1H-NMR, 13C-NMR spectroscopic and X-Ray analysis techniques. Theoretical 

calculations have been made in order to support experimental results. In this, the geometric 

parameters of the compound were optimized by the density functional theory(DFT) B3LYP/6- 
311G(d,p) method using the Gaussian 09W packet program and structural parameters (bond angles, 

bond lengths and dihedral angles),IR, 1H- and 13C-NMR spectra, The molecular energy, charge 
distribution, dipole moment, molecular electrostatic potential and frontier molecular orbitals 

(HOMO and LUMO) of the single crystal have been calculated theoretically. 

 

This work was supported by Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit. 

Project Number: MMF.E2.17.026. 

 

Keywords: Thiadiazole, IR, NMR, DFT, HOMO, LUMO 
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Ardahan Üniversitesi 

Yrd. Doç. Dr. Tolga KARACA 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Bu çalışmada; Özbek destanları ve onların icra üslupları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Makalede 

Özbekistan destan icracılığının (güney ve kuzey) olmak üzere iki üslubu anlatılmaktadır. Türk dünyası 

destancıları eskiden ozan, aşıq, jırov, bakşı, bakşı-şair, kadınlarda ise halfa anlamlarında 

kullanılmaktaydı. Özbekistanda destan icracılığı iki şekilde icra edilmektedir. Birincisi gırtlak sesleri (ıçkı 

avaz) ve dombıra eşliğinde yapılır. Ikincisinde ise damak sesleri (açık avaz) kullanılır ve hem dutar hemde 

diğer sazlar eşlığınde yapılabilir. Destanlar muhteva bakımından kahramanlık, tarihi, dini, ahlaki-etnik, 

aşık-muhabbet özelliklerini içermektedirler. 

Bugün Özbek destancılığında Semerkant-Bulungur-Korgan Kışlak, Kaşkadarya- Şahrisabz-Kamay, 

Surhan-Şerabat, Özbek-Lakay, Harezm, Qaraqalpaq destancılığın merkezi olarak kabul edilmektedirler. 

Türk dünyasındaki tüm destancıların üstadı Baba Korkut, (Dede Korkut ve Korkut ata), güney 

Özbekıstanda Sakı bülbül, küzeyda Aşık Aydın Pir olarak bilinirler.Farklı destan kollarına mensup olan 

aşıklar yarattıkları müsikî eserlere kısaca “Name” demişlerdir. Harezm destan geleneğinde nameler 72, 

Surhan-Şerabatta 32, Semerkant-Bulungur merkezlerınde ise 20 adet name bulunmaktadır. 

Destan müziğinin tarihi, farklı dönemlerde farklı şekillerde gelişim göstermiştir. Bunun örnekleri destan, 

efsane, mif, esatirlerde görülmektedir. Bugüne dek destan yaratıcılığında genellikle parmak hesabına 

dayalı şerıy vezin (barmak vaznı) ile musiki oluşturulmaktadır. Boğaz (içki avaz) icracılığı bugün halk 

arasında hemen hemen yok olmaktadır. 2001-2003 yıllarında Monreal ve Semerkanttaki ‘'Şarq taranaları'' 

ile ilgili festivaller düzenlenmiştir. Festivallere dünyanın her tarafından ilgi gösterilmiştir.Bu olay 

atalarımızın bize bıraktıkları geleneğin devam edildiğinin kanıtıdır. 

Anahtar Kelimeler: Destan, İcra, Bakşı, Name, Ozan, Aşıq, Jırov, Halfa. 

 

Abstract 

In this study, detailed information about Uzbek Epics and their modes of performance is given. In this 

article, two modes (south and north) of Uzbekistan epic performance are explained. Epicists in Turkish 

World were called as bard, aşıq, jırov, bakşı, bakşı-şair in the past and female epicists were called as 

halfa. Performance of epic in Uzbekistan is carried out in two ways. The first one is done in company 

with gutturals (ıçkı shout) and dombıra. In the second one, palate sounds (open shout) are used and it can 

be done in company with dutar and other sazs. Epics include bravery, historical, religious and moral 

ethnic, amorous-conversation features in terms of content. 

Nowadays, Samarkand-Bulungur-Korgan Kışlak, Kaşkadarya-Şahrisabz-Kamay, Surhan-Şerabat, 

Uzbek-Lakay, Harezm, Qaraqalpaq are accepted as the centers of epic performance in Uzbek Epic 

Performing. The master of all the epicists in Turkish World is known as Father Gorgud (Dada Gorgud, 

Gorgut Father). The master epicist in South Uzbekistan is Sakı Bulbul and the one in North Uzbekistan 

is Amorous Aydın Pir. The amorous that are connected to different epic branches has called their musical 

works as "epistle". There are 72 epistles in Khorezm epic tradition, 32 in Surhan-Şerabat, 20 in 

Samarkand-Bulungur centers. 

The history of epic music has made progress in different ways in different periods. Samples of this are 

seen in epics, legends, mif and myths. Up to the present, in epic creativity music has been made with şerıy 

rhythm (finger vaznı) that is generally based on counting on the fingers. Throat performance (drink shout) 

has almost disappeared colloquially in these days. Festivals related to "Şarq Taranaları" in Monreal and 

Samarkand were organized in 2001-2003. These festivals were shown interest at all hands. This event is 

the evidence that tradition which our ancestors legated us continues. 

Keywords: Epic, performance, bakşı, epistle, bard, aşıq, jırov, halfa 
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TÜRKÎ HALKLARDA DUTAR VE DUTAR EFSANESİ 

DUTAR AND THE LEGEND OF DUTAR IN TURKIC COMMUNITIES 
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Yrd. Doç. Dr. Tolga KARACA 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada; Türkî halklarda dutar efsanelerine ve dutardaki makamsal bilgilendirmelere yer 

verilmektedir. Dutarın organolojik ve etimolojik incelemesine yer verilmiştir. Dutar iki telli çalgı 

aleti anlamına gelir.Türkî  halklarda  koştar  farsî  halklarda  dutar  ismiyle  kullanılır.  Bu  saz  

İran ve OrtaAsya'nın birçok yerinde kullanılan Dutar; Fars, Uygur, Özbek ve Türkmen halklarıyla 

adeta özdeşleşmiştir. Tar tel anlamına gelir ki Dutar, iki telli, setar üç telli, çahar tar dört telli saz 

demektir. Dutar, "Dütar", "Dotar", "Dotar-i Mayda" gibi imlalarla yazılabilmektedir. Bu sazın tarihi 

ilk arkeoloji kalıntıları m.ö. 3000 yıllarında toprak kale ve ölü koyun kalesi kazılarında 

bulunmuştur. 

Bütün çalgılar gibi dutar da zamanla değişim göstermiştir. Bazılarının rezonansı ( tekne ) ihtiyaçdan 

hasıl olacak ki değişime uğramıştır . Geleneksel oyma ( kazma ) dut teknenin yanına birde yaprak ( 

dilme ) tekne eklenmiştir. Dutar gittiği memleketlerde tel olarak da değişim göstermiştir. Metal tel 

Türkmen, Karakalpak, Horasan dutarlarında kullanılmaktadır. Zamanla tekne ve teldeki değişiminin 

sebebi kullanan toplumların dutarların sesini güçlendirmek isteyişidir. 

Sonuç olarak Dutarın tarihi, farklı dönemlerde farklı şekillerde gelişim göstermiştir. Bunun örnekleri 

türkî halklardaki dutarın tarihsel gelişiminde görülmektedir. Ayrıca günümüzde de halâ dutarlar, 

destanlar ve efsane anlatımlarının icra edilmesi türkî halklarda gelenekselleşmiş icracılığın devam 

ettiğinin kanıtıdır. 

Anahtar Kelimler: Dutar, dotar, koştar, destan, icra, miskin baba, efsane, lâl perde, Ali kamber. 

 
 

Abstract 

In this study, the legends of dutar and information related to mode in dutar in Turkic communities 

are mentioned. Organological and etymological analyses of dutar are also touched on. Dutar means 

musical instrument with two-string. It is called as "koştar" in Turkic communities and called as 

"dutar" in Persian communities. Dutar, a saz used in many parts of Iran and Central Asia, has been 

almost identified with Persian, Uyghur, Uzbek and Turkmen communities. Tar means string. 

Therefore dutar, setar and çahar tar mean respectively saz with two-string, three-string and four- 

string. Dutar can be written with such spelling as "Dütar", "Dotar", "Dotar-i Mayda".1 The first 

historical archaeological remains of this saz were found during the excavation in earth-castle and 

dead sheep castle in the years of 3000 B.C. 

Dutar has also shown an alteration in time like all the other instruments. Resonance (tekne) of some 

of them has gone through the changes from necessities. Beside traditional carved (dig) berry tekne, 

leaf (slitting) tekne has been added. Dutar has also undergone change in terms of string in countries 

where it is used. Metal string is used in Turkmen, Karakalpakstani and Khorasan dutars. The reason 

of changes in its tekne and strings is communities' desire to strengthen sounds of dutars. 

In conclusion, the history of dutar has made progress in different ways in different periods. Samples 

of this can be seen in historical progress of dutar in Turkic communities. In addition, nowadays the 

on-going performance of dutars and telling of epic and legend is evidence that time honored 

performance still continues in Turkic communities. 

Keywords: Dutar, dotar, koştar, epic, performance, sluggish father, legend, lal perde, Ali Kamber. 
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ORHAN PAMUK VE KIRMIZI SAÇLI KADIN ROMANINDAKİ 'SUÇ VE VİCDAN 

SORGULAMASI' 

Yrd. Doç. Dr. Türkan Soman ÇELİK 

Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışma ile amaç, Orhan Pamuk'u roman yazarı olarak ele almak veya yazarın yazınsal türdeki 

başarısından bahsetmek, onları birbiriyle kıyaslamak ve değerlendirmek değil. Burada, yazarın her 

romanını farklı ve bir öncekinden bağımsız, kendine özgü biçim denemesi olarak kaleme aldığı 

gerçeğinden yola çıkarak, yazarın Kırmızı Saçlı Kadın adlı son romanını kendi içinde diğerlerinden 

bağımsız olarak incelemek olacak. 
 

Yazar yeni romanıyla okuyucusunu, daha öncesinde hiç olmadığı kadar kısa sürede buluşturmasının 

ötesinde, bu eseriyle onu daha ziyade 'felsefi düşünce romanı' türüyle tanıştırıyor. Okuyucuyu 

özellikle bazı felsefi kavramlar çerçevesinde düşünmeye yönlendiriyor. Yazar bu kavramları 

okuyucunun felsefi, mitolojik, sosyolojik, antropolojik açıdan ele almasını sağlıyor. Peki bu 

kavramlar neler? Bunları başlıca: 'Hayat', 'anneye-babaya bağlılık', 'özgürlük', 'otorite', 'otoriter baba 

gücü', 'bireysel özgürlük', 'sorumluluk', 'suç', 'vicdan'... 
 

Kırmızı Saçlı Kadın romanın asıl konusunun 'suç ve vicdan sorgulaması' olduğunu var sayarsak, 

kahramanı Cem'in çocuk yaşta işlediği "suçun" (veya "suçların") onu yetişkin yaşa kadar takip 

ettiğini, kişiliğini belirlediğini ve roman kahramanının daima vicdan hesaplaşmasına girdiğini Orhan 

Pamuk ustalıkla okuyucusunu bu kavramlar dahilinde felsefi düşünmeye, onları sorgulamaya 

yönelttiğini söyleyebiliriz. Yazar bunu yaparken ayrıca da okuyucuyu, Batı'nın ve Doğu'nun iki 

temel eseriyle Sophokles'in Kral Oidipus ile Firdevsi'nin Rüstem ve Sührab eserleriyle ve iki temel 

kültürel farklılıkla buluşturur. Sophokles eserinde kahramanı Ödipus ile, Batı'yı temsilen, "babayı 

öldürmek" temasını ele alırken, Firdevsi kahramanı Rüstem ile, Doğu'yu temsilen, "oğulu öldürmek" 

temasını ele alır. 
 

Orhan Pamuk'un son romanı Kırmızı Saçlı Kadın aracılığıyla belki de okur, kültürlerarası alışverişin 

kapısının farklı boyutlarıyla yeniden aralanabileceğini görmüş olur. 
 

Anahtar Kelimeler: Hayat, Özgürlük, Otorite, Suç, Vicdan, Doğu – Batı 
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Bruno ESTEVES 
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Özet 

Bu çalışmada, kırmızı Amerikan meşesi (Quercus rubra), kayın (Fagus orientalis L.), Amerikan 

ceviz (Juglans nigra), akçaağaç (Acer pseudoplatanus L.) ve ceviz (Juglans regia)’den hazırlanan 

test örneklerine endüstriyel uygulamalara göre, UV sistem vernik uygulanmıştır. Daha sonra, 

sıcaklık ve sürenin UV sistem vernik katmanlarında meydana getirdiği değişimleri belirlemek 

amacıyla deney numuneleri etüvde 30°C’de 30 gün, 60°C’de 60 gün ve 90°C'de 90 gün boyunca 

termal yaşlandırma uygulamalarına maruz bırakılmıştır. Termal yaşlandırma önce ve sonralarında 

ASTM D-4541 standardına göre yüzeye yapışma (adezyon) testleri yapılmıştır. Yaşlandırılmamış 

kontrol örnekleri ile yaşlandırılmış örnekler kıyaslanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, faktörler 

(ahşap türü ve termal yaşlanma çeşidi) ve etkileşimler önemli (a = 0.05) bulunmuştur. Termal 

yaşlandırma uygulamasının artması ile adhezyon direnci, kayın (Fagus orientalis L.) ve kırmızı 

Amerikan meşesi (Quercus rubra)’ne ait deney örneklerinde artmış, Amerikan ceviz (Juglans 

nigra)’ine ait deney örneklerinde ise azalmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Termal yaşlandırma, UV sistem vernik uygulaması, Ceviz, Akçaağaç, Kırmızı 

Amerikan meşesi 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDİDATES OPINIONS ABOUT MULTICULTURAL 

EDUCATION 

 

Arş. Gör. Ünal Şimşek 

Aksaray Üniversitesi 

 

Özet 

Çokkültürlü eğitim, çokkültürlü anlayışın eğitim boyutunu ifade etmekle beraber, temel anlamıyla; 

öğrenciler arasında, ırksal, sınıfsal ve sosyal bir ayrıma gitmeden, eğitimde eşit şekilde 

faydalanmalarını öngören bir reform olarak görülebilir. Toplumun her alanında kendini hissettiren 

bu anlayışın eğitimde de önemli bir misyonu bulunmaktadır. Bu araştırmada, Sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının çok kültürlülük eğitime ilişkin görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırmaya konu olan insanlarda veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. 

Bu veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve bulgular ortaya konulmuştur. Araştırmanın uygulama 

süreci devam ettiği için kesin sonuçlar verilememektedir. Ancak görüşmelerdeki ön bulgulardan 

hareketle, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime hem kavramsal olarak hem de 

içerik olarak farkındalık düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Çokkültürlülük, Çokkültürlü eğitim, Sosyal bilgiler öğretmen adayları 

 

 

Abstract 

While multicultural education means the education dimension of the multicultural understanding, it 

may be basically considered as a reform that foresees the equal use of education without making any 

race, class and social discrimination between students. There is an important mission in education 

for this understanding which makes you feel in every field of society. In this research, it was tried 

to put forward the views of social studies teacher candidates regarding multicultural education. In 

this study, two of the qualitative research methods, document review and interview techniques are 

utilised. The data are obtained with semi-structured interview. The data are examined by using 

content analysis. Due to the on going research process, certain results cannot be exhibited. However, 

it can be stated in the light of the preliminary findings; It can be said that social studies teacher 

candidates awareness level of both multicultural education as conceptual and content is low. 

Keywords: Multiculturalism, Multicultural education, Social studies teacher candidates 
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE YÖNELİK 

ALGILARI İLE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR 

INTERNATIONAL STUDENTS’ PERCEPTIONS SOCIAL STUDIES EDUCATION AND 

ENCOUNTERED DIFFICULTIES 

 

Arş. Gör. Ünal ŞİMŞEK 

Aksaray Üniversitesi 

 

Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILDIRIM 

Aksaray Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırmada, yurtdışından Türkiye'ye gelen "yabancı uyruklu" öğrencilerin Sosyal Bilgiler 

Eğitimine yönelik algıları ve genel manada süreç boyunca karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır. Bu 

kapsam da araştırmanın amacına bakacak olursak; Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye geliş 

süreçleri, Türkiye'deki eğitim süreçleri, Sosyal Bilgiler Eğitimine yönelik algıları ve karşılaştıkları 

sorunları tespit etmektir. Araştırmanın önemine bakacak olursak; Araştırma yabancı uyruklu 

öğrencilerin Türkiye gelişlerinden gidiş süreçlerine kadar ki genel değerlendirmelerini ve Sosyal 

Bilgiler Eğitimine yönelik algılarını ortaya koyması bakımdan özgündür. Araştırmaya konu olan 

yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye gelip farklı bir kültürle tanışması, toplumla sosyal etkileşime 

girmesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimine yönelik bir bakış geliştirmesi açısından işlevseldir. Araştırma 

globalleşen dünyada gelişimin mimarlarından biri olan eğitim konusunu ele alması ve bu kapsamda 

ülkeler arası öğrenci değişimlerinin öğrenci üzerinde etkisini çalışmada ele alması hususunda 

günceldir. Araştırma yorumlamacı paradigma üzerine şekillendirilmiştir. Bu kapsam da Glesne 

(2015) araştırmanızın temelinde kuram yorumlamacılık ise, çalışma deseniniz, araştırmaya konu 

olan insanlarla, derinlemesine ve uzun süreli etkileşimde bulunmanızı gerektirir. Bunu da nitel 

araştırmayla yapabilirsiniz. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme ve 

görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan insanlarda veriler, yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Bu veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve bulgular ortaya 

konulmuştur. Araştırmanın uygulama süreci devam ettiği için kesin sonuçlar verilememektedir. 

Ancak görüşmelerdeki ön bulgulardan hareketle, yabancı uyruklu öğrenciler Sosyal bilgiler 

öğretmenliği müfredatındaki tarih, ekonomi, hukuk, siyaset, sanat ve estetik derslerinden 

zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bu sorunların dışında genel manada Türk eğitim sistemini, Sosyal 

bilgiler eğitiminin disiplinler arası bir alan olmasını ve vatandaşlık eğitimini beğendiklerini ifade 

etmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenciler, Sosyal bilgiler algıları, Karşılaşılan zorluklar 

 
Abstract 

In this study, international student’s their perceptions towards Social Studies education and in 

general, the problems they encounter throughout the process are examined and identified. The study 

is authentic in terms of asserting the international students’ general ideas until their departures time 

from their arrivals to Turkey, and their perceptions towards Social Studies Education. The study is 

functional in terms of meeting of international students with a different culture by coming to 

Turkey, their social interaction with the society, and improving a point of view towards Social 

Studies Education. This study is up-to-date in terms of examining education, which is one of the 

builder of development in globalising world, and in this context examining the effect of student 

exchange on students in this study. The study is shaped on interpretive paradigm. In this context 

(Glesne,2015) if the modal of the research is interpretive paradigm, research design requires deep 

and long interaction with the subject matter participant and it can be done with qualitative research. 

In this study, two of the qualitative research methods, document review and interview techniques 

are utilised. The data are obtained with semi-structured interview. The data are examined by using 

content analysis. Due to the on going research process, certain results cannot be exhibited. However, 

it can be stated in the light of the preliminary findings; however, from the preliminary findings in 

the interviews, foreign students in social studies teacher curriculum expressed difficulty in history, 

economics, law, politics, art and aesthetics. Except these problems, they state that they appreciate 

the Turkish Education System, citizen education and the social studies’ being interdisciplinary field. 

Keywords: International students, Perception of social studies, Encountered difficulties. 
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AGRO BIOTECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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Özet 

Biotechnology is stressed as a source of long-term economic benefits and opportunities nowadays. 

Applications of the biotechnology in agriculture have been widely used recently. Sustainable 

development goals are related to food security, environmental sustainability, climate change 

mitigation, human health, industrial growth, and water security. These targets are against the poverty 

and hungry. Most of the developing countries are struggling with the difficulties of sustainable 

development like malnutrition, food insecurity, drought and pest. Biotechnology can solve these 

problems and achieve sustainable development goals. Modern biotechnological applications have a 

significant potential to reduce poverty, increase agricultural productivity and sustainable gains and 

raise food security. Many developing countries prioritize non-genetic modification to fight with 

poverty, hungry, and drought in their agricultural development strategies. 
 

The socio-economic paradigm is changing. The technologies shift from the Information and 

Communications Technologies (ICT) to the Intelligence Technologies. New technologies such as 

biotechnology and nanotechnology integrated with ICT are projected to cause the sixth wave in the 

economy. This technological alteration is expected to be more interdisciplinary and speedy. 

However, Genetically modified plants and living modified organisms (LMOs) have some 

ambiguous impacts on the environment and human health. Non-target species can be affected 

toxically. The use of new genetic technologies can increase the risks that plant can become weeds 

and invade species. The developing countries including Turkey can take care of the uncertain effects 

of biotechnological applications. In this study we investigated the effects of biyotechology on 

Turkey’s sustainable development. 
 

Keywords: Biotechnology, Sustainable Development, Agricultural and food Policy 
 

Jel Codes: L65, Q01,Q18 



222 |ISMS-III Abstract Book 
 

 

 
 

SECURITY ANALYSIS ENHANCED AUTHENTICATION IMPLEMENTATION WITH 

REAL-TIME IRIS RECOGNITION 

RA. Yasemin SANDAL 

Karabuk University 

Asst. Prof. Ph.D. Hakan KUTUCU 

Karabuk University 

 

Abstract 

In the modern society, most advanced security system uses biometric all over the world and are used 

in many places such as corporate offices, criminal investigation, identification, border control, 

security zones, airports, hospitals, banks, autonomous and non-autonomous institutions, etc. 

Nowadays biometric based systems are in widespread use and it plays a vital role in human 

identification. Among all different biometric traits iris is a most reliable and unique organ. It is well 

protected from environmental and physical damage by the eyelid and the eyelashes. In comparison 

with other biometric traits, iris features are more discriminating due to non-uniform texture available 

in iris. The main purpose in this study is to authenticate with one of these biometric systems, iris 

recognition. The iris recognition system does not harm the person because there is no contact with 

the pus. Accuracy has been proven both in national and international research. Being able to use 

even with glasses, easy integration into systems and being one of the most reliable designs of iris 

has been the main factors in choosing iris definition. 
 

The iris has two boundaries that must be determined, an outer boundary and an inner boundary that 

defines the middle pupil. For this, edge detection, filtering and segmentation algorithms of image 

processing are used. As a result of this operation, unnecessary areas of the image are cleaned and 

ready iris to be processed is obtained. The first step of the study is color analysis. Colors are 

evaluated with the values changed from 0 to 255. Diameter of the iris and eyeball are calculated as 

the second process. The third and the last process is the texture analysis. This process is consisted 

of normalization and feature extraction steps to determine the structure of iris tissue. In order to 

overcome the adverse effects of the images, all iris images must be expressed in equivalent 

dimensions and therefore iris normalization is realized. The extraction of the feature is performed 

through the normalized iris pattern. The project works in real time. We obtain iris images from 

different people with a camera and a database is created. By using image processing algorithms, 

images in this database are processed and an iris code is created to see the key task. Snapshots taken 

from the live eye are compared through the created iris code to the database data to find out if there 

is a match. 
 

This study proposes a method based on with augmented level of security for people recognition with 

the help of iris. Unlike other studies, this study carries out the identification of persons by examining 

factors such as eye color and iris diameter and eye diameter as well as iris texture. Parameters that 

were not previously considered in the recognition of iris are evaluated in this study and a study that 

yielded a fast match with high accuracy is obtained. The experimental results show the effectiveness 

of the proposed algorithm. 
 

Keywords: Iris, Pattern recognition, Authentication, Augmented security. 
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Özet 

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken eski rejime muhalif olanlar veya haksızlığa uğradığına inanan 

kişiler hak arama çabası içine girdiler. Hak arama veya mağduriyetleirn giderilmesi çabası eski 

alışkanlıkların devamı şeklinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in onların haklarını iade etmesi 

şeklinde olacaktı. Bu yüzden yine eski üslûpla onun kendilerine ihsanda bulunması istenmiştir. Bu 

teşebbülerden biri de 1871’de vefat eden eski Serdar-ı Ekrem Ömer Lutfi Paşa (Latas)’nın torunu 

Sare Seniha Hanım tarafından yapılmıştır. Sare Hanım dedesinin mallarına Abdülhamid döneminde 

el koyulduğundan şikayetle bu malların mirasçısı olarak kendisine iadesini istemiştir. Sare Hanım 

dedesinin kendisine ihsan edilen mülkleri alnının teriyle cephede kazandığını, ancak onun ölümünün 

ardından haksız biçimde ellerinden aldığını belirtmiş, geçmiş dönemde mahkemelerde haklarını 

alamadıklarını, yeni kurulan Cumhuriyet idaresinin ve özellikle Mustafa Kemal’in bu haksızlığı 

gidermesini talep etmiştir. Bu maksatla Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı dilekçesini ve 

mahkeme sürecini bir kitapçık haline getirerek bastırmıştır. Bildiri esere ait değerlendirme ve tam 

metin transkripsiyonundan oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Reis-i cumhur Mustafa Kemal, Serdar-ı Ekrem Ömer Lutfi Paşa, Türkiye 

Cumhuriyeti, Sare Seniha 
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Vergiye gönüllü uyum, vergi yükümlüğünün mükellefler tarafından zamanında, tam ve eksiksiz 

olarak yerine getirilmesidir. Vergi idaresi tarafından yapılan inceleme ve denetimler neticesinde 

vergi ziyaı tespit edilmesi halinde, mükellef hakkında vergi incelemesine başlanmakta ve 

mükellefler cezalı tarhiyat ile karşı karşıya kalabilmektedir. Ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu sağlamaya yönelik vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen 

işlemler, süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini arttırabilmektedir. Bu itibarla, vergi 

incelemesi veya takdir işlemlerine başlanılmadan önce mükelleflerin konuya ilişkin görüşlerini 

alabilmesi için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatında birtakım değişiklikler yapılmış olup, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370.maddesi yeniden düzenlenerek vergi sistemimize “İzaha 

davet” başlığı altında yeni bir müessese getirilmiştir. 

İzaha davet, vergi idaresinin bir mükellefin vergi ziyaına sebebiyet verdiği konusunda tespitleri 

olması durumda, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk etmeden önce mükelleften 

açıklama istemesidir. Bu müessese ile vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin 

konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesi önlenmekte, vergi ziyaına sebebiyet 

verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak ve bu cezalara ilişkin 

uzlaşma talep hakkı da verilmek suretiyle mükellefler daha ağır müeyyidelerden korunmaktadır. 

01.09.2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan izaha davet müessesesini mükellef hakları ve 

vergi denetiminde yeni bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkündür. Müessesenin, vergiye 

gönüllü uyumu artırması, gereksiz vergi incelemelerini önlemesi, vergi denetiminde etkinliğin 

artması, idare-mükellef uyuşmazlıklarını azaltması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergiye gönüllü uyum, İzaha Davet, Mükellef Hakları, Vergi Denetimi 
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Özet 

Hizmet sektörünün en önemli çıktısı, müşteri memnuniyetidir. Lojistik sektörü, sanayi kollarının 

tamamına hizmet veren anahtar bir sektördür. Ticari hayatın sürekliliği için ön koşul, malların ve 

bilginin doğru noktalara ulaşmasıdır. Günümüzde işletmeler, birbirine çok yakın maliyetlerle 

çalışmakta bu durum iş dünyasını keskin bir rekabet ortamına sürüklemektedir. Çin gibi büyüyen 

ekonomiler bile düşük maliyetle üretimiyle dahi agresif rekabet ortamında ve büyüyen pazarda uzun 

süre dayanamayacak durumdadır. Peki işletmeleri pazarda güçlü kılacak faaliyetlerin neler olduğu 

sorusuna birçok yanıt verilebilir. Lojistik faaliyet sürecinin işlerliği, sektör hakimiyetinde çok 

önemli rol oynamaktadır. 
 

Lojistik faaliyetlerde süreç haritalama, sektörde önemli bir role sahip olan birçok firmada bile göz 

ardı edilen bir konu olmuştur. Ancak uygulamacılar geri dönütlerde müşteri memnuniyeti, hız ve 

maliyetlerde önemli kazanımlar elde ettiklerini söylemişlerdir. Bu çalışmada lojistik faaliyetlere 

ilişkin süreç haritalama konusuna değinilecek ve işletmelerin süreçlerle yönetim anlayışı, süreç 

iyileştirme çalışmalarını nasıl uygulayabilecekleri konusuna açıklık getirilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Lojistik sektörü, Süreç haritalama, Süreç yönetimi. 
 

Abstract 

The most important output of the service sector is customer satisfaction. The logistics sector is a key 

sector serving the entire industry. The prerequisite for the continuity of commercial life is that goods 

and information reach the right spot. Nowadays, businesses work at very close cost levels and this 

leads the business world into a sharp competition environment. Even growing economies such as 

China is in a position that can not survive in a raging competitive environment and growing market 

even with low cost production. There are many answers to the question of what the activities that 

make businesses stronger in the market are. The functioning of logistics activity plays a very 

important role in sector domination. 
 

Process mapping in logistics activities has been a subject that has been overlooked even by many 

companies that have an important role in the sector. However, practitioners say that they have 

achieved significant gains in customer satisfaction, speed and costs in feedbacks. In this study, 

process mapping of logistics activities will be addressed and the management will be searched how 

companies can implement process management and process improvement studies. 
 

Keywords: Logistics sector, Process mapping, Process management. 
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Abatract 

 

The aim of this study is to evaluate the effect of flouride toxication on the contraction and 

histopathological changes of duodenum, jejenum and ileum of broiler chicken. A total of 80 Ross 

308 one-day-old male chicks assigned to 2 treatment groups with 4 replicates of 10 birds per 

replicated. 1st group was control group and 2nd group was flouride toxicated group which was taken 

800 mg/kg flour with the diet. At the 42th day of the study, randomly 3 chickens were used from 

each replicate group. Therefore totaly 24 chickens were used to determine the contractile activity of 

the broiler intestine. The broilers were decapitated and the duodenum, jejeunum and ileum strips 

were isolated, and mounted under 1 g of basal tension at isolated organ bath. The acetylcholine 

contractions were examined. There were no significant difference in the contraction of jejenum and 

ileum strips, but the duodenum contractions were significantly decreased in flouride given group as 

compared to control group. Microscopically; duodenal villus height / villus width ratio was 3,88 in 

flouride group, while in the control group this ratio was 6,84. These significant ratio differences 

showed that flouride could have a toxic effect caused by the villi thickeness with severe mononuclear 

cell infiltration, hyperplasia of the lymphoid follicles and mild haemorrhagia in Lamina propria. 

However there were no histopathological changes in jejunum and ileum between flouride and 

control groups. These histopathological results support the pharmacological findings. It is concluded 

that flouride toxication decrease the duodenal contractions and caused histopathological changes on 

the normal villus structure of the broiler chicken. 

 

Keywords: Flouride toxication, small intestine, acetylcholine, histopathological changes 
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Abstract 

This study was conducted to determine the effect of dietary epigallocatechine-3 gallat (EGCG) on 

live weight (LW), feed consumption (FC), feed consumption ratio (FCR) and relative organ weight 

in flouride intoxicated broiler chicken. A total of 120, one day old Ross 308 male broiler chicks 

were used in this study. Chicks were assigned to 4 groups each containing 40 animals with 4 

replicates. Treatment for each group consisted of: first group (control group) received basal diet 

without supplementation; second group received flouride (800 mg/kg) (F); third group received 

EGCG (400 mg/kg) (E); fourth group received EGCG (400mg/kg)+Flouride (800 mg/kg) (E+F). 

The trial lasted 42 days. At the end of the study, live weight mean values of the control and 

experimental groups (F, E and F + E) were 2986.15; 2601.37; 2934.34; 2567.64 g respectively and 

there was a significant difference among groups (P<0.05). The live weight of flouride given groups 

were significantly lower than the control group. There was a statistically significant diffence found 

in FC, LWG, FCR of broilers among trial groups at 0-42 days (P<0.05).Similarly, in the fluoride 

given groups, FC, LW was found to be lower and FCR ratio was higher than the control group. The 

ratio of heart weight to live weight of broiler was found to be higher in F given group than in the 

other groups (P<0.05). 

 

Keywords: Broiler, Epigallocateshine, Floride Toxication, Performance, Feed Consumption, Live 

Weight. 
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Abstract 

Dyes are widely used in textiles, paper, rubber, plastics, leather, cosmetics, pharmaceutical and food 

industries. Consequently, wastewater effluents from such industries contain different micro- 

pollutants. The presence of these micro-pollutant in effluent at very low concentrations are highly 

visible and undesirable (1,2). Because of the harmful effects, various conventional methods such as 

physical, chemical and biological processes have been tried for the removal of textile dyes, dye 

products in wastewater and water from aquatic media. Adsorption is one of the important physico- 

chemical method, due to its low cost, flexibility and simplicity (1-4). 

Adsorption potential of the modified Oscillatoria sp. biomass for the removal of a reactive dye, (i.e., 

Reactive Green 5; RG5), from aqueous solution was investigated. The Oscillatoria sp. as an 

adsorbent was modified by means of a chemical treatment, assuring the alteration of hydroxyl groups 

to amino groups. The kinetics and mechanism of RG5 adsorption on the modified biomass have 

been studied in the batch model. The effects of various experimental parameters, such as initial dye 

concentration, temperature and pH on the adsorption rate were investigated. The removal percent of 

raw Oscillatoria sp. biomass was found to improve significantly after modification of biomass. The 

maximum adsorption capacities of the raw and modified biomass were found to be 28 and 72 % 

with an initial RG5 concentration of 100 ppm, respectively. 

The extent of the dye removal increased with increase in the initial concentration of the dye and 

temperature of solution. Adsorption data were modeled using the first and second-order kinetic 

equations. It was shown that the second-order kinetic equation could best describe the sorption 

kinetics. Dye adsorption equilibrium data were fitted well to the Langmuir isotherm rather than the 

others. Thermodynamic parameters, such as ∆G, ∆S and ∆H, were calculated for both raw and 

modified biomass showed that the adsorption of RG5 was favorable and spontaneous. Results 

showed that the modified biomass have a potential as an eco-friendly adsorbent for the removal of 

Reactive Green 5 from aqueous solution. 

Keywords: Reactive Green 5, Oscillatoria sp., equilibrium, kinetics. 
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Abstract 

The seasonal change of the algae sampled from different habitats belonging to two stations chosen 

from Lake Hılla and the physical and chemical properties of the water effecting that seasonal change 

were analysed between the dates September, 2013-August, 2014. The abundance of the algae was 

influenced by physical and chemical parameters. The lake water was of thermal origin and the 

temperature was recorded as 13.5-25oC, pH as 7.13-7.38, dissolved oxygen as 3.52-8.14 mgL-1. The 

highest organism abundance was observed in November and August in the first station of the lake 

and in February and March in the second station of the lake. The organism abundance was recorded 

at minimum level in January with the lowest temperature. In the samples collected from Lake Hılla 

during research, the members of Bacillariophyta division were observed to be dominant in both 

stations. The species of Mougeotia, Spirogyra, Diatoma, Achnanthidium and Navicula were 

observed to be dominant for a whole year while the species of Amphora were dominant only in 

February. Notably industrial waste, excessively increasing macrophytes and removal of them have 

had a limiting effect upon algae development of the lake and seasonal change. 

Keywords: Hılla Lake, benthic algae, seasonal change. 
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Abstract 

Microalgae are microscopic organisms and they can produce biomass from carbondioxite, water and 

light. The greatest advantage enabled by the microalgae is that they can be cultivated even in 

nonarable lands. The microalgae are the microorganisms which are of the most common use recently 

in the fields of animal feeds, food industry (i.e. food supplements, nutraceuticals, vitamins, anti- 

oxidants etc.), chemicals (i.e. cosmetics, biodegradable plastics, cosmetic products etc.), even 

various bio-fuels and waste water treatment and instil hope. Those unique qualities generate a 

sustainable working model as a renewable source for the global economy. 

Recently, a great deal of research focuses upon methods to obtain biodiesel from microalgae. 

Numerous species of the microalgae contain lipid of high amount, hydrocarbon and other complex 

lipids used to obtain biodiesel and have higher production rate when compared to other plants. 

Another field benefitting from the microalgae is global food market. The food and feed supplements 

with the microalgae gain an increasing popularity nowadays. Despite the fact that this market 

constitutes only a small part of the microalgae production when compared to other sources, it has 

developed rapidly in a couple of years. 

Furthermore, the other trends and applications involve various areas of use such as biodegradable 

plastics, cosmetics and medications and chemical products. The microalgae have become a good 

choice of use in plastics production as they are advantageous in terms of being cultivated in different 

environments and makes it an environment friendly choice. The microalgae are used in cosmetics 

industry in order to cure various skin conditions and problems. 

Keywords: Microalgae, new trends, bio-technology, biodegradable plastics, food supplements. 
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Abstract 

Microalgae are single-cell microorganisms which transform solar energy into chemical energy 

through photosynthesis. The microalgae are used both in science world and in many fields of the 

industry. The long-term storage of the algae is an appealing method as obtaining algae species which 

are focused upon by the researchers is difficult and an expensive process. The microalgae species 

are stored in laboratory environment through sub-culturing. However, that method demands too 

much labor force and the strains can be lost or contaminated as a result of human error. 

The basic principle of culture preservation is to keep the microorganism alive in a pure and long- 

term way and without causing variation or mutation. There are many different ways of storing and 

preserving the microalgae. Lyophilisation and cryopreservation are prominent methods of 

preserving the microalgae. The method of preserving with mineral oil is used less in comparison to 

other two methods. 

Lyophilisation is the process of releasing dry matter by draining water from a solution. The matter 

obtained in this way is not spacious and the remaining matter does not lose its efficiency. Although 

positive results were obtained in some microalgae species through that method. The method of 

cryopreservation involves preservation of the culture under liquid nitrogen (-140°C) or (-196°C). 

The cryopreservation of a great many cultured Cyanobacteria and soil microalgae is performed with 

high viability rate. For preservation with mineral oil, the microalgae are cultivated into slant agar 

prepared in tubes and the tubes in which reproduction occurs are covered with sterilized mineral oil. 

Keywords:Microalgae, preservation methods, cryopreservation, Lyophilisation, mineral oil. 
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Abstract 

 

The samples were collected from Terme, Karakurt, Savcili (Buyukoba), Akpınar, Bulamacli and 

Mahmutlu geothermal resources in Kırsehir once in each season from different habitats (i.e. 

phytoplankton, epiliton, epifiton, epipelon) during 2016. Some physical and chemical parameters of 

those thermal springs (i.e. pH, temperature, conductivity, salinity) were measured during sampling 

process. The algae samples were brought to the laboratory in glass jars. Those samples were 

identified under microscope and taken into pre-enrichment environment. The suitable culture 

conditions (i.e. temperature, light etc.) were designed in order to cultivate the culture after isolation 

process. For isolation of the species, micromanipulation and dilution techniques were utilised. 

Oscillatoria sp. and Synechococcus sp. from Cyanobacteria division species were isolated. The 

temperature was the most significant limiting factor for isolating the species and ensuring continuity 

of the cultures. 

 

Keywords: Thermal springs, Cyanobacteria, isolation, culture conditions. 
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Abstract 

 

As in the world, studies on algae in our country have recently gained importance. Researches are 

concentrated on diatoms, which form an important group of algae. This study deals with a web- 

based database for keeping records of diatom species, making it possible for researchers to easily 

Access species information and make species diagnostics. It is aimed to be able to make species 

diagnostics by making use of various characteristics of diatom species, unlike many web design 

database soft ware which have previously been related to algae species. The first of the two main 

parts of this system is the database containing photographs based on some morphological 

characteristics (length, width, number of striae, number of fibulas, etc.) of the diatom species 

observed in the microscope. The second part is the web site, which provides an easy database 

interface for the users, allowing for an optional search on the created database. The database is 

prepared by My-SQL database management system and integrated into the website which is 

preparedby PHP, HTML, CSS and JavaScript programming languages. In this system, information 

and photographs of new diatom species can be entered, information and photographs of existing 

diatom records can be changed and searches can be made on the database according to different 

criteria. The application will be made available on the internet in the future. 

 

Keywords: Diatom, Morphological Description, Database 
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MICROALGAE 

 

Dilek YALÇIN DUYGU 

Gazi University 

 

İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA 

Ahi Evran University 

 
Abstract 

 

Microalgae are single-cell microorganisms which transform solar energy into chemical energy 

through photosynthesis. The microalgae are used both in science world and in many fields of the 

industry. The long-term storage of the algae is an appealing method as obtaining algae species which 

are focused upon by the researchers is difficult and an expensive process. The microalgae species 

are stored in laboratory environment through sub-culturing. However, that method demands too 

much labor force and the strains can be lost or contaminated as a result of human error. 

The basic principle of culture preservation is to keep the microorganism alive in a pure and long- 

term way and without causing variation or mutation. There are many different ways of storing and 

preserving the microalgae. Lyophilisation and cryopreservation are prominent methods of 

preserving the microalgae. The method of preserving with mineral oil is used less in comparison to 

other two methods. 

Lyophilisation is the process of releasing dry matter by draining water from a solution. The matter 

obtained in this way is not spacious and the remaining matter does not lose its efficiency. Although 

positive results were obtained in some microalgae species through that method. The method of 

cryopreservation involves preservation of the culture under liquid nitrogen (-140°C) or (-196°C). 

The cryopreservation of a great many cultured Cyanobacteria and soil microalgae is performed with 

high viability rate. For preservation with mineral oil, the microalgae are cultivated into slant agar 

prepared in tubes and the tubes in which reproduction occurs are covered with sterilized mineral oil. 

 

Keywords:Microalgae, preservation methods, cryopreservation, Lyophilisation, mineral oil. 
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FARKLI SIKILIKLARDA HAZIRLANAN 4 KUM NUMUNESİNİN FARKLI 

GERİLMELER ALTINDA YANAL BİRİM DEFORMASYON-HACİMSEL BİRİM 

DEFORMASYON GRAFİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

4 SAND SAMPLE PREPARED IN DIFFERENT DENSE COMPARISON OF UNIT 

DEFORMATION-VOLUME UNIT DEFORMATION GRAPHES UNDER DIFFERENT 

STRAIN 

 

 

 

 

Özet 

 

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

Çalışma farklı sıkılıklarda hazırlanmış 4 farklı kum numunesine kesme kutusu deneyi yapılarak 

hazırlanmıştır. Bu amaçla Trabzon, Sinop, Zonguldak ve Çine illerinden 10 kg kum numuneler 

alınmıştır. Her kum örneği 7 farklı sıkılıkta hazırlanmıştır. Hazırlanan her numune, 30, 50, 75, 100, 

200, 300 ve 400 kPa yük altında kesilmiştir. Sonuçlar değerlendirilerek 24 grafik çizilmiştir. Çizilen 

grafikler arasından seçilenler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma işlemi iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Görsellik karşılaştırmaların daha ayrıntılı incelenmesinde yardımcı olmuştur. 

Böylece, aynı kumun farklı sıkılıklarda aynı gerilme altında değişimi, aynı sıkılıkda farklı 

gerilmelerdeki değişiminin incelenme imkânı sağlamıştır. Ayrıca, farklı kumların da sıkılık ve 

gerilmelerle değişimlerinin aralarında karşılaştırma imkânı sunmuştur. 

Anahtar Kelime: Sinop, Kesme Kutusu, kum, 

 
 

Abstract 

The study was prepared performing shear box test on 4 different sand samples which had been 

prepared in different frequencies. For this reason, 10 kg sand samples from Trabzon, Sinop, 

Zonguldak and Çine provinces were taken. Each sand sample was prepared in 7 different 

frequencies. 24 graphics were created after evaluating the results. Selected graphics were compared 

to each other. Comparison was performed in two stages. Visual elements provided a more detailed 

comparison. Thus, the change of same sand on different frequencies and same stress and on same 

stress and different stress was examined. Besides, the change of different sands on stress and 

frequencies was compared. 

Keyword: Sinop, shear box, sand, 
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AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, BAĞBAŞI KAMPÜS ALANI ZEMİNLERİNİN 

MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE ENGINEERING PROPERTIES OF AHİ EVRAN 

UNIVERSITY, BAĞBAŞI CAMPUS AREA SOIL 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK 

Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Bu çalışmada Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Kampüs alanı zeminlerinin mühendislik 

özelliklerinin belirlenmesi ve inşaat uygulamaları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yukardaki amaca yönelik olarak, önce çalışma alanın jeoloji haritası yapılmıştır. Çalışma alanında 

yapılan binaların zemin etüt raporları alınmıştır. Kampüs alanın zemin özelliklerini belirlemek 

amacıyla 2006-2017 yılları arasında karotlu sondajlar yapılmıştır. Daha önceki dönemlerde açılmış 

jeoteknik sondajlar değerlendirilmiştir. AEÜ Kampus alanı uydu görüntüsü üzerinde daha önceden 

yapılan sondaj noktaları işaretlenmiştir. Daha sonra arazi gözlemleri ve laboratuvar verilerinin 

birlikte değerlendirilmesi ile çalışma alanın mühendislik jeolojisi haritası yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mühendislik Jeolojisi, Zemin, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir 

 
 

Abstract 

This study aims to determine the engineering characteristics of Ahi Evran University (Kırşehir) 

Bağbaşı campus area soil and to examine it in terms of construction applications. For this purpose, 

geological map of the field of the study was created. Soil investigation reports of the building in the 

field were obtained. In order to determine the soil properties of the campus area, core drillings were 

performed between 2006-2017. Geotechnical drillings performed before were evaluated. Previous 

drilling spots were marked using satellite pictures. Then, engineering geographical map of the field 

by using field observations and laboratory data was created. 

Keywords: Engineering Geology, Soil, Ahi Evran University, Kırşehir 

 

Bilgilendirme 

 

Bu çalışma, MMF.A3.16.008 nolu “AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMİ” isimli, AEU- 

BAP projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 



ISMS-III Abstract Book | 237 
 

 

 
 

POSTER 

 

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE KURUMSAL 

AİDİYET İLİŞKİSİ 

THE RELATIONSHIP BETWEN PROFESSIONAL BURNOUT AND INSTITUTIONAL 

BELONGING (ORGANIZATIONAL COMMITMENT) IN THE TAX INSPECTORATE 

PROFESSION 

 

Öğr. Gör. Dr. Cengiz GÜNEY 

Kocaeli Üniversitesi 

Bilal BEKTAŞ 

Marmara Üniversitesi 

 
 

Özet 

 

Bu çalışma da vergi müfettişliği mesleğinde mesleki tükenmişlik ve kurumsal aidiyet (örgütsel 

bağlılık) ilişkisi Smart PLS Yapısal Eşitlik Modellemesi programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Araştırma verileri Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcılarına 

uygulanan yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada 5’li likert skalasına göre 

geliştirilmiş Meyer ve Alenin geliştirdiği Kurumsal Aidiyet (Örgütsel Bağlılık) Ölçeği ve Masclac 

Tükenmişlik Öçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcı sayısı 36’sı Vergi müfettişi, 64’ü 

Vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere 100 adettir. Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta 

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde 88 Vergi Müfettişi, 127 Vergi müfettiş yardımcısı 

olmak üzere toplam 215 meslek mensubu bulunmaktadır. Katılım oranı (100/215=0,46) olarak 

hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda kurumsal aidyet (örgütsel bağlılık) boyutları itibari ile mesleki tükenmişlik 

boyutları ilişkisi Smart PLS Yapısal Eşitlik Modellemesi Programından elde edilen bulgular 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimler: Vergi Müfettişliği Mesleği, Mesleki Tükenmişlik, Kurumsal Aidiyet (Örgütsel 

Bağlılık) 

 
 

Abstract 

In this study, the relationship betwen professional burnout and institutional belonging 

(organizational commitment) has been analyzed with the Smart PLS Structural Equation Modeling 

Program, in the tax inspectorate profession. 

The survey data was obtained through the face-to-face survey method applied to tax inspectors and 

tax inspector assistants operating within the Kocaeli Small and Medium-Sized Taxpayer Group 

Presidency. The Maslach Burnout Scale developed according to the likert scale of 5 and the 

Institutional Belonging (Organizational Commitment) Scale developed by Meyer and Allen were 

used in the research. The number of participants participating in the survey is 36 Tax Inspector, and 

64 Tax Inspector Assistance. There are a total of 215 professionals, 88 Tax Inspectors and 127 Tax 

Inspector Assistance in Tax Inspection Board, Kocaeli Small and Medium Sized Taxpayers Group 

Presidency, The participation rate was calculated as (100/215 = 0.46). 

As a result of the study, with the findings obtained from the Smart PLS Structural Equation 

Modeling Program, relationship betwen the dimensions of institutional belonging (organizational 

commitment) and professional burnout is commented. 

Keywords: Tax Inspectorate Profession, Professional Burnout, Institutional Belonging 

(Organizational Commitment) 
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VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE İŞ DOYUMU VE KURUMSAL AİDİYET 

(ÖRGÜTSEL BAĞLILIK) İLİŞKİSİ 

JOB SATISFACTION AND INSTITUTIONAL BELONGING (ORGANIZATIONAL 

COMMİTMENT) RELATIONSHIP IN TAX INSPECTORATE PROFESSION 

 
 

Öğr. Gör. Dr. Cengiz GÜNEY 

Kocaeli Üniversitesi 

Bilal BEKTAŞ 

Marmara Üniversitesi 

 

Özet 

 

Bu çalışma da vergi müfettişliği mesleğinde kurumsal aidiyet (örgütsel bağlılık) ve iş doyum ilişkisi 

Smart PLS Yapısal Eşitlik Modellemesi programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Araştırma verileri Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcılarına 

uygulanan yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada 5’li likert skalasına göre 

geliştirilmiş Minesotta İş Doyum Ölçeği ve Meyer ve Alenin geliştirdiği Örgütsel Bağlılık ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcı sayısı 36’sı Vergi müfettişi, 64’ü Vergi müfettiş 

yardımcısı olmak üzere 100 adettir. Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde 88 Vergi Müfettişi, 127 Vergi müfettiş yardımcısı olmak 

üzere toplam 215 meslek mensubu bulunmaktadır. Katılım oranı (100/215=0,46) olarak 

hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda kurumsal aidiyet (örgütsel bağlılık) boyutları itibari ile iş doyum ilişkisi Smart 

PLS Yapısal Eşitlik Modellemesi Programından elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Müfettişliği Mesleği, İş Doyumu, Kurumsal Aidiyet (Örgütsel Bağlılık). 

 
 

Abstract 

 

In this study, .the institutional belonging (organizational commitment) and job satisfaction 

relationship has ben analyzed with Smart PLS Structural Equation Modeling Program, in the tax 

inspectorate profession . 

The survey data was obtained through the face-to-face survey method applied to tax inspectors and 

tax inspector assistants operating within the Kocaeli Small and Medium-Sized Taxpayer Group 

Presidency. The Minesotta Job Satisfaction Scale developed according to the likert scale of 5 and 

the Organizational Commitment Scale developed by Meyer and Alanin were used in the research. 

The number of participants participating in the survey is 36 Tax Inspector, and 64 Tax Inspector 

Assistance. There are a total of 215 professionals, 88 Tax Inspectors and 127 Tax Inspector 

Assistance in Tax Inspection Board, Kocaeli Small and Medium Sized Taxpayers Group 

Presidency,. The participation rate was calculated as (100/215 = 0.46). 

As a result of the research, the findings obtained from the Smart PLS Structural Equation Modeling 

Program were analyzed according to the dimensions of institutional benefit (organizational 

commitment) and job satisfaction. 

Keywords: Tax İnspectorate Profession, Job Satisfaction, İnstitutional Belonging (Organizational 

Commitment). 
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VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİNDE 

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ 

THE PROFESSIONAL BURNOUT AND JOB SATISFACTION RELATIONSHIP IN TAX 

INSPECTORATE PROFESSION 

 
 

 

 

 
Özet 

Öğr. Gör. Dr. Cengiz GÜNEY 

Kocaeli Üniversitesi 

Bilal BEKTAŞ 

Marmara Üniversitesi 

Bu çalışma da vergi müfettişliği mesleğinde mesleki tükenmişlik ve iş doyum ilişkisi Smart PLS 

Yapısal Eşitlik Modellemesi programı aracılığı ile analiz edilmektedir. 

Araştırma verileri Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcılarına 

uygulanan yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmada 5’li likert skalasına göre 

geliştirilmiş Minesotta İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılan katılımcı sayısı 36’sı Vergi müfettişi, 64’ü Vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere 100 adettir. 

Vergi Denetim Kurulu, Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde 88 

Vergi Müfettişi, 127 Vergi müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 215 meslek mensubu 

bulunmaktadır. Katılım oranı (100/215=0,46) olarak hesaplanmıştır. 

Araştırma sonucunda mesleki tükenmişlik boyutları itibari ile iş doyumu ilişkisine ait Smart PLS 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Programından elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Müfettişliği Mesleği, Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu 

 

Abstract 

In this study, the professional burnout and job satisfaction relationship in the tax inspectorate 

profession is analyzed with the Smart Pls Structural Equation Modeling Program. 

The survey data was obtained through the face-to-face survey method applied to tax inspectors and 

tax inspector assistants operating within the Kocaeli Small And Medium-Sized Taxpayer Group 

Presidency. The Minesotta Job Satisfaction Scale developed according to the likert scale of 5 and 

The Maslach Professıonal Burnout Scale were used in this research. The number of participants 

participating in the survey is 36 tax ınspector, and 64 tax ınspector assistance. There are a total of 

215 professionals, 88 tax ınspectors and 127 tax ınspector assistance in tax ınspection board, Kocaeli 

Small And Medium Sized Taxpayers Group Presidency, The participation rate was calculated as 

(100/215 = 0.46). 

As a result of the research, the findings obtained from the Smart PLS Structural Equation Modeling 

Program were analyzed according to the professional burnout dimensions and and job satisfaction. 

Keywords: Tax Inspectorate Profession, Professional Burnout, Job Satisfaction 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM 

DERSLERİNE İLİŞKİN ALGILARI: PINARHİSAR MYO ÖRNEĞİ 

VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS’ PERCEPTIONS OF DISTANCE 

EDUCATION COURSES: PINARHISAR VOCATIONAL COLLEGE SAMPLE 

 
Öğr. Gör. Murat ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Erkan TAŞDEMİR 

Kırklareli Üniversitesi 

Öğr. Gör. Canan ASLANYÜREK 

Kırklareli Üniversitesi 

 

 
Özet 

İnternet, birbirine bağlı birden fazla bilgisayarın iletişimin sağlandığı büyük bir ağdır. İnternetin 

gelişmesi eğitimde oldukça fazla yeniliğin oluşmasına olanak tanımıştır. Eğitimde esnekliğe katkıda 

bulunan ve internet sayesinde gelişen uzaktan eğitim; alışılagelmiş eğitim tarzından faklı olarak 

teknolojik bir altyapı kullanarak, öğrencilerin kampüs dışından internete bağlanarak sanal sınıflarda 

interaktif eğitim görmesini ve bu eğitimde aldıkları dersi defalarca izlenmesine izin veren bir 

eğitimdir. Günümüzde Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler bazı derslerini uzaktan eğitim sistemi 

ile alırken, bazı bölümlerde derslerin tamamı uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. Hızla gelişen ve 

yoğun bir şekilde kullanılan bu eğitim şekli öğrencilere olumlu katkılar yanı sıra bazı olumsuz 

durumlara da sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile aldıkları temel ortak 

derslere ilişkin algıları, olumlu ve olumsuz yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, E-Öğrenme, Uzaktan Eğitim, Eğitim-Öğretim 

 

Abstract 

The Internet is a massive network of interconnected computers. The development of the 

Internet allows for much innovation in education. Distance education which has developed 

thanks to the Internet and which contributes to the flexibility in education; using a 

technological infrastructure unlike the usual education style allows students to connect to 

the Internet from outside of the campus; to learn interactively in virtual classrroms and to 

follow the lessons learned in this training over and over again. Today, students studying at 

universities take some courses with distance education system, while in some departments 

all courses are given as distance education. While this rapidly developing and intensively 

used form of education provides positive contributions to the students; it also causes some 

negative situations. 

In this research it is intended to determine the perceptions of the students studying at 

Pınarhisar Vocational College about the basic common courses they take with distance 

education and to determine the positive and negative aspects of distance education. 

Keywords: Internet, E-Learning, Distance Education, Education-Instruction 
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VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNDA KULLANILMAK ÜZERE KİNECT V2 SENSÖRÜ 

KULLANARAK "DUMBBEL SHOULDER PRESS" VE "LATERAL RAİSE" 

HAREKETLERİ İÇİN BİR DATASET OLUŞTURMA 

CREATING A DATASET FOR "DUMBBELL SHOULDER PRESS" AND "LATERAL 

RAISE" MOVEMENTS BY USING KINECT V2 SENSOR TO USE IN BODYBUILDING 

SPORTS 

Yrd. Doç. Dr. Murat SELEK 

Selçuk Üniversitesi 

Serkan ÖRÜCÜ 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Yavuz Selim TAŞPINAR 

Selçuk Üniversitesi 

 
Özet 

Çeşitli antrenmanlar ve rehabilitasyona yönelik tedavi içerikli faaliyetlerde, nicelik analizi sürecinde 

çoğunlukla kameralar ile birlikte kullanılan hareket analizi sistemleri tercih edilmektedir. Üst 

ekstremitede yer alan omuz grubunun kas-iskelet sakatlanmalarında en yüksek orana sahip olduğunu 

bilinmektedir. Vücut geliştirme antrenmanlarında karşılaşılan sakatlanmalar ve yaralanmalar yanlış 

hareket açısı ya da yanlış ağırlık seçimine bağlı gerçekleşmektedir, ayrıca bu durum doğrudan kas- 

iskelet sistemi yaralanmaları ile de ilişkilidir. Çalışmamızın amacı, Kinect V2 kullanarak hem 

antrenman verimliliğini arttırmaya hem de sakatlanma risklerini ortadan kaldırmaya yönelik bir 

datasetin oluşturulabilirliğini incelemektir. Çalışmamızda vücut geliştirme antrenmanlarında 

uygulanan "Dumbbel Shoulder Press" ve" Lateral Raise" hareketleri incelenmiştir. Deneylerimize 

farklı yaşlardaki (21 ila 49 arası) 9 kişilik gönüllü gurubu katılmış ve artan ağırlıklar kullanarak, 5 

set 12 tekrar (5 kg, 7,5 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg) ve 4 set 8 tekrar (2,5 kg, 5 kg, 7,5 kg, 10 kg) olacak 

şekilde sırasıyla "Dumbbel Shoulder Press" ve "Lateral Raise" antrenmanları yapmışlardır. 

Öncelikle tasarladığımız program aracılığıyla antrenman esnasında, Kinect V2 kullanarak, vücut 

geliştirme antrenmanında çalışılan bölgenin eklemlerinin koordinatları ve eklem açıları 

çıkarılmıştır. Elde ettiğimiz bu eklem açılarından dataset oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kinect V2, Antrenman verimliliği, İskelet takibi, Hareket Analizi, Dataset 

oluşturma 

 
 

Abstract 

Motion analysis systems, often used in conjunction with cameras, are preferred in the quantitative 

analysis process for therapeutic activities for various training and rehabilitation purposes. It is known 

that the shoulder group in the upper extremity has the highest rate of musculoskeletal injuries. 

Injuries encountered in bodybuilding workouts are due to incorrect motion or incorrect weight 

selection, which is also directly related to musculoskeletal injuries. The purpose of our study is to 

examine the possibility of creating a dataset using Kinect V2 to increase both training efficiency and 

to eliminate the risk of injury. In our study, "Dumbbel Shoulder Press" and "Lateral Raise" exercises 

applied in bodybuilding exercises were examined. A total of 9 volunteer groups of different ages 

(21 to 49) were enrolled in our experiments and 5 sets of 12 replicates (5 kg, 7.5 kg, 10 kg, 12.5 kg, 

15 kg) and 4 sets of 8 replicates (2.5 kg, 5 kg , 7.5 kg, 10 kg), they performed "Dumbbel Shoulder 

Press" and "Lateral Raise", respectively. First of all, during the training with the program we 

designed, using Kinect V2, the coordinates of joints and joints of joints worked in bodybuilding 

training were extracted. A dataset was created from these joints. First of all, during the training with 

the program we designed, using Kinect V2, the coordinates of the joints and the angles of the joints 

were taken during the bodybuilding training. A dataset was created from these angles of joints. 

Keywords: Kinect V2, Training Efficiency, Skeleton Tracking, Motion Analysis, Creating 

Dataset. 
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CAVİD BEY'İN ANILARINA GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA İMTİYAZ 

GÖRÜŞMELERİ 

 

Prof. Dr. Hasan BABACAN 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 
 

Özet 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladığı dönemde zaten öteden beri gelen bazı yabancı 

şirketlere tanıdığı çeşitli alanlarda imtiyazlar vermişti. bu imtiyazların bazıları uzun süreçli idi. 

bazıları ise yeni şartlara göre yeniden şekillenmesi gerekiyordu. 

İttihat-Terakki Hükümeti'nin Maliye Nazırı Cavid Bey anılarında, Osmanlı Hükümeti'nin 

uyguladığı savaş ekonomisi içerisinde bir taraftan Duyun-ı Umumiye ile ilişkiler çerçevesinde 

nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor, diğer yandan da yabancı şirketlere yeni imtiyazlar ve eski 

imtiyazların sürelerini uzatmak suretiyle yeni para kaynakları bulmaya çalışıyordu. 

Çalışmamızda Maliye Nazırı Cavid Bey'in günlükleri başta olmak üzere Osmanlı arşiv belgeleri 

ve diğer kaynaklardan faydalanarak Osmanlı Hükümeti-Yabancı şirket temsilcileri arasında 

yaşanan imtiyaz görüşmeleri sürecini ele almaya çalışacağız. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Cavid Bey, İmtiyazlar, Birinci Dünya Savaşı, Duyun-ı Umumiye 
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KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI, ORTODOKS DÜNYASI VE RUSYA 

 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Polis Akademisi / Ankara 

 

1774 yılında Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, 

hem Osmanlı devleti, hem Rusya ve hem de dünya tarihinin gidişatı ve şekillenmesi 

açasından büyük öneme sahiptir. Osmanlı devletinin askeri ve iktisadi açıdan büyük zararlar 

gördüğü bu anlaşama ile sosyal anlamda Osmanlı toplumunda da büyük çatlakların 

oluşmasına ve dış müdahalelerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu müdahalelerden en 

büyüğü, artık zayıf bir bünyeye sahşp olan Osmanlı devletinin, Ortodoks tebaa bahane 

gösterilerek aynı mezhebe bağlı olan Rusya tarafından müdahalelere ve siyasi istismarlara 

maruz kalmasıdır.  

Bu tebliğde, Küçük Kaynarca Antlaşması’nda Ortodokslar ile ilgili bir düzenlemenin olup 

olmadığı, bu konuda asırladır bilinen bazı tarihi yanlışlıklar, Ortodoksların bu antlaşmadan 

sonra durumları ve Rusya’nın bu konudaki politikaları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Rusya, Osmanlı Devleti, Ortodoks 

tebaa 

 


